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1 Cornelia Wildschut aan Anna Hofman

Lieve Naatje!
Mijn moeder is deze ochtend heel vroeg uitgereden, om de gehele dag buiten bij
haar goede vriendin door te brengen. Ik houd niet van buiten; dat is een smaak. Mama
ook niet, maar zij doet veel om andere lui te plezieren; en ook men speelt daar sterk,
maar ik mag de kaarten luchten noch zien; ik speel alleen om zo wat te lachen en te
stoeien, weet gij? Ik zei des aan Mama dat ik verkoos thuis te blijven, en dewijl zij,
zoals ook billijk is, mij altoos mijn zin geeft, was dat afgedaan. Mijn vader geeft een
grote partij aan zijn buitenlandse correspondenten in de Haarlemmer Hout; zo dat,
ik ben maar met mijn knecht en onze oude Griet alleen in huis. Dit vooruitzicht eens geheel en al alleen te zijn, kwam mij gisteren heel aangenaam voor. Maar hoe
of het komt, of hoe het is, ik vind er niets in: het is nog maar tien uur (want ik stond
te zevenen reeds op) en de tijd verveelt mij zo geweldig, dat ik niet weet wat te
beginnen. Dit maakt mij heel gramstorig, en dingsig: ik ben te woelig om stil te zitten,
en heb ook niets te doen. Al mijn borduur- en breiwerk ligt in een hoek, en ik zie er
tegen aan om het te gaan zoeken. Ik heb ook al een hele stapel romans en komedies
doorgebladerd; niets bevalt mij; sommige vond ik te zot, sommige te wijs voor mij.
Gij zei mij wel dat er enige zeer goede onder waren; ik vind dat in 't geheel niet;
althans die langwijlige Sophia's Reizen, en die treurige Clarissa moet gij mij niet
vergen te doorlezen; dat is onbegonnen. Het schrijven verveelt mij ook al; en het is
geen mooi weer, anders kon ik eens uit pampelen. Ei lieve Naatje, kom bij mij, wij
zullen dan de dag wel omkrijgen; gij zijt vrolijk en weet wel wat nieuws. Zo uw
moeder wat pruttelt, breng dan tien el van dat superbe gebor-
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duurde neteldoek mede; ik heb het wel niet nodig, want ik heb stapels van japonnen
en chemises, doch het eet geen brood, en kan te pas komen. Nu, te twaalf uren zal
Gerrit met een slee bij u zijn, ik denk dat gij vast komen zult bij uw vriendin,
Wildschut.

2 Hendrik van Arkel aan zijn zuster
Ik heb, waardste Chrisje! deze laatste nacht zo ongelukkig gespeeld, dat ik niet veel
anders te doen heb dan ter mijner vertroosting wat te gaan zitten schrijven. Ik dien
ook wel eens een paar dagen stil in huis te koekeloeren, om wat uit te rusten van al
de lichaams- en geestvermoeiingen die een weinig te overdreven waren, zelfs voor
mijn gezondheid. Gezondheid! Mijn grootste, mijn enigste schat! Zonder u is de
jeugd niets, zonder u is het leven een ondraaglijke last; die u ontbeert, kruipt slechts
als een kwijnend gewas langs de koude grond, ongevoelig voort, en hier vind ik
alsnog geenszins mijn bestemming.
Hoe dwaas zijn des niet onze meeste heren van plezier, onze lieden van de wereld.
Zij leven even roekeloos met hun gezondheid als met hun vaders geld en hun eigen
nieuwbakken krediet, en dat ofschoon de natuur hen niet zo mild met deze, haar beste
zegen bedeeld heeft als uw broeder zich mag beroemen. Losse zielen! Zij drinken
sterk vóór hun dertigste jaar, en om een handvol zwak vermaak vóór de tijd te
genieten, werken zij zich voor altoos, en ook hun rampzalig nageslacht, in de grond.
Zij kunnen niets bedaard uitvoeren. Zij kunnen zelfs niet vloeken zonder zich dol te
maken, noch razen zonder daardoor geschokt te worden. Van Arkel is wel wijzer!
Ik speel sterk, maar koelzinnig; ik nachtbraak, maar drink noch wijn noch likeuren.
Water is mijn levensbalsem, en matiger man zat er nooit aan een heerlijk toegerichte
tafel. Mijn maîtresjes zelfs zijn dienstbaar aan mijn gezondheid: mijn beurs lijdt meer
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door haar dan mijn ziels- of lichaamskrachten. Hierin, zult gij zeggen, ligt vrij
wat grootspraak; gij bedriegt u Chrisje! Ik heb zo enige vaste regels, en die volg ik,
omdat ik genot van dit kort, ijdel, onzeker beuzelachtig leven hebben wil. Een dier
regels zegt: ‘Geef aan woedende driften, van wat aard ook, uw gezondheid niet ten
prooi.’ Maar hiervan eens op een andere tijd: misschien hebt gij nodig dat ik u in
dezen ook aan uw plicht herinner.
Het staat mij nog voor dat ik, in de bijbel lerende lezen, daarin las: ‘dat alles om
onzentwil is’; en dit moet waarheid zijn, want de ondervinding heeft mij al lang
geleerd dat al de zogenaamde redelijke vrijwerkende wezens, waar zij dan ook door
het geval zijn neergegooid, of waar zij zich ook door list en geweld verplaatst hebben,
door het grote beweegrad worden voortgestoten. Door eigenliefde komt en blijft alles
in beweging. ‘De menselijke natuur is’ zegt Fielding, ‘dezelfde schotel; de sausen
alleen maken er enig onderscheid in.’ Dit onderscheid maakt dat vele gulzige
slokoppen (laat ik dit hierbij mogen voegen) geheel wat anders doorzwelgen dan zij
geloofden voor hen te zien opgedist.
Maak de toepassing: gij wist zeer wel dat dit grote rad u in beweging stelde, toen
gij besloot Jacob Lenting te overtuigen dat hij een plaats in de keten der wezens
besloeg om geen andere reden, dan om aan u al dat genot en al die overvloed te
bezorgen die gij nodig had. Hij moge zich ook, zo veel hem goeddunkt, airs geven
op zijn waardigheden, en op de macht om zo al niet te kunnen spelen met het leven,
ten minste dan met de ruggen van zijn onderhorigen; doch hierin lag echter de
genoegzame grond van zijn overmatige rijkdom geenszins. Een strenge domkop, zo
arm als de drommel zelf, zou dit met evenveel glans hebben geklaard. Neen, de
genoegzame reden lag geheel en al in - u gelukkig te maken, naar uw eigen wijze:
hij moest u schadeloos stellen vanwege uw vaders verkwistingen en uw moeders
zorgeloze spilzucht.
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Onze ouders waanden wonderwel hun plicht gedaan te hebben, toen zij twee zulke
waardige wezens als wij zijn aan de maatschappij hadden ten geschenke gegeven,
uitgerust met alles wat ons in staat stelt om hun voetsporen te volgen; hoe wél zijn
zij er in geslaagd ons boven allerlei vooroordelen te verheffen! Hoe getrouw blijven
wij aan de eerste richting die men ons gaf; reeds is hebbelijkheid de tweede natuur
bij ons.
Ik moet het nogmaals herhalen: ja, ik vreesde dat alles tegen u zou samenspannen,
om u uw blijgeestigheid - of moet ik tomeloze drift tot sterke vermaken zeggen? geheel te knakken. De plaats, de lieden, alles even treurig, even naargeestig! Zo ver
van Den Haag en alle beschaafde verkering! Maar uw gezond oordeel doet alles voor
u ten beste keren; uw vernuft ziet overal verlichte uitkomsten. Ach! zei ik, wat heeft
Chrisje aan al de schatten van Lenting! Zij zal tweemaal des zondags met haar domme
vent naar de kerk moeten slenteren; had zij een gesloten gestoelte, zij kon daar een
slaapje nemen, of zulke boeken lezen als haar bevallen. Maar neen, burgemeesterse
als zij is, haar stoel staat bij de overige. Nooit zal zij een vrouw zien die draaglijk
voor haar zijn kan, geen een man die waardig is dat zij een oog op hem slaat; er zal
niet dan klein spel gespeeld en nooit gedanst worden; zij zal in haar nest omringd
zijn van kwezelachtige kwaadspreeksters, die zich nauwgezette christinnen noemen:
zulke fijnen die geen ander geluk kennen dan lasteren, kousen breien en thee drinken,
en die zich des avonds wel vergenoegd naar hun huizen slepen, omdat zij zulk een
stichtelijk gemoedelijk avondje gehad hebben. Chrisje zal stijve Edelgrootachtbarens,
en pedante Eerwaardens moeten ontvangen; zij zal in een ouderwetse koets van het
ene morsige stadje naar het ander, naast haar burgemeester gezeten, bedaard voort
moeten: zie daar dat aanbiddelijk Chrisje van Arkel, verloren voor haarzelve, en voor
de wereld! Al haar grote talenten zullen haar tot bestraffing strekken; welk een sterkte
van geest hebt gij! Gij bezwijkt niet, neen, gij overwint, en dat met luister.
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Praat mij niet van uw adellijke lomperds: uit enigen die ik zelf van de huig heb helpen
lichten, en als zij de breteur wilden spelen wakker om de oren sloeg, kan ik wel
opmaken hoe de hele boel, voetstoots genomen, zijn moet. Uw dames worden te ver
buiten de fatsoenlijke wereld gehouden om presentabel te kunnen zijn. Zij moeten
zeker al de zotte gebreken, al de belachelijke trotsheid van de kleine adel in alle
landen hebben, zonder ons daar voor vergoeding te doen door enige aangename
hoewel beuzelachtige begaafdheden. Als het mij eens in 't hoofd komt zal ik u
bezoeken om te jagen, de enige fatsoenlijke uitspanning die in uw hoek te vinden is;
hierin, Chrisje, kunt gij ten minste delen, want uw drift voor alle geweldige
tijdkortingen is zeker nog in volle kracht?
In 't voorbijgaan: hoe ik mij ook verwonder over uw sterkte van geest, hoe ik ook,
als uw broeder, al uw verkiezingen goedkeur, zo zou ik echter om al de schatten van
Peru geen dame van uw trant tot mijn vrouw willen hebben, ook nu niet, nu ik alleen
en geheel uit belang en verlegenheid een keuze doe. Lichtmis als ik ben kan ik geen
vrouw dulden die haar sekse verzaakt; ik bemin de vrouw die de stem der natuur
hoort. Een vrouw moet niet boven alle vooroordelen zijn; zij moet altoos een grote
eerbied hebben voor die wissewasjes welke haar kindermeid en een half snees
catechiseermeesteressen haar hebben voorgehouden als plichten. Zij moet gevoelig,
zij moet een weinig zwak zijn; zij moet zedige ogen, een lieflijke stem, en meer
lenigheid dan kracht hebben. Het was uit deze kiese beginsels dat ik nooit jacht
maakte op onze amazonen, ook niet als zij schoon en tamelijk verstandig waren.
Nooit zal ik een vrouwelijke esprit fort de mijne maken, ook niet al had ik
broodgebrek; de natuur zal mijn leidsvrouw blijven. Wij zijn zeker niet te tellen
onder het onkundig grauw der ongelovigen: wij hebben veel gelezen en nog meer
gedacht. Wat vindt men bij hen doorgaans? Wat anekdotevernuft, wat flikkerende
geest, en wat oppervlakkige kundigheden. Maar
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wij verwerpen een godsdienst die op matigheid en billijkheid gegrond is, en zich
niet aangenaam kan maken bij lieden die hun driften tot goden gemaakt hebben.
Onze rede zelf pleit reeds voor haar; hoe! daar geluk deugd is, en daar wij in de
voldoening onzer driften ons geluk vinden, besluit de rede dat wij de ware wijzen
zijn, die recht toe recht aan ons oogmerk bereiken. Al ware ik des tot mijmerens toe
verliefd op een vrouw, zo schoon als juffrouw Wildschut, en zo vol van allerlei
talenten als mevrouw Lenting, dan nog zou die betovering wegvallen zodra de esprit
fort zich vertoonde. In een denkend man kan de deïsterij voor de samenleving nooit
nadelige gevolgen hebben, maar een vrouw vervalt altoos tot uitersten; zij wordt
weggesleept, ook tegen haar wil, wanneer haar hart levendig geroerd is voor iets dat
haar begeerlijk voorkomt. Een lief zachtaardig fijntje, ja zelfs een mystiek meisje
zou mij verre verkieslijker zijn.
Ik ga mij eens door het nemen van een wandeling wat verfrissen, en zal morgen
een andere brief beginnen, indien mijn drift tot het spel mij niet machinaal die weg
doet inslaan, alwaar het befaamde huis staat daar ik gisteren nacht tot op mijn laatste
gulden geruïneerd ben.

Ten vervolge
Ik gaf die laatste gulden aan een arme duivel die mij om een aalmoes bad, en ik kon
mij niet weerhouden in mijzelf te zeggen: ‘Daar blinde Bliks...; dát was beter dan
een oortje’ - gij kent ongetwijfeld het grapje dat voor enige jaren om zijn naïviteit
zeker nog al enige opgang maakte, onder lieden van een vrolijk vernuft? En nu heb
ik geen enkele koperen rooie duit, maar gij zult mij wel, om mijn kas te herstellen,
enige dukaten zenden? Gij weet, mijn bibliotheek is er goed voor, want ik zweer u
dat ik nog nooit, in de dringendste nood, kon besluiten die te verminderen. Er komen
somwijl uren dat onze geest zo
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moede is van alles; en waarheen zal een man van verstand zich dan begeven dan
bij zijn boeken? Ik geloof ten minste dat, indien ik geen levendige smaak behield
voor het lezen, ik mij voor lang uit zelfverveling een kogel door de kop zou gejaagd
hebben; vooral sedert ik dat liefwaardig schepsel door mijn eigen schuld verloor, en
haar, wat ik deed, nooit kon wedervinden. Ik beminde haar wel niet meer, dat beken
ik; maar waarachtig Chrisje, ik gevoel somwijlen voor haar iets dat geheel is
samengesteld uit tederheid en hoogachting - ja lach mij uit, noem mij een Celadon;
wat ik doe of niet, dat Jansje vergeet ik nooit; zij beminde mij zo ter goeder trouwe...
Maar kom aan, al genoeg daar van, gij hebt in mijn ontrouwheid al zo veel deel als
mijn eigen verzading, en mijn lang aan niets gehecht hart.
Nu ga ik eens wat omstandiger uw nieuwsgierigheid voldoen omtrent de belle; ik
ken haar nu wat nader, door het huisgezin. Keetje Wildschut is een zeer mooi meisje;
zij belooft eens een schone vrouw te worden, maar zij is geheel en al verwaarloosd.
Zij heeft, voor zo veel ik kan nagaan, al de gebreken van een bedorven kind. Lezen?
Ha! zij kan geloof ik zich zo weinig daarmee bezig houden als onze meeste petite
maîtressen. Of zij meer dom dan wel onkundig is, kan ik nog niet bepalen; ik geloof
dat zij van beide een goede portie heeft. Zo een meisje kan onmogelijk zo
welgemanierd zijn als men in het afgetrokkene zou verwachten; er straalt in alles
wat zij snapt en doet ook zo iets door, dat aanduidt dat zij niet op haar rechte plaats
is. Zij is aan niets lang gehecht; zij is lobbesachtig goed, uit traagheid en losheid; en
oplopend, omdat zij altoos gewoon is alles naar haar zin te hebben; voor 't overige
kinderachtig aanvallig, en de luidruchtigste vreugd bevalt haar, zo zeer als aan alle
zottinnen, het meest. De moeder schijnt gehaald te zijn uit een klasse die zelden
uitmunt door de voordelen van een waarlijk beschaafde opvoeding: zij weet niets
van dat kiese, 't welk een vrouw voor de wereld opgevoed zo verleidend maakt, ook
dan, als zij meer ondeugden dan goede hoedanigheden bezit. Zij
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heeft alleen iets met zulke vrouwen gelijk: zij bemint het spel en de pracht. In haar
veertigste jaar heeft zij nog al de frisheid van een gezonde zorgeloze vrouw. Zij
ontvangt liefst jonge, dartele, vrolijke knapen, en men zou uit haar gedrag omtrent
Keetje opmaken (te meer dewijl die zeer sterk op haar lijkt) dat zij haar zuster is;
doch een zuster geheel niet in staat om haar te leiden. Zij is even weinig coquette als
galante vrouw. Goed en goedhartig; haar te bedriegen is der peine niet waardig. Ik
heb reeds grote vorderingen in haar gunst gemaakt: ik speel hoog met haar, en doe
haar lachen; meer is daartoe niet nodig. Altoos was ik bedacht om mij te schikken
naar de denkwijze van ieder die ik winnen moest; die buigzaamheid bewaart mij
voor onbetamelijkheid. Dit is zo zeker dat de dominee, die ik hier ook wel eens
ontmoet, mij altoos met onderscheiding behandelt. Keetje zegt, dat hij haar gedoopt
heeft, en een vriend van het huis is. Hij schijnt een waarlijk braaf man; hij zal des,
volgens zijn eigen beginsels, zulk een verstandig beleefd jong heer niet lichtelijk
veroordelen.
De heer Wildschut ken ik het minst van allen: hij is of uit, of in zijn zaken. Dit
weet ik van goeder hand, dat hij schatten verzameld heeft, en voortgaat met die te
verzamelen; maar gierigheid schijnt geen inmengsel in zijn karakter. Of hij veel dan
of hij weinig mensenverstand heeft - zoals ik zeg, ik ken hem nog niet; hij schijnt
veel meer in zijn huis gelogeerd te zijn dan er te wonen.
Of zij vriendinnen heeft weet ik ook niet; maar zo een beuzelaarster kan, dunkt
mij, de vriendschap niet nodig hebben. Hier verkeert ook aan huis ene juffrouw
Hofman, de dochter van een linnenwinkelier; zij heeft bijna zoveel verstand en waar
vernuft als gijzelve. Zij ziet er zeer wél uit, is keurig welgemaakt, zeer vrolijk; zij
heeft een paar ogen die zo schalkachtig en zo alles overmeesterend fraai zijn, dat ik
nog niet weet of zij niet wel een weinigje van de onzen is; het scheen mij somwijlen
toe alsof zij mij waarnam. Maar welke overeenkomst
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kan er zijn tussen twee zulke meisjes? Ik begrijp ook niet hoe juffrouw Hofman
in een familie als deze zo veel kan verkeren, want zij is noch rijk, noch met dezelve
gelijk. Dit weet ik, dat Keetje zoveel minnaars heeft als hier jonge losbollen verkeren;
dit kan niet anders. Geen van hen maakt mij ongerust, één enige uitgezonderd: hij is
reeds zeer rijk, en een geacht koopman. Maar ik houd het voor onmogelijk dat Keetje
meer smaak in hem zou hebben dan haar vrolijke moeder. 't Is geen houten klaas, 't
is geen wijsneus - neen, maar hij is van die jongens die bij een oude tante, of misschien
wel grootmoeder zijn opgevoed. Hij is met de losse bevalligheid van de meeste jonge
gekken niet zeer bekend, hij berispt niet maar glimlacht, en neemt geen deel in een
gesprek dat hem niet bevalt. Men moet mijn diepe en ver doorziende ogen hebben
om te weten dat zijn hartstocht voor haar hevig, doch onder het bekleedsel van koele
bescheidenheid bedekt is, want hij gedraagt zich voor gemene toekijkers meer als
een oudste broeder dan als een vurig minnaar. Hij houdt zich meer met mij bezig
dan met al de overigen; zo hij in dezen een slecht oogmerk heeft, zal ik met hem
onder vier ogen wel eens afrekenen. Of nu zo een man en zulk een liefde in haar
kinderachtige smaak vallen kan, dit denk ik in 't geheel niet - maar haar vader zal
misschien anders daar over denken. Dit is ondertussen zeker, dat ik grond moet zien
te winnen.
Zet uw man toch aan om mij een ambt te geven, ik kan het immers altoos voor
een prijsje laten waarnemen? Zend mij ten minste vijftig dukaten: mijn briefje gaat
in voorraad hier nevens. Zo gij thans niet kunt zou dat schrikkelijk voor mij zijn,
maar mij niet beletten dat ik mij noem
uw liefhebbende broeder
Van Arkel.
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3 Betje Stamhorst aan Cornelia Wildschut

Zo gij, mijn lieve Keetje, nog onder de levende wezens op onze aardbol bestaat, zo
gij niet krank of dodelijk verliefd zijt, indien noch uw hand gekwetst, noch uw ogen
ziek zijn, schrijf dan toch eens eindelijk aan mij, opdat ik mijn waarde ouders, die
zo veel belang in hun nicht stellen, enig bericht van u kan geven, en ook in 't
voorbijgaan uw dienstpresentatie doen aan mijn broer, die wel niet op de grote lange
lijst van uw minnaars staat aangetekend, maar die voor zijn lieve nicht Keetje nog
geheel iets anders gewaar wordt dan voor een dagelijkse germain nicht; ik denk
immers niet dat gij voornemens zijt om u met uw afwezige familie niet te bemoeien?
Zulk een voornemen is al te verkeerd om u daarvan te verdenken; het is des (uw niet
schrijven meen ik) ontstaan uit slofheid, en omdat gij het te volhandig hebt dan dat
gij aan het schrijven van een brief zou kunnen denken.
Het is evenwel goed dat ik niet het minst ingenomen ben met dat kinderachtig
punt van eer, 't welk zich zeer geraakt zou kunnen vinden omdat gij twee van mijn
brieven, zo vol genegenheid voor u, niet hebt beantwoord. Zo het mij inderdaad niet
hinderde, ik zou er geen gewag van maken, en alles aan de tijd overlaten; maar gij
kent mij, Keetje lief, ik heb een liefhebbend en aan mijn familie gehecht hart; het is
voor mij in dit buitenleven zulk een aangename bezigheid aan mijn vriendinnen te
schrijven, en van haar brieven te ontvangen, dat uw stilzwijgen mij uit die oorzaak
nog meer treft.
Doe dan boete en beloof beterschap, want ik heb geen oogvol talent om u te
beknorren; gij zijt zo lief, zo minzaam, zo innemend, dat ik mij uw engelengelaat
alleen behoef te verbeelden, en de pen glipt mij door de vingers. Het is zo natuurlijk
dunkt mij dat eigen nichten goede vrienden zijn! Vergun mij des dat ik uw
insluimerende vriendschap eens een stootje geef, en beproef of zij nog te bewegen
is om eindelijk eens een brief van
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mij te beantwoorden.
Gij weet wel, Keetje, dat de grond van mijn karakter gevoeligheid is? Ik zal niet
onderzoeken of dit tot mijn geluk of ongeluk veel zal toebrengen, en of gij, over 't
geheel, met een geheel ander gestemd karakter meer kans hebt om gelukkig te zijn
dan ik. De meesten zullen dit geloven en zich op de ondervinding beroepen; maar
ik heb zowel mijn eigen wijze van gelukkig te zijn als alle anderen, en de beurt kan
ook eens aan mij komen. Het is ook alleen een herinnering van hetgeen gij weet,
omdat het nodig is dat ik u zulks herinner.
Een der redenen waarom ik gaarne aan mijn vrienden schrijf, is omdat ik mij die
altoos alsdan zo volmaakt voorstel als doenlijk zij, om bij de natuur te blijven; de
andere, omdat ik alsdan, door mij insgelijks van mijn beste zijde te vertonen (zonder
zulks opzettelijk te willen), meer zin aan mijzelve heb. Veronderstel dat wij altoos
bij elkander waren, dan zouden misschien onze harten elkander teder beminnen,
maar onze karakters, onze humeuren, ons verkiezen en smaken elkander zo al niet
haten, evenwel elkander uit de weg lopen en eindelijk onze harten meeslepen.
Van dit alles lopen wij geen gevaar; onze harten geven de toon, en als wij over
onze verkiezingen spreken, geschiedt dat met de onderwerping die wij aan de goede
opvoeding betalen - immers zo lang als wij door kibbelen en tegenspreken niet te
warm worden, en de namen van Keetje en Betje niet veranderen in die van ‘nicht’
of ‘mejuffrouw’, en dit gebeurt te dikwijls bij jonge, oprechte, in staat volkomen aan
elkander gelijke, levendige meisjes.
Waarlijk Keetje lief, zo gij over het briefschrijven dacht als ik, gij zoudt even
gaarne een brief aan mij als ik aan u schrijven. Kom aan, laat ik u nog een paar regels
daarover mededelen. Als ik aan u schrijf schept mijn verbeelding u zodanig als ik u
liefst zag; al die volkomenheden die ik u bijzet drijven mij aan om ook beminnelijk
in uw ogen te willen zijn, en ik schik mij zo
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zeer naar u als mogelijk voor mij is. Ik vorm mij plannen van huislijk geluk,
wanneer wij bij elkander zullen zijn, en dewijl het geluk ons meer treft in de
verwachting dan in de bezitting ben ik ook nooit gelukkiger dan als ik aan u schrijf.
Er is maar één zwarigheid, zij is deze: de vriendschap kan niet van één zijde komen,
immers niet in stand blijven zo zij niet wederkerig is.
Zeg mij des openhartig, bemint gij mij ook? En bemint gij mij genoeg om zeer
dikwijls aan mij te denken? Naar mij te verlangen? Brieven van mij te krijgen? Wenst
gij mij bij u, als gij u wel vermaakt, vooral als gij iets verdrietigs hebt? Hebt gij mij,
wanneer het papier reeds tot in het couvert toe vol is, nog duizend dingen te zeggen?
Welnu, zo een vriendin ben ik voor u, en zo een vriendin wens ik in niemand zo zeer
dan in u te omhelzen.
Ik weet wel, lief nichtje, dat zo een vriendschap, omdat zij weinigen bekend is,
ook door weinigen kan begeerd worden; ik weet ook dat men met zulk een vriendschap
omspringt als de zogenaamde sterkste geesten met de godsdienst, en onze slechte
nog al niet domme jongens met de deugd. Dat is, men houdt haar voor een
harsenschim, alleen goed voor weekhartige meisjes, maar voor geen denkende mensen.
Dit is het niet al; ‘Ik zal je nog meer zeggen,’ zegt onze buurman met veelbeduidende
miene, wanneer hij mijn lieve moeder reeds een uur heeft zitten vervelen met het
verhaal van zijn kleinzoons kinderkuren, die geen oprapen waardig zijn. Daar zijn
zelfs fijne dwepers in deze vriendschap, die haar zo verre overdrijven als de edele
gezonde begrippen van de christelijke godsdienst; en zulke lieden brengen haar in
een kwaad gerucht. Ja, en dit doet nog veel meer nadeel, stellen haar voor
oppervlakkige kijkers (dat is voor de meeste gaapstokken) voor in een bespottelijk
licht. Nu zijn er meer gelovigen in de godsdienst en in de deugd uit vrees dat men
hen voor uilskuikens zal houden, dan wel dat zij in staat zijn de minste schemering
van bewijs daar tegen te kunnen
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opbaggeren; maar deze vriendschap, terwijl zij onze weg met rozen bestrooit, is
ook ten uiterste nuttig voor de beoefening van het verstand en de bevordering van
goede zeden. De eigenliefde wil toch liefst door de vriendschap vermaand, geleerd,
goed- of ten minste afgekeurd worden. Zij geeft een gelijkheid aan beide zijden, en
behoudt het recht om de vermaanster op haar beurt te vermanen, te leren, goed en af
te keuren. Dit alles leert mij de ondervinding in de kring van mijn vrienden en
vriendinnen; vrienden, Keetje, ja! Want wij ontvangen hier met dezelfde gulle
openhartigheid de brave jongelingen als hun zusters; dit alles vindt mijn lieve moeder
goed. ‘Hoor Betje!’ zegt zij meermaals, ‘dewijl mijn oogmerk is u getrouwd te zien,
en men geen goede keuze doen kan indien men ons slechts één jongeling aanbiedt,
die reeds het oogmerk heeft om ons tot zijn vrouw te nemen, geef ik u de vrijheid
om in ons huis al zulke jongelingen te zien die zich wél gedragen. Gij moet die leren
kennen, om eens te kunnen vergelijken; gij moet die leren kennen zoals zij zijn, en
niet zoals zij zich zouden voordoen indien zij u of beminden, of geloofden te
beminnen.’ En zo zeer als mijn moeder zou afkeuren dat ik een van hen tersluiks
zag, zo zeer begunstigt zij onder haar oog een vrij uitgestrekte verkering.
Ik ontken niet dat ik meermaals misleid ben door zulke meisjes die ik mijn
bijzondere vriendinnen noemde, maar al doende leert men; en dewijl ik nooit
verbonden was met slechte karakters, zo ontstond alles uit veranderlijkheid,
ongestadigheid, beuzelachtigheid, en nooit braken wij om een gewichtige fout. Zulke
teleurstellingen zijn ook al nuttig, en hadden wel eens wat verdrietigs, maar nooit
iets eigenlijk nadeligs voor mij; mijn leven is zo onschuldig en mijn vertrouwen zo
onnozel, dat ik nooit iets te duchten had, ook als men mij van mijn zwakke zijde
wilde tentoonstellen. Men kan van mij zeggen dat ik wat romanesk ben, en zo weinig
zonder twee of drie vriendinnen leven kan als een coquette zonder twee of drie dozijn
flik-
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flooiers. Ontvalt mij een vriendin, ik moet altoos een paar andere overhouden; te
meer, wijl de vriendschap dikwijls nog breekbaarder is dan kraakporselein. Zie eens
hoe voorzichtig ik het aanleg om nooit verlegen te zijn. Mijn overdreven zucht tot
briefschrijven is ook zo groot, dat het mij een ongemeen genoegen zou zijn u ook
als een correspondente te kunnen beschouwen; dit zou mij, die op het land woon,
enigszins in de stad overbrengen, die ik wel niet genoeg bemin om daarin te willen
wonen, maar waarvan ik echter gaarne iets hoor. En wie zou mij in dezen meer nieuws
kunnen mededelen dan mijn lieve nicht Wildschut, die daar zulk een schitterende
vertoning maakt? Mij dunkt dat gij mij ook wel wat uzelf betreffende zoudt kunnen
verhalen, en u daar door nog meer bij mij bekend maken.
Ik lees ook veel liever een brief dan een gedrukt schrift. Mijn vader die, weet gij,
zo geheel vader, zo geheel vriend en leermeester van zijn kinderen is, heeft dit
goedgekeurd, in zo verre men meer mensenkennis verkrijgen kan door een wél
geleerde, achtervolgde, openhartige briefwisseling met verstandige lieden, dan uit
zulke boeken die geschreven zijn met het oogmerk om die in 't licht te geven, en
hierom heeft hij zo veel op met de alom bekende brieven van Lady Montagu en
Madame de Sevigné.
Deze gehele brief heeft ten hoofdoogmerk u te bewegen om mij ook te schrijven;
gij hebt, al leeft gij in een wereld van verstrooiing, immers wel nu en dan een verlegen
uur? Gij arbeidt zo min als de vogelen des hemels, en spint even weinig als de leliën
des velds (zoals onze dominee onlangs zich uitdrukte, toen hij de beau-monde een
zet wilde geven). Gij kent misschien nog geen ander verdriet dan de zelfverveling;
wel, beproef of gij ook dit niet kunt verdrijven door nu en dan een weinig regelen
op het papier te zetten. Uw vader is zo zeer overladen met bezigheden, uw moeder
schrijft nooit geloof ik, des komt de correspondentie voor u op; gij weet niet, lieve
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nicht, hoe veel vermaak gij uw liefhebbende oom en tante doen zoudt, indien gij
hun eens enig bericht u allen betreffende liet toekomen.
Mijn ouders weten ditmaal niet dat ik aan u schrijf: ik wens gaarne dat zij dachten
dat gij uit uzelf eens schreef. Beiden zijn welvarend, en mijn broer Pieter en ik zijn
zo gelukkig onder hun bestuur en in hun bijzijn, dat wij met geen jonge lieden van
stand zouden willen verwisselen. Dit ons willen stemt volmaakt overeen met de
gevestigde neiging van onze ouders, die zich meer dan ooit gelukkig vinden in hun
verblijf op het land.
Pieter wijdt zich zo geheel toe aan de belangen van anderen, dat hij geen tijd heeft
om veel aan de zijne te denken. Hij is, weet gij, een groot vriend van alle lieve mooie
meisjes, doch van vrijerij hoor of merk ik niets. Die hem in 't voorbijgaan kent is in
gevaar om hem voor een echte bemoeial aan te zien; hij is evenwel te veel een man
om een beuzelachtige nieuwsgierigheid te koesteren; hij neemt, integendeel, veel
meer moeite en onaangenaamheden uit de weg dan de meeste jonge lieden van zijn
talenten. Zeker, Keetje, hij heeft op de academie zijn tijd niet verlichtmist, en hoewel
hij zo weinig snoeshaan als pedant is, zijn er hier omstreeks niettemin enigen die
hem gaarne voor niets beters zouden omdragen. Onze meeste edelen en groten zien
in hem een geducht voorstander van de vernederde mensheid; en wee die hij moet
aanvallen. Onze dames, die meest allen trots en fijn zijn, houden hem voor een ruwe
apostel. Hij gaat zijn gang, en vleit even weinig het volkje als hen die het met een
ijzeren staf regeren. Daar komt hij zelf, en verzoekt mij zo vriendelijk hem thee te
schenken, waartoe hij veel te onhandig is, dat ik schielijk afbreek, en mij noem uw
liefhebbende nicht
Betje Stamhorst.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

22
aant.

4 Cornelia Wildschut aan Betje Stamhorst

Mijn lieve Betje!
Gij zijt waarlijk wel goed, gij hebt mij nu reeds drie brieven geschreven zonder
dat ik nog één daarvan heb beantwoord; neen zeker, gij hebt geen talent van grommen.
Gij merkt zelfs niet eens aan dat gij twee jaar ouder zijt dan ik, en dus ook uit dien
hoofde meer oplettendheid van mij verdiende. Zie, Betje lief, ik wil geen vijgebladen
opzoeken, en gij weet dat ik nooit onwaarheid spreek; geloof mij des als ik u zeg dat
al uw brieven mij ongemeen aangenaam zijn; en dat ik noch aan u noch aan mijn
geliefde oom en tedergeliefde tante schreef ontstaat uit gebrek aan stof. Dit is waarlijk
zo; houd mij, bid ik u, toch voor zo een verkeerd schepsel niet, dat ik zulke
uitmuntende mensen als uw ouders zijn, onplichtmatig zou kunnen behandelen. O,
ik weet nog zeer wel hoe mijn lieve gouvernante, mademoiselle Du Sart, over mijn
oom en tante dacht; en dewijl ik overtuigd ben dat zij daar volmaakt wél over kon
oordelen, is haar getuigenis voor mij van het uiterste gewicht gebleven. Ja, die
gouvernante heeft mij wat tranen gekost! En dikwijls denk ik nog aan haar; zie, ik
zou dunkt mij de helft van mijn goed hebben willen geven om haar te behouden.
Maar de dood nam haar weg, en moeder dacht dat ik, veertien jaar, en zo groot zijnde
als zij zelf, geen andere nodig had. Onze moeders zijn wijzer dan wij, weet gij, en
ook alles slijt met de tijd; en ik ben luchthartig, en denk dan alweer: dat is niet anders!
Doch zeker Betje, het was een allerbeste vrouw, en zij liet mij nooit iets toe dat zij
voor mij niet goed vond.
Zo dat, mijn lieve nicht! gij kunt wel denken, dat ik aan mijn oom en tante geen
wissewasjes schrijven kan, die ik zelfs aan u niet zou durven schrijven, ja, die ik
voor te beuzelachtig beschouw om daarmee een brief op te vullen. Ik weet niets, en
ben, zo als gij wel denken kunt, verlegen om stof; zie nicht, ik zou moeten praten
over mijn uitspanningen en vermakelijk-
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heden, die zo bedroefd eenzelvig en mij zo onverschillig zijn, want alles is zo oud,
en dat is wel te begrijpen, ik heb die te dikwijls gemaakt. Kleden, kappen, bals,
concerten, speel-partijen, en denk eens aan, Betje! ik mag de kaarten niet luchten of
zien, en evenwel, een mens moet beleefd zijn in zijn eigen huis, en mevrouw S...
speelt eeuwig en erfelijk reversi, en dan moet ik de partij helpen volmaken. Ik kan
niet begrijpen dat men zo verzot zijn kan op het spel; en als ik met onze jongelui
speel, is het klinkklaar om wat te snappen, te lachen, en de een of andere knaap voor
de gek te houden; maar de smaak is vrij om te spelen meen ik, zo dat, over het spel
kan ik u dan ook niet schrijven. Ik vrees ook, nicht, dat ik op zo een brief van mij
een hele predikatie met een scherpe toepassing ten antwoord zou krijgen, en daar
ben ik zo doodsbang voor als gij voor een kat, dat ik ook van zo een verstandig meisje
niet begrijp: heden Betlief, het zijn immers zulke lieve poesjes! Ja, ik hou machtig
van mijn kat; hij heeft mensenverstand. En ik ben bang van zulke predikaties; ik
vrees - dit is het maar! - dat ik er mij nooit naar zal kunnen schikken. Want ik ben
zó zot niet, of ik zie wel dat gij heel anders zijt opgevoed dan ik, en veel meer
voorraad hebt om gelukkig te zijn, voor u, meen ik. Maar ik zeg, met uw tuinman,
de mens heeft zichzelf niet gemaakt, en ook het wordt ons niet gevraagd van welke
ouders men wil geboren worden. Niet, nichtje, dat ik mijn ouders beschuldig of
veracht; heden, Bet-lief, daar beef ik voor! Mijn vader is de braafste man die er leeft,
en mijn moeder de goedste vrouw die ik ooit kende. Zij beminnen mij als de appels
van hun ogen; zij geven mij alles wat ik wens, en maken mij zo gelukkig als zij
kunnen. Moeder zegt altijd: ‘Keetje moet wat plezier hebben, zij is rijk genoeg, en
jongelui kunnen niet leven als ouderwetse benisten.’ En moeder houdt ook van de
vreugd. Daarbij denk ik dan ook, misschien zijn zij beiden ook zo opgevoed, en mijn
overleden gouvernante zei meermaals, de opvoeding maakt van de mens hetgeen hij
eens zijn zal.
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Mijn vader heeft een zwaar comptoir; die goede man kan niet, zoals uw vader, die
stil op zijn landgoed woont, de gehele dag in de boeken studeren. En moeder houdt
niet van lezen, en zij heeft zelfs niet gaarne dat ik lees. ‘Zie, Keetje!’ zegt zij dan,
‘al dat gelees is nergens nut toe en zeer ongezond ook nog; ik zie niet dat leesachtige
mensen betere mensen zijn dan wij.’ Maar zeg ik dan: ‘Heden Mama! Mijn
gouvernante was zulk een uitmuntende vrouw, en zij las altijd, om zo te spreken!’ ‘Dat was,’ zegt mijn moeder dan daar op, ‘omdat het haar kostwinning zo meebracht,
maar gij die geen kostwinning nodig hebt behoeft ook niet te lezen.’
Bij slot van rekening blijkt des alweer dat ik buiten staat ben om een brief zoals
ik aan oom en tante zou willen schrijven op te stellen, en niet omdat ik hen niet met
al mijn hart liefheb; en daarbij, ik ben verzekerd dat ik geen goede stijl schrijf, en
heel slecht spel; ik zou zeer verlegen zijn om in het Nederduits te schrijven. Goed,
zegt gij, schrijf dan in 't Frans; maar dat ben ik vergeten, want sedert mademoiselle
Du Sart overleden is heb ik geen drie Franse briefjes geschreven. En gij, nicht, zijt
zulk een puntige schrijfster, en oom is zo geleerd, en tante ziet zo nauw, dat ik te
beschaamd ben om zulke blijken van mijn onkunde te geven: een mens is toch altoos
wat groots, Betje! Evenwel, ik zal proberen hoe het gaat, misschien zult gij 't nog
kunnen lezen.
Gij hebt ook zo veel vrienden en vriendinnen waarvoor gij niets geheims hebt, en
ik zou misschien gevaar lopen om mijn brief bij hen te zien omwandelen, of dat hij
in uw geleerde cirkels als een grapje zou voorgelezen worden: wat zou men zich ten
mijnen koste vermaken! Vooral zo gij, nichtje, die toch de naam hebt van zeer satiriek
te zijn, die met noten vergezelde.
Wel zo Keetje! vraagt gij nu; wel zo Keetje! denkt gij waarlijk zo slecht over mij?
- Hoe slecht? Neen, ik denk niet dat gij zulks uit slechte beginsels doen zou; maar
de gevolgen zouden voor mij dezelfde zijn. En gij zijt zo alles voor uw boezemvrien-
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den: indien u zo een brief deed lachen, dan zoudt gij immers dit vermaak niet alleen
kunnen genieten? Daarbij zoudt gij kunnen denken, Keetje heeft er geen nadeel van,
zij weten niet van wie die brief komt. Dat kan zijn; maar ik zou dit evenwel zo kwalijk
nemen, dat ik, al schreef gij mij vijftig brieven in een maand ('t geen voor u maar
spelengaan is), er geen een van zou beantwoorden.
Wat nu uw beschrijving der vriendschap betreft, ik versta niet recht wat gij zeggen
wilt; ik ben er ook niet nieuwsgierig naar om het te begrijpen. Het zal met de
vriendschap zijn zoals met al die dingen daar ik zulk een grote verwachting van had:
als het nieuwtje er af is, is er niets meer aan.
Neen Betje lief, ik ben wel altoos heel blij met een brief van u; het geeft weer zo
eens enige verandering. Ik doe hem ook schielijk open, en scheur er (niet omdat ik
zo beef, maar omdat ik onhandig en driftig ben) meest altoos een brok af, en denk
dan niet zoals gij, dat op dat brok nog iets zeer intiems staan zal, maar dat er of de
naam van Boomlust, of de dagtekening op gestaan heeft, en daarmee is dat uit.
Misschien zou mijn verlangen om die te lezen nog sterker zijn, zo gij mij eens wat
nieuwtjes mededeelde uit uw provincie, zoals van de levenswijze, de kleding, de
vermaken, en soortgelijke dingetjes die mijn verstand bevatten kan. Maar gij schrijft
altijd zulke geleerde brieven, dat het wel predikaties lijken. Ik zeg dat niet om u te
berispen; ieder heeft zijn talent, en ik weet wel dat ik daar niet over moet oordelen.
Gij spreekt zo veel van de natuur, van de schone natuur en de vriendschap; maar
zoals ik zeg, ik versta dat niet. Ik kan zo een vriendschap van u niet aannemen, omdat
ik die niet kan beantwoorden. Ik moet voor mijn gezondheid zorgen, en heb maar
geen zin in die slapeloze nachten die men uit klinkklaar verlangen naar een brief
doorbrengt: de nacht is de mens tot rust gegeven. En ik slaap zo graag, Betje; nu dat
weet gij, maar slapen is gezond, en ook ik heb niets te doen. Ja, dat was het enigste
dat mijn gouvernante lastigs had; ik moest altoos vroeg op.
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Wat nu betreft dat tante van oordeel is dat een jonge juffrouw zowel jonge heren als
juffrouwen moet zien en daarmee omgaan, om elkander te leren kennen, komt
volkomen overeen met het oordeel van mijn lieve moeder; en ik zie daaruit dat men
de hele dag niet behoeft te zitten lezen, om zo goed een zaak te begrijpen als mijn
geëerde tante. Mama leest geen ziertje; maar er komen hier alle daag een schrik van
jongelui, en mijn goedaardige moeder mag wel wit zien; zij is bij ons alsof zij mijn
zuster was; och zij is machtig goed en inschikkelijk! Ik hou ook dol veel van moeder.
Dat onder zo vele jonge heren ook minnaars zijn is zeer wel te begrijpen; maar
zie, Betje lief, ik weet het niet, maar dit kan mij niet schelen. En ik kan u verzekeren
dat mijn hart even weinig dan mijn hand gekwetst is; daar kunt gij gerust op zijn, al
schrijf ik ook in geen half jaar weer. Ik mag hen allen wel zetten, zij zijn vrolijk en
grappig, of zij houden mij ten minste wat gezelschap, en dat is wel naar mijn zin.
Ik heb ook voor enige tijd reeds een jonge juffrouw, of zo gij wilt vriendin bij mij
gehad; een recht lieve vrolijke meid, die het in huis niet te zeer naar haar smaak heeft.
Haar moeder verstaat niet dat zij in een boek kijkt, en zij is zo verzot op lezen en
schrijven dat het danig en danig is; zij schrijft ook gedichten, en ik geloof dat zij
zelfs wel een boek zou kunnen maken. Ik had gehoord dat zij heel vrolijk en geestig
was, en ik dacht, kom aan, dat zal eens wat anders voor mij zijn, en ik maakte kennis
met haar. Wat zal ik zeggen, het voldeed ook al niet; in 't eerst liep ik machtig hoog
met haar, maar het was al gauw gedaan; wij zijn niet kwaad op elkander, maar wij
zien elkander zeer zelden, want Naatje Hofman heeft, denk ik, even weinig over mij
voldaan geweest dan ik over haar was. Haar vader doet in de lijnwaden; braver, stiller
burgers zijn er niet. En wat nu betreft dat, zoals gij gelieft te zeggen, de vriendschap
ook goed is om iemand zijn fouten te zeggen - o, daar behoeft men geen vrienden
om te zoeken: deze dienst zal niemand zich onttrek-
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ken. Onze bedienden zouden zonder opslag van huur die dienst omtrent mij wel
willen verrichten; ik geloof zelfs dat gij, mijn lieve Bet, deze liefdedienst omtrent
mij zou kunnen verrichten in uw hoedanigheid van nicht. En ik hou mij daar nog
meer van verzekerd nu ik het slot van uw brief eens weer overloop. Zeker, het is
niets dan verlegenheid en gebrek aan stof, dat ik niet aan mijn oom en tante geschreven
heb; en ik zou even goed kunnen zeggen dat gij ook wel wat meer aan mijn ouders
behoorde te schrijven, te meer daar u dit geen de minste moeite kost.
Zie daar, Betje, dit is nu althans wel een lange brief; maar ik heb u nog vergeten
te schrijven dat ik nu alweer een andere vriendin heb, en die is zo geheel anders dan
Naatje Hofman; zij zou u wel bevallen, denk ik, nicht; zij is allerliefst, en altoos zo
in één humeur - maar ik ben zo moe geschreven, en ik moet nog aan oom en tante
schrijven. Ik groet zeer minzaam mijn neef, en ik wou wel dat hij ons ook eens
bezocht; het zou hem nog wat vrolijker maken, en Amsterdam is nog zo heel
ondraaglijk niet voor jonge lieden. Ik omhels u recht hartelijk, en blijf uw
liefhebbende nicht en dienares,
C. Wildschut.
PS

Mijn ouders groeten u hartelijk.

5 Cornelia Wildschut aan mijnheer en mevrouw Stamhorst
Hooggeleerde Oom en Tante!
Ik heb door mijn niet schrijven zeker wel een klein berispinkje verdiend; maar
waarlijk, Oom en Tante, het is omdat ik beschaamd ben aan zulke wijze mensen te
schrijven, en omdat nicht Betje zulke mooie geleerde brieven schrijft, daar ik niet
op weet te antwoorden. Ik verzeker u dat mijn hart geen deel heeft in dit schijnbaar
verzuim, en ik zou zeer bedroefd zijn
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indien mijn Oom of Tante misnoegd op mij waren. Gij kunt dan wel denken dat ik
daar machtig tegen aan zie, en van uitstel komt afstel. Het is mij alleraangenaamst
te horen dat Oom en Tante zo gezond en vergenoegd leven. Oom en Tante zijn nu
zeker al lang gewoon aan het buitenleven, maar het moet voor neef en nicht evenwel
naargeestig zijn zo altoos hetzelfde te zien, en geheel andere mensen te ontvangen
dan wij in de stad. Ik vind bloemen en bomen heel mooi, maar ik zou evenwel niet
kunnen besluiten om nooit iets anders te zien. Ik houd heel veel van uitgaan, dat
geeft nog zo wat verandering in ons leven; en alles is al zo oud; zo dat, ik kan niet
begrijpen hoe of nicht Betje met zulk een eenzelvigheid gezond en vrolijk blijven
kan. Ik althans zou dit niet lang goedmaken; maar het is ook waar dat nicht Betje
vele talenten heeft van lezen en schrijven, en muziek, en tekenen, en dat helpt. Lieve
Tante! wat zouden wij ons een genoegen maken in het gezelschap van Betje, zo gij
toestond dat zij hier eens een hele winter kwam logeren! Mijn goede moeder zegt:
‘Dit zou nichtje goed doen, het meisje moet zo stijf worden als een stenen beeld; zij
heeft niets aan haar jonge leven.’ Mijn moeder houdt krachtig van nicht Betje, en
zou alles in 't werk stellen om haar de tijd aangenaam te doen doorbrengen. Zij kan,
lieve Tante! in ons huis ook wel lezen, want vader heeft nog van grootvader een hele
zaal vol boeken; en hier komen ook wel geleerde jonge lieden, ja zelfs filosofen. De
zoon van onze brave boekhouder (Tante, gij houdt zo veel van zijn vrouw, nietwaar
Tante?) is een groot filosoof en een poëet ook nog; o die zou net Betjes slag zijn;
daar kon zij dan mee redeneren over boeken, en over de starrenhemel, en over de
dieren, en dat die ook zo wel een ziel hebben als wij. Nu, ik versta daar niets van.
En dan komt hier ook alle daag een jongeheer Van Arkel, die zo aardig en zo vrolijk
is dat Mama omtrent zo veel van hem houdt als van mij. De jongeheer Van Veen is
hier, of hij zal hier komen; die is wat bedaarder, maar ook heel leesachtig, en nicht
zou de keuze hebben uit nog
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een half vijfentwintig.
Wij zijn allen gezond, en mijn lieve moeder is nog even vrolijk alsof zij twintig
jaar was. Vader heeft altoos zijn hoofd vol; ik zie hem niet dan aan tafel, doch hij is
ook in goede gezondheid. Nu zal ik afbreken en u verzekeren dat ik met de grootste
achting de eer heb mij te noemen
Hoogstgeëerde Oom en Tante!
uw gehoorzame dienares en nicht,
Cornelia Wildschut.
Lieve Tante! zoudt gij mij niet in een klein briefje willen verzekeren dat gij niet
misnoegd op mij zijt?
PS

6 Cornelis de Groot aan Cornelia Wildschut
Beheerseresse mijner ziel! Koningin van mijn wil! Brandpunt van mijn liefde!
Reflectiespiegel der schoonheid! Beminnelijke Sylvia! Dus noem ik u, o naamgenote
van de moeder der Gracchen, de edele Cornelia, maar als ik aan u mijn verliefd hart
in al zijn gloed vertoon, moet ik een zachte naam aan u geven en u aan mij voorstellen
als een veldnimfe. Is het vermetel dat ik mijn ogen tot u ophef? De maatschappij
twijfelt, het vooroordeel zegt ja. Maar, maar, mijn boezemvriendin! de rede in geen
manier.
Wat, mijn schone! is er meer voor u te genieten in het oord des overvloeds? Gij
hebt u uit alle deszelfs stromen verzadigd; er is des bij de rijkdom niets nieuws meer
onder de zon om u aan te bieden. Maar de liefde van een man als ik ben zal u een
genoegen verschaffen dat gij niet kent - ook niet bij name; met en door mij zult gij
in een voor u nieuwe wereld overgebracht worden; ook tot uw naam toe zal ik u
veranderen. En daar het gewest des vernufts veel onbegrensder is dan dat des rijkdoms,
zult gij daar in bewaard blijven voor die nare zelfverveling die
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als een slang u de boezem doorknaagt.
Gij zult altoos meesteresse van uw lot blijven; ik zal mij nooit tot uw tiran opheffen.
Op uw wenk vlieg ik overal op de vleugelen der huwelijksliefde; nu met u naar de
komedie, dan naar mijn studeerkamer. Gij zult mijn Doris van de grote Haller, ja gij
zult mijn Sylvia, en ik uw getrouwe Celadon zijn.
Ik zal lachen als gij het wilt, en treurig zien zodra gij het begeert, door die fijne
overeenstemming der zielen die door de logge dwaasheid bespot, maar door de
ondervindelijke liefde geloofd wordt. Dit is het niet al! Bij het waggelend wiegje
zullen de negen zanggodinnen u verpozen, engelen zingen en Apollo de maat slaan.
Onze zonen zullen geheel onder mijn besturing, onze dochters onder uw bescherming
opwassen.
Denk niet, o Sylvia! dat ik uw rijkdom begeer! Een waar wijsgeer heeft weinig
behoeften! Maar dewijl ik mij aan het mensdom toewijd, is het billijk dat ik wél
gevoed, gehuisd, gekleed en boven alle aardse beslommeringen ben.
De dichtkunst eist een geest van zorg en kommer vrij.
Een wijsgeer achter een toonbank! Een dichter op de beurs! Welk een ijselijke
verplaatsing! Welk een verwarring!
Mijn ouders heb ik over ons huwelijk niets gezegd; wij verschillen altoos zo veel
in gedachten dat ik dit vooreerst uitstel, en ook ik heb mijn hoofd zo vol dat ik er de
tijd niet toe heb... Mijn dichtluim overvalt mij daar zo geweldig, dat ik u moet verlaten
en een heldendicht ga beginnen, waarvan gij de Mecena zijn zult - vale, vale!
Cornelis de Groot.
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7 Cornelia Wildschut aan Cornelis de Groot
Mijnheer!
Ik herlas (en wel zesmaal geloof ik) uw brief; dit is zeer tegen mijn gewoonte, want
nooit gaat mijn nieuwsgierigheid zo ver. Als ik van mijn vriendinnen brieven ontvang
is dit ineens afgedaan, en wanneer mij een van mijn nederige dienaren schrijft,
doorloop ik doorgaans in een ogenblik al dat geklad; is er iets in dat kan doen lachen,
dan lach ik, en zijn zij te mal of te droog dan draai ik het papier in elkander en smijt
het op 't vuur. Alles wat ik met moeite uit uw brief versta is dit, dat gij wel zin zou
hebben om met mij te trouwen, omdat ik geld en gij verstand hebt, en het verstand
zonder geld u zo lastig is als het geld zonder verstand voor mij weinig beduidt. Die
inval van u is nog al zo heel gek niet. Gij bemint eigenlijk mijn persoontje niet, en
ik ben geen oogvol sentimenteel, ik versta zelfs niet wel wat het zegt. Verliefd ben
ik zo weinig als gij op mij. Maar ik zou heel gaarne eens van levenswijs veranderen.
Kort gezegd, zo ik trouw, dan zal het zeker uit zelfverveling zijn; ik ben de wereld
moede en zo bang als de dood voor sterven; zo dat ik wil uit de modieuze overgaan
in de burgerlijke, voor ik in de onzichtbare wereld aanland. Men heeft mij wel eens
gezegd dat als men uit rede trouwt en men eigenlijk niets tegen elkander heeft, dat
dan de liefde vanzelf komt. Maar ik heb vele redenen om te trouwen, ergo, ik bedoel
mijn geluk, en allen die mij tot nu hun verliefde stuipen hebben medegedeeld, kunnen
mij geen andere tijdverdrijven bezorgen dan die ik van kinds af kende, en nu zo
geheel oud en versleten voor mij zijn. Ik ben verzadigd van alles wat rijkdom en
vermaak kunnen uitstorten over hun gunstelingen; zo gij met juffrouw Hofman eens
spreekt, zal zij u daar vele omstandigheden van zeggen, die het mij niet lust te
schrijven.
Mijn moeder heeft een fraai buiten (mijn vader komt er nooit); daar vond ik niet
langer vermaak voor mij dan de eerste
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dagen die ik er doorbracht. Waarlijk, ik ben niet geschikt voor het buitenachtige,
en dat heb ik met vele mensen gemeen. Ik zie eigenlijk niets, want niets trekt mijn
aandacht; overal zijn er bomen, weiden, lanen, vijvers enz., maar niet voor mij. Ik
merk nauwelijks dat ik leef dan door die lastige zelfverveling die mij altoos bijblijft.
Lezen, o hé! Hetgeen ik versta ben ik moede, en hetgeen ik niet versta kan mij niet
aangenaam zijn. Soms heb ik gedachten zo duister als de nacht, eigenlijk weet ik
niet waarover; gij zoudt niet geloven welk een naargeestig leven het is niets te kunnen
wensen omdat men alles bezit of terstond krijgt. Het komt u misschien vreemd voor,
dat ik op deze wijs aan u schrijf, maar dat is omdat ik daarin iets nieuws voor mij
gewaar word; voor 't overige moet het u plezier doen zo veel letters van mij te
ontvangen; waarover kan u niet dan onverschillig zijn, want gij zijt zo weinig op mij
verzot als ik op iemand van uw gehele kudde. Luister evenwel: indien gij geen lastig
humeur hebt (doch dat zelfs zou iets geheel onbekends voor mij zijn, en mij
gelegenheid kunnen geven om eens gedwarsboomd te worden en dan iets met drift
te begeren), zou hetgeen gij bedoelt wel eens uw deel kunnen worden.
Ik laat u dan ook de vrijheid om te gissen dat ik wel nader kennis met u wil maken,
en te zien of wij elkander nogal tamelijk zouden bevallen. Ik weet niet of mijn vader,
die het veel te volhandig heeft om zich met mij, zijn dochter, ooit te bemoeien, als
het op huwelijken aankomt door het algemeen vooroordeel zal bestuurd worden
omtrent hetgeen men ongelijke huwelijken noemt. Daar is zo veel voor als tegen te
vermoeden. Mijn moeder, hoe zeer zij ook daar voor afkerig zijn mag, zal alles
toegeven, ja met blijdschap zelfs, indien zij gelooft dat dit mijn verkiezing is. Maar
ik heb een oom en tante die in Gelderland wonen, en die hebben bijna zoveel invloed
op mijn ouders als ik op hen heb. Mijn oom is zo wijs als Salomon en Socrates, en
mijn tante heeft, zegt men, meer verstand dan Abigaïl. Van die kant wacht ik veel
tegenstribbeling; dit is voor
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mij niet ongevallig, het zal mij tenminste werk geven en aanleiding tot uitvindingen
die ons te pas kunnen komen.
Men zal mij tegenstand bieden, en ik zal mij daar tegen aanzetten. Men zal mij
beschuldigen, en ik mij verdedigen. Hieruit zullen natuurlijk nieuwe dwaasheden
voortkomen, en nieuwe gevolgen ook. Is dat alles vervuld, en zie ik geen uitkomsten
meer, dan laat ik mij misschien zes weken na ons huwelijk van u scheiden, of
misschien word ik, wat ouder zijnde, zo al niet wijzer ten minste fijn, en dat zal ook
alweer prettig zijn, maar ik weet zelf nog niet of dit zo volgen zal. Ondertussen ziet
gij dat ik u niet bedrieg, of niet ophoud; ik toon mij zoals ik geloof dat ik ben. Gij
kunt mij bezoeken wanneer gij wilt; mijn ouders bemoeien zich nergens minder mee
dan met hun dochter. Zij denken alle goeds van mij, of liever zij denken nooit aan
mij dan om mij alles te geven wat mij behaagt. Mijn vader zegt dat de opvoeding
der meisjes voor de rekening der moeder opkomt. Mijn moeder zegt: ‘Keetje, ik heb
u alles laten leren waarin gij zin had, en dat een jonge juffrouw weten moet: je kunt
lezen, schrijven, borduren, dansen, zingen, en je bent nu ook lidmaat van de kerk,
nu moet je weten wat je plicht is. Wil je bij moeder blijven? goed; wil je trouwen,
ook goed. Alleen je moet in je eigen kerk en geen weduwnaar trouwen, dat geeft
maar haspelerij in het huishouden.’
Daar ik nu weet dat wij van één kerk zijn, en gij geen weduwnaar maar een gladde
vrijer zijt, daar zal dit ook van die kant geen zwarigheid maken. Wat nu het jawoord
betreft, daar is nog geen denken aan, en misschien krijgt gij dat nooit. Maar wij
hebben de tijd ook nog wel, en onderwijl kunt gij uw Lijden schrijven, als wanhopige
minnaar. O, me dunkt, als ik zo veel wist als gij, dan kon ik mijn eigen roman
schrijven, in een beweeglijke treurspelachtige toon, ten ware gij liever alles van de
grappige kant uitwerkt; en gij zult eens zo vermaard worden in hoedanigheid van
schrijver als van minnaar. Zie, een paar
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jonge lieden zoals wij moeten machtig veel opspraak maken, ten minste in onze eigen
buurt.
Nog wat: ik hoor dat uw moeder zulk een deftige, goede, vrome vrouw is; goed!
Ik hou veel van deftige, goede, vrome vrouwen, mits dat zij zich niet al te veel met
mij bemoeien, zoals mijn tante Betje, toen die nog in Amsterdam woonde. Had zij
mij wat meer mijn zin laten doen toen ik tien jaar was, ik zou zeker met haar naar
Gelderland gegaan zijn, want ik hield machtig veel van haar. Ik vertrouw dat gij uw
moeder daaromtrent zult waarschuwen. Ik blijf
uw vriendin,
Cornelia Wildschut.

8 Willem Stamhorst aan Paulus Wildschut
Mijnheer zeer waarde broeder!
Nooit heeft onze zeer verschillende wijze van leven of denken onze wederzijdse
genegenheid in het allergeringste verkoeld; steeds namen wij het oprechtste aandeel
in alles wat ons wederzijds geluk betreft. Hoe zeer ik mij des ook vlei dat gij daar
aan even weinig twijfelt dan wij, zo zal ik echter in deze brief u daar een vernieuwd
blijk van geven.
Uw uitgebreide koophandel belette u om een zo oplettend man en vader te zijn als
gij uit hoofde dezer verplichtingen behoorde te wezen. Dit is een waarheid die gij,
waarde broeder! ons altijd hebt toegestaan. Hieraan is het ook toe te schrijven, dat
gij de opvoeding van uw dochter geheel en al van u geschoven en aan haar moeder
hebt overgelaten. Maar, al eens gesteld dat deze welmenende, deze waarlijk brave
vrouw daartoe de vereiste bekwaamheden had, zo is echter de manier van leven die
men bij u houdt, de kring waarin zij verkeert, en de uitspanningen die zij verkiest,
geenszins geschikt om haar die gewichtige post wél te doen waarnemen, ofschoon
zij u overhaalde om
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na het overlijden van mademoiselle Du Sart geen andere gouvernante te nemen,
maar Keetje geheel en al aan haar besturing over te laten. Uw vrouw, indien zij Keetje
geheel verkeerd mocht hebben opgevoed, is echter wel verzekerd dat zij van niets
het minste te beschuldigen is. Men moet veel meer die misslag in gebrek aan doorzicht
dan in opzettelijk verzuim zoeken; was het hoofd uwer vrouw zo goed gesteld als
haar hart, zij zou een volmaakte moeder zijn.
Gelukkig dat tot dusverre het lieve meisje zeer bedaarde driften en een geleidelijke
geest had (voor zoverre ons dit bekend is). Ik geef u echter, mijn waarde broeder! in
bedenking, of een jonge schatrijke juffer, die met haar veertiende jaar geheel en al
aan haar zelf werd overgelaten, zichzelf bij mogelijkheid kan opvoeden - regels
maken en daarnaar haar gedrag bestendig volgen? Of zo een kind wel schemerachtig
weet wat geluk is, en langs welke wegen men het kan bereiken? Of zo een meisje
wel ooit gelukkig kan zijn in of buiten het huwelijk?
Uit een brief die Keetje aan haar nichtje Betje geschreven heeft verstaan wij, onder
andere, dat zij zeer gekweld is door zelfverveling enz., dat zij niet weet wat met
zichzelf aan te vangen, en dat zij nergens minder zich vermaakt dan waar men dit
van zulk een jonge juffrouw zou verwachten, enz. Dit heeft mijn waarde vrouw en
mij minder verwonderd dan bedroefd. De ondervinding heeft meermaals geleerd dat
de zelfverveling veel meer kwaads en buitensporigs veroorzaakt heeft dan opzettelijke
zedeloosheid. En dat voor rijke jonge lieden duizenderlei wegen openstaan om tot
wanorders te vervallen. Uw dochter geeft te verstaan dat zij van alles moede is, dat
alles reeds zo oud voor haar is; dat haar wensen, zo ras voldaan als gevormd, haar
geen waar genoegen aanbrengen - en dit meisje is nog maar achttien jaar!
Hoe beklagen wij ons lieve Keetje! Nu moest zij eerst onder het oog van een
verstandige moeder de wereld beginnen in te treden; nu moest zij eerst beginnen te
genieten hetwelk
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rijkdom en jeugd in haar omstandigheden uitdelen. Dit is het levensseizoen waarin
de tijd op vleugelen wegsnelt, omdat de geest altoos bezig blijft met het vormen van
plannen tot een aanstaand geluk; dan is men in de verwachting, in de vooruitzichten
oneindig gelukkiger dan men ooit door de verkrijging daarvan wezen kan. Het
genoegen, schemerachtig ontdekt, wordt niet afgebroken door ondervinding, en het
lichtst opgehaald luchtkasteel heeft vaste grondslagen.
Zult gij, waarde broeder! in staat zijn om haar nieuwe begeerten, nieuwe behoeften,
en des nieuwe vooruitzichten te bezorgen? Hoe jammer is het dat haar voortreffelijke
gouvernante overleed toen die reeds de aanvang der opvoeding gemaakt had! Zij had
reeds veel gewonnen. De neigingen tot traagheid en onverschilligheid waren reeds
weggenomen; zij begon werkzamer, wat gezetter bezig te worden. Maar dit alles is
uitgewist. Beeft gij niet dat uw dochter, zonder het oogmerk te hebben om van de
deugd af te wijken, al zeer ver zal kunnen afdwalen? Te meer daar zij gedurig omringd
is van knapen die misschien hun voordeel zullen weten te doen met haar
omstandigheden. En wiens is de schuld? Keetje komt nu in die leeftijd waarin de
rede niet altoos door de natuur gehoorzaamd wordt.
Ik overwoog enige tijd of ik de vrijheid zou nemen om u op deze wijze te schrijven;
ik zag er al het ongevallige van, maar mijn zucht tot haar geluk deed alle mindere
bedenkingen wijken. Men heeft ons verhaald dat uw dochter in de vier laatste jaren
(en juist zo lang zagen wij haar niet) een ongemeen fraai meisje geworden is; dat
ieder haar kent, dat zij overal verkeert, dat zij op alle publieke vermaken komt, dat
de Vauxhall en de openbare bals haar dikwijls zien inkomen met zulke jonge lieden
met wie zedige juffers niet zeer behoorden bekend te zijn. Men voegt erbij dat haar
moeder niet altoos bij haar is.
Zoudt gij niet besluiten kunnen om met uw vrouw, die in waarheid deugdzaam en
goedaardig is, over dit alles eens ernstig en minzaam te spreken? Zoudt gij haar niet
kunnen voor-
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stellen om Keetje een vriendin als gezelschapsjuffer toe te voegen? Indien gij in
dezen gelukkig slaagt, is uw dochter in veiligheid. Ik hoop, waarde broeder! dat gij
ons op deze brief zo een antwoord zult zenden als wij van u verwachten.
Wat ons betreft: wij leven vergenoegd en vrolijk. Betje is een platje, maar doet
eer aan de opvoeding van haar ouders, en indien zij dus blijft voortgaan, en niet al
te vroeg in het huwelijk ons ontsnapt, zal zij eens haar uitmuntende moeder gelijk
worden. Mijn zoon belooft veel, maar of hij zijn dagen wel in zulk een kalmte zal
doorbrengen als zijn vader, dat is zeer bedenkelijk. Hij is in zijn aard billijk en
rechtvaardig, en zijn vurige geaardheid maakt hem, om Betjes uitdrukking te
gebruiken, meer de Don Quichot dan de bedaarde verdediger der menselijke natuur;
als hij wat ouder is zal dat grote vuur wel wat verminderen. Men vindt ook doorgaans
meer deugd in warme genegenheden en hevige begeerten dan in mensen van een
bloedlauw karakter. Sterke driften kunnen bedwongen, maar koude driften kunnen
nooit vruchtbaar tot enig goed gemaakt worden. Zijn stand van advocaat zal hem
intussen hier meermaals gelegenheid geven om zijn Rossinant te beklimmen, en
reuzen der onderdrukking te bevechten.
Uw zuster, mijn geliefde vrouw, is zowel de vreugd als de roem van mijn leven;
zij blijft zoals zij was toen gij haar alle dagen zag, en gedurig al meerder achtte.
Vaar wel, groet uw waarde vrouw van ons allen, en geloof dat gij een vriend hebt
in uw broeder
W. Stamhorst.
Ei lieve Wildschut, verneem eens naar zeker jong heer - Van Arkel, die veel bij
u verkeert. Er woont sedert weinige maanden in dit oord ene mevrouw Lenting, die
mij weinig bevalt; men zegt dat Van Arkel haar broer is. Zij is een vrouw van de
grote wereld, en geeft hier de ton, voor zoverre zulks uitvoerlijk is. Ik haast mij niet
zeer om gemeenzaam met haar te
PS
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worden; ik heb een dochter... adieu Pauwtje! van uw zuster
E. Stamhorst.

9 Jacob van Veen aan Cornelia Wildschut
Mejuffrouw!
Indien ik het geluk had van u ooit enige minuten alleen te spreken, zou ik de
vrijheid niet nemen om u met een brief lastig te vallen. Ik heb des geen ander middel
overig om mij bij u bekend te maken; en dit wens ik des te meer omdat mijn hart het
grootste belang daarin stelt. Ik bemin u - zie daar eenvoudig wat ik u wenste te
betuigen. Indien gij mij een enigszins aanmoedigend antwoord gelieft te geven, zal
ik mijnheer en mevrouw Wildschut daar kennis van geven, in het aangenaam
vooruitzicht van eens in een nadere betrekking met hen te komen. Ik weet wel,
Mejuffrouw! dat gij bezocht en gevolgd wordt van vele jonge lieden die mij in geest,
in aardige vrolijkheid, en misschien ook in nog andere begaafdheden overtreffen,
maar dewijl ik het eerlijk oogmerk heb om u door goede rede en een goed natuurlijk
verstand te behagen, hoop ik dat gij wel enige kleinigheden die mij ontbreken over
het hoofd zult zien. Verre zij het van mij u voorin te willen nemen tegen zulken die
gij boven mij schijnt te verkiezen in uw verkering, maar mag ik u als een vriend
herinneren, dat de schitterendste hoedanigheden niet altoos met een geregeld gedrag
en eerlijke beginsels gepaard gaan. De beledigende vrijheden die zeker heer gaarne
omtrent mij zou gebruiken, indien ik zulks toeliet, hebben geen deel altoos in hetgeen
ik u over 't algemeen herinner. Ik zie zo duidelijk zijn oogmerk dat ik het hem ook
daarom te eerder vergeef. Mocht ik met een gunstig antwoord vereerd worden! Dit
durf ik u verzekeren, dat ik u bemin om uzelve, en niets anders bedoel of behoef te
zoeken dan uzelve, zijnde mijn omstandigheden in een zo goede staat dat ik het
fortuin van de

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

39
heer Wildschut niet behoef, en ook niet begeer. Gaarne onderhield ik u nog wat
langer, doch ik vrees u te vervelen, en dit is de enige reden dat ik zo spoedig de eer
heb mij te onderschrijven,
Mejuffrouw!
uw ootmoedige dienaar,
J. van Veen.

10 Paulus Wildschut aan Willem Stamhorst
Mijnheer en hooggeachte Broeder!
Ik geloof niet dat iemand u meer waardeert dan uw broeder Wildschut, of ook
groter prijs stellen kan op uw goedkeuring en vriendschap, hoe zeer wij ook in
verkiezingen mogen verschillen en hoe ver onze wijs van leven en denken van
elkander gescheiden zijn; zo zie ik echter zeer wel, dat indien men smaak kan vinden
in uw eenparige geruste levenswijs, men veel meer kans heeft op ongestoord genoegen
dan iemand die zich in mijn kring en bezigheden bevindt.
Ik behoef u niet te herinneren, dat ik nooit een zaak van gewicht ondernam zonder
uw en mijn geliefde zusters raad in te nemen, dan alleen in het huwelijk, 't welk gij
beiden mij even zeer hebt pogen te ontraden; en indien mijn hart minder in dat
huwelijk gedeeld had, ik zou dunkt mij ook dit stuk onvolvoerd gelaten hebben. Het
was mij genoeg een brave vrouw te trouwen, wijl ik geen schatten behoefde te zoeken,
en ik beken er ook bij dat ik op een mooie vrouw gesteld was. Beide vond ik in
juffrouw De Wind; ieder die haar kende kwam mij daarin overeen, gij zelf vond dit
buiten alle bedenking.
Gij maakte ook geen de minste zwarigheid dan van de kant van haar zeer
gebrekkige, ja verwaarloosde opvoeding. Maar een man in mijn omstandigheden
kan niet alles wat gij wenste bij elkander aantreffen: een uitmuntende opvoeding is
nog
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zeldzamer dan aanzien en schoonheid, ja dan rijkdom zelfs.
Een koopman zoals ik ben moet veel inschikken, indien hij in de hoofdzaak
gelukkig slaagt. Wij leren ons ook in het huislijk leven naar vele dingen voegen die
voor lieden, minder in de noodzakelijkheid om allerlei soort van mensen te zien,
misschien ondraaglijk zijn zouden. Wij zijn zo overladen van bezigheden, dat wij
even weinig delen in aan- als onaangenaamheden des huislijken levens: altoos bezig
in de koophandel, altoos omzet door lieden boven en beneden ons in de burgerstaat,
altoos vol hoop dat onze ondernemingen zullen gelukken of bevreesd dat wij
aanmerkelijke schade zullen lijden, hebben wij weinig tijd, bedaardheid of zelfs lust
overig om zeer oplettend te zijn op hetgeen in onze eigen huizen omgaat. En als wij
daar vrede, vrolijkheid en eensgezindheid vinden, als men onze negotievrienden met
beleefdheid ontvangt, als men ziet dat onze vrouw de eer van haar huis met
oplettendheid waarneemt, dan zijn wij wel tevreden, en als wij een uur van uitspanning
hebben besteden wij dat in zulke gezelschappen die ons het meest bevallen. Wij
maken als kooplieden geen complimenten omtrent elkander; toen een burgemeester
eens bij zekere gelegenheid aan mij vroeg: ‘Wildschut, weet gij wel tegen wie gij
spreekt?’ antwoordde ik hem: ‘Ja zeer wel, ik spreek tegen een koopman op de beurs!’
Op dezelfde wijs behandelen ons onze minderen - dat is minder rijken dan wij -, zo
het rechte Hollanders zijn. Maar genoeg daarvan; in diezelfde hoedanigheid van
koopman, of liever commissionair, zijn wij ook verplicht alle vreemdelingen met
wie wij handelen aan ons huis te zien, beleefd te ontvangen, en dikwijls aan tafel te
nodigen. Mij paste daarom ook geen vrouw die een te fijne smaak had om altoos een
vrolijk gelaat te tonen, maar nauwkeurig alles afmeten zou wat er gedaan en gezegd
werd, en zo veel vernuft bezat dat zij mijn vrienden altoos van de ongunstigste zijde
zou beschouwd hebben. Zo een vrouw is maar te genegen om zich boven vele
vreemdelingen, die juist niet allen
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aan het hof zijn opgevoed, of onze taal wél spreken, of twintig modes ten achter
voor den dag komen, met een opgeschort neusje te beschouwen, en te gereed om een
in 't oog vallend onderscheid tussen hen te maken bij wie ik een even groot belang
heb dat zij mijn vrienden blijven. Het gevolg zou misschien zijn dat zij, door een
ware of ingebeelde onbeleefdheid hun door mevrouw aangedaan misnoegd geworden,
mijn comptoir verlieten, en daarbij vind ik mijn rekening in 't geheel maar niet. Als
koopman moest ik des een vrouw hebben die woelig, luchthartig, min of meer los
was, en altoos in een goed humeur bleef; ook dan als er een Deen of Bremer met zijn
beslikte laarzen en een grote vlegel van een waterhond in de zaal stapt. Die een
Fransman slecht Hollands kan horen koeskoezen zonder daarin iets vreemds te vinden.
Een vrouw, wier goed hart alle mensen poogt te verplichten; die de mensen neemt
zoals zij zijn, en er niet eens op let of men haar wel eerst uit alle schotels voordient,
en niet zuinig kijkt al hoort zij geen enkel woord dan hetgeen de handel betreft. Ik
heb, in dezen, reden om over mijn keuze voldaan te zijn; nooit heeft die mij ook
berouwd.
Ik zou in duizend opzichten een vrouw kunnen hebben die voor mij niet geschikt
was. Mijn vrouw bemint mij van harte, maar talmt mij nooit aan 't hoofd; zij is
evenmin jaloers van mij als ik van haar ben, en beiden hebben wij ook daar geen
grond ter wereld toe. Nooit is het: ‘Gaat gij alweer uit? Hoe laat komt gij thuis? Moet
de koets u niet halen? Waar zijt gij, zo er iets voorviel? Nooit gaat gij eens met mij
uit!’ - en soortgelijk gegons en gezaag dat lastig is voor een man van mijn smaak,
die vrij is, en wil dat ieder doet wat hem behaagt zonder mij daar rekenschap van te
geven. En ik stel haar ook in staat om op de minste wijs zich alle genoegens, vermaken
en kostbaarheden te bezorgen.
In zoverre, ik herhaal het, heb ik de vrouw die voor mij best geschikt is; maar ik
ontveins voor u geenszins dat ik een geheel
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andere moeder voor mijn dochter zou wensen. Dit, ik zie het zelf duidelijk door,
is geen gering artikel; zo lang onze waardige mademoiselle Du Sart leefde, was die
wens min dringend en noodzakelijk. Keetje is goed en vrolijk; zo zij grote gebreken
heeft zijn die mij onbekend, maar hoe zou ik die ook kennen? Ik zie het meisje nooit
dan aan tafel, en nimmer zijn wij alleen; en wat weet een vader van meisjes op te
voeden? Die lieve schelmpjes zijn zo teer als kraakporselein, en zo slim, zo minzaam
slim als vosjes. Spreekt men eens een hard woord, dan beven zij; is men te toegevend,
dan volgen zij haar eigen hoofdjes, en maken alles goed met een kinderkusje, of
believen ons in duizend kleinigheden die het ouderlijke, vooral het vaderlijke hart
zo dierbaar zijn.
Gij weet, waarde broeder! dat ik haar alle meesters gaf die zij maar begeerde; zij
kan van alles een weinig, en ik geloof dat haar moeder haar reeds voor twee jaar tijd
lid van de kerk maakte. Een weinig zeg ik, en dit spijt mij om harentwil; zij heeft
eigenlijk nergens bepaald en lang aan elkander smaak in, en ik gooi niet gaarne geld
in 't water.
Ik wenste wel dat het de hemel behaagd had onze gouvernante te laten behouden,
maar wie kan tegen Zijn wil? Ik heb ook mijn vrouw gesproken over het menigvuldig
geld dat zij aan haar dochter geeft, maar ik kreeg ten antwoord dat men jonge rijke
meisjes die een goed hart hebben, in staat moet stellen daar aan te voldoen, en dat
Keetje zeer goed arms is; dit is, dunkt mij, zulk een goed werk, dat ik het antwoord
van mijn vrouw niet kan weerleggen. Koopt zij een hoop snuisterijen waaraan zij
niet veel heeft! Alle mensen moeten leven, en ook dat zal met de jaren wel wat
overgaan. Mijn vrouw heeft mij ook gezegd dat zij een vriendin heeft, ene juffrouw
Hofman, die wel zo veel leest als onze lieve Betje, een grote poëtes en die
verscheidene talen spreekt, en in staat zou zijn om een goed boek te maken. Zij heeft
ook nog een nieuwe vriendin, ene juffrouw Sadelaar, een stil, verstandig, beminnelijk
meisje,
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daar Keetje tegenwoordig wel het meest op gesteld schijnt. Maar zij is niet
bijzonder vriendinachtig, en in lang zo sentimenteel niet als haar nichtje, en dit is
zeer naar mijn zin. Ik weet ook niet naar wie onze dochter dat weke, murwe hebben
zou, ten minste haar moeder geeft haar daar het voorbeeld niet van. 't Is waar, zij
gaat met veel jongelui gemeenzaam om; doch onze levenswijze is zo verschillend
van de uwe als een stil landhuis met Amsterdam. Keetje is in de grote wereld, en
daar kan men niet leven als in een klooster. Zij gaat veel uit met mijn vrouw, en
dewijl ik geen zoon en ook geen tijd heb, heb ik verplichting aan die hupse jongens
die mijn vrouw en kind overal brengen daar zij niet alleen gaan kunnen. Dat enigen
hun ogen hebben om een mooie, lieve jonge juffrouw te zien zo als zij is, dit is
natuurlijk, en mij niet onaangenaam, te meer omdat het geschikte, ordentelijke,
hoewel misschien wat luchtige jongens zijn, die in alle fatsoenlijke huizen, ook daar
men niet speelt, toegang hebben.
Ik zie zo wel als gij, mijn broeder, dat mijn vrouw onze dochter die opvoeding
niet geven kan die haar zou in staat stellen om op een redelijke, verstandige wijs
gelukkig te zijn. Ongelukkig! Zal dan Keetje niet op dezelfde wijs als haar goede
moeder gelukkig zijn? Immers dit vermoed ik, uit enige kleine voorvalletjes.
Mijn vrouw begrijpt schemerachtig dat zij van zo een rijk meisje, welks familie
in onze trant leeft, geen zo woelige huisvrouw moest maken die zoals zij zelf altoos
praat of hassebast met de bedienden, en daar door niet zo geacht of onderscheiden
wordt als in een huishouden alwaar een vrouw haar afstand zonder trotsheid weet te
bewaren. Maar dit trekt zij zo ver, dat zij haar dochter geheel en al buiten alle huislijk
bestuur houdt, minder wijl zij gelooft zelf alles best te doen, dan wel omdat Keetje
nog te jong is, en haar plezier moet nemen. Deze bron van bezigheid is des ook voor
haar gesloten, en zij is reeds zo bekend met de vermaken der samenleving, en al de
divertisse-
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menten die onze vrolijke stad voor rijke lieden bereidt, dat zij die meer uit sleur en
gewoonte dan uit begeerte bijwoont. Haar opluikende smaak is met haar gouvernante
gestorven, en ik kan met al mijn geld voor haar geen nieuwe geneugten of begeerten
kopen.
Gij drukt u zo sterk uit over de gevolgen die dit alles eens op Keetjes gedrag en
geluk hebben kan, dat ik huiverde onder het lezen. Ach! zei ik, waarom heb ik in de
keus van een vrouw niet ook een weinig gezien de aanstaande moeder? Maar denkt
een jong deftig man, als hij een schone minzame vrouw voor zich begeert en die
vindt, wel altoos aan het aanstaande? Zo dit een gebrek in mij is, het is niets
bijzonders; allen, immers verre het grootste getal, handelen zo als ik.
Mijn vrouw is niets te wijten: zij kan niet geven wat zij niet ontving. Zij meent
het wél, en zou zich dodelijk ergeren indien men haar zei dat zij alles aanwendde
om haar kind ongelukkig te maken. Maar ik heb de schuld: had ik maar mijn best
gedaan om dat gebrek zo veel mogelijk te vergoeden, en niet toegestaan dat men een
veertienjarig meisje aan zichzelf geheel en al overliet! Er zou nog wel een juffrouw
Du Sart hebben kunnen gevonden worden; als men de deugd en de talenten beloont
en vereert, komen er altoos lieden te voorschijn die door een karige betaling en
kleinachtende behandeling worden afgeschrikt, en liever zich bekrompen met een
handwerk brood verschaffen dan dat zij dit in aanzienlijke huizen willen eten.
Maar ik heb toegegeven en ben des te meer te beschuldigen, wijl ik wel zag dat
mijn vrouw zo een leermeesteresse niet kon opvolgen; doch ik heb altoos zo veel in
mijn hoofd, en ik ben zo gewoon in het huislijk leven alles aan mijn vrouws besturing
over te laten, dat ik eindelijk haar zin ook in dezen opvolgde. Ik vleide mij ook dat
met alle mogelijke en goede meesters Keetje het wel wat stellen zou, te meer wijl
zij toch een goede voorraad van lessen en vele goede gewoonten had. Hoe dikwijls
heb ik ondervonden, dat het geheel wat anders is zijn recht in de
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maatschappij te handhaven, en verongelijkten vergoeding te bezorgen bij
vermogenden, dan een geliefde vrouw en dochter iets te weigeren. Niemand houdt
mij voor een beuzelende jabroer; ik zeil altoos buitenshuis halve wind, maar in mijn
huis ben ik niets. O, zo ik een haneveer van een wijf had die mij, op een trotse toon,
naar haar zin had willen zetten, ik zou uit hoogmoed gedaan hebben 't geen mijn
plicht is. Doch gij kent mijn vrouw; zij heeft wel weinig opvoeding, doch zij is goed,
zacht, inschikkelijk, en zo gelijk van inborst als vrolijke gezonde mensen die alles
naar wens gaat doorgaans zijn.
Ik heb echter gisteravond met Keetje gesproken. Mijn vrouw was uit, en ik liet
het meisje zeggen dat zij in mijn kamer zou komen; zij kwam, maar was een weinig
onthutst, mogelijk omdat dit nog nooit gebeurd is.
‘Keetje!’ zei ik, ‘ik moet eens met u spreken, kind; zeg mij eens openhartig, of gij
u ook enige kundigheden en bekwaamheden bezorgd hebt voor dat geld 't welk gij
mij kostte? Zingt gij, speelt gij niet meer? Ik hoor het althans zo weinig alsof gij
geen muziek geleerd of uw stem verloren had. Ik zie u nooit eens met een boek in
de hand; leest gij niet? Gij hebt zo veel tijd, en gij placht met uw gouvernante zulke
fraaie boeken te lezen!’
Keetje: ‘Lieve Vader, ik kan niet altoos spelen en zingen; en onze
gezelschapsdames amuseert niets zo zeer dan de kaart. Mama speelt ook gaarne, en
ik doe mee uit beleefdheid, want ik heb geen de minste trek tot het spel; maar men
moet doen als anderen.’
Ik: ‘Nu dat is voor zo ver goed. Doch de voormiddagen zijn ten minste voor u;
zelden gaan wij voor drie uren aan tafel, en mij dunkt dat u de tijd dan heel lang
moest wezen, of gaat gij voormiddags ook uit?’
Keetje: ‘Meest altoos Vader, en dat wel voor ik ten volle gekleed ben; dan kom
ik thuis, en mijn geest is niet geschikt tot iets anders dan het toilet.’
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Ik: ‘Zo! Maar dewijl u niets eigenlijk vermaakt, zoals gij dikwijls zegt, waarom
beproeft gij niet of het lezen u enige aangename uren zou kunnen bezorgen? Uw
grootvaders bibliotheek is beroemd wegens de schone, nuttige, aangename boeken
die er in zijn; gij hebt immers nog al de sleutels der kasten? Vond gij daar niets van
uw smaak? Historiën bij voorbeeld?’
Keetje: ‘Ik neem zo weinig belang in hetgeen er in de wereld omgaat, en ook de
historiën zijn zo droog, het is altoos van oorlogen, van traktaten, van vechten, van
verraderijen, enz. Neen, dat is mij der peine niet waard; en ook waarom zou ik dit
alles lezen?’
Ik: ‘Lees dan zedelijke schriften, lees poëzie, lees goede romans, lees het
bevattelijkste in de natuurlijke historie, of wat u meer in de hand zal komen.’
Keetje: ‘Hoor, Vader! ik kan het niet ontkennen, ik houd niet van lezen, en hoe
veel boeken juffrouw Hofman mij ook bezorgd heeft, zij smaakten mij niet. Het is
mij onmogelijk twee bladzijden achtereen te lezen; ik versta ook niet alles, en dan
leg ik het boek weg, want het verveelt mij. En onze goede kennis, de jonge heer Van
Arkel, zegt ook dat een jonge juffrouw wel andere bezigheid heeft dan haar ogen
door lezen te bederven; dat dit goed is voor bejaarde matronen die geen kaartspel
beminnen, en voor wie de wereld de verboden boom is.’
Ik: ‘Van Arkel! Ik hoor u en uw moeder dikwijls praten van Van Arkel; wie is die
Van Arkel? Ik zou haast uit dit zijn zeggen opmaken dat hij u geen goede lessen kan
geven.’
Keetje: ‘Heden Vader! Hij is ook geen meester! Het is een zeer fatsoenlijk jong
heer, die overal bemind en geacht wordt; maar voor 't overige ken ik hem niet meer
dan de andere heren. Moeder houdt dol veel van hem, omdat hij altoos zo vrolijk en
geestig is, en hij kan Van Veen dikwijls zowel als De Groot stom praten.’
Ik: ‘De Groot is een zotte pedant; ik begrijp niet hoe men zo
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een gekskap dulden kan, en zo ik het niet om zijn brave vader liet, ik zou niet
verstaan dat hij in huis kwam! Als de jongen hier is kan ik somwijlen mijzelf op het
comptoir niet verstaan.’
Keetje: ‘Dat komt Vader, omdat Van Arkel hem altoos voor de gek houdt, en hem
zijn verzen doet voorlezen.’
Ik: ‘Ja, die brave lieden zullen nog verdriet aan die jongen beleven. Zo gaat het,
men bidt onze lieve Heer om kinderen, en als men die heeft doen zij ons chagrijn.’
Keetje (schreiende): ‘Ik denk niet, Vader, dat ik mijn ouders verdriet aandoe, ik
was liever dood.’
Ik: ‘Mijn lief meisje, schrei niet! Ik zeg dat niet op u, gij zijt een engel, en had gij
uw gouvernante behouden, gij zoudt zeer zeker haar moederlijke zorgvuldigheid
beloond en haar voorbeeld gevolgd hebben. Maar mijn kind, hebt gij reeds al die
goede gewoonten verloren? Gij waart evenwel veertien jaar? Uw moeder heeft geen
tijd om uw goede smaak te vormen, en ook zij had in haar jeugd de gelegenheid niet
die gij hebt.’
Keetje: ‘Ik beken Vader, dat ik sedert mijn veertien jaar niet veel voordeel deed
met uw goedheid; doch als men zo altoos met meesters alleen is, en gaarne de wereld
ziet, loopt men doorgaans over de lessen zo maar heen, en is al blij dat het uur om
is. Ik zie zelf wel dat ik verkeerd doe, maar ik kan het niet helpen; en ook ik zie zo
vele mensen, en wij hebben zulk een verstrooid leven, dat ik daar zelden zeer ernstig
over denk, en ook de meeste jonge dames zijn zoals ik, wij hebben elkander niets te
verwijten.’
Ik: ‘Dat is de vraag niet, Keetje! Ik zelf doe u geen het minste verwijt. Dit wilde
ik u vragen: zoudt gij mij niet iemand, bij voorbeeld juffrouw Hofman, kunnen
opgeven die zich liet overhalen om hier te komen wonen, dan had gij een vriendin
bij u, en ik weet dat die juffrouw een zeer verstandig, belezen mens is. Haar fortuin
is niet groot, men zou haar een goed pensioen geven, en voorts op dezelfde voet als
u behandelen: wat zegt gij?’
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Keetje: ‘Juffrouw Hofman is een goede vriendin van mij, en zij is, dat zegt de gehele
wereld, zeer verstandig en belezen; maar juffrouw Hofman zou mij nooit mijn
gouvernante kunnen vergoeden. Wij zijn veel te gelijk in jaren; ik ben gewoon haar
zo gemeenzaam te behandelen als zij mij behandelt. Indien onze verkiezingen niet
strookten, zou ieder de zijne volgen, en ik zou misschien willen uitgaan of iets anders
doen, als zij verkoos te lezen of enig handwerk te maken; of zij zou misschien uit
willen als ik in 't hoofd had ongekleed thuis te blijven. Neen Papa, dat zou niet gaan.’
Ik: ‘Nu, dan juffrouw Sadelaar?’
Keetje: ‘O, dat is de liefste jonge juffrouw die ik ken; maar zij is enig kind, en is
rijk; zij zou ook geen zin aan onze levenswijs hebben. Maar ook haar vader en moeder
zouden daartoe nooit te bewegen zijn; och Vader, wat is dat een lieve huishouding!’
Ik: ‘Zoudt gij dan ook besluiten kunnen om eens voor enige maanden bij uw oom
en tante te gaan logeren? Mij dunkt, mijn kind, dat zou zo goed voor u zijn! En gij
weet hoe uw tante mij gebeden heeft om u na uw gouvernantes dood bij haar te
hebben. Gij weet welk een uitmuntende vrouw zij is, en hoe lief zij u altoos had; gij
zijt immers met Betje recht grote vrienden? Betje is vrolijk van humeur, en uw neef
Piet niets minder dan een stijve druiloor. Mij dunkt, gij kon daar zo veel plezier
hebben als gij wilde, en had meteen de gelegenheid om uw verzuimde tijd wat in te
halen. Gij weet hoe men bij uw oom en tante leeft, en zij zien veel mensen ook.’
Hier stond zij wat voor, zij wist niets te antwoorden; maar eindelijk zei zij: ‘Neen
Vader, daar bedank ik voor; ik zou daar te veel afsteken, en alle ogenblik tot mijn
vernedering met Betje vergeleken worden. Ik zou geen oog durven opslaan als men
over geleerde dingen sprak, want ik begrijp er toch niets van, en men wordt niet
gaarne met kleinachting beschouwd. Ik hou wel veel van nicht, doch onze humeuren
verschillen te zeer. En zij is mij zo verre vooruit, dat ik met haar geen vloot houden
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kan. En ook Mama zou nooit besluiten om mij, haar enige dochter zo lang te
missen; ik heb Mama ook zo hartelijk lief, zij is zo goed tegen mij, dat, al had ik daar
zin aan, ik zou hier blijven.’
Nu wist ik niets meer te bedenken. Het kind had geen ongelijk, en ik zag met
vreugd dat het nog al haar oprechtheid behouden had, en geen blauwe uitvluchten
zocht.
Ik: ‘Nu, kind, ik zal mijn gedachten nog eens laten gaan over alles wat wij
gesproken hebben; maar waarlijk Keetje, neem nu en dan eens een goed boek in de
hand. Ik weet, gij hebt zelden tijd daartoe, doch men moet evenwel daar een weinig
tijd toe weten te vinden. Wees vooral omzichtig in de keuze uwer vrienden en
vriendinnen, of zo gij wilt uwer goede bekenden. Ik zeg u vooraf, dat gij mij van
verdriet zou doen sterven indien gij uw oog liet vallen op een slechte knaap, en dat
in zo een geval hij de vruchten zijner bedoeling niet zal inzamelen. Neemt gij
integendeel eens een braaf jongeling, daar wat van te maken is in de negotie, en die
met u gelukkig en met ons in vriendschap leeft, dan zal ik boven u beider ruimste
verwachting mijn genoegen daarover tonen.’
Keetje: ‘Doelt mijn lieve Vader niet op Van Arkel?’
Ik: ‘En dit ware eens zo? Maar ik doel op al die kwanten die mij met de grootste
reden onaangenaam zijn; en ik hoop, Keetje, dat gij mij niet in de noodzakelijkheid
zult brengen om mij van mijn vaderlijk gezag te bedienen. Gij zult nooit tegen uw,
maar ook even weinig tegen mijn zin uittrouwen, maak daar staat op.’
Keetje: ‘Het doet mij zeer leed, Vader, dat gij Van Arkel in zulk een kwaad licht
beschouwt.’
Ik: ‘Ik heb nooit goede gedachten van bekwame jonge lieden van goeden huize,
en dat hoor ik is hij beide, die als zij vijfentwintig jaar zijn nog niets om handen
hebben, niet rijk zijn en in een onzer grootste logementen wonen. Merkt gij ook
Keetje, dat hij speelt?’
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Keetje: ‘Ja Vader, hij speelt, zoals wij allen; maar hij doet het alleen uit beleefdheid
en zeer laag. Geloof mij ook dat ik daar nooit zo nauw op let: wij hebben altoos zo
veel te lachen en te grappen, dat gij het zo niet geloven zou. Zeker Vader, gij zijt
tegen Van Arkel ingenomen, maar zo gij hem kende zoals wij - vraag het aan Mama,
zij zal u net hetzelfde zeggen.’
Ik kuste Keetje en ging zonder iets meer te zeggen heen.
Het stelt mij gerust dat mijn vrouw altoos bij al die vreugd is, en hoewel zij juist
geen groot doorzicht heeft, zo heeft zij echter een gezond verstand, en haar hart is
zo deugdzaam dat zij niet in staat is Keetje een kwaad voorbeeld te geven. Zulke
vrouwen beleven ook doorgaans heel veel vermaak aan haar kinderen, meer dan die
filosofische moeders die haar kinderen naar de voorschriften van Locke of Rousseau
opgevoed hebben.
Ik zeg dat niet op u, zusjelief! Gij hebt een zonderling talent voor dat werk, en zo
men niet zelden uws gelijke vond, men zou u niet overal als een voorbeeld aanhalen.
Zulke bekwaamheden zijn maar aan weinigen ten deel gevallen; en men moet niet
vergen dat een vrouw anderen mededeelt wat zij zelf niet ontving.
Ondertussen ben ik u hoogst verplicht voor het belang dat gij in Keetje neemt.
Hoe gaarne, lieve zuster! zou ik zien dat gij eens een brief aan Keetje schreef; het
lieve kind houdt krachtig van haar tante Stamhorst. Zij zegt altoos: mijn tante is de
enige geleerde (zij meent zeker kundige) vrouw voor wie ik niet bang ben.
Laat onze lieve vrolijke Betje ook maar voorzichtig zijn met haar overvloeiend
sentimenteel hart. Het is ook een mooi gauwdiefje, en hoewel Keetje zeker, zo het
mij blijft wel gaan, veel rijker zijn zal dan Betje, zo is echter die altoos een schone
partij, vooral in uw provincie. Ik weet niet of een huwelijk uit drift, uit ogenblikkig
welgevallen, 't geen men als men jong is noemt: uit liefde trouwen, wel veel vaster
grondslag van geluk legt dan het trouwen uit rede, dat is omdat beide families dit zo

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

51
aant.

het beste vinden. En zou een verliefd meisje van zeventien jaar nog niet eerder te
herstellen zijn dan een sentimenteel meisje dat een keuze gedaan heeft? Maar genoeg;
ik mocht de stoute meid aan mijn hals krijgen, en mij niet met glans kunnen verweren;
kus haar hartelijk voor haar liefhebbende oom.
Dat Pieter-baas zo een bol is, ontschiet mij niet. Ja zuster! gij zijt maar gelukkig
met uw kinderen. Uw zoon heeft zijn academietijd wél waargenomen, en, zoals men
mij verzekerd heeft, nooit zich een naam pogen te maken door zulke bedrijven waarom
men een schoenlapper of kruier in het cachot zou brengen. Ik heb wel eens gevreesd
of hij er zijn levendigheid niet zou bij inschieten, maar uw brief zegt mij het tegendeel.
Gij kunt het nooit verantwoorden dat gij zo een knaapje bij u op uw landgoed houdt;
zulke advocaten hebben wij in grote steden nodig, daar is gelegenheid om alle dag
recht en gerechtigheid te verdedigen.
Zo ik niet geheel en al aan mijn comptoir verslaafd was, dan zou ik heel wel eens
een week van huis kunnen, en u in uw kluizenaarsleven bezoeken; want aan De Groot
is alles volmaakt toebetrouwd. Door vlijt, kunde, eerlijkheid en gewoonte is hij tot
een der beste boekhouders gemaakt, en ik behandel hem ook veel meer als een vriend
dan als mijn eerste comptoirbediende; zijn brave vrouw kent gij zo wel, dat (ik spreek
tegen zuster) ik daar niets over zal bijvoegen.
Tussen ons gezegd, indien de zoon van De Groot zulk een hamerse pedante gek
niet was, maar smaak had in de negotie, en zo Keetje hem beminde en hij haar, ik
zou er niets op tegen hebben; zijn moeder zou van Keetje alles maken kunnen wat
zij goed vond. Maar de jongen is een geleerde gek, die niets doet dan zich
voorbereiden om te Delft of in De Wijk eens een plaats in het zothuis te gaan
bewonen. Hij is noch dom noch slecht, en hij ziet er uit als een uil; en zie daar nu,
De Groot heeft een moeder die hem met alle verstand en godsdienst heeft opgevoed,
en wat is de jongen toch geworden? Een malle rijmer
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en papierbekladder. Ik zelf ken verscheidene jonge lieden die met hun veertien
jaar nog niets wisten, in de wereld gestoten werden, en zichzelf zo wél hebben
opgevoed dat er alle goeds van te wachten is.
Het comptoir is thans meer mijn vermaak dan mijn last, en de zondag valt mij
langer dan de hele week, hoewel ik des voormiddags daar nog op blijf. Want ik ben
geen jood, maar - al ga ik niet druk te kerk - een oprecht christen, en mijn vrouw en
dochter doen mij altoos plezier als zij met een bediende of zes daar heen gaan. Ik
herinner mij daar, Betje, dat gij nog al bijzonder over de sabbat dacht toen wij jong
waren. Gij weet dat ik toen veel ter kerke ging, niet omdat ik kerks, en nog veel
minder omdat ik fijn was, maar ik was met mijn tijd verlegen, en wandelen of rijden
of varen zonder oogmerk was nooit mijn smaak. Ging ik al eens mee, dan was het
om te doen als alle anderen; maar als ik een uur buiten de stad was, dan stond ik stil
en zei: wat doe ik nu hier eigenlijk? De bomen en bloemen en weiden en velden zijn,
ik beken het, fraai, maar het hapert aan mij, en zelfs als ik te Zeist in het bos van
burgemeester Van Beek wandelde, en alles deed om mij te beduiden dat ik mij moest
vermaken, ging dat niet. Ik rookte een pijp, nam een kop koffie, en 't was gedaan.
Zo dat de kerk nam toen altoos nog een paar uren van die lastige zondag weg; ik
weet wel, zusjelief, dat mijn smaak in dezen met de uwe zo zeer verschilt als onze
wijs van leven, maar zo ben ik.
Toen ik nu begreep dat men mij tot diaken wilde nemen bleef ik thuis, en bedankte
vervolgens voor die bediening. Het diakenschap mag het fortuin maken van hen die
het niet bezitten, doch het ondermijnt meermaals het fortuin van hen die het hadden.
Om zulks in zo een grote stad wel waar te nemen behoort men zelf niets om handen
te hebben, en daarom zou ik altoos rijke renteniers daartoe verkiezen. Die hebben
toch niets te doen dan leeglopen of leegzitten, en dus zouden zij nog van groot nut
in het werkend leven zijn; zij hebben de tijd om in de
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kerk te gaan, collecten te doen, en het armenbrood uit te delen. Maar lieden die
een grote negotie doen, of een beslommerende welgeklante winkel hebben, waarin
dan ook bestaande, kunnen zonder hun zeer groot nadeel dat ambt niet verrichten,
indien zij immers door de leverantiën aan de godshuizen dat niet zo wat weten te
vinden. Ik weet wel dat het moet bediend worden, doch daar zijn altoos genoeg
gemoedelijke liefhebbers toe. Op bededag ga ik eens ter kerk en geef dan mijn honderd
rijers in 't zakje; en ik denk dat wie brood aan de armen geeft even nuttig is als hij
die het uitdeelt. Men verwijt mij wel eens dat ik de sabbat schend: is dit zo? Gaarn
zou ik uw oordeel daar eens over innemen; zie, mijn oogmerk is niet kwaad. Deze
voormiddag is, evenwel, wel besteed; ik schrijf u deze op zondag, maar heb niets
daarvan aan mijn vrouw gerept, dan alleen dat ik schrijven zou. Zij heeft mij verzocht
u allen te nodigen; en zo neef Piet lust heeft om eens enige weken te Amsterdam
door te brengen, wij zullen hem zo veel vermaak aandoen als wij kunnen.
Vaarwel waarde broeder en zuster, ik heb de eer mij te noemen,
uw vriend, dienaar, en broeder,
Paulus Wildschut.

11 Jacob van Veen aan Paulus Wildschut
Mijnheer!
Ik zocht tot nu vergeefs de gelegenheid om u enige minuten ongestoord te kunnen
spreken. Dewijl er nu geen ander middel om u mijn verzoek voor te dragen overig
blijft dan mijn pen, heb ik de vrijheid genomen dezelve ten dien oogmerke op te
nemen.
Mogelijk, Mijnheer, weet gij nog niet dat ik uw dochter bemin. Dit is echter waar,
en hoewel de jonge juffrouw niet
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onkundig daarvan is, heb ik nooit meer blijken van goedkeuring dan van afkeuring
ontvangen. Dit bemoedigt mij om te denken dat zij onverschillig, maar geenszins
afkerig van mij is. In die hoop vraag ik u, Mijnheer, of gij mij toestaat aan uw huis
te verkeren, met het bepaald oogmerk om uw dochters genegenheid voor mij te
winnen?
Mijn omstandigheden zijn u bekend, maar ik zal u, indien gij mijn verzoek
aanneemt, daarvan een groter opening geven, wel overtuigd dat er van die kant voor
mij niets te vrezen valt.
Mijn ongedurigheid naar een antwoord van u is zo groot, dat ik te eerder eindig
om u dus in staat te stellen spoedig te voldoen aan het verzoek van
Mijnheer!
uw nederige dienaar,
J. van Veen.

12 Christina Lenting aan Hendrik van Arkel
Uit vrees of gij de zaken niet meester kon worden zonder dat ik er mij mee bemoei,
schrijf ik een brief die gij moet zien voor te lezen. Antwoord mij spoedig wat hij
uitwerkt! Ik wend niet voor dat ik mij om uwentwil alleen zo veel moeite geef, neen:
ik heb bijzondere reden om mij te vertonen. Mevrouw Stamhorst is een gevaarlijke
vrouw, zij bedekt alles onder een diep stilzwijgen, en heeft nogmaals zich weten te
ontslaan van een bezoek 't welk ik haar geven wilde. Ik liet mij, met mijn koets,
daarheen brengen en dacht het aldus te winnen. Er was belet. Ik reed heen zonder de
minste gevoeligheid te tonen, maar zulke vastbepaalde voornemens om mij met de
grootste blijken van koele kleinachting te behandelen hebben mij zo opgewonden,
dat ik rust noch duur heb voor ik u in spijt van hen allen met uw mooie malloot
getrouwd zie: dan zal het mijn beurt worden. Ik zal Keetje wel vervormen, ik heb
wel slimmer meis-
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jess naar mijn zin gebogen; maar geen snoeverijen, de daden zullen mij vertonen
in al mijn licht... A propos Hein, het is immers uw voornemen om haar te trouwen?
Zo niet, des te beter, zou ik zeggen, tot mijn oogmerk. Maar gij zijt om geld verlegen;
dat is de drommel - altoos
uw vriendin en zuster,
Chrisje.

13 Christina Lenting aan haar broeder
Mijnheer en zeer waarde Broeder!
Uw aangenaam en altoos vervrolijkend bijzijn had mij een weinig beter doen
schijnen dan ik waarlijk ben; maar sedert uw vertrek is het weder met mij verergerd.
Onze doctor, of zo gij wilt chirurgijn, heeft geen grote begeerte om mij onder zijn
patiënten aan te nemen, en mijnheer Lenting poogt mij te bewegen om naar een
andere plaats te gaan, en daar te consulteren, met een bekwamer man dan men in een
stadje als het onze kan verwachten. Maar ik, die nergens liever ben dan in mijn huis,
heb daar niet veel smaak in. Evenwel de omstandigheid waarin ik geloof mij te
bevinden kan mij niet onverschillig zijn, en die is ook zo vreemd voor mij, dat ik
misschien daarom zou kunnen verkiezen in de stad te komen; mijn gezondheid is
daar niet alleen betrekkelijk op.
Maar veronderstel dat ik besloot een doctor te komen consulteren, dan zal ik enige
dagen dienen te vertoeven, en mijn man kan - tot zijn, en ook mijn leedwezen - mij
zo min brengen als bij mij blijven. Waart gij getrouwd of bewoonde gij uw eigen
huis, het zij in Den Haag of te Amsterdam, de plaatsen daar gij, dunkt mij, u het
meest ophoudt, dan zou die zwarigheid klein zijn, en ik zou u komen bezoeken, met
mijn kamenier en eigen knecht; doch in een logement, daar wil mijn man niet toe
besluiten. Het is ook zo wat voor een vrouw die in haar
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eigen huis niets te wensen heeft; evenwel het zal misschien maar voor weinige
dagen zijn, en gij zijt zeer voldaan over uw bediening.
Daar valt mij iets in! Ik heb u met zo veel achting en onderscheiding horen spreken
van mevrouw Wildschut en haar bekoorlijke dochter; zoudt gij de vrijheid niet durven
nemen van haar te vragen of zij niet een fatsoenlijk huis weet aan te wijzen, dat geen
eigenlijk logement is, maar waarin men appartementen kan huren voor bij voorbeeld
veertien dagen of langer? Want dit zal afhangen van het consult; misschien zal ik zo
lang niet behoeven te blijven, maar stel veertien dagen. Zo ik een slaapkamer, een
zaal, een kabinetje voor mij en een kamer voor de knecht heb, zullen wij over de
prijs niet verschillen, en gij, broertje, zult wel voor de tafel, daar ik u altoos hoop
aan te zien, zorgen.
Ik ben bijna verlegen om te consulteren, want ik zie er wél genoeg uit, maar ik
ben wat bleek, en mijn ogen staan zeer flets. Lieve broeder! Ik weet welk belang gij
in uw enige zuster stelt, en dat uw edel hart met verrukking de gelegenheid zal
waarnemen om mij dienst te doen. Zo gij goed vond mevrouw Wildschut dit voor te
houden, dan verzoek ik u dat gij haar van mijn achting verzekert, als ook haar dochter
mejuffrouw Wildschut.
Veel complimenten van mijn man; adieu Heintje lief, ik omhels u en ben altoos
uw liefhebbende zuster,
C. Lenting, geboren Van Arkel.

14 Hendrik van Arkel aan Christina Lenting
Gezegend zij de man, zegt Panza - spreukrijker gedachtenis! - gezegend zij de man
die de slaap heeft uitgevonden! Maar ik zeg, mijn Chrisje! gezegend zij ieder die de
list heeft uitgevonden. Gezegend zijt gij des, mijn zuster; uw verdiensten zijn in dit
vak onbetaalbaar.
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Mevrouw Wildschut wil volstrekt niet dat gij in een logement zult gaan, nu gij u in
zo een staat bevindt. Kom aan, ik zal u in haar eigen woorden alles melden: ‘Ik zou
nooit voor onze lieve Heer kunnen verantwoorden (gelukkig vooroordeel!), indien
ik een jonge burgemeestersvrouw in een herberg liet gaan (dat is eerst een
gemoedelijke vrouw!), en zie mijnheer, hoewel ik nooit kwaad van u geloof, dan
kunt gij met meer voegzaamheid (“voegzaamheid”, o die nauwgezette zoete ziel!)
voegzaamheid hier uit- en ingaan. Kijk, er gaan toch een hoop malle praatjes van u,
zeker omdat gij geen stijve knevel zijt, en ik zou niet gaarne zien dat Keetje met u
op de tong raakte.’ Ik kuste haar hand, en zei dat als men enige omgang maakte, men
doorgaans de nijd opwekte (en nog veel meer zulke wissewasjes die men bij zo een
gelegenheid dan zegt).
Mevrouw Wildschut zou u gaarne zelf schrijven, maar zij is zegt zij geen groot
schrijfster, en is te beschaamd om aan u te tonen dat zij niet te best spellen kan. En
hoewel zij gaarne zien zou dat Keetje met u briefwisseling hield, vindt zij toch niet
goed dat die u een uitnodigingsbrief schrijft; zij weet, zegt zij, niet waarom, doch dit
is zo. Moeder en dochter doen zo veel en laten zo veel zonder recht te weten waarom,
dat gij u hier over niet moet verwonderen.
Had gij eens gezien hoe die drukke woelige vrouw in beweging was toen ik haar
uw brief voordreunde! Ik had haar in voorraad gezegd dat gij niet wél waart, enz.
enz., en dat uw man u had voorgesteld om een doctor te consulteren. De vrouw
weidde toen breedvoerig uit over de voordelen der grote steden. Nooit was ik het zo
volmaakt eens met haar. Vervolgens maakte ik haar schrikkelijk nieuwsgierig naar
uw brief aan mij, en verzocht toen de vrijheid om die te mogen voorlezen; te meer
wijl mijn zuster begerig was haar raad in te nemen. Dit bolde de goede vrouw recht
zeer; en Keetje, zeker om eens wat anders te horen, was min woelachtig toen ik dus
begon te lezen.
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‘Uw aangenaam en vervrolijkend bijzijn deed mij veel beter voorkomen dan ik was.’
Zij: ‘Dit is wel te geloven, er is niets zo gezond als de vrolijkheid, en ik schrijf
het ook daar aan toe, dat Keetje noch ik ooit een doctor nodig hadden, en mijnheer
brengt de vreugd overal mede.’ (Keetje zei niets maar was van Mama's gevoelens.)
Ik: ‘Onze doctor of chirurgijn heeft geen grote trek om mij als zijn patiënt aan te
nemen.’
Mevrouw: ‘Daar heeft de man gelijk in, maar zelden zijn die vilders zo barmhartig
of voorzichtig als het arme luitjes raakt.’ (En toen verhaalde zij mij een geval van
een paardendokter, dat ik wel, dunkt mij, in de almanak van Louw en Crelis gelezen
heb, maar 't geen ik nu met een wellevende oplettendheid aanhoorde, als iets geheel
nieuw voor mij.)
Ik: ‘En mijnheer Lenting wil dat ik naar de stad zal gaan,’ enz.
Mevrouw: ‘Daar toont de heer Lenting aan dat hij zijn vrouw lief heeft, en ook
mijn man is net eender voor mij. Ja, ja Keetje! daar zijn nog wel goede mannen, kind.
Doch hij moest (“hij”! als men van een burgemeester spreekt, Chrisje!) hij moest
wel een rechte babok zijn zo hij anders dacht.’
Ik: ‘Maar ik die nergens liever ben dan in huis en bij mijn man, heb daar weinig
smaak in.’
Mevrouw: ‘Ba! Ba! Smaak! Men moet geen smaak hebben, als de smaak ons
benadeelt. Het jonge vrouwtje is misschien in die droevige provincie wat
melancholiek, en dat is niet te verwonderen. Zie, ik ben nu eenenveertig jaar - is 't
niet zo Keetje? Of ben ik veertig? Nu dat doet er niet toe -, maar als ik, bijgelijk, uit
Amsterdam moest, uit mijn lieve Amsterdam, en wonen in een klein nest van een
stadje, al lag het in het paradijs, wel ik kniesde mij dood, en wat moet dan zo een
jong mens niet?’
Keetje: ‘Dat dunkt mij ook, waarlijk! Ik diverteer mij juist wel niet extra in
Amsterdam, dat kan ik niet zeggen; doch het
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lot van mevrouw Lenting komt mij evenwel heel onaangenaam voor. Houdt
mevrouw ook van lezen?’
(Wat wilde gij Chrisje, dat ik daar op geantwoord had? Hoor het zelve.)
Ik: ‘Ja, ik vrees dat zij, sedert zij buiten woont, te véél leest!’ Mevrouw viel mij
in de rede.
Mevrouw: ‘Daar heb je 't al! O puis nog toe! Als zij met zuster Stamhorst bekend
raakt zal dat er niet aan beteren. Zo zuster (niet “mevrouw”, maar eenvoudig “zuster”),
zo zuster geen sterker hoofd had dan ik, zou zij al lang mal gelezen zijn. Keetje en
ik lezen nooit; dat gelees is goed voor geleerde lui, een vrouw hoeft niet te lezen, en
ook ik heb wel wat anders te doen; Keetje is nog jong.’
Ik: ‘Evenwel de omstandigheid waarin ik mij bevind is mij te onaangenaam om
iets te verzuimen 't geen voor mij heilzaam zijn zou, dat ik hier door zou kunnen
overgehaald worden om in de stad te gaan consulteren.’
Enfin Chrisje, ik las uw brief ten einde, en het besluit was dat zij u door mij liet
verzoeken. Des besloot zij alles in deze woorden: ‘Och heer, het is toch verdrietig
dat zulke jonge vrouwen uit ons lief Holland gehaald worden. Wel, zij moet daar
náár gezelschap hebben? En dat voor zo een fatsoenlijke vrouw! En de burgemeester
kan nooit eens ergens met haar heen; en in kleine stadjes vallen de lui zo babbelachtig
als eens een vrouw met een ander man uitgaat. - In een logement, in een logement!
Neen, dat zal niet gebeuren. Wel Van Arkel! Ik zou (N.B.) onder mijn mans ogen
niet durven komen, hoe goed hij ook zij, indien ik ons huis niet aanbood in zo een
geval; schrijft gij nu maar, als een kind, terstond, en dat zij zeer welkom zijn zal, en
zo al wat daar bij hoort.’
Mijn dankbetuigingen waren groot en menigvuldig, doch zij liet mij nauwelijks
toe daar van te spreken. ‘Zo Keetje,’ zei zij, ‘in de plaats was van mevrouw Lenting
zou ik immers blij zijn dat zij ook goede vrienden vond? Wel lieve God, wij leven
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immers niet voor ons zelf?’
Wat mijn vrijerij betreft, gij kunt wel merken dat die niet vordert. O heer! Mijn
terugkomst heeft niets uitgewerkt; of zij is geheel onverschillig, of geheel en al
ingenomen met haar nieuw vriendinnetje. Dit is zeker, dat zonder u en zonder het
beloofde ambt er voor mij nog niets te hopen zijn zal. 't Is ook waar, dat ik tot nog
toe meer mijn hof maakte bij de jeugdige moeder dan bij het grote kind. Alles heeft
zijn reden; ik moet mijn banden vastleggen. De vrouw is hier, zo als meest overal,
de beslister in huislijke voorvalletjes, en daar onder rekent zij, zeer zeker, het
uittrouwen van die enige dochter. De meisjes zijn ook doorgaans het afkerigst van
hen die haar het vurigst najagen. Zij is beleefd, en zo gij wilt gemeenzaam met mij,
maar rekent mij als niets, en ik denk dat als ik daar nooit meer kwam, zij om mij
nooit meer zou denken, indien juffrouw Hofman haar maar weer een ander stuk
speelgoed bezorgde. Ja, ja! Uw broer zou gemakkelijk zijn opvolger en plaatsbekleder
kunnen vinden in een potzig aapje, of een woelachtig eekhoorntje. Over alles
mondeling. Misschien ziet gij dieper door in dat hart dan ik!
Kom aan, nu een brief geschreven aan Mama, en alles zal gereed zijn tot uw
overkomst - gij twijfelt zeker niet of ik ben
uw broeder en vriend,
Van Arkel.

15 Paulus Wildschut aan de heer en mevrouw Stamhorst
Waarde Broeder en Zuster!
Nooit had ik u beider goede raad nodiger dan nu, en nooit zal het mij meer moeite
kosten die te volgen. Voor de eerste reis van mijn leven ben ik met mijn vrouw in
woorden geweest; o! had ik iets van dat fraaie plan geweten, nooit zou het stand
gegrepen hebben, ja zeker! Dat gelooft gij niet? Nu, ik zeg u dat

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

61
aant.

het waar is: beuzelingen laat ik schikken zo als men wil, maar dit is geen beuzeling,
waarachtig... Ik ben zo verward en zo vertoornd, en het doet mij zo leed mijn vrouw
iets onaangenaams te zeggen, dat ik al zo weinig vrees in staat te zullen zijn om u
duidelijk en klaar te schrijven als om een som op te tellen.
Gisteren avond uit eten zijnde kwam ik niet thuis voor één uur. Ik ging naar mijn
kamer zonder iets te vermoeden; doch te tien uren in de eetzaal komende, vond ik
een jonge mij geheel onbekende zwierig geklede dame met mijn vrouw en dochter
te dejeuneren. Zij boog zeer beleefd op mijn buiging. Een jonge dame, huislijk en
in een nacht- of morgengewaad hier aan huis! Daar zag ik niet dóór. Nieuwsgierig
zijnde wie dit zijn mocht wenkte ik mijn vrouw, doch die had het zo druk met
schenken en bedienen dat zij het niet merkte. ‘Mevrouw Wildschut, een woordje!’
- ‘Zo aanstonds zal ik bij u komen.’ Zij hield haar woord.
Ik (nieuwsgierig): ‘Zeg, Sijntje! Wie is die jonge dame die daar beneden met u
wel schijnt te dejeuneren; en zo ongekleed?’
Zij: ‘Wel man, het is mevrouw Lenting, uit...’
Ik: ‘Wel, wie is mevrouw Lenting? Ik heb haar dunkt mij nooit horen noemen.’
Zij: ‘Dat kan wel zijn; zij is de vrouw van die schatrijke burgemeester Lenting te
de zuster van de heer Van Arkel.’
Ik: ‘En zij kon besluiten om u zo als ik haar vond te komen zien? Dit is vrij
gemeenzaam, doch misschien du ton!’
Zij (met nadruk): ‘Wel, zij is hier gelogeerd.’
Ik: (verwonderd): ‘Zij is hier gelogeerd!’
Zij: ‘Heden! Sta je daar zo van te kijken? Is ons huis niet groot genoeg? Komt het
mij op een beetje meer omslag aan? Zou men zo een fatsoenlijke vrouw die hier komt
om een doctor te spreken in een logement laten thuis gaan?’
Ik was zo kapot dat ik in 't eerst niets wist te antwoorden; zij
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ging des aldus voort: ‘Ja, zij kwam hier gisteren avond. Haar broer, 't is een recht
goed kalf, is daar heel tot... om haar geweest. Och, het is zulk een aardige vrolijke
vrouw! Keetje en ik kunnen er niet meer van scheiden; en zo een fatsoenlijke vrouw,
en zo rijk als het water diep!’
Ik: ‘En ik wist daar niets van?’
Zij: ‘Wel nu nog mooier! Is dat een zaak om u er mee aan 't hoofd te malen? Ik
dacht dat ik u dienst deed om u alle huislijke voorvalletjes te verzwijgen, omdat gij
het altoos zo druk hebt en men u haast nooit ziet! Gij zijt immers op uw comptoir,
en daar wilt gij niet gestoord zijn, of de deur uit. Maar zo zijn de mannen! Maak het
zo gij wilt, 't is altoos onvolkomen.’
Ik: ‘Maar mij dunkt dat uw plicht geweest was met mij daar over te spreken, en
dan zou ik u wel zo veel gezegd hebben dat gij dit bezoek niet zou hebben ontvangen.’
Zij: ‘O Heer, al weer dat ouwe gezaag over mensen die men niet kent dan van
horen zeggen! Weet gij wat, Paulus Wildschut! Ik verzoek dat gij zo beleefd zijt
tegen mijn gezelschap als ik altoos omtrent het uwe ben. Zie, zijt gij de man, ik ben
de vrouw; alles wat gij doet is immers altoos wél, en goed? En nu, nu ik één onnozele
keer een fatsoenlijke vrouw verzoek, zonder daar over met u de brede raad te spannen,
zou men mij wel willen bekijven als een bediende die buiten weten van haar heer
vreemd volk bij haar verzoekt! Ik zeg wie hoort er niet van!’
Ik: ‘Men kan niet met u redeneren; wees verzekerd dat gij mij in de twintig jaar
dat wij getrouwd zijn nooit zo misnoegd hebt dan nu. Ik vrees dat gij dit eens te laat
zien zult: geloof mij, gij hebt dwaaslijk gedaan.’
Zij begon op te stuiven, en ik, om alle twistgedingen voor te komen, zei alleen
nog: ‘Uw verzoek om beleefd te zijn zal ik involgen, volgens mijn denkbeelden van
beleefdheid, maar gij zult mij nu nog minder aan tafel zien dan anders.’ Ik ging weg
en liet haar alleen staan.
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Nu bid ik u, waarde broer en zuster, zeg mij hoe ik mij in deze omstandigheid moet
gedragen; ik wil mijn ongenoegen tonen en mijn goede vrouw sparen. Doch dit zal
te moeilijker zijn omdat ik zulks nooit onderstond.
De heer Van Veen, wiens moeder, mijn lieve Betje, gij wel gekend hebt, heeft mij
verzocht om met Keetje onder mijn begunstiging te mogen verkeren als een jongeling
die niets vuriger wenst dan met haar te trouwen. Niets zou mij aangenamer zijn dan
dit huwelijk, zowel in 't algemeen en voor Keetje als voor mijn comptoir. Ik heb van
die brief nog geen woord gezegd tegen mijn vrouw of dochter, en zal het niet doen
voor gij mij uw raad mededeelt. Ik ben verstoord op Keetje zowel als op haar moeder,
en zo even sprak ik haar over dit bezoek. Het meisje kan niet begrijpen hoe ik daar
zo tegen ben; zij spreekt met zo veel oprechte genegenheid en lof van deze mevrouw
Lenting, dat ik haar nooit zo levendig gezien heb. ‘Nu,’ zei ik, ‘ik zeg u bij herhaling
dat gij nooit gedachten moet maken op die kwant, die zo na aan haar vermaagschapt
is dat hem zulks het recht schijnt te geven om hier ook bijkans te wonen.’
Zij antwoordde mij dat zij niet aan trouwen dacht, maar dat ik zeker moest opgehitst
zijn tegen beiden; dat Van Arkel beter was dan vele kwanten die door stijve
achterhoudendheid de wereld wat fijner wisten te bedotten. Ik stond versteld over
dit antwoord.
Ik heb aan Van Veen gezegd dat ik zijn brief zal beantwoorden zodra ik uw
gedachten en raad heb ingenomen. Hoe lastig is mij dat ongenoegen met Sijntje!
Omhels uw beide kinderen voor
uw liefhebbende broeder en dienaar
Paulus Wildschut.
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16 Cornelia Wildschut aan Anna Hofman
Lieve Naatje!
Gij komt dan niet eens aan? Wel heden! Ik heb al drie dagen tevergeefs op u
gewacht, zo dat, ik weet niet wat er aan scheelt dat gij niet komt, en daarom laat ik
u weten als dat voorleden zaterdag de lieve waarde mevrouw Lenting hier is
aangekomen. Gij moet haar zien, mijn lieve Hofman! Och wat een beminnelijke
vrouw is dat! Ik houd dol veel van haar, en Mama niet minder. Zij is heel vrolijk,
en, al is zij niet gezond, geen ziertje kribbig of zo. Ik ben sedert zaterdag nog geen
voet uit geweest en de tijd verveelt mij niet met al. En wat is zij kundig en huislijk!
Ja Naatje, wij mogen wel wat van haar leren. Haar broer is hier nu of hij zal er komen;
hij houdt schrikkelijk en vreeslijk veel van haar, en zij van hem, en Mama zegt dat
dit een goed teken is. Juffrouw Sadelaar is uit de stad voor enige maanden, ik meen
naar haar ziekelijke moeder; ei lieve, groet haar eens voor mij. Ik verlang zodanig
naar mevrouw Lenting dat ik uitschei met schrijven. Ik ben
uw vriendin,
Keetje.

17 Christina Lenting aan haar broeder
Lieve Hein!
Dewijl ik, welstaanshalve, niet uitga - want men moet de raad van een zo kundige,
ervaren doctor volgen, als gij mij met alle veiligheid kon aanraden -, en dewijl ik
door deze twee overvriendelijke schepsels nooit alleen gelaten word dan des nachts,
zo is het voor mij onmogelijk u zo lang achtereen te spreken als nodig is; daarom
zal ik een groot gedeelte van de nacht besteden aan deze brief, want ik heb veel met
u te praten.
Eerst een paar woorden over mijzelf: ik moet u ongelooflijk
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sterk beminnen, en onvermoeid voor uw belang waken, om hier nog een uur te
kunnen blijven; welk een leven is dit voor mij! En zo vervolgd, ja bijna verstikt door
liefkozingen, en zo vermoeid door het altoos voortrammelend en nooit iets dan zotheid
behelzend gesnap der moeder, en de kinderachtigste uitdrukkingen der dochter! Dat
is het niet al; maar dit alles te moeten aanhoren, beantwoorden, goedkeuren, prijzen,
daarmede volmaakt schijnen overeen te stemmen, dat is ijselijk voor mij. Geen een
boek te durven inzien uit vrees dat ik dan bij haar beiden minder invloed zal hebben!
Niet eenmaal l'ombre te kunnen spelen; geen een aardigheid te durven zeggen over
zeden of religie. Hier niemand te zien dan kooplieden, die niets kennen dan geld en
over niets praten dan over geld; dan vreemdelingen die enig en alleen om hun negotie
reizen; ongelikte beren, hakkelende moffen, Denen, Noren en Fransen, die zo stemmig
kijken als Engelsen, en die zelfs aan tafel samenscholen! Hemel! Kan de drift om
geld te winnen de natuur en al haar neigingen zo ten gronde toe uitroeien? Dan moet
ik toestaan dat kunstdriften sterker zijn dan de inspraken der natuur; maar dewijl dit
niet in mijn plan van geluk valt, moet het mij een onverwinnelijke afkeer geven tegen
alles wat koopman is of genaamd worden kan. Hoe vele hupse jongens maakt de
commercie geheel en al onbruikbaar voor de wereld? Zij en de geleerdheid schijnen
in strijd te zijn wie ons de grootste nadelen zal toebrengen - dus verre over het
gezelschap alhier. Doch hetgeen dit alles oneindig overtreft is de wijs waarop de
man van dit huis zelf mij behandelt: welk een allerhonendste ijskoude onverschillige
beleefdheid! Hoe toont mij iedere trek in zijn strak gelaat, ieder woord hetwelk hem
ontglipt, dat ik hem nooit groter genoegen zou kunnen doen dan terstond en voor
altoos te verkassen. Dit beledigt mij zo zeer, dat indien ik de hoop niet had om hem
met de hoogste woeker dit alles betaald te zetten, ik kon het niet dulden; mijn
koelbloedig voornemen zou bezwijken, en ik keerde nog deze zelfde dag naar mijn
huis.
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Evenwel, als ik bedenk dat ik hem dan zou vergenoegen, en zo uw oogmerk doen
mislukken, stel ik mij boven dit alles, en wacht mijn beloning in zijn woede. Gij had
mij de moeder en de dochter ook tamelijk wél afgebeeld, doch mij een geheel ander
denkbeeld van Wildschut gegeven; trouwens gij kende hem niet genoeg om hem wel
te schilderen.
Als ik hem recht doen zal, moet ik zeggen dat hij wel door de koophandel bezeten
is, doch nu en dan blijken geeft van meer oordeel en wereldkennis dan men van zo
een beursganger, buiten zijn comptoir, kon verwachten. Zijn zwakke zijde is zeker
zwakheid voor zijn vrouw; maar indien mevrouw Stamhorst hem van deze kant
versterkt en zijn verstompte verstand terdeeg scherpt, kan hij u nog wel eens meer
moeilijkheid maken dan gij u misschien verbeeldt. Wat u betreft, o! u kan hij in 't
geheel niet uitstaan; hoe is 't mogelijk Hein, dat hij u zo wél kent? Maar daar gij de
moeder op uw zijde hebt, de dochter bijna geknipt is en ik het bestuur van alles op
mij neem, moest de drommel zelf er zich mee komen bemoeien indien wij niet in
ons oogmerk slaagden. Die juffrouw Hofman dient ons ook niet: mijn hemel! Ik had
mij een winkeliersdochter verbeeld, die, wat meer wetende dan haar buurvrijstertjes,
daar geweldig mooi mee zou zijn; een meisje zo dartel, zo levend, zo luchtig dat men
het door een paar beleefde woorden en vleierijen zeer licht had kunnen bewegen om
haar vriendin te beduiden dat gij de man waart die zij kiezen moest. Maar neen:
waarlijk wel opgevoed, in de goede toon, weinig pratend, en in 't geheel niet los; wat
kunt gij toch van zo een juffrouw hopen? Hebt gij niet gemerkt hoe Wildschut haar
deze avond met de uiterste beleefdheid behandelde? Nu, nu, 't is inderdaad een schoon
schepsel; maar dat zijn hun zaken. Mijn moraal is zo inschikkelijk voor anderen als
voor mijzelf; dit wil ik alleen zeggen, dat zij, vrees ik, meer ziet dan ons aangenaam
zijn kan. Zij zag, dacht mij, Keetje enige keren aan met een gelaat waarop medelijden
en kleinachting te lezen waren als die om zo te zeggen
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niet ademde dan voor mij haar chère amie. Van dit alles merkt het domme wijf
zo weinig als van de verandering van het weer.
Hieruit zult gij kunnen opmaken dat gij zelf beter voor den dag moet komen, en
ten minste nu en dan haar iets strelends zeggen: voorzichtigheid is goed, doch
stoutheid doet dikwijls in twee minuten meer af dan zij in een geheel jaar.

Ten vervolge
Nu zal ik wel de gehele nacht moeten schrijven, indien ik u alles zal zeggen wat gij
volstrekt weten moet. Nooit had ik meer grond om te hopen dan nu; ha! ha! mijnheer
Wildschut! Gij wilt dan uw gezag tonen, gij wilt dwingen? Gezegend zij deze uwe
krankzinnigheid! Daarvan wacht ik meer dan van loosheid, vleierij, hartstocht, stoute
ondernemende drift, kort gezegd, van alles wat men in zo een geval nodig oordeelt.
Gij zult boete doen, man! Mijn eigenliefde is gehoond, gij zult boete doen.
Maar ik praat zo wild en zo woest daarheen dat gij niet zult beseffen wat ik bedoel;
goed, ik zal bedaarder zijn, om uwentwil. Weet dan dat Keetje de gehele vorige dag
zeer treurig was, en haar moeder geheel uit haar luchtig humeur; dat zij haar
minzaamheden omtrent mij vergrootte, ja als 't ware enige vergoeding deed voor iets
hetwelk men omtrent mij misdaan had. Ik giste wel iets, doch 't was maar gissen. De
dag viel mij zo lang dat ik in mijn kamer ging zitten schrijven, aan de Edelachtbare,
die mij een brief zond zoals hij, geloof ik vast, alleen maar - in de zeven verenigde
provinciën en geassocieerde landschappen, en in al de onderhorige koloniën - schrijven
kan; ik hoop dat mijn antwoord deze brief geen oneer zal aandoen.
De nero was de gehele dag onzichtbaar voor mij; en dewijl gij met een vriend uit
de stad waart zag ik u even weinig. Het was nodig dat ik Keetje eens alleen sprak,
maar dat was onmogelijk dan in mijn slaapkamer, en hoe durfde ik een nachtvisite
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voorstellen aan zo een slaapster? Evenwel ik deed het: ‘Lieve vriendin!’ zei ik
haar, op een ogenblik dat moeder albeschik van een smous door het schuifraam
citroenen kocht, en ten bloede toe stond af te dingen; ‘Lieve vriendin! Ik zou zo
gaarne wat meer alleen met u praten; niet dat ik u juist veel te zeggen heb, maar jonge
lieden zijn gaarne, weet gij, wat vrij met elkander.’ - ‘Ja, dat wilde ik ook wel, maar
Mama houdt zo krachtig veel van u dat zij altoos bij u blijft, en bijkans niet uitgaat.’
- ‘Ik zal deze avond mijn kamerdeur openlaten, en dan kunt gij zo gij wilt bij mij
komen.’ - ‘O, wat zal de tijd mij lang vallen, tot de avond! Ik zal vast komen, zodra
ik hoor dat vader en moeder in de rust zijn.’
Zij heeft haar woord gehouden. Wel Hein, wat heb ik ontdekkingen gedaan; hoe
vast mijn geheugen ook zij, zo ik niet ten eerste aan 't schrijven tijg zult gij er bij
verliezen. Zij kwam op haar zijden kousen en geheel in haar nachtgewaad aanzweven.
In 't voorbijgaan, nooit kan een vrouw waarlijk schoon zijn, die dat niet oneindig
meer is als zij, zo veel het klimaat haar toelaat, tot de staat der natuur wederkeert.
Haar schoon blond haar was opgespeld en zonder de minste omhangsels der mode;
zie jongen! gij zult een bekoorlijke vrouw hebben.
Ik ontving haar met die innemende, alles overmeesterende minzaamheid, die mij
zo eigen schijnt, dat als ik mij daar van wil bedienen, zij mij altoos mijn doel zal
doen beschieten. Ik deed mijn kamer op slot; hierdoor waagde ik niets, ook niet
indien men tegen gewoonte haar in haar kamer bezocht had: ben ik niet ongesteld?
En is zij mijn vriendin niet? Beluisterd te worden was alles wat ik te vrezen had.
Zij: ‘Ach Mevrouw, wat heb ik verlangd om bij u te zijn!’
Ik: ‘Niet meer dan ik, mijn lieve Keetje!’ Zij zuchtte. ‘Waarom zucht gij? Ei lieve,
zeg het mij! Ik ben immers uw vriendin?’
Zij: ‘O, daar ben ik zo van verzekerd dat het onnodig is mij zulks te zeggen.’
(Arme sloof!)
Ik: ‘Geen vriendschap zonder vertrouwen of deelneming. Ik
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ben ook niet zo gelukkig als gij misschien wel denkt, maar ik wil u niet bedroeven.’
(Dit zei ik om haar nieuwsgierigheid - ledige, luie meisjes zijn altoos nieuwsgierig
- op te wekken.)
Zij: ‘Ach mevrouw Lenting! Dat doet mij zeer; en mag ik de oorzaak niet weten?’
Ik: ‘Op één voorwaarde, en die is dat gij mij uw hart ook openbaart; anders moet
ik zwijgen.’
Zij: ‘Dat beloof ik u.’
Om haar uit te lokken begon ik des eerst, en versierde daarop een roman die zeker
veel te uitgewerkt was voor zulk een slecht hoofdje: ik was, zei ik, tegen mijn zin
getrouwd met een man die men mij had opgedrongen. ‘Ach,’ voegde ik daar bij, ‘had
ik toch mijn broeders raad gevolgd! Hoe dikwijls zei hij, dat een huwelijk 't welk
niet uit onze eigen verkiezing ontstaat altoos rampzalige gevolgen hebben moet, en
dat, zodra men gedwongen wordt, er geen geluk meer te wachten is. Doch ik liet mij
dwingen, en nu ben ik zowel een schatrijke als zeer ongelukkige vrouw, en te meer
wijl hij die mij beminde dit zo heeft ter harte genomen, dat hij naar de Westindiën
gegaan en op zijn reis gestorven is.’
Dat heet ik eerst borduren, Heintje!
Zij (bijna wenende): ‘Ja, dat heb ik altoos ook gedacht; maar...’ Zij zweeg.
Ik: ‘Maar! Wat maar? O, gij vertrouwt mij niet zie ik; dit smart mij meer dan ik
zeggen kan. Wat maar? Kunt gij mij dit niet zeggen? Aan uw vriendin die u alles
toebetrouwt en die u zo teder lief heeft?’ (Dit was te sterk voor haar zag ik.)
Zij: ‘Maar ik zal ongelukkig moeten zijn.’
Ik: ‘Gij? Mijn hemel! Gij ongelukkig? O, zo lang ik dat beletten kan zult gij niet
ongelukkig zijn; doch zeg mij, bid ik u, waarom!’
Zij: ‘Om dezelfde reden dat gij het zijt, mijn lieve Mevrouw.’
Ik: ‘Bemint gij dan iemand die men u niet wil toestaan te beminnen?’ (Ik was
geheel aandacht.)
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Zij: ‘Dat kan ik juist wel niet zeggen,’ (zij zag voor zich en verstrikte een lint dat
niet los was) ‘maar als men gedwongen zal worden om iemand te nemen die men
niet hebben wil, en als men niet gewoon is gedwongen te worden...’
Ik: ‘Nu weet ik nog niets bepaalds; ei lieve! zeg mij eens wat omstandiger wat ik
wens te weten.’
Hierop verhaalde zij mij, dat haar vader des avonds te voren, zo als zij naar haar
kamer zou gaan, daar met haar moeder was ingekomen; dat hij gezegd had tegen
beiden: ‘Ik heb een brief gekregen van de heer Van Veen, die mij verzocht heeft om
Keetje ten huwelijk te hebben; hier over heb ik zo aanstonds met uw Mama gesproken,
doch ik heb nog veel meer te zeggen dan dit.’ Zijn vrouw, schijnt het, was niet
vergenoegd, omdat men ook haar dit niet had voorgesteld (en Keetje vond dit
insgelijks, zo zei zij mij). Haar vader ging zonder daar lang bij stil te staan voort, en
zei alleen dat hij niet zag wat daar aan misdaan was, dewijl hij toch hier over geen
besluit nemen zou voordat hij haar en Keetje daarover gesproken had; dit had enige
huistwist veroorzaakt. Doch toen hij zei dat hij met zijn zuster Stamhorst (die zuster
Stamhorst, Hein, was een schrikkelijke vrouw voor ons zo ik er niet in voorzien had!)
daarover geraadpleegd had, verloor de goede vrouw al haar geduld, en het gesprek
steeg tot zulk een hoogte dat men het voor de kamerdeur wel had kunnen horen. ‘Met
uw zuster!’ zei zij, ‘dat vind ik al heel vreemd; wat heeft uw zuster met onze Keetje
te doen? Ben ik niet in staat om haar te onderrichten? Zeker, ik had nooit gedacht
dat gij mij dit affront zou aandoen! Dat heb ik waarlijk niet verdiend, voor al mijn
zorg die ik aan het meisje in eigen persoon getoond heb!’ Zij wilde weggaan, er
bijvoegende: ‘Ik merk wel dat men mij behandelt, niet als een vrouw en moeder,
maar als een zottin, en uw zuster deed iets 't welk haar niet betaamt.’
Hij hield haar tegen, en betuigde dat zijn oogmerk goed was; dat zij zelf wel wist
hoe hij altoos met zijn zuster raadpleegde;
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dat zijn zuster haar vriendin was, en dat een tante zeker wel iets te maken had met
haar nicht. Zij bleef dan nog en hij ging voort: ‘Mijn lieve vrouw! Niets is zo lastig
voor mij dan tegenspreken en harrewarren, dan met u overhoop te liggen. Gij weet
dat ik u liefheb, en ik weet dat ik daar reden toe heb; doch de zaak waarover ik u
wilde spreken is van zo veel belang, dat ik verzoek: wees een weinigje bedaard en
oplettend! De voorstelling van de heer Van Veen is mij zo aangenaam als Keetjes
geluk mij dierbaar is; wat zegt Keetje van de heer Van Veen?’ Keetje zei alleen dat
zij, indien zij spreken moest, geen zin had in hem, hoewel zij niets tegen hem had.
‘En waarom niet?’ vroeg hij. ‘En waarom niet!’ zei mevrouw, ‘omdat zij geen zin
in hem heeft, dat is genoeg. Indien gij immers geen zin in mij gehad had, gij zoudt
alleen gezegd hebben hetgeen Keetje nu zegt, en gij had een andere vrouw gezocht.’
Hij wilde iets zeggen, doch zij was hem te gauw: ‘En zijt gij zelf niet met mij
getrouwd in weerwil van uw zuster? En hebt gij niet altoos reden gehad om wél
tevreden te zijn dat gij uw eigen hoofd volgde?’ Hij verloor zijn geduld: ‘Als men
zo wil redeneren dan kan men niet vorderen; het geval is veel te onderscheiden.’ Zij
antwoordde: ‘Het geval is hetzelfde: gij wilde niet trouwen met iemand die gij niet
liefhad, en gij trouwde mij omdat gij mij beminde.’ - ‘Ik zie,’ vervolgde hij, ‘dat wij
elkander niet verstaan, en zeg daarom alleen dat Keetje de heer Van Veen moet
ontvangen als een man die ik wens dat eens mijn schoonzoon wordt.’ Keetje, door
haar moeder bijgestaan, verklaarde dat zij hem als zodanig niet kon ontvangen.
‘Toen,’ zei zij tegen mij, ‘volgde er iets 't welk ik u niet kan verhalen, mevrouw
Lenting.’
Ik: ‘En waarom niet, mijn lief?’
Zij: ‘Omdat het u bedroeven zou, en omdat mijn ouders ten hoogste verstoord
waren tegen elkander. Dit doet mij zo aan, dat ik het u niet zeggen kan. Mijn vader
is als omgekeerd; Mama zegt dat zelf, doch het is zo. Nooit bemoeide hij zich met
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ons, en nu had hij wel willen hebben dat Mama niets deed zonder hem, geloof ik,
verlof te vragen.’
Ik: ‘Ik versta u niet.’ (Zei ik, doch ik verstond haar maar al te wel, maar wilde
haar bekentenis hebben.)
Zij (mij niet durvende aanzien): ‘Omdat Mama u verzocht heeft zonder dit te
zeggen.’
Ik: ‘Is dat de reden? Wel mijn lief! Die is wel terstond weg te nemen: morgen
hoop ik wél genoeg te zijn om te kunnen vertrekken.’ (Zij viel mij met beide hare
armen om de hals.)
Zij: ‘Ach mevrouw Lenting! Zo gij dit doet zult gij mij het grootste verdriet
aandoen, en aan Mama ook.’
Ik (zeer statig): ‘Ja, maar ik zou niet ten laste kunnen zijn, om de gehele wereld
niet; en zo mijnheer Wildschut geen behagen in mij heeft, dat kan ik niet kwalijk
nemen; de smaak is vrij. Ik weet (van toon veranderende) dat gij mij bemint en dat
mevrouw Wildschut...’
Zij (mij in de rede vallende): ‘Ach Mevrouw! Gij zoudt niet geloven hoe mijn
moeder u verdedigd heeft!’ (‘Verdedigd’ Heintje, let daar wel op!) ‘Maar ik bid u,
blijf hier, ik kan niet meer van u scheiden!’ (Lieve ziel!)
Toen had men over u gesproken, en wel op een wijze die mij overtuigt dat deze
beursganger andere correspondentie heeft dan voor het comptoir. Mevrouw en Keetje
schijnen uw partij genomen te hebben, en wel zo sterk dat zij mij niet alles wilde
zeggen.
Ik: ‘Weet gij ook of mevrouw Stamhorst een brief verzonden heeft, ten antwoord
op die van uw vader?’
Zij: ‘Ja, dat heeft zij.’
Ik: ‘Hebt gij die gelezen?’
Zij: ‘Neen, en ook mijn moeder niet; vader zei dat als zij meer verstand wilde
gebruiken, hij haar dan de brief zelf zou te lezen geven.’
Ik (glimlachend): ‘O, nu begrijp ik alles!’
Zij: ‘Ik begrijp u niet!’
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Ik: ‘Dat geloof ik wel, mijn lieve vriendin! Gij zijt zo oprecht en zo eenvoudig als
ik ben, maar de ondervinding heeft mij menige opmerking doen maken: uw tante...’
Zij: ‘O! mijn tante is zo een verstandige vrouw! En zij had mij altoos heel lief, en
ik haar ook; maar ik had geen zin in buiten te zijn, en daarom ging ik er nooit.’
Ik: ‘Dit alles betwist ik zo weinig, dat ik zelf mevrouw Stamhorst voor een
wonderbaar snedige vrouw houd.’
Zij: ‘Hoe kan haar brief u dan doen zeggen: “Nu begrijp ik alles”? Mijn tante heeft
geen belang daarbij wie ik zal trouwen of niet.’
Ik: ‘Zo gelooft gij ten minste, maar daar kunnen jonge juffrouwen zijn voor wie
dat zo onverschillig niet is.’
Zij: ‘Ik versta u waarlijk niet!’ (Zij brandde van nieuwsgierigheid.)
Ik: ‘Gij weet wel - want ik moet u alles zeggen, lieve Keetje! - dat mijn broer voor
enige tijd bij mij gelogeerd heeft?’
Zij: ‘Heel wel, en toen was het hier in huis zo stil en zo eenzelvig, dat Mama zelf
zei dat zij wenste dat hij al weerom was.’
Ik: ‘Mevrouw heeft veel goedheid, doch hij is overal bemind, zoals gij weet.’
Zij: ‘Maar die jonge juffrouwen nu?’ (haar hoofd vooruit stekende om als 't ware
des te eerder te weten wat ik zeggen zou.)
Ik: ‘Kent gij uw nicht, juffrouw Betje?’
Zij: ‘Ja en neen, maar wij houden veel van elkander.’
Ik: ‘Ei, zo! Zij houdt veel van u, zegt gij?’
Zij: ‘Maar mevrouw Lenting, waarom vraagt gij mij dit zo ernstig?’
Ik: ‘Omdat ik zo veel belang in u stel, en omdat ik altoos vermaak heb om zulke
lieden te ontmaskeren die, onder de schijn van vriendschap en deelneming, niets dan
hun eigen voordeel, vermaak of roem bedoelen.’
Zij: ‘Ik versta u nog al niet!’
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Ik: ‘Wel, als ik dan ronduit moet spreken, uw nicht Betje is zo onverschillig niet voor
mijn arme broeder dan gij zijt.’
Zij: ‘Betje! Wat zegt gij? En zij is zo...’
Ik: ‘Een waarheid, en wel een zeer natuurlijke waarheid; uw nicht, zegt men, heeft
een goede smaak, en zonder groots te zijn op mijn broer mag ik wel zeggen dat de
gevoelens die zij voor hem heeft opgevat, haar keuze geen oneer aandoen.’
Zij: ‘Dat had ik nooit gedacht, dat Betje voor haar zelf zou durven kiezen.’
Ik: ‘Niets is evenwel natuurlijker.’
Zij: ‘En gelooft gij dat mijn tante dit weet?’
Ik: ‘Misschien weet zij het niet, en in dat geval kan Betje in geen verdenking vallen
bij haar moeder als zij die alles doet schrijven 't geen zij voor haar best oordeelt. Gij
weet, uw tante en haar dochter zijn grote vriendinnen?’
Zij: ‘Maar mijn lieve mevrouw, hoe weet gij dit alles?’
Ik: ‘Door twee wegen: door eigen opmerking, en door de bekentenis van iemand
mij zeer na bestaande. Zodra ik zag dat deze jonge juffrouw op mijn broeder
verslingerd geraakte, alle gelegenheden waarnam om hem te zien, met hem te
wandelen, zoals zij buiten meest allen veel wandelen, onderhield ik hem daar over
en zei, dat indien hij hier een ambt kreeg en genegenheid had voor deze jonge
juffrouw, ik zeer vergenoegd zijn zou.’
Zij: ‘Ja, mijn nicht Betje is niet lelijk, dat moet men bekennen, en zij weet machtig
veel!’
Ik: ‘Uw nicht Betje ziet er wél uit, doch is veel te wijs voor vrouwen zoals wij.’
Zij: ‘Wel, wat antwoordde uw broeder?’
Ik: ‘Zijt gij daar nieuwsgierig naar?’
Zij (een weinig rood wordende): ‘Wel, mij dunkt ja.’
Ik: ‘En moet ik u alles, alles zeggen? Zult gij niet boos op hem worden?’
Zij: ‘Heden, waarom?’

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

75
Ik: ‘Dat zult gij horen: dit huwelijk, zoals ik u zei, kwam mij zo wél voor, dat ik hem
daarover meermaals sprak; doch hij antwoordde mij, dat al ware juffrouw Stamhorst
zo schoon als een beeld en zo rijk als mijn man, hij haar niet zou kunnen beminnen.
Kort gezegd, hij gaf mij met veel moeite en onder verzekering van geheimhouding
te kennen dat hij, sedert hij een zekere jonge juffrouw te Amsterdam had leren kennen,
om niemand dan haar denken kon.’
Zij (een weinig onthutst): ‘En zei hij u niet wie zij was?’
Ik: ‘Ja.’
Zij: ‘Kent gij haar?’
Ik: ‘Zeer wel; zij is schoon, zij bezit alles wat beminnelijk is, en hij is zo op haar
verliefd, dat ik hem in mijn hart beklaag indien hij nooit wederbemind zal worden.
't Hielp niet wat ik zei, of hoe vele aanzienlijke families hem zouden willen aannemen.
Maar sedert ik haar zag kan ik alles bevatten: ‘t is een engel. Wilt gij haar portret
eens zien?’ (Ik haalde een zakspiegeltje uit mijn brieventas.)
Zij (vol nieuwsgierigheid en vrees): ‘Hebt gij haar portret?’
Ik (het open voor haar houdende): ‘Dit is het: oordeel nu over zijn smaak.’
Ik kan u onmogelijk de lieve verwarring en verwondering beschrijven waarin dit
haar bracht; zij verstomde geheel. Eindelijk zei zij zeer bedeesd: ‘Op mij!’
Ik: ‘Ja, op u; en dat hij nooit u daar over durfde aanspreken kwam omdat ware
liefde altoos beschroomd is de beminde te mishagen.’
Zij: ‘Wel, mijn lieve vriendin! uw broeder mishaagt mij niet; integendeel, ik vind
hem zeer aangenaam.’
Ik: ‘Maar nu gij weet dat hij u bemint, zoudt gij hem niet weder kunnen beminnen?
Of zoudt gij hem voor al zijn leven ongelukkig willen maken?’
Zij: ‘Voor al zijn leven ongelukkig! Dat is ijselijk!’
Ik: ‘Ja, zo zal hij zijn, en misschien drijft nog eens de wan-
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hoop hem tot een droevig uiterste.’ (Ik zuchtte.)
Zij: ‘Ik weet niet recht wat ik zal zeggen, ik heb daar nog nooit heel bedaard over
gedacht... Mijn vader heeft mij al voor enige tijd gezegd dat ik nooit staat moest
maken op een knaap - dit was zijn woord - als uw broeder.’
Ik: ‘Mevrouw Stamhorst zal hem dit zeker hebben doen zeggen.’
Zij: ‘Dat weet ik niet, maar wel dat mijn vader uw broeder niet met al acht, en
zegt dat hij een slechte jongen is. Maar de jonge heer Van Veen heeft mij ten huwelijk
verzocht, en die wil mijn vader dat ik nemen zal.’
Ik: ‘Wie is die Van Veen? Ken ik hem?’
Zij: ‘Hij at hier eergisteren, en zat naast mijn vader.’
Ik: ‘Die lange stijve hark, met dat statig bakkes? Die zo weinig sprak en u zo
bestendig aanzag?’
Zij: ‘Het laatste weet ik niet, maar ja, het is die lange jonge heer, die zo deftig
kijkt als een dominee; hij is een heel braaf jongman.’
Ik: ‘Wel, dat is heel goed, waarlijk, gij zult dan ten minste een braaf man hebben,
en wat wilt gij meer?’
Zij: ‘Wel, ik heb geen zin aan hem; dat heb ik ook aan mijn vader gezegd, en
daarover werd hij zeer boos op mij. Maar Mama is op mijn kant, en ik zal nooit mij
laten dwingen om iemand te nemen tegen mijn zin.’
Ik: ‘En mijn arme broeder heeft dan niets te hopen? En dat omdat mijnheer
Wildschut vrijheden omtrent zijn karakter neemt die hij zeker alleen om uwentwil
kan, ja behoort te verdragen?’
Ik merkte wel dat deze ontdekking haar zo aangenaam als onverwachts toescheen.
En ik twijfel niet of, indien haar vader en moeder onenig blijven, hij Keetje dwingen
wil om Van Veen te trouwen en gij uw best doet om haar te knippen, het meisje voor
ons is. Morgen zal ik haar terdeeg waarnemen omtrent u, en zien hoe het verder aan
te leggen. Doch zo ik in uw plaats
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was, mij dunkt, binnen een maand was ik, in spijt van Wildschut en zijn wijze familie,
man en meester van zijn dochter. Gij zijt immers niet zo'n gek dat gij verliefd zijt?
Wel, des te vrijer is uw oordeel, en te geruster kunt gij uw plan vervolgen. Dit is
echter waar, dat indien gij in staat waart om te beminnen, dit meisje, had zij maar
wat meer verstand, uw liefde zou moeten opwekken; doch u is een vrouw niets dan
een vrouw...
Van Veen is des uw openbaar aangekondigd medevrijer! Ik ben beschaamd als ik
denk dat men die tegen u durft aan te voeren: zo een stemmig kijkend uilskuiken,
die zeker nooit buiten zijn moeders kinderkamer geweest is, en even weinig moed
als geest bezit. Ik denk dat ik morgen de Mama eens onderhanden zal nemen, en
zodra als ik zeker ben dat Keetje u bemint zal ik vertrekken, zo men mij wil laten
gaan. Doch kan ik de twist tussen deze man en zijn vrouw gaande houden door hier
te blijven, dan zullen al zijn onbeleefdheden mij niet kunnen bewegen om te wijken.
- Goede nacht! Het slaat daar vier uren, en des mocht ik liever zeggen: goede morgen
wenst u,
uw zuster
Chrisje.

18 Hendrik van Arkel aan Cornelia Wildschut
Mejuffrouw!
Ik moet dan eindelijk met klare woorden zeggen hetgeen ik uit eerbied voor u zo
lang gezwegen heb. Maar mag ik niet vertrouwen dat mijn betuigingen van liefde
en eerbied u door uw dierbare vriendin, mijn zuster, gedaan, u nog minder verstoren
zullen, dan wanneer ik mij hiertoe verstout? O Mejuffrouw! Wat heeft het mij gekost
dus lange mij tot stilzwijgen te moeten bedwingen!
Evenwel, nu ik bespeur dat men u aan een man geven wil voor wie uw hart niets
gevoelt, en men u dus onherstelbaar
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ongelukkig zou maken, deels uit ongegronde partijdigheid tegen mij, deels door
opstokende brieven, heb ik gemeend mij te moeten verklaren. Wel dan Mejuffrouw!
Gij hebt al mijn geluk in uw handen; zo dit u niet beweegt tot ontferming met een
jongeling die, in de ware zin des woords, niet leven kan zonder uw bezitting, bedenk
dan een ogenblik dat ook uw geluk van uw keuze zal afhangen. Gij kent mij genoeg
om verzekerd te wezen dat ik u een zo gelukkige vrouw maken zal als in mijn
vermogens zijn kan dit te doen.
Ik durf voor ditmaal niet meer schrijven; ik vlei mij dat gij door onze vriendin,
mijn zuster, mij wel enig bericht zult laten toekomen, opdat ik weet hoe de maatregels
zijn moeten van
eeuwig uw,
Van Arkel.

19 Hendrik van Arkel aan Christina Lenting
Chrisje lief!
Ja, wel heeft het geluk mij gediend. De inval van mevrouw Wildschut om met u
onverwachts een bezoek te gaan geven, het uithuizig zijn van de man, en dat ik
gelukkig juist toen daar heen ging, heeft mij wonderlijk gediend. Zij was des alleen,
en zei mij dat zij niet verkozen had om met u mee te gaan. Het was nog zo vroeg in
de namiddag, dat er vooreerst niemand gewacht werd. Ik heb mijn tijd zo wél
waargenomen; ik heb haar zo veel verhaald, zo veel beloofd; ik ben geheel zijde en
fluweel gebleven, en dat wel om haar aan mij te gewennen. Zij moet kunnen getuigen
dat ik (arme bloed!) haar nooit iets heb gezegd of voorgelegd het welk niet in haar
moeders bijzijn kon gezegd of gedaan worden. Hoe beter ik mij omtrent haar gedraag,
hoe minder zij geloof zal slaan aan verhalen die niets dan waarheden behelzen. Dit
kost mij te minder, omdat ik (al hing er mijn leven aan!) onmogelijk verliefd zijn
kan, zelfs niet alleen
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als dier, op zo een geheel en al bedorven kind, dat te dom is om te bevatten - ach,
zij kan niets bevatten. Zij is fraai, schoon zo gij wilt, maar zij heeft noch ziel noch
leven. En mijn grootsheid zelf zal schrikkelijk vernederd zijn wanneer ik zo een
malloot bij de wereld als mijn vrouw bekend maak; en zo ik dat niet doe loopt mijn
oogmerk op niets uit. 't Is de enige weg tot haar vaders geldkist.
Zij heeft mij verzekerd dat zij zich niet zal laten dwingen; dat zo zij niet toegeven
wil, haar vader zal moeten toegeven. Ik moet, zegt zij, haar moeder te vriend houden;
zij of haar moeder geloven geen slechte geruchten van mij; en als zij eens trouwt,
zal het met een man zijn die zij zelf verkiest. Ik heb haar lang en breed gesproken
over het geluk van twee lieden die uit eigen verkiezing, en omdat zij volkomen in
denken en doen overeenstemden, besloten zich voor hun gehele leven op nauwste
wijze te verbinden. Ik heb haar beloofd, dat indien ik zo gelukkig werd van haar eens
de mijne te mogen noemen, haar wil mijn wet, haar begeerten mijn wensen zijn
zouden; dat buiten dit er geen geluk te vinden was. Want dat zodra men iemand wil
dwingen, de liefde de vlucht neemt. Ik heb, kort gezegd, haar van haar zwakke zijde
aangegrepen. Dit, weet gij, is de gehele kunst. Ik ben geen fat, maar dat zij mij lief
begint te krijgen zag ik zo klaar als de dag, en ook wel daaruit dat zij minder los met
mij sprak dan met anderen, of ook met mij vóór deze keer. Ik heb mij in haar en haar
moeders gunst bevolen, en zo een weinigje van de wanhopige minnaar laten uitkijken;
dit mishaagde haar niet. Wat meisje is afkerig van het denkbeeld dat zij het geluk en
leven van een fikse vent in haar hand houdt? - Vaarwel! Dit weinigje ter uwer
onderrichting. Ik ben,
T.T.
Van Arkel.
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20 Anna Hofman aan Sara Sadelaar

Het aandeel 't welk gij, mijn waarde vriendin! gelieft te nemen in het lot van ons
beider vriendin Wildschut, doet mij de pen opvatten om u over hetgeen haar betreft
eens omstandig te onderhouden. Ik vleide mij gedurig u enige aangename berichten
te kunnen geven; dan vleide ik mij vergeefs. Ik ducht dat zij in de strik die men haar
gespannen heeft zo zeer verward is, dat haar daar uit te redden zo al niet volstrekt
onmogelijk, echter hoogst onwaarschijnlijk is. Wat is het verdrietig te moeten zien,
zonder het te kunnen beletten, dat onkunde, onnozelheid en goedhartigheid de offers
worden van boosheid, list en ondeugd! Evenwel, dit kan niet anders volgens de loop
der menselijke zaken. De partijen zijn te ongelijk: hoe zou toch een mevrouw, een
juffrouw Wildschut bestand zijn kunnen tegen de schoonschijnende, doortrapte,
arglistige Van Arkel, en tegen zijn zuster, nadat die het middel gevonden hebben om
de eerste te misleiden, en de laatste voor alle goede raad onvatbaar te maken, met
haar welmenende vrienden bij haar in verdenking te brengen?
Hoe onontbeerlijk is voor de meisjes in 't bijzonder een verstandige opvoeding,
indien zij niet bekwaam zijn om zichzelf op te voeden! Maar dit is doorgaans het
geval; hoe noodwendig is het dan haar zulke beginsels van deugd in te drukken, die,
door de bedachtzaamheid te werk gesteld, haar veilig door het gevaarlijkste deel van
ons leven kunnen geleiden! Keetje is thans in mijn ogen gelijk aan een lichtzinnig
kind, dat men in een sterke stroom van de oever waarlangs het loopt te dartelen
afstoot, en dat de hand, uitgestrekt om het te redden, weigert te vatten. Om hierover
beter te kunnen oordelen, zal ik u het volgende, en des enigszins omstandig schrijven.
Zie dan of mijn gissingen gegrond zijn, dan of mijn vriendschap te angstig is.
Sedert mijn laatste brief aan u ben ik verscheidene keren daar aan huis geweest,
en altoos met het oogmerk om te zien of

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

81
aant.

zij genaakbaar zijn zouden. Iedere keer vond ik mij in mijn gedachten al meer
bevestigd, dat namelijk het bezoek van mevrouw Lenting ten oogmerk had haar
broeder in zijn schuldige voornemens te komen bijstaan. Zij is niet ziek, en de kennis
die ik meen te hebben aan haar doctor, een jonge knaap, die te Leiden zich wel door
lichtmisserijen, maar nooit door naarstig studeren bekend maakte, en zo al niet de
vriend, zeer zeker metgezel is van Van Arkel, heeft mij overtuigd dat dit alles een
overlegd werk is. Wel is waar dat zij zeer sterk schijnt geleefd te hebben, en dat zij,
ongekleed en ongekapt, geenszins de blos van een frisse, schone vrouw vertoont;
maar zij is, dunkt mij en tussen ons gezegd, meer verslonsd en versleten, meer
vermoeid en verouderd, dan wel dadelijk ziek. Of zij zwanger is - daar kan ik niet
over oordelen, doch dit doet er in dit geval niets ter wereld toe.
Is onze arme Keetje intussen niet zeer te beklagen, omdat zij geen groter vijandin
voor haar geluk heeft dan haar welmenende moeder? En indien zij eens een verkeerde
stap doet, hoe zal dan deze dwaze moeder zich kunnen ontschuldigen; zij die zo veel
deel daaraan hebben zal? Is het niet even ongelukkig dat haar vader, met de beste
oogmerken, zijn gezag met geweld wil handhaven, en geen dan de allerverkeerdste
middelen weet uit te denken en te gebruiken?
Ik meen u reeds geschreven te hebben dat de heer Wildschut had geraadpleegd
met zijn zuster mevrouw Stamhorst, en haar het aanzoek van Van Veen om zijn
dochter had medegedeeld. Onbedacht gaat hij, in een gemelijke luim, dit zijn vrouw
vertellen, en zelfs het antwoord op zijn brief, door deze verstandige dame geschreven,
haar bekend maken. Zijn vrouw, reeds zeer misnoegd over zijn onheus gedrag omtrent
haar waarde vriendin, de lieve mevrouw Lenting, krijgt in 't hoofd om dit raadplegen
buiten haar weten zo euvel op te nemen, dat zij zelfs niet eens lezen wil wat en hoe
mevrouw Stamhorst heeft geantwoord. Huiskrakeel is doorgaans luidruchtig, vooral
tussen op-

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

82
aant.

lopende mensen; mevrouw Lenting heeft een te schrander doorziend oog om zulks
niet ras bemerkt te hebben. Het was haar en haar broeders belang die twist open te
houden, en zelfs zo veel doenlijk zij te vergroten.
Wat doet nu ondertussen de heer Wildschut? Hij die nog nimmer zich met zijn
vrouw en dochter bemoeide, hij die zo veel invloed had op het huisbestuur en alles
wat daar mede in verband staat als Keetjes papegaai, wil op eenmaal zijn gezag
hernemen en ten strengste uitoefenen. Zulke schielijke overstappen van het ene
uiterste tot het andere dragen weinig blijken van dat vast oordeel, 't welk men eenzijdig
genoeg voorgeeft de mannen natuurlijker te zijn dan wel onze sekse. Hij vindt,
ongelukkig, nu meer smaak om te beweren dat de wil des vaders de wet ener dochter
zijn moet, dan door redenen haar vaderlijk te overtuigen dat hij niets bedoelt, niets
kan bedoelen dan haar eigen geluk. Hij krijgt ook even weinig gehoor bij zijn dochter
dan bij zijn vrouw; en de heer Van Veen vaart er te slechter door. Ik zou Keetje,
indien ik een klopachtige natuur over mij had, menig uur kunnen kloppen als ik zie
welke petitsairs zij zich omtrent hem geeft. Nu denkt gij misschien dat Van Veen
een van die zedige uilskuikens van moederszoontjes is, die uit onkunde alleen op de
middenweg der goede zeden voortkuieren; een onzer schikkelijke, onberispelijke
borstjes, die wijs zijn voor hun tijd, en zo lastig als ongevallig voor anderen. Dit is
zo niet; Van Veen is geen stijve Joris, ook geen beuzelaar; men ziet alleen dat hij
niet verkeerd heeft met zulke lieden wier deugd niets geleden heeft door het
aangenaam voorkomen 't welk beschaafde lieden die de wereld gezien hebben overal
bemind maakt. Van Veen is in zijn kring aangenaam, hij heeft die goedaardigheid
die met laffe karakterloosheid niets gemeen heeft. Ik begrijp zelf levendig dat men
hem zou kunnen verkiezen boven anderen, maar dan moet men andere ogen hebben
dan Keetje. Ik beken, dat indien mijn hart geheel vrij was en de heer Van Veen mij
beminde, ik geen
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zwarigheid zou maken om hem mijn lot in handen te geven. Zijn persoon zelf is niet
onbevallig; hij is zeker geen Van Arkel, ik beken het, doch hij zou mij oneindig meer
behagen, ook indien ik niet wist dat Van Arkel een slecht mens is.
Niets zou voor mij, om mij te vermaken, gelijk zijn aan de komedie die men aan
het huis van de heer Wildschut alle daag vertoont, indien het geluk van onze vriendin
daarin niet zo zeer betrokken was. Laat ik u eens zo een toneeltje schetsen.
Het toneel verbeeldt een prachtig gemeubileerde eetzaal, de tafel is gedekt.
De heer Wildschut komt van de beurs, vergezeld van zijn gunsteling, die sedert
hij (geloof ik althans) hier de vrijer speelt, gekleed gaat als een man van de wereld
- doch wat al te kostelijk en des nog een weinigje stijf en strak. Men groet van
wederzijden; het eten wordt opgedragen, de knechts wijken wat achterwaarts, en bij
het buffet; ieder zet zich aan tafel. Ik zie eens om, en vind behalve het huisgezin
mevrouw Lenting, haar broeder, Van Veen, en nog een stuk of acht vreemdelingen
die ik nauwelijks van aanzien ken, en die zeer aardig contrasteren, zo door gewaad,
manieren als taal, met het overige gezelschap; ik zou mijzelf wel vergeten: en ik zelf,
uw dienaar juffrouw Hofman. Vele beleefde, doch nietsbeduidende vragen naar mijn
ouders, een stijve groet voor mevrouw de burgemeesterse, een norse knik voor moeder
en dochter, zelfs geen oogwenk voor Van Arkel, die onderwijl in zijn hart lacht over
de heer Wildschuts potzige manier van zich boos te tonen. Vele complimenten tegen
de overige gasten. Hoewel men zonder oogmerk scheen plaats te nemen, vond ik
echter Keetje tussen haar moeder en haar grote vriendin, Van Arkel naast mevrouw.
De overige gasten vervolgens: ik over Keetje en naast de heer Wildschut, die aan
zijn andere zijde zijn vriend Van Veen heeft. De vreemdelingen koeteren (zoals
mevrouw dat noemt) hun Deens en Noors en Engels onder elkander, en ieder doet
om het meest eer aan de bekwaamheid van de kok.
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Mevrouw Lenting houdt de honneurs der tafel zo wél op, alsof zij eigenlijk de vrouw
van het huis was; niemand kan haar in dezen overtreffen. Zij dient allerbehagelijkst
voor; zij verzuimt, dit is waar, de heer Wildschut, doch zo behendig dat het niet stoot;
spreekt veel, doch zo wél dat het ons zou spijten indien zij minder sprak, ook nog
een zonderlinge gave. Moeder en Van Arkel spreken veel met elkander, Keetje is
geheel aandacht voor broeder en zuster; mij ziet zij nauwelijks. De heer Wildschut
wordt averechts (en des te meer omdat hij zwijgen moet) als hij ziet hoe Van Veen
door Keetje behandeld wordt. Hij is gedienstig, en neemt dikwijls zelf de knecht iets
uit de handen om het zijn beminde te geven, doch met wat veel omhaal en te grote
graad van levendigheid, die hem niet wél staat. De heer Wildschut poogt dit goed te
maken, en het is alle ogenblik: ‘Ei, Van Veen!’ en ‘Ei lieve, Van Veen!’ en ‘Jongetje!’
en ‘De heer Van Veen heeft gelijk’ enz., terwijl de vriend Van Veen met zijn grote
open blauwe ogen, en een wat vooruitstekend gelaat, Keetje aankijkt of hij haar uit
klinkklare liefde wil opeten, terwijl het ene half leeg gemaakte bord na het andere
door de knechts wordt weggenomen, dat hij niet eens merkt, en waarover die
gauwdieven, zoals ik nu en dan in de spiegel zie, schelms genoeg, hoe bedekt ook,
lachen.
Hoe is het mogelijk, denk ik dikwijls, dat een man als Van Veen een jonge juffrouw
als Keetje zo boven de huizen kan beminnen! Keetje is geen Saartje Burgerhart - zij
kan het zelfs nooit worden.
Ondertussen geven de heer van 't huis en zijn vrouw elkander gedurig zetten; voor
ons, die de historie weten, wonderlijk klaar en verstaanbaar, doch voor de overigen
van geen de minste betekenis, omdat het algemene waarheden zijn die zij niet weten
toe te passen - genomen dat zij zich ook met iets anders dan schransen en onder
elkander over negotie praten bezig hielden.
Met de dessertwijn, en het aftrekken der gaapstokken in

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

85
't livrei, wordt de vreugd wat luidruchtiger. Keetje, die zo weinig wijn gebruikt als
gij zelf, dat is geen altoos, wordt nadat haar vriendin haar heeft gezegd dat een half
kelkje likeur of fijne wijn zeer gezond is na de maaltijd, ook veel levendiger; en dan
ziet zij er zo mollig, zo zacht, zo geheel vrouwachtig goed uit, dat men Van Veen
bijna wenst te kunnen verschonen, hoewel hij zich als een verliefde gek gedraagt.
Van Arkel, die alleen voor zijn zuster in loosheid de vlag moet strijken, blijft altoos
dezelfde: hij maakt gedurig zijn hof bij Mama, nu door oplettendheid voor haar, dan
door haar te doen lachen om het vertellen van het een of ander grapje, dat wel niets
beduidt, doch 't welk hij door zijn wijze van vertellen zo behaaglijk maakt, dat zelfs
Van Veen zou glimlachen indien hij het er van nemen durfde. Keetje verliest daar
echter niets bij; of zij dit juist altoos bemerkt weet ik niet, doch voor mij is dit klaar,
hoe dikwijls ook de heer Wildschut mij belet in mijn waarnemingen. Gedurig spreekt
hij tegen mij, en vraagt mij honderderlei beuzelingen; dit is echter niet, zoals de
Fransjes zeggen, om mijn schone ogen, maar om mevrouw Lenting te trotseren, en
te tonen dat hij wel weet hoe met dames om te gaan; om zijn vrouw te kwellen, die
wel wilde dat ieder het wierookvat der beleefdheid voor de burgemeesterse, en voor
die alleen zwaaide. Als ik Keetje aanspreek is het ‘Ja, neen, 't kan zijn, ik weet het
niet juffrouw Hofman’, enz. Ik zwijg dan ook; wat zal ik doen? Doch indien ik daarom
mijn bezoeken verminderde, stelde ik het buiten de mogelijkheid om Keetje de
geringste dienst te doen; en dit hoop ik zo vurig, dat het wel de reden zijn kan dat ik
er mij nog al mee vlei.
Van tafel opstaande gaat de heer Wildschut of uit, of naar zijn comptoir, en zijn
gasten trekken af. De dames, ik en de twee heren gaan naar de zijkamer. Heeft Van
Veen een uurtje voor zich, dat uurtje blijft hij bij ons; men praat wat met elkander,
of kijkt door de glazen. Vervolgens drinkt men thee, en Van Arkel maakt dat de
knecht niets te doen heeft. Van Veen
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poogt wel de aandacht van Keetje te trekken; zelden gelukt dat, want zij is of in
gesprek met haar vriendin, of luistert naar Van Arkel. Mevrouw zit weltevreden en
drinkt thee, snapt, lacht of verwondert zich over het vernuft van haar gunsteling.
Daarop komt de kaart voor den dag, of men gaat uit, of wandelen; en ik neem dan
doorgaans mijn afscheid, ten minste zo mevrouw mij niet met geweld dwingt, en ik
niets waarschijnlijks heb voor te wenden.

Ten vervolge
Dus verre had ik deze geschreven met oogmerk om hem des anderen daags bij
mijnheer uw vader te brengen, opdat hij die, naar buiten gaande, zou medenemen,
toen ik van mevrouw een invitatiekaartje ontving. Ik stond eerst in beraad om het
niet aan te nemen; doch mijn moeder daarover sprekende zei de goede vrouw: ‘Nu
kind! Het is met u wel hollen of stil staan! Komt dat nu op één reis zo zeer aan! Je
hebt immers niets te verzuimen?’ (met nog een paar aanmerkingen zo omtrent in die
trant). Ik besloot dan dat beleefd verzoek aan te nemen, kleedde mij meer dan dagelijks
aan, omdat ik zo plechtig verzocht was, en ging om twaalf uren daar heen.
In huis komende werd mijn gehoor getroffen door een luidruchtig gelach en gegier.
Ik vroeg de knecht of er veel gezelschap was. ‘De Juffrouw zal het zo aanstonds
zien,’ zei hij, en leidde mij de brede lange gang door tot voor de grote zaal. Ik trad
binnen, en zag mij in een ogenblik in een gezelschap - kon ik het u beschrijven!
Ik zal met mevrouw beginnen. ‘Zo juffrouw Hofman, ik dacht temet dat gij uw
woord niet zou gehouden hebben, en dat zou mij gespeten hebben, want ik heb zo
graag dat gij bij onze pretjes zijt.’ Ik antwoordde dat het nog maar twaalf uren was,
en ook, dat ik het een en ander had te doen gehad; ik hoopte dat men niet naar mij
wachtte. Mevrouw Lenting voegde er bij:
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‘De juffrouw is misschien in de winkel bezig geweest?’ Hierop antwoordde ik
niets; dit stelde haar teleur. Daarop verhaalde mevrouw Wildschut mij dat zij jarig
was. ‘En dewijl mijn man oud en knorrig wordt, heb ik de gelegenheid om eens een
pretje te hebben waargenomen; hij is uit, en komt niet voor morgenavond thuis; nu
zullen wij geen zure gezichten zien, en eens een vrolijke dag doorbrengen.’ Ik kon
daar niet veel op antwoorden - ik zag het gezelschap eens over. Keetje stond met
Van Arkel aan een raam te praten; zeven jonge heren - de oudste, denk ik, was geen
vijfentwintig jaar - stonden in een kring, en luisterden nog al naar de vertelling die
zo veel gelach veroorzaakt had. Ik hoorde alleen het slot; wat zal ik zeggen? Het was
een dier ergerlijke sprookjes die men, geloof ik, in de Koningin de Navarra of in La
Fontaine verhaald vindt, en weinig geschikt zijn om in het gezelschap van vrouwen
die enige zedigheid hebben, hoe geestig uitgedacht en kunstig uitgevoerd, verhaald
te worden. Mevrouw Lenting zei niets, maar de vrouw van 't huis was zo in haar
schik (zij doorzag er zeker al het vuile niet van), dat zij mij dit sprookje wilde
vertellen, waarin zij echter gelukkig belet werd doordien de knechts het eten
opdroegen.
Nooit, ook niet in dit huis van verkwisting en pracht, had ik nog zulk een diner
gezien! Met de beschrijving daarvan zal ik u niet ophouden; dit alleen, wij aten van
het keurlijkste Saksisch porselein, het buffet was vol zilverwerk van grote waarde,
en dat voor zeven jongens en drie goede vrienden! In een ogenblik waren wij allen
geplaatst: mevrouw Wildschut naast de sprookjesverteller en een heer wiens gaven
ik nog niet kon beoordelen, twee jonge heren, min wild en woest, namen mevrouw
Lenting tussen hen beiden, Van Arkel voegde zich bij Keetje; in 't kort, ieder zat of
bij geval, of met oogmerk daar hij zat. Twee mij geheel onbekende aangezichten
zaten aan mijn zijden.
Men richtte driemaal aan. Alles ging dus lang nog al geschikt, echter wat heel
woelig; doch toen het dessert opkwam,
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en mevrouw gezegd had dat de knechts niets meer te doen hadden, begon de ware
komedie. Van Arkel maakte zich geheel en al van Keetje meester; hij hield
gemeenzaam haar hand meermalen in de zijne, zijn ogen spraken duidelijker dan
nog ooit. Indien onze vriendin ontvonkbaar is, dan zijn wij haar kwijt, Saartje! Van
dit alles zag mevrouw Wildschut niets, vooral sedert het wezen dat ik aan mijn rechter
zijde had, onder voorwendsel van zijn servet op te rapen, met zijn hoofd onder tafel
begon te blaffen als een grote stalhond. Dit werd zodanig toegejuicht, dat hij moed
kreeg om nog andere dierlijke bekwaamheden te tonen: hij kraaide als een heel jong
vinnig haantje, tot verwondering der aangezetenen. Het scheen dat dit de eer te na
was van een andere gekskap, want deze bootste, tot wonderlijk genoegen van
mevrouw, verscheidene der beroemdste marionetten na.
Mevrouw luisterde als een vink; zeker jong advocaat brandde om ook lof te behalen,
zo zeer dat hij ondertussen ons kleren begon te verkopen, met citroenen en porselein
omschreeuwde, en ogenblikkig zijn stem zodanig veranderde, dat wij zouden geloofd
hebben een appelwijf en een Noordhollandse boerin haar gaven in de kunst van kijven
en schelden te horen uitstallen.
In al dat gewoel, geraas, gelach en gegier overviel mij een bijna onwederstaanbare
vlaag van overdenking; doch men moet in zulk een enkel geval niet willen bijzonder
zijn. Ik verborg die des zo goed ik kon, en lachte werktuiglijk (evenals men somwijlen
geeuwt) dikwijls mede, zo al niet om de zaak zelf, ten minste om de snappers.
Hoe gaarne zou ik gezien hebben, dat men van tafel opgestaan was! Doch daar
was nog geen denken aan, en een jong vlasbaardje, dat nog zo maar een onderrolletje
meegepiept had, waagde het om een vrij luchtig liedje te zingen! Het ‘da capo! da
capo!’ - want dit is het woord, weet gij - bracht nog een ander en nog een ander te
voorschijn, en werd met iedere verandering
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al onbetamelijker; evenwel, ik beken dat de dubbelzinnigheid daarvan een zedige
vrouw niet toeliet daar misnoegen over te tonen: men zou de verborgen zin zelf
hebben moeten aantonen, indien men de zanger had willen berispen. Nu ging het
verder, doch Van Arkel lag er met (ik kan het niet ontkennen) een fatsoenlijke
meerderheid de plak op, en een glas wijn inschenkende zei hij: ‘Daar, Booms, drink
deze vuiligheid eens af, en leer, jongetje, dat men met fatsoenlijke vrouwen niet leeft
als met meisjes van plezier.’ Het vlasbaardje lachte, dronk zijn wijn, en zong niet
meer; doch hij, die ook naast mij zat en ook al het zijne gedaan had, vatte het woord:
‘Daar heeft, bij mijn ziel, Van Arkel gelijk aan! Eer heeft zijn hart!’ (al weer een
vloek) ‘Hij is geen snoever, 't is een man van doen,’ (al weer een vloek) ‘en niet van
praten.’
Van Arkel: ‘Mijnheer, ik ontsla u van de moeite om mijn lofredenaar te zijn.’
En hij kreeg ten antwoord: ‘Mogelijk, mijnheer, hebt gij groter gedachte van mijn
talent als dichter dan als historieschrijver?’
Van Arkel: ‘Mogelijk is dat zo niet, maar het is hier geenszins de plaats om u mijn
gedachten over zulk een gewichtig stuk mede te delen. Evenwel, indien gij die weten
wilt kunnen wij daar onder vier ogen wel eens over spreken.’
Ik werd geheel aandacht; ik meende te bespeuren dat de held van de tafel en de
afgedankte lofredenaar elkander nader, en juist niet van de beste zijde kenden, en
dat de laatste een heimelijk misnoegen had omtrent de eerste. Ik had wél gedacht:
de wijn had nu een groter levendigheid en gevoel ontvlamd, en vermits deze heer
geen rechtzinnig voorkomen had en wat kregel scheen, smaakte hem dit antwoord
niet bijzonder; en minder, wijl al de lachers en toehoorders Van Arkel toejuichten.
Ik weet niet waarom, want hij had niets aardigs gezegd.
De uitgelachene, zijn glas nog eens geleegd hebbende, zei: ‘Men vindt wonderlijk
bekwame lieden in de wereld! Ge-
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veinsdheid is bij hen natuur geworden, en zij hebben de zonderlinge gave om de
fortuin te dwingen hun beurzen te vullen. Maar die revenge vraagt is doorgaans op
zijn hoede.’
Van Arkels oog was een bliksemstraal; doch ziende dat alleen zijn zuster en ik dit
verstonden, herstelde hij zich, en boog zeer beleefd, doch grimmig lachende; nooit
had ik hem zo hatelijk zien lachen. Mevrouw Wildschut, voor enige harrewarrerij
vrezende, klopte met een mes op de tafel en zei: ‘Nu nog mooier! Wie praat van
revenge? Van Arkel heeft gelijk dat hij niet wil geprezen worden daar hij bij is, dat
heeft geen voeg; en jij knaapje (tegen de knorrepot) moest hier de vreugd niet breken;
wij zitten nu zo zoet bij elkander.’ Daarop begon zij helder op te zingen:
‘Hoe zoet is 't daar de vriendschap woont,
Zij is oprecht van aard’ - enz.
Dit geëindigd zijnde dronk men nog eens op 's lands welvaren, met de bekende
woorden: ‘vaderlandje leve en alle mooie meisjes’. Ondertussen zag ik wel dat
mevrouw Lenting in dat ‘zoet bij elkander zitten’ even weinig zin had als ik! Het
spijt mij bijna dat ik het met haar eens was, doch zij had gelijk: een vrouw van haar
verstand en geest kan bij geen mogelijkheid daar smaak in vinden. Zij stond ook op,
het was reeds vijf uren. Ik nam Van Arkel waar, en hoorde dat de misnoegde zei: ‘Ik
wacht u deze nacht in de Graaf van Holland’ - 't welk beantwoord werd met: ‘Zo ik
kan zal ik er zijn, anders morgen.’
Men presenteerde thee, en toen sloeg mevrouw voor om pand te spelen; Keetje
verklaarde dat zij daar meer zin aan had dan om te gaan zitten ombren. Doch mevrouw
kreeg een andere inval, en een knecht die tamelijk goed speelt hebbende binnen
geroepen, kwam die met een viool terug, en zij stelde voor om te dansen. Fiat dansen!
Zij zelf danste met de grappige duivel (die, dit in 't voorbijgaan, een onbeschaamde
guit is) de eerste menuet; vervolgens dansten wij Franse contradansen. Van Arkel
had gelegenheid om een van zijn grootste talenten te
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tonen, door eerst met Keetje en toen met mij een allemande te dansen, waarmede
hij grote lof behaalde. Mevrouw Lenting vergat dat zij ziekelijk en zwak schijnen
moest, en muntte evenzeer uit. Doch het kwam er nu niet op aan die rol te spelen;
men zegt dat de vrouwen in het dansen veel onvermoeider zijn dan de mannen. 't
Moet zijn; dit is altoos waar, dat wij met ons vieren het tegen acht heren uithielden
tot negen uren, zonder tussenpozen. Ik beklaagde de arme violist, die nauwelijks een
ogenblik de viool mocht neerleggen, en indien deze brooddronken jongens doorgaans
niet goedhartig en goedgeefs waren, zou hij een harde post gehad hebben.
Wij waren pas weder aan tafel, of de knecht diende de heer Van Veen aan, die,
gehoopt hebbende de heer Wildschut thuis te vinden, gekomen was om hem te
spreken.
Van Arkel, alsof hij reeds de schoonzoon was, ging hem beleefd tegemoet, en
mevrouw riep, zonder van haar stoel op te rijzen: ‘Kom Van Veen! Dat is goed; je
kunt mijn man morgen spreken, hij is nog niet thuis. Zit neer, mijnheer Van Veen,
wij zouden zo beginnen. Wij zijn nu wel met ons dertienen, maar ik hoop dat wij
binnen 't jaar een bruid en geen lijk zullen hebben!’ - en zij lachte dat zij schudde.
Van Veen liet zich niet tweemaal nodigen; hij plaatste zich tussen mevrouw Lenting
en mij, recht over Keetje. Ondertussen scheen die luidruchtige vreugd hem te
versuffen; hij koos des de partij om zich ook door een paar glazen wijn wat te
verstemmen. Hij was nog al niet genoeg in hun maat; hij vervatte het in weinig
minuten, en nooit heb ik iemand zo tot zijn voordeel zien ophelderen. Mevrouw
Lenting zelf vond hem charmant; hij scheen een geheel ander man, hij was bijna een
Van Arkel in alles wat behagen kan bij zo een gelegenheid. Niets meer van die te
verregaande voorzichtigheid, dat blode, dat toch nooit een jongman wél staat, men
zegge wat men wil.
Ik moet bekennen dat beide heren zich van de overigen zowel onderscheidden
door manieren als gesprekken; hun aar-
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digheden, hun beleefdheden waren in de goede smaak, en indien Van Veen niet
zeer gevat is op de praktijk der samenleving, zijn theorie is volmaakt goed. Nu werd
hij telkens losser en vrijmoediger; hij sprak Keetje gedurig aan, en dwong haar om
hem ten minste ook te zien. Mevrouw Lenting poogde wel zijn aandacht af te leiden,
doch dit was niet wel mogelijk; Keetje, zijn beminnelijke Keetje is te zeer meesteresse
van zijn hart. Of hij de coquette te sterk zag doorschijnen weet ik niet; maar zo al,
dan kent de vriend Van Veen veel meer van de wereld dan men van een zo stil voor
zich heengaand sober jongeling zou vermoeden. Mevrouw Wildschut zag mij aan
als of zij zeggen wilde: ‘Wat denk je nu, Naatje, van die stijve benist?’ - want zo
noemt zij hem doorgaans. Van Arkel was zo beleefd als iemand die, van zijn prooi
zeker zijnde, niets te vrezen heeft. Van Veen scheen te denken: ‘Misschien ga ik nog
met het meisje strijken, en dan heb ik vrede met u.’ Zijn beleefdheden tegen mevrouw
Lenting waren niets dan beleefdheden; omtrent mij waren zij hartelijk, gemeenzaam,
juist of hij mij hoopte te winnen; omtrent Keetje vurig, rusteloos, onophoudelijk.
Van Arkel zag wel dat hij zijn medevrijer geen recht gedaan had, en poogde dit te
herstellen. De jonge loshoofden begonnen nu over negotie te praten (dat verstaat
zich), en wilden Van Veen in hun gebabbel mengen, maar hij gaf lachend ten antwoord
dat hij in 't gezelschap van vier zulke beminnelijke dames even weinig aan negotie
denken kon als aan zijn eerste paar schoenen. Dit smaakte mevrouw Wildschut: ‘Wij
zijn’ zei zij, ‘ook bijeen om pret te hebben, en niet om over negotie te praten.’
Te elf uren stond ik van tafel op, zonder afscheid te nemen. Mevrouw weet dat dit
mijn uur is, en wenkte mij dat het wél was; Van Veen kreeg zijn hoed en bracht mij
- het was zeer schoon helder weer - te voet thuis. Onderweg sprak hij niet dan over
juffrouw Wildschut, en verhaalde mij hoe weinig hoop hij had op haar gunst; hij
voegde er bij dat hij haar meer beminde
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dan hij kon uitdrukken, en door gedurig zelf te praten, uit zijn vol, nu geopend
hart, had ik niets te doen dan horen, totdat ik, aan ons huis komende, afscheid van
hem nam, en hij mij zei nog eens naar het gezelschap te zullen gaan. Wat moet ik
lachen als ik nadenk hoe hij langs de naaste weg, ik kan niet zeggen liep, maar heen
vloog.
En wat moet gij nu toch denken over een moeder, die in haar mans afzijn een partij
nodigt zoals ik u beschreef? Die, een huwbare dochter en een jonge vrouw bij zich
hebbende, dezelve waagt in het woest, wild, onbescheiden gezelschap van zulke
jongens als ik u heb afgebeeld? Die deze dochter om zo te zeggen in de armen van
een Van Arkel brengt! En die in dit alles niets ziet, noch kan zien dan een onnozel
pretje!
Ik vrees, ik vrees dat onze arme Keetje verloren is! Het meisje gelooft waarlijk
dat Van Arkel haar bemint; en dewijl zij in het huwelijk met hem niets ontdekt dan
vermeerdering van vrijheid en geluk, ducht ik dat haar lot weldra zal beslist zijn, en
zij maar te lang tijd zal hebben om dat lot, het welk zij tegen alle goede raad aan
verkiest, te betreuren.
Ik meen te kunnen bemerken dat mevrouw Lenting weldra gaat vertrekken. Dit
vermeerdert aan de ene kant mijn angst; zij zal zeker niet gaan voor Keetje geheel
in de strik is, hoe onheus ook de heer Wildschut haar behandelt. Aan de andere kant
heb ik nog al enige flauwe hoop dat men Keetje, als zij van deze gevaarlijke vrouw
zal ontslagen zijn, zal kunnen spreken, en bedaard, ernstig en vriendelijk onderhouden.
Jammer is het dat zij, hoe beuzelachtig ook, echter in sommige zaken zo onverzettelijk
is als lieden van klein verstand en bedorven door een geheel verkeerde opvoeding
doorgaans zijn. Gewoon zijnde om geen andere wet te erkennen dan hun wil kunnen
zij geen tegenspreken verdragen, en dewijl zwakke zielen altoos wraakzuchtig zijn,
wordt de beste, de welmenendste raad doorgaans vergolden met min of meer sterke
blijken van vijandschap. Ik had meermaals occasie om juffrouw Wildschut, in
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weerwil van haar zo alom toegestemde goedaardigheid, ja goedhartigheid, in dat
licht te zien, en te zien werken.
Maar wat moet men intussen denken over een vader, die de goede heilzame raad
om toch nu vooral zo weinig buiten zijn huis te zijn als mogelijk is, verwaarloost?
Een raad hem gegeven door een zo verstandige vrouw, en die hij weet dat het hoogste
belang stelt in het geluk van zijn huisgezin. Is dit een gevolg der gewoonte? Hoe
zorgvuldig moeten wij dan op onze hoede zijn, om ons door verkeerde gewoonten
niet te laten wegslepen. Is het zwakke karakterloosheid? Ontwijkt hij meer dan ooit
zijn huis, omdat hij de moed niet heeft zich openlijk, en als een man, een vader
betaamt, te verzetten tegen alles wat hem met reden mishagen moet? Is het
kinderachtige knorrigheid, die geen meerdere kracht heeft dan hem zijn huis te doen
ontvluchten, wijl hij daar lieden vindt die hem niet bevallen? Misschien heeft dit
alles tegelijk plaats; doch dan mag de heer Wildschut als koopman achting verdienen
door zijn eerlijkheid en arbeidzaamheid, maar als man en vader kan hij niet vorderen
dat men hem eerbiedigt.
Als ik dit zo alles nadenk, en overweeg dat deze man de vader van onze vriendin
is, dan vermeerderen mijn bekommeringen zo zeer dat zij mij bedroeven; en hoe
beklaag ik het dwaze meisje dat in zulke voor haar verkeerde handen viel!
Het is zeer zeker dat Keetje geen fouten van lichtvaardigheid noch kwaadaardigheid
heeft; integendeel, zij is een zedig en welwillend meisje. Het is bij gebrek van
doorzicht dat zij meermaals de schijn daarvan vertoont, maar zij had nog geen
gelegenheid om zich anders te doen zien dan ik haar ken.
Nooit verbeeldde zij zich dat zij beminde. Verbeeldde, zeg ik met voordacht; want
hoewel ik geen grote kenster der liefde ben, houd ik mij verzekerd dat zij voor Van
Arkel alleenlijk een groter smaak heeft dan voor Van Veen; doch liefde? Dat geloof
ik niet: zij is al te beuzelachtig, te ongestadig en te verstrooid. Evenwel, indien zij
die smaak aanziet voor liefde is het even
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gevaarlijk, vooral zo haar moeder aan haar zijde blijft, meer om haar man te kwellen
en haar eigen gezag te handhaven dan wel om Van Arkel te begunstigen.
Indien mevrouw Lenting, die Keetje geheel betoverd heeft, nog een paar listen
uitdenkt, indien Van Arkel door de heer Wildschut onwaardig behandeld wordt, dan,
vooral zo men Keetje kan beduiden dat dit is om zijn genegenheid voor haar, en hij
die alleen schijnt te verdragen om harentwil, dan is bijna haar val onvermijdelijk.
Ik bid u, mijn lieve vriendin! Schrijft gij eens aan haar; wie weet wat het zal
uitwerken. Ten minste, zij is niet tegen u (zo veel ik weet) ingenomen, en bemint u
zo zeer als zij immer in staat is een vriendin te beminnen. Sluit uw brief dan in de
mijne; dit zal mij de gelegenheid geven om haar te bezoeken, en misschien ook met
haar te spreken. Het slaat negen uren, 't is tijd deze te sluiten, en mijn ouders te
wachten. Ik omhels u met mijn gehele hart, en ben met de grootste achting en
vriendelijkste gevoelens, uw
vriendin,
N. Hofman.

21 Christina Lenting aan Hendrik van Arkel
Ons oogmerk is bereikt: het mooi mallootje is geknipt, de onbedachte moeder aan
onze zijde, het krakeel blijft geopend, Van Veen afgezet, alle goede raad vruchteloos.
Ik kan des vertrekken zodra ik wil, en dit, Heintje, zal weldra gebeuren - ik kan
onmogelijk langer, u ten gevalle, mij zo laten behandelen. Maar ik moest eerst wel
zeker zijn dat ik niet tevergeefs hier gekomen was. Nu is het voorts uw zaak. Gij ziet
zelf wel dat zij u bemint, immers te goeder trouw zulks gelooft? En dit komt waarlijk
op hetzelfde uit. Gij, hiervan houd ik mij verzekerd, bemint haar zo weinig, dat indien
gij nu nog een rijkere partij
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doen kon, gij al mijn wraak zou verijdelen door de heer Wildschut zijn dochter
over te laten; doch denk daar niet aan! Nooit kan, in een andere familie, alles zo ten
uwen voordeel samenlopen. Wijs mij een vader die de hersens zo verkeerd liggen;
toon mij een moeder die liever verkiest haar enige dochter uit te trouwen aan een
man zonder fortuin en zonder beroep, die zij zo weinig kent, enig, immers
voornamelijk, om haar man zijn gezag te betwisten. Een meisje zo beuzelachtig,
stijfzinnig, dat zij daarom een man verkiest die zij gelooft te beminnen, maar voor
wie zij onverschillig zijn zou indien dit domme paar volks niet voor u arbeidde.
Hoe zou ik, kende ik deze slechthoofden niet, gebeefd hebben toen uw partij u,
vrij hoorbaar, in de jonge Graaf van Holland bescheidde! Maar nu had dit weinig te
beduiden. Evenwel, gij zult haast moeten maken; men weet niet welke ontdekkingen
men zou kunnen doen, en Mama mocht alsdan omslaan.
Het was hoog nodig dat ik Keetje in een briefwisseling met u liet voor ik vertrok.
Zie hier dan een brief voor u; ik zag met vermaak, dat zij mij die verzegeld overgaf.
Er stond wel niets in, zo gij wilt, of ik mocht het lezen, maar... maar ik had zelf
gezegd dat dit niet wel voegde. Zij zal mij ook melden wat er gebeurt als ik weg ben;
ik hoop dat gij het onnodig zult maken veel daarover te schrijven.

Ten vervolge
Ik heb daar mijn vertrek, dat op overmorgen bepaald was, bekend gemaakt - moeder
en dochter beide zijn ontroostbaar, doch ik ga; maar gaf van terzijde te kennen dat,
nu ik mij beter bevond dan voor enige weken, ik de heer Wildschut niet langer lastig
zijn wilde, en ik hoopte dat mevrouw mij de onaangenaamheden die zij daar over
gehad had zou gelieven te vergeven. Zij antwoordde mij dat zij het haar man nooit
zou ver-
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geven een zo brave, beminnelijke vrouw dus behandeld te hebben. ‘Maar,’ voegde
zij er bij, ‘het is zijn zusters schuld, mijn lieve mevrouw! Hij is niet wijzer; Keetje
weet dit ook wel.’ Keetje beantwoordde het ten volle. Ik verzocht hun beiden mij te
komen zien, en verzekerde haar dat de heer Lenting door geen zuster geregeerd werd.
Ik zei ook dat gij mij brengen zoudt; kort gezegd, ik sprak zoals ik dacht te moeten
spreken, tegen twee zulke wezens. Nogmaals Heintje, nu is het uw zaak - maar
misschien zijt gij zo benieuwd om een brief van dit meisje te lezen, dat het mij
grotelijks verplicht met deze te sluiten - ik doe het ook, en ben als voren,
T.T.
C. Lenting.

22 Cornelia Wildschut aan Hendrik van Arkel
Mijnheer!
Mevrouw uw zuster, mijn waarde en geliefde vriendin, heeft mij aangespoord dat
ik u een brief moest schrijven; maar dat wilde ik ook wel, want waarom zou ik u dat
genoegen weigeren! Evenwel, ik ben geen grote schrijfster, dat laat ik over voor
anderen die zich daar beter op verstaan. Maar wat nu belangt dat ik mij zou laten
dwingen, neen dat niet; ik dwing niemand, en ik wil ook niet gedwongen zijn. En
zulke praatjes die men van u ten uwen nadele mij wil vertellen, doen niets uit; ik zie
wel waarom men mij een slecht denkbeeld van u geven wil, maar dat zal niets helpen.
Dat zou mooi zijn, als men mij wist wijs te maken dat ik u niet moest nemen, en al
evenwel goed genoeg was om u een ander te geven die met mij gelijk is; doch wees
daar niet bang voor, en mijn moeder, denk ik, zorgt zo wel voor mijn geluk als andere
lui die haar willen beheersen en dwarsbomen. Maar zo goed zal ik nu eens niet zijn;
en waarom zou ik mijn zin niet doen, daar ik gewoon ben die te doen in
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mindere dingen? En mijn vader zou ook zo niet zijn, indien zekere mevrouw die
ik juist niet wil noemen mijn vader niet opzette. Maar zo is Betje altijd; en ik mag
dan zo veel verstand niet hebben als Betje, maar ik zal ook niemand vals behandelen;
en dat terwijl zij het zeker schijnt te menen met mij. Nu zal zij mij wel weer een hele
geleerde brief schrijven, en haar moeder zal mij een predikatie zenden, doch ik zal
beiden wel antwoorden. Laat dat maar voor mij opkomen; zie, ik wil niet voor de
gek gehouden worden; maar wat spijt het mij dat uw zuster vertrekt! Nu, Mama spijt
het ook krachtig. Doch wij zullen haar ook eens bezoeken, zegt Mama, en dat hoop
ik, dat zal nog zo wat verandering geven, en ik hou zo veel van uit te gaan, en zo
eens een beetje te reizen. En wat nu Van Veen betreft: zie, ik zal u zeggen zoals het
is; en daar moet gij u niet aan storen, want het is zo, en niet anders. Ik zou zo veel
niet tegen hem hebben, als ik mij wel bedenk, maar wat is 't? Ik wil niet gedwongen
zijn om iemand te nemen die ik nog niet weet of hij mij wel zou aanstaan; en het is
wel waar zoals gij zegt, dat als een mens geen vrijheid heeft hij ook geen geluk kan
hebben; en ik begrijp ook zeer klaar, dat mijn geluk van de keuze die ik doe zal
afhangen, en daarom wil ik ook zelf kiezen. En mijn vader zal geen kriezel bij mij
winnen met al zijn stuursheid, of met al zijn brommen op Mama, die mij zo lief heeft
dat ik niets kan dromen of ik heb het. En indien gij zo een slechterd waart, zoudt gij
dan overal zo welkom zijn in alle huizen? En zouden onze jonge juffrouwen u zo
gauw zetten mogen? Ik denk dat er meer verstandige lui zijn dan zekere andere lui,
en dat die u beter kennen. Maar nu moet gij niet denken dat ik grote haast wil maken
met u te trouwen, dat is zo niet; en ook mijn moeder zal alles wel weer met mijn
vader schikken, en dat zou toch veel mooier zijn, zo hij daarin toestemde. Dan had
ik mijn zin, naar gewoonte, en de gewoonte, zegt het spreekwoord, is de tweede
natuur. Ik wens u een aangenaam reisje; als gij terug komt, zal het Mama en mij zeer
lief zijn; wij houden veel van onze goede vrienden, en daarom
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zijn wij zo bedroefd wijl uw zuster vertrekt; en ik blijve,
uw dienares en vriendin,
Cornelia Wildschut.

23 Cornelia Wildschut aan Christina Lenting
Mevrouw, allerliefste vriendin!
Gij hebt mij verzocht, vermits gij zo veel belang in mij neemt, dat ik u alles zou
schrijven wat hier gebeurt, en welke brieven ik ontvang. De tijd valt mij zo lang
sedert gij vertrok - het is evenwel nog maar één dag geleden! - dat ik u een brief ga
schrijven, die wel wat groter zijn zal, vrees ik, dan gij van mij verwacht.
Heb ik u niet wel gezegd dat mijn tante mij een hele predikatie schrijven zou?
Maar dat is het nog niet al; zij heeft mij zo scherp en verwijtend geschreven, alsof
ik van haar afhing. Ik ben zo boos op mijn tante dat ik het zo niet zeggen kan, en dan
Betje ook nog! Die zou mij gaarne wijsmaken dat zij uit liefde en vriendschap aan
mij schreef. Ja, uit liefde, dat is de waarheid, maar niet uit liefde voor mij; zij denkt
zeker, Keetje is een onnozel meisje, die ik wel aan kan; doch zij zal wel zien dat ik
meer weet dan haar lief is. Dat zou mooi zijn, niet waar, als ik nu eens zo gek was
van alles voor goede munt aan te nemen! En ik weet ook niet of ik het niet zou gedaan
hebben zo gij, mijn lieve vriendin! mij niet gezegd had wat daar de oorzaak van is.
Maar ik zal aan mijn tante schrijven en aan mijn nicht ook, en dan zal dat gepreek
en gewaarschuw wel ophouden; het verveelt mij, en 't maakt mij gemelijk ook.
Maar tante heeft ook aan Mama geschreven; en Mama is goed, weet gij? Doch ik
weet niet wat zij geschreven heeft; als ik dat wist zou ik het u ook allegaar vertellen.
Mijn vader is zo stuurs niet meer sedert gij vertrokken zijt. Dat geloof ik wel! Nu
heeft hij zijn zin, of liever, tante heeft haar zin.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

100

Ten vervolge
Nu ga ik weer voortschrijven, want ik heb een groot geweld met Papa gehad; hij liet
mij daar zo even in zijn kamer roepen. Mama was uitgegaan en ik was thuis gebleven
om aan u te schrijven. ‘Keetje,’ zei hij, ‘ik moet eens met u spreken. Gij verbeeldt
u misschien, dat ik, die u tot nog toe alles liet doen wat gij wilde, zwak genoeg zijn
zal om toe te geven op een stuk waarover uw moeder en ik zo ten uiterste verschillen;
denk dat toch niet. Ik waarschuw u nogmaals: Van Arkel zal nooit mijn schoonzoon
worden met mijn toestemming; en dewijl aan die toestemming voor u ten hoogste
veel gelegen ligt, zeg ik u, ten overvloede, dat gij daar geen staat op moet maken.
Het bedroeft mij dat uw brave welmenende moeder de dingen in zo een verkeerd
licht beschouwt; doch dit zij zo. Ik ben uw vader en gij zijt minderjarig; denk daar
op.’ - ‘Vader!’ zei ik, ‘ik zie wel dat gij vooringenomen zijt tegen Van Arkel, en dat
zijn lieve zuster alle reden heeft om verstoord te zijn over de wijs waarop gij haar
behandelde; doch dat zal bij mij niets helpen. Zij is mijn vriendin, en haar broeder
verdient niet dat gij hem zo veracht.’ - ‘Ik verlies’ viel hij mij in de rede, ‘mijn geduld!
Durft gij dus tegen uw vader spreken? Mijn arm kind! Ik ken u niet meer! Is dit mijn
goedaardig Keetje?’ - en hij sloeg zijn armen over elkander, mij met ernst aanziende.
‘Wel nu, ik verbied u de minste verkering te hebben met die deugniet, die verleider,
die speler, die...’ Ik werd ook boos, en zei: ‘Men kan licht iemand een kwade naam
geven, maar Van Arkel heeft geen geld genoeg, hij is geen koopman; doch dat is
voor mij hetzelfde. En ik zal nooit iemand nemen daar ik geen zin in heb, al had ik
vijftig tantes Stamhorst. Laat zij maar voor haar eigen dochter zorg dragen; dat zal
wat beter zijn dan mijn vader op te stoken.’ - ‘Ik zie,’ zei hij, ‘dat er met u geen
spreken is. Pas op, jonge juffrouw, dat gij u dit alles niet te laat beklaagt. Eén ding
heb ik u nog te zeggen: spreek nooit weer op zulk een
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toon over uw uitmuntende tante.’ Ik wilde nog wat gezegd hebben, maar hij was
weggegaan. Nooit was ik zo uit mijn humeur.
Komt uw broer haast weerom? Of houdt gij hem heel lang bij u? Ik zou dunkt mij
gaarne eens zien of Papa vol zal houden; want dreigen en doen zijn zeer verschillende
dingen - o ik ken Papa wel! Zo is hij altijd.
Daar kwam juffrouw Hofman. Ik had laten zeggen dat ik niet thuis was, voor geen
mens; doch onze domme Jan tikte aan mijn deur en zei dat zij in de zijkamer was.
Ik bekeef hem omdat hij mijn bevel zo mal had uitgevoerd. ‘Ja Juffrouw,’ zei hij,
‘gij en juffrouw Hofman waren altoos zulke grote vriendinnen, ik dacht dat dit omtrent
haar geen plaats had.’ Ik ging dan aan de trap, en riep: ‘Juffrouw Hofman! Ik ben
niet gekleed, ei lieve, kom boven!’ - Zo deed zij.
Ik zei haar dat gij vertrokken waart, en dat dit mij zeer droefgeestig maakte.
Zij: ‘Het vertrek van lieden die ons aangenaam zijn heeft zeer natuurlijk dit
uitwerksel.’
Ik: ‘En dan nog van zo een lieve vriendin!’
Zij: ‘Zo ik u niet stoor in uw schrijven, zou ik u een paar uren gezelschap houden.’
Ik: ‘Heden! In 't minste niet’, maar ik zei niet aan wie ik schreef, zo wijs was ik
wel; want dan had zij misschien meer gevraagd.
Zij: ‘Juffrouw Keetje! Ik heb een brief voor u, en dat is de reden dat ik u zo ras
bezoek. Ik wilde die gaarne u zelf in handen geven.’ - En zij gaf mij de brief. O! hij
was van juffrouw Sadelaar. Mijn nieuwsgierigheid was zo groot om hem te lezen,
dat ik zei: ‘Zo gij het mij toestaat, Naatje lief?’ - ‘Met al mijn hart!’ was haar
antwoord, en zij nam een boek op, terwijl ik las. Dat is een brief! Wel mijn lieve
mevrouw Lenting, daar heeft die juffrouw zich gaan verbeelden dat ik de heer Van
Veen trouwen zal! Ja wel!
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Toen ik gelezen had, vroeg juffrouw Hofman of ik wat voldaan was over die brief.
‘Ja en neen,’ zei ik, ‘hebt gij aan juffrouw Sadelaar gezegd dat ik Van Veen nemen
zal?’ - ‘Ik?’ vroeg zij, ‘dat verzeker ik u van neen; ik weet het immers niet? Doch...’
Ik viel haar in de rede: ‘O, 't komt er niet op aan; zo is 't ook niet; maar ik zal juffrouw
Sadelaar zelf schrijven.’ Ik was niet heel praatachtig, en juffrouw Hofman
mistrouwende was ja en neen zo al meest mijn antwoord - dit deed haar, zoals ik wel
merkte, spoediger vertrekken dan zij gemeend had. Zie daar, lieve vriendin, alles
wat er sedert uw vertrek is voorgevallen. Morgen ga ik deze zelf op de post brengen,
ik rij toch uit; schrijf mij spoedig hoe gij vaart, en of gij wel dikwijls denkt aan uw
oprechte
vriendin en dienares,
C. Wildschut.

24 Hendrik van Arkel aan zijn zuster
Nu zijn wij zeker van de buit! Ik diverteer mij als een vorst, en lach recht smakelijk
- dat is eerst een dom volk! Een volk dat bijna niet verdient dat men er een list van
de tweede rang omtrent te werk stelt - gij zult oordelen.
Daar hebben immers Wildschut en zijn boekhouder hun loden hoofden bij elkander
gelegd; en indien hun oogmerk was Keetje spoedig in mijn macht te brengen, zij
hadden niets fijner kunnen uitdenken. In een zothuis kan men niets gekker tegen mij
verzinnen.
Men heeft uitgestrooid, dat de oude heer zo goed als geruïneerd is; dit houd ik
voor een echte profetie van hetgeen gebeuren zal, maar het zal niet zijn door een
lompe Hamburger! Neen, door een zachtaardig, overal bemind en gezocht charmant
Haags heer, en deze profetie is zo zeker als die, dat mevrouw Lenting in weinige
jaren haar burgemeester tot de be-
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delzak brengen zal, door verteringen waarvan men zich geen denkbeeld kan maken.
Arme Lenting! De goede sul ziet niet dat zijn eigen vrouw hem bederft. Maar zijn
de gekken het natuurlijk erfdeel der schranderen, dan volgt gij alleenlijk de schone
orde der dingen, door het noodlot zonder ons te raadplegen vóór de aanvang van de
stofjes der wereld vastgesteld, en gij zijt even weinig te beschuldigen, gij die een
hamer, of wilt gij een vijl zijt in de hand der eerste oorzaak, als een tijger is omdat
hij zijn leven verlengen moet door het bloed van zwakke schepselen, die, waren zij
in zijn plaats, hem even gerust in flenters zouden scheuren en hun ziel met zijn vlees
verzadigen.
Zie eens welk een dienst ik de heer Wildschut doen zal, als ik hem die trek speel
die gij uw man speelt! Nooit zal hij het verdriet en de vernedering gewaar worden
die er ligt in de overdenking: ‘Door mijn zotte keuze ben ik in die staat waarin ik
mij bevind; mijn eigen vrouw heeft mij geruïneerd.’ Welk een troost als men zich
durft vleien (waar of vals): ‘Ik ben niet door mijn eigen schuld, en omdat ik een
uilskop, een gek was, in deze ongelukken gestort; zie, ik was altoos een goeie jongen.’
En dus denk ik met vermaak aan deze vertroosting, die de oude heer niet missen kan.
Maar om wat nader bij mijn onderwerp te blijven: gij kunt wel begrijpen dat dit
praatje uitgestrooid is om mij te beproeven! Om Van Veen gelegenheid te geven zijn
edelmoedigheid, zijn ware oprechte liefde te tonen. Kort gezegd, dit plan is zo
komedieachtig, en is zo oud afgebruikt, dat het mij geen ogenblik van overdenken
waardig is. Om mij des beter te bedotten heeft de heer Wildschut een gewaand geschil
met zijn boekhouder gezocht, en heeft hij ook enige bedienden afgedankt. Wat het
laatste betreft, dit is geen nieuws, want daar wonen altoos vreemde gezichten; of nu
de meester of de vrouw hen wegzendt, dat komt op 't zelfde uit.
O, spreek mij niet van zo een huishouding! De eerste week
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overlaadt de oude zottin (oude! ik doe haar onrecht; zij ziet er nog fleuriger uit in
haar eenenveertigste jaar dan gij in uw vierentwintigste) de knechts en meiden met
geschenken, en grapt en stoeit mijn mooie malloot met de meiden. Kort daarop klaagt
Mama dat de booien alles verwaarlozen, en Keetje dat zij niets voor haar doen willen,
en binnen zes weken is het zevental geheel verwisseld, zo dat, als Wildschut zijn
boedel zo dikwijls fout was als de booien verhuizen, had hij meer bankroeten gemaakt
dan de Schotse koopman... te Amsterdam, die, zegt men, dertien of veertien maal
mankeerde.
Gelukkig dat Keetje er ook niets van gelooft, want zij is zo zwaar van begrip dat
het mij anders een hoop moeite en woorden en brieven zou gekost hebben, en ik heb
mijn tijd nodig; er is weer nieuwe vangst aangekomen, rijke jonge springertjes die
Amsterdam in hun doorreizen genoeg naar hun smaak vinden om er een week of zes
te blijven.
Ik vertrouwde ook veel op haar koppigheid; alles gaat des naar wens. Zie hier haar
brief, dit zal mij veel schrijvens uitwinnen. Gij hebt haar niet tevergeefs ingeprent
dat men een karakter moet hebben, dat er niets zo laag is dan geen karakter te hebben,
dat er met een karakterloos mens niets te beginnen is, enz. Eeuwige waarheden,
indien zij maar wél worden toegepast. Ik heb echter niet verzuimd om haar zwakke
zijde te belegeren; ik heb haar bang gemaakt, en beduid dat zij voortaan van anderen
zou geregeerd worden, en uit nood misschien met Van Veen moeten trouwen.
Sapperloot, zo moest ik haar krijgen - en niet door verliefde wartaal, niet door de
wanhopige te spelen; maar de vriend, de belangeloze vriend die nooit beoogt dan
haar eigen geluk, en die haar alles belooft wat zij denkt of droomt, die moet ik haar
vertonen.
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Ten vervolge

Daar sloop ik in huis, zonder gezien te zijn dan van mijn beminde, die mij een teken
gaf. Zij heeft mij beloofd in alles mijn raad te volgen, want zij wil niet gedwongen
zijn; en zij is vergiftig boos op haar vader, dat hij zich met zulke logens ophoudt,
enig en alleen om haar te dwingen dat zij Van Veen neemt.
Ik heb haar verzekerd dat ik haar bij u zal brengen; zij had echter nog zo veel
nadenken, dat zij mij vroeg of haar vader haar daar niet vandaan zou halen. Maar ik
heb haar verzekerd dat gij onderaardse vertrekken hebt, vermits uw huis eertijds een
klooster was; zo dat, zij is ook op dit stuk gerust. Zij heeft mij haar juwelen alle laten
zien - voor een arme duivel als ik ben bedragen zij een goede som -, behalve een
grote goudbeurs, die haar moeder nog onlangs wél bezorgde. Voordat dit alles op is
zal er wel wat gebeuren dat mij van de malloot ontslaat; want ik betuig u dat zij mij
even weinig bemint als ik haar zou kunnen dulden, indien ik niet volstrekt een rijke
vrouw hebben moest. Slapperdeboeren, ik heb veel zottinnetjes gekend, maar het
waren geestige dingetjes; doch dit ezeltje is dom en van alles onkundig, geheel
bedorven door de opvoeding, en haar goedaardigheid is zo weinig in haar natuur dat
de minste tegenspraak haar dol maakt.
Hoe wij weg komen weet ik nog niet; zij is opgetogen in het vooruitzicht van te
zullen reizen. Wat is het goed dat ik haar niet bemin! Want zulk een oorvijg voor
mijn eigenliefde zou mij razend maken. Zij gelooft echter dat zij mij lief heeft, doch
het is niets dan smaak, voorbijgaande smaak en niets anders; zij is al te gek om lief
te kunnen hebben, en te kinderachtig... Enfin, gij gelooft wel dat ik bij haar geen van
mijn kattesprongen maak? De duiker, zij is zo nauwgezet dat ik daardoor zelfs mij
in haar goede gedachten zou bederven. Nooit zag gij zulk een amoureus paar volks
dan wij, en die op het punt staan om
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met elkander af te trekken. Laat mij maar begaan, wij zullen dat alles wel vinden.
Keetje zal gelukkig zijn, want zij zal haar eigen hoofd volgen; en ik zal gelukkig zijn
met de aanvankelijke buit, en in de hoop van weldra in de volle oogst in te gaan.
O, ik weet wel hoe dit zal aflopen. Moeder zal eerst zo boos zijn als een spin,
zowel op Keetje als op mij; doch zij kan dit niet boven een maand, ten langste,
uithouden. Dan zal ik haar schrijven, en zo wat grappen vertellen; dit zal haar bedaren.
Keetje zal haar ook schrijven, de familie zal bijkomen, en alles zich schikken. En
dat het gelukkigst zijn zal: de heer Wildschut zal van kwaadheid of chagrijn of van
beide sterven; zo niet, dan zal moeder hem bestelen, om ons overvloed te bezorgen
en aan ons huis pretjes te hebben. Maar waar breek ik mijn hoofd mee, alles zal wél
zijn, als ik mijn oogmerk maar bereikt heb.
Nu ga ik haar een brief schrijven die zij zal kopiëren en achterlaten. Zij zal daarin
bekennen dat zij mijn bescherming verzocht heeft; dat ik haar als beste vriend die
niet kon weigeren. Kortom, zij zal (of ik zal) wel maken, dat ik met het gerecht niet
in verschil kom.
De fargon met twee schone paarden heb ik al gekocht, en Jaques heeft mij beloofd
ten minste de eerste dag als koetsier te dienen.
Ik heb het zo druk met kleine huislijke schulden te betalen (dewijl ik dit nodig
acht), dat ik eindigen moet - vaarwel, totdat ik weder schrijf, zegt uw broeder,
H. van Arkel.

25 Hendrik van Arkel aan Christina Lenting
Ieder kan liegen, bedriegen, valse eden doen; daartoe behoeft men noch vernuft, noch
verstand; onbeschaamdheid en gewetenloosheid doen alles af. Vermits gij nu een
grote voorraad van beide hebt kan ik mij, al hing er mijn leven aan, niet over u
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verwonderen: men kan immers de naam van een groot generaal niet geven aan
een vorst die met twintigduizend bajonetten een slecht bewaarde stad of republiek
doet bukken? Aangezet door wraak omtrent mevrouw Stamhorst en haar broeder,
bewogen door eigen kwaadaardigheid, bedriegt gij uw weldoensters, bespot gij uw
oprechte vriendinnen, en hebt het er op gezet om beiden ongelukkig te maken.
Onderwijl laat gij mij mooi in de pekel! Wat voordeel hebt gij mij toch bezorgd?
Het hart van Keetje voor mij gewonnen? Haar moeder op u verzot gemaakt? Keetje
heeft geen hart, zij heeft alleenlijk zelfverveling en hoofdigheid; en ik was reeds de
vrolijke vriend van mevrouw voor zij wist dat gij in de wereld waart.
't Is waar, gij hebt Keetje een opgelapte moed bijgezet om met haar laffe
opvliegende vader zo wat te harrewarren; gij hebt de zaden van achterdocht en jaloezie
gestrooid in het weke hart der moeder. Gij hebt haar doof gemaakt voor alles wat al
haar vrienden tegen mij kunnen voortpraten; gij hebt haar doen geloven dat zij mij
beminde, dat geen meisje het stuk van haar verkiezing in het huwelijk ooit had
opgegeven zonder dat haar zulks altoos berouwde. Maar gij hebt ook haar vader wel
duizend mijlen van mij verwijderd; hem zo veel achterdocht ingeboezemd, dat hij
mij heeft laten bespieden - door wie weet ik nog niet, maar zo ik daar achter kom,
zal de bespieder in mijn munt vorstelijk betaald worden.
Dit heb ik opgemaakt uit het biljet 't welk ik hier voor u naschrijf.
Mijnheer!
Daar zijn mij geruchten ter ore gekomen die mijn besluit verhaast hebben om u
te verzoeken dat gij voortaan mijn huis gelieft te verschonen van uw bezoek; ik geef
mij geenszins de vrijheid u voorschriften voor uw gedrag te geven, noch uw geluk
te beproeven met trente & quarante; hiertoe heb ik geen
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het minste recht. Maar ik vertrouw dat gij, als een man van fatsoen en opvoeding, u
niet zult verzetten tegen mijn recht; zo al, ik zal het weten te handhaven. Ik raad u
echter, stel u niet bloot aan persoonlijke onaangenaamheden. Ik wens nooit iets met
u te maken te hebben. Ik ben
Mijnheer!
U Wel Eds. Dienaar
Paulus Wildschut.
Ik was zo opgetogen over dit zotte verbod dat ik het affront, mij aangedaan, van harte
vergaf. ‘Dat begint te gaan, Heintje,’ zei ik, ‘nu is de buit mijn.’ O die brave, die
goede heer Wildschut! Hij is toch waarachtig in mijn belang! Maar als hij mij zo in
de hand werkt, vrees ik niets meer: kom maar voor den dag deftige mevrouw
Stamhorst! En gij ook beminnelijke Betje! En gij ook schrander Naatje! Ja, breng
uw vriendin, het engelachtig Saartje vrij mede! Doch het zou onedelmoedig zijn de
brave man niet te helpen, en lui en leeg te gaan zitten totdat het duifje vanzelf bij mij
overvliegt.
Ik schreef des een brief met de fraaiste pen die ik krijgen kon; mijn antwoord gaat
hier nevens. Lees, en roem vrij op zulk een broeder.
Gij hebt nu, denk ik, de brief gelezen uit nieuwsgierigheid, voor gij deze uit hebt.
‘En,’ vraagt gij, ‘wat verwacht gij nu eigenlijk van die brief?’ O, wonderen! Daar
wacht ik van dat mevrouw Wildschut tot schreiens toe zal zijn aangedaan; mij dunkt,
ik hoor haar zeggen (wil ik haar stijl eens nadoen?): ‘Wel hemelse tijd! Wat is die
Hein toch een oprechte jongen! Die goedaardige, grappige ziel, is die zo ongelukkig!
Is hij gedwongen om met aanzienlijk schorriemorrie gemeenzaam om te gaan? En
daar moest hij nog zijn goede naam bij opzetten! Ja, ja, geld is de boodschap; eet
eens van fatsoen, of van een mooie tafel daar niets op is.’
Daar wacht ik van dat mijn schaapje van onberedeneerd
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medelijden zal wegsmelten; zij zal het haar plicht achten mij alles te vergoeden,
vooral de hoon mij door haar vader aangedaan, en die ik om harentwil met Jobs
geduld verdraag. Welk een bloempje voor haar eigenliefde! Dat ik een mooie frisse
vent ben zal er geen nadeel aan doen; als de eigenliefde gewonnen is is alles
gewonnen, want eigenliefde is zo stekeblind als haat zijn kan.
Daar wacht ik van dat de malle moeder het bedorven kindje zal troosten en
opbeuren, door te beloven dat zij alles met mij wel goed zal maken; zij zal mij zelf
wel nodigen, en om haar uitmuntende opvoeding te voltooien Keetje overtuigen, dat
haar vader geen macht heeft om te bevelen wie hij al of niet in haar huis wil
ontvangen. Moeder en dochter zullen vervolgens, om man en vader te dwarsbomen,
en ook uit medelijden met de arme schelm, mij meer dan haar zotte hersens bedenken
kunnen bevoordelen. En weldra zal Van Arkel, in spijt van Wildschut, in spijt van
ieder die belang in Keetje stelt, schoonzoon zijn. Daarna zal de laffe Wildschut vrede
maken, en dan de duiten aftellen; hierdoor zal hun huislijke vrede (die niet rust dan
op de onderwerping van de man aan de vrouw, van de moeder aan de dochter) geheel
en al hersteld zijn, en wij zullen met ons vieren een Epicurische hemel op de aarde
hebben. Wildschut zal schatten winnen, en Van Arkel die verteren - zie daar wat ik
nu van die brief verwacht.
Mevrouw Stamhorst zal vervolgens, want het is een vrome vrouw hoor ik, beginnen
te geloven dat neef Van Arkel inderdaad nog terecht komen kan. Er is maar iets dat
mij somwijlen wat moeilijk valt: ik ontwaar zelfs in mijn luchtigste luimen enige hoe zal ik dat voor u verstaanbaar maken? - enige nepen der consciëntie, en denk
somwijl of Blondel niet een veel zekerder pad om gelukkig te zijn heeft uitgekozen.
Dit is zo waarachtig als dat gij mij, volgens uw loffelijke gewoonte, voor een uil,
een gek, een bloed uitmaken zult.
Nog een verzoek: ei lieve! beweeg uw man om eens een
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kwaadaardige brief te schrijven; een burgemeester is ook nog al meer dan niets met
al - vaarwel!
uw liefhebbende broeder
H. van Arkel.

26 Hendrik van Arkel aan Paulus Wildschut
Mijnheer!
Weinige jonge lieden zouden de bedaardheid van geest hebben die hen in staat
stelde een affront als gij, Mijnheer, mij hebt durven aandoen, lijdzaam te verdragen,
en daarenboven nog de pen te kunnen opnemen om zich bescheiden te verdedigen.
Doch de liefde die ik uw dochter toedraag, gevoegd bij het denkbeeld dat mijn
belediger de vader mijner beminde is, verheft mij boven mijzelf, en doet alle andere
driften zwijgen.
Ik beklaag mij minder daarover dat gij mij uw huis verboden hebt, als wel de wijs
waarop dit bevel mij door u is bekend gemaakt. Gij, Mijnheer, zijt onbetwistbaar
meester in uw huis; gij kunt daar ontvangen die gij wilt, en voor anderen uw deur
sluiten. Maar dewijl gij mij die eer weigert omdat gij mij van slechte zeden en een
schuldig oogmerk verdenkt, eist de plicht van een man van eer dat hij of daarover
onder vier ogen afrekent, of dat hij zich verdedigt.
Wat misdaad heb ik begaan? Ik heb in uw huis verkeerd, zoals ieder fatsoenlijk
man die daar ontvangen wordt. Ik beroep mij op uw waardige vrouw en dochter;
laten zij getuigen. Of was het een misdaad in mij, een zo beminnelijke juffer niet te
kunnen zien zonder haar te beminnen? O, dan roem ik mijn misdaad! En zal een man
van fatsoen, die met genoegen in de beste gezelschappen ontvangen wordt, daarom
uw huis verboden worden, dan, Mijnheer, zal uw huis weldra een woestijn gelijk
zijn; want mijn misdaad is die van verre het grootste getal onzer jonge lieden.
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Dat ik mevrouw Wildschut voor mij heb pogen in te nemen is waar, doch niet dan
door de eerlijkste middelen. Gaarne zou ik mij bij u hebben bekend gemaakt, doch
uw koele afkerigheid omtrent mij maakte dit ondoenlijk; dit is zeker mijn ongeluk
meer dan mijn schuld.
Ik heb verstaan dat gij mij houdt voor een speler, een leegloper; genomen dit ware
eens zo, had dan de billijkheid niet mogen eisen dat gij onderzoek gedaan had of het
mijn schuld is dat ik tot nog toe mij met geen nuttig werk bezig houd, te meer daar
ik door mijn geboorte niet in de rang der ambachtslieden geplaatst ben? Alle jonge
lieden zijn niet in de gelukkige omstandigheden van hun talenten door een werkzaam
leven te oefenen. Weet Mijnheer dat mijn ouders stierven voor ik in staat was om
mij door aanbeveling of door geld een goed ambt te bezorgen? Dat ik niet rijk ben
is mij evenmin te wijten. Maar ik leef ‘in de grote wereld, en op een wijs die mij met
de aanzienlijkste lieden gelijk stelt’ - ik vertrouw dat de heer Wildschut die wereld
genoeg kent om te weten dat men om fortuin te maken haar niet ontwijken moet, en
dat ik door haar alle hoop heb op een rijke bediening. Het zijn zo zeer niet talenten
en verstand die ons daar aanprijzen; men moet zich noodzakelijk weten te maken:
die deze kunst bezit zal vroeg of laat wél slagen. Hoe menig jongman maakt nu
figuur, die, zo hij niets dan bekwame rede en deugd ten zijnen voordele gehad had,
nog in onbekendheid en bekrompenheid zou voortleven, en des buiten de mogelijkheid
zijn om zijn vaderland voordelig te wezen!
Daar ik nu alle hoop heb om een ambt te krijgen dat aanzienlijk en vooral
winstgevend zijn zal, kan ik immers niets anders ondernemen, genomen dat ik daartoe
de nodige sommen bezat? Of ben ik te verachten omdat ik alsdan door een goede
partij mijn fortuin zal pogen vast te stellen? Welke jongeling heeft een ander oogmerk,
indien zijn hart getroffen is door een jonge juffrouw die daaraan kan voldoen? Of
zoudt gij willen dat
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ik juffrouw Wildschut niet beminde, omdat zij, zoals ik bij geruchte hoor, eens grote
goederen te wachten heeft? Dit ware onredelijk.
Ik beroep mij op uw dochter, of ik mij ooit omtrent haar anders gedroeg dan als
een fatsoenlijk man zich altoos gedraagt omtrent een deugdzaam meisje dat hij bemint,
en eens hoopt op de wettigste wijze de zijne te noemen. Het is waar dat ik haar wel
eens gesproken heb over zekere bloedverwant van mijn overleden moeder, die in
Londen woont en daar, zoals ik hoor, grote goederen gewonnen heeft, en ongetrouwd
of weduwnaar (dat weet ik niet recht) is. En dat het te vermoeden is dat hij mij, als
zijn naaste vriend, een gedeelte van zijn goederen maken zal. Heb ik niet dikwijls te
kennen gegeven, dat indien zij de mijne werd, ik mij met het grootste genoegen door
u in de negotie zou laten opleiden, en als koopman mijn opvoeding mij ten nutte
maken? Dat ik des, zoals gij, Mijnheer, dit vrij onbescheiden noemt, een leegloper
ben, is in deze wel verklaarde zin niet te ontkennen; maar dat dit mijn verkiezing is,
hieromtrent doolt gij geweldig. En waarom zou ik het voor u verbergen? Dat ik vele
uren bij mijn boeken ter beoefening van mijn verstand doorbreng is een waarheid
waarvan al mijn vrienden en bekenden u zullen verzekeren; ik acht het de plicht van
een eerlijk man te zijn zich voor te bereiden, door het naarstig gebruik van zijn
talenten, tot het wél waarnemen van een ambt dat ook door hem kan bekleed worden.
‘Maar ik ben een speler.’ Dat ik meer dan te veel mij met dit tijdverdrijf bemoei
is maar al te waar, doch dat ik een speler van beroep ben, dit ontken ik. Dan, de vraag
is: speelt gij uit verkiezing? En dan antwoord ik: neen! Ik zie mij ingewikkeld met
lieden die door deze ziekte zijn aangetast; ik verkeer in gezelschappen daar men, zo
men niet speelt, geen stoel zou kunnen krijgen; ja waaruit men, als een man die
nergens goed toe is, geweerd wordt. En daar bij, zoals ik reeds aantoonde, vind ik
mijn wél bedacht belang geenszins. Dat ik somwijl grote som-
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men win is mijn geluk, of misschien ontstaat dit ook omdat velen hun schatten bij
mij als een zeer goed speler willen wagen, maar bewijst niet dat ik een Griek ben.
Ik zelf zou alle ouders vermanen: geeft uw dochter nooit aan een speler, indien
hij uit verkiezing deze allergevaarlijkste drift involgt. Niemand, Mijnheer! is beter
overtuigd dan ik, hoe ongelukkig de vrouw van een speler is! En ik ijs als ik mij
daarvan vele voorbeelden onder mijn goede bekenden (spelers hebben geen vrienden)
herinner.
‘Maar ik ben een lichtmis.’ Ik wend geen grote heiligheid voor; ik leef in de wereld,
ik heb mijn driften zoals ieder in mijn jaren die heeft; doch indien men wél weet wat
schepsel een lichtmis in de volle betekenis des woords is, dan zal men mij daar nooit
onder tellen. Ik heb mij zekerlijk schuldig gemaakt aan enige uitsporigheden; ik zie
het duidelijk. Doch ik zie het ook met afkeer, en ondervind dat liefde voor een
deugdzaam meisje ons veel meer beveiligt voor de woeste uitbarstingen van drift en
verleidingen der wellust dan al de zedenlessen der oude en nieuwe wijsgeren.
Een zedig man is altoos schuw om van zichzelf te spreken; evenwel, Mijnheer!
indien rijkdom en fatsoen alleen mijn keuze bepaalden, ik durf u verzekeren dat er
aanzienlijke families zijn die mij met vermaak zouden ontvangen.
Ik vlei mij, Mijnheer! dat gij na deze brief wél te hebben overwogen, mij bevelen
zult laten toekomen, geheel onderscheiden van dat hetwelk ik zo onverdiend ontving;
en dat gij mij met een antwoord vereren zult.
Mijnheer!
Uw ootmoedige dienaar,
H. van Arkel.
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27 Francina Wildschut aan Hendrik van Arkel

Mijnheer, zeer waarde vriend!
Zo moet ik u ook maar noemen: mijn hart ligt op mijn tong! Jongen, wat is hier
een pot te vuur geweest! Wat heeft onze mijnheer een baal geschopt! Het is hier een
huishouden geweest, om er met Keetje zo dwars uit te lopen - dat is een verandering
voor mij! Ons huis was, zoals je weet, altoos een huisje van plezier en van vrede, en
de baas en ik hadden, mag ik zeggen, één hart en één ziel. Kom nu eens! 't Is niets
dan grauwen en snauwen, dwars in de wagen. Onze Marrij, de keukenmeid, die bijna
zo goed kookt als onze Franse kok, zei nog gisteren: ‘Nou Mevrouw! Onze mijnheer
is wat veranderd! Hij is overal bij, er kan niet een onnozel appelwijf in 't voorhuis
staan of hij kijkt uit zijn comptoirvenstertje, vliegt de trappen af, en vraagt wat er te
doen is.’ Nu, Marrij liegt 't niet alles. Ja mijn goede heer Van Arkel, ik heb thans
een kruis in de wereld! Komt er een briefbesteller, hij scheurt de man de brieven uit
zijn handen, beduimelt die om te voelen of er ook iets in zit, leest het opschrift, en
of ik al sta te schreeuwen: ‘Het is geen brief voor 't comptoir; er is aan de huisschel
getrokken!’ - want je weet, zo ik al de wissewasjes van boodschappen voor 't comptoir
zou aannemen, dan had ik nog wel een knecht nodig, en Frans Ligthart kon wel op
zijn sloffen bij de baas blijven cijferen - en of ik al zeg: ‘Kind, het is een brief voor
mij’, of ik al roep: ‘Het is de Meppelaar die voor onze Johanna een brief uit
moffenland brengt’, het helpt niet; hij leest de opschriften daar dikwijls geen kat of
hond uit kan komen, en die men met geen tang zou aanraken. Ziet hij het dan, dan
gooit hij onze kamenier de brief naar 't hoofd en loopt als een ouwe grommige beer
naar boven.
Ik zou al lang ereis uit de hoek gekomen zijn en onze mijnheer de volle laag hebben
gegeven, doch dan denk ik alweer: wie weet of de man het kan helpen? Hij heeft
misschien
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slecht nieuws uit Oostinje, of dat de Engelsen zijn laatste schip, de Juffrouw
Cornelia, genomen hebben, en dan zwijg ik alweer. Of misschien is hij veeg; want
dit is geen natuurlijk werkje. Hij heeft mij evenwel uit zuivere dingsigheid genomen,
en dat tegen de zin van zijn eigen zuster, en ik was altoos, en Keetje ook, vrouw en
voogd. En onze Grietje, die dol veel van katten houdt, had voor veertien dagen de
beentjes van 't gevogelte in een hoek van de tuin gelegd; maar Keetjes patrijshond,
die woest en wild is en overal bij moet zijn, had daar heengegaan, en een groot been
diep in de grond gestopt; nu weet ik wel dat een hond maar een dier is, en geen
mensenverstand heeft; maar ik zal evenwel heel blij zijn zo hij, mijn man meen ik,
niet sterft. Hij is nog in 't best van zijn leven, pas vijftig jaar; en daarom zwijg ik nog
al dikwijls. Ik denk met jou, Van Arkel, vrede best; maar daar zo even komt hij mij
zo bij zijn neus weg zeggen dat hij u zijn huis verboden had; wel mens! ik werd zo
kwaad, dat ik mijzelf niet was. ‘Ik denk, sinjeur,’ zei ik zo, ‘dat ik ook wat te zeggen
heb, als het nipt en wedernipt, en dat ik oud en wijs genoeg ben om mijn gezelschap
te kiezen. Waarom nam ik je toch, dan om mijn vrijheid te hebben? Wel wie hoort
er van!’ zei ik zo. Maar hij hield vol, en vroeg mij of ik mijn jaren (hier een vrouw
van nauwelijks veertig) niet behoorde te schamen, omdat ik altoos met zo veel gekke
jongens uitliep, en hij zei mij maar vlak uit, dat gij, mijn goede Van Arkel, een
slechterd zijt. ‘En,’ zei hij, ‘daar gij een huwbare dochter hebt, die door uw bestuur
overal op de tong is; ik weet somwijl niet waar mijn hoofd is door jelui geweld,
geginnegap en gestoei. Foei, ik schaam mij somwijl dat er iemand komt om mij te
spreken.’
Ik dacht, komaan, nu zal ik je eens oud beredderen; want die zich een schaap maakt
wordt van de wolven gegeten. ‘Wou jij, sinjeur!’ zei ik, ‘dat ik een brei- en
babbelschool van oude tantes opzette, en mevrouwen ontving die met de bril op de
neus en een garen kous in de hand mij al het kwaad nieuws uit Amsterdam kwamen
vertellen? Ik hou niet, weet je, van aan-
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brengers of opstokers,’ (dat, dacht ik, kan je in je zak steken, mijnheer Wildschut!)
‘en wat leg je te smalen op mijn jaren? Onze naaste buurvrouw is de zestig voorbij,
en draagt nog een dunne gazen halsdoek, en zijden schoenen die uit Frankrijk komen
moeten of zij zal er geen voet insteken, en die is nu nog wel benist, of remonstrants,
of zo wat; en wat mijn jaren betreft,’ (zie, Van Arkel, ik was wat knak op dit stuk)
‘ik kan 't niet helpen dat ik geen twintig jaar ben, en geen jonge juffrouw, en ik versta
niet dat Keetje met zulke ouwe pronkstukken koek en ei is. Jong bij jong, en oud bij
oud; 't is beter dat Keetje stoeit en raast dan dat zij ziek en kwaadsprekend wordt;
en jij behoorde mij te bedanken dat ik haar zo bij mij in huis hou, en niet doe als vele
moeders. Nu, ik heb mijn plicht gedaan; dat is een grote gerustheid, want jij bemoeit
je met jouw kind alsof zij u wildvreemd was, en was het niet door je gebrom en
geknor, het meisje zou nauwelijks weten dat zij een vader had; zo dat, het is gelukkig
dat ik de bekwaamheid bezit om vader en moeder te zijn.’
Hij noemde dit alles onverstandig gebabbel, en zei: ‘Nu, ik versta dat Van Arkel
hier niet komt, en zo hij het waagt zal ik een andere weg inslaan.’ - ‘Sla jij’ riep ik
hem toe, ‘de weg in naar de maan, dan kan je starretjes plukken, jou onverstandig
vat!’
Ik ging onze Keetje alles vertellen: wie heeft een moeder toch nader dan haar eigen
kind! Het meisje was nog al meer getroost dan ik gedacht had. ‘Ho Mama!’ zeide
zij, ‘als Vader zó wil, zal hij niets winnen; en ik zal niet van Van Arkel afzien, er
mag van komen dat er wil.’ En daar heeft zij gelijk in: een mens is geen beest dat
men dwingen moet. Maar als het evenwel waar is, en ik moet het geloven, want de
oude heer De Groot, de broeder van onze boekhouder (men noemt hem in de
wandeling ‘de joodse De Groot’, omdat hij zo schriftuurlijk is) zegt het zelf, dat jij
knaapje een gemeen sujet zijt; en in dat geval zou ik nog veel erger tegen u zijn dan
onze mijnheer. Hoe zou ik,
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een moeder, mijn enig lief kind geven aan een speler, een doorbrenger, en
lichtloper! Daar beware de lieve Heer mij voor; en ik was er zo over bedaan, al wou
ik het voor Wildschut niet weten, dat ik ook al voornam om Keetje te raden dat zij
u maar moest laten lopen voor hetgeen gij zijt. Doch nu de baas het zo op haren en
snaren zet, en mij zulke bittere verwijtingen doet, nu moet ik eerst nog meer slechte
stukjes van u horen. En onze Keetje zei: ‘O heer, Mama! Van Arkel is als alle jongelui
van fatsoen; hij is niet erger dan de meesten. En speelt hij, dan doet hij als alle
anderen: een jong heer kan niet leven als een heilige.’ Ja, ja, dat eigenste Keetje
Wildschut kan wel wijselijk praten als zij wil en er om denkt, zoals gij wel weet,
Van Arkel.
Nu zal die drift met Wildschut wel bedaren, en ik moet geduld hebben.
Ongelukkig was het dat hij aan huis at: ik vrees nu altijd voor wissewasjes. Hij at
in tien minuten, sprak boe noch ba, en ging naar 't comptoir; hierop ontving hij uw
brief. Onder het theedrinken gooide hij mij die toe, en grauwde: ‘Daar, lees die brief,
hij is van uw grote vriend Van Arkel!’ - ‘Daar bedank ik voor,’ zei ik zo, ‘ik moet
thee schenken. Kom Keetje, lees jij hem, als een meisje.’ Zij deed het pront en zonder
hapering; ik luisterde als een vink, en vergat suiker in de kopjes te doen. ‘Dat’ zei
ik, ‘is een brief alsof hij van een advocaat is opgesteld; zo je nu nog niet tevreden
zijt moet je wel sterke vooroordelen hebben. Het ontmunt mij niet; 't is een verstandige
bol, dat zei ik altijd.’ Maar denk jij nu dat de mijne tevreden was? Neen! ‘Wel,
dwarspaal!’ zei ik, 'er is met u te ploegen noch te eggen! Wat begeer je nu nog meer?
Hoor eens, mijnheer Wildschut, ik ben een goed christenmens, ik denk van mijn
naasten liever goed dan kwaad; en zo jij langer de nero, niemandsvriend uithangt,
zal ik Van Arkel voorstaan, totdat ik klaar zie dat hij Keetje niet neemt om haar
velletje, maar om haar gelletje.’ Onze Keetje heeft precies mijn humeur, zij kan geen
tegenspreken verdragen; en zij hield het zo lang uit dat haar vader meende razend te
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worden; ja, ik mag zeggen dat hij haar een dril om de oren zou gegeven hebben - zo
zijn de mannen, zij verstaan geen redemaar ik vloog op, en zei: ‘Heb je het hart dat
je het kind aanroert; mag zij zo wel haar zin niet hebben als jij, toen je met mij te
trouwen uw eigen hoofd volgde?’ - ‘Ik zal,’ riep hij, ‘zo zij hardnekkig blijft haar
met mijn eigen handen opsluiten, en zo dwingen in spijt van haar malle moeder.’ Hij
durfde, denk ik, mijn antwoord niet afwachten, maar vloog de zaal uit. Keetje schreide,
maar dewijl zij heel luchtig van gemoed is bedaarde dat wel weer ras; en om ons wat
te diverteren liet ik de koets voorkomen, en wij reden naar onze goede vrienden op
de Leliegracht, bleven daar tot twee uren aan 't spelen, en nu heb ik mijn knorrepot
nog niet gezien.
Het spijt mij toch dat Keetje zo hoofdig is; ik heb haar Keulen en Aken beloofd
zo zij haar vader wil excuus vragen, maar dat blieft mijn jonge juffrouw in 't geheel
niet. Het zal maar best zijn dat jij van Keetje afziet; zo een mooie, grappige dief van
een jongen kan vrouwen genoeg krijgen. Het lijkt mij niets in zo een geharrewar
over alle wissewasjes te leven en alle daag zulke kattebakkesjes van mijn baas af te
wachten.
Evenwel, indien Keetje wil en zal, zij moet het weten; het zijn haar bonen, zij moet
ze doppen; 't is ook hard voor haar dat zij, gewoon zijnde om altoos haar zin te volgen,
nu daarin belet zou worden. Ik heb mijn plicht gedaan; zo zij een zotternij bakt, zij
zelf zal die opeten. Ik ben half ziek van al die moeilijkheden; en Wildschut, al wil
hij het niet weten, ziet er ook ongedaan uit.
Morgen avond is de partij bij de juffrouwen Reigersman. Je weet wel dat onze
mijnheer nooit bij zulke oude stukjes zijn hof maakt: hij houdt meer van wat jongs
en wat moois; dat mag hij. Nu, zoals ik zeg, indien gij geen slechterd zijt zal het mij
om Keetjes wil lief zijn, want ik ben uw vriendin
F. de Wind, nu Wildschut.
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28 Jacob Lenting aan Paulus Wildschut

Weledele Heer!
Hoewel het geluk en de roem ener gehele stad, in mijn handen betrouwd, een stad
is die echter geen grote commercie drijft, edoch geen onaanzienlijke rol speelt, als
doende grote winkelnegotie, die het gehele oord, ja zelfs over de grenzen voedt en
kleedt, heb ik met alle staatkundige wijsgeren echter altoos beweerd en bewezen dat
onze machtige republiek staan of vallen moet met de zeevaart en de commercie. Mij
is uit de aloudste gedenkschriften het vaderland betreffende gebleken, dat uw rijk en
vermogend Holland het met lis en kroos omzette hoofd nooit uit de moerassen zou
hebben opgebeurd, indien de commercie en zeevaart, die zoete gespelen der vrijheid,
zulks niet hadden begunstigd; dat Amsterdam, dat hoofdmagazijn van en voor de
bewoonde aardkloot, zij die een vorstin is onder de steden, voor weinige eeuwen
niets was dan een vissersgehucht; ja, ik lees in de oude handschriften dat de regering
van Amsterdam, indien ‘zij des niet wijs ende waren’, raad moest vragen bij die
achtbare mannen van Haarlem.
Daar ik des de koophandel alle eer toedraag, daar ik de handelaar beschouw als
de grote weldoener van zijn vaderland; ja daar ik nederig beken dat onze republiek
geen nuttiger leden kan hebben dan de heren kooplieden, zo dunkt mij dat ik echter
ook aan mijn kant aanspraak heb op de achting en onderscheiding dezer vorsten
onder het volk, zijnde ik een vader des vaderlands, een voedsterheer der kerke! En
dit is 't niet al, ook een man van staat, die zich afdenkt en afwerkt om het groot
algemeen nut te bevorderen, voor de veiligheid uit- en inwendig te waken, in de
geheimen der staatskabinetten door te dringen, en ten beste der republiek gewichtige
traktaten te ontwerpen, te sluiten en te doen handhaven; 's lands penningen ten
zuinigste te besteden; de steden te versieren door nieuwe grachten, schoon geboomte
en prachtige openbare gebouwen,
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en wat dies meer zij; door te zorgen voor de zindelijkheid der wijken, en dus de
gezondheid te bevorderen door ook de smalle gemeente een zuivere frisse lucht te
doen inademen.
Het zou mij, die zelfs mijn uitgespaarde snipperuren daaraan edelmoedig toewijd,
weinig betamen mij tot het schrijven van brieven uit liefhebberij te verledigen, indien
ik niet gedrongen werd door een overdrijvende kracht. Over die kracht zal ik u wat
nader onderhouden. Zonder roem mag ik zeggen dat ik met achting in dit groot
uitgestrekt oord bekend ben, als hebbende onder andere vele verbeteringen ingevoerd;
de stad verfraaid met bruggen en poorten, goede en gemakkelijke logementen
opgericht, en die voorzien met beleefde kasteleinen, aardige jonge deerns en vlugge
knapen ter prompter bediening, om daardoor reizigers te trekken die hun geld hier
laten en van onze roem getuigen. Ja, dit gaat zo ver, dat ik voorzie wel haast de stad
te zullen uitleggen.
Tot nog toe is het hier 't gebruik geweest dat men, des avonds uit de gezelschappen
komende, zich door dienstmaagden en dienstknechten met lantaarns deed
thuisgeleiden, van wegens de duisterheid; maar nu heb ik voorgesteld om onze stad
met twaalf lantaarns te laten verlichten en versieren, en wat dies meer zij. Maar
sommigen mijner mederegenten hebben, of uit een onberedeneerde huiverigheid, of
omdat zij mij de eer der lantaarnbezorging laaghartig benijdden, daar vele bewegingen
tegen gemaakt. Evenwel, ‘post nubila phoebus: tandem bona causa triomphat’, zoals
wij geleerde Latinisten zeggen: ik heb het genoegen dat mijn voorstelling is
aangenomen. Men is nu nog alleen bedacht om het fonds te vinden. Dit alles beneemt
mij veel tijd en kost mij menig slapeloze nacht. Men wil, wel is waar, dat alle
ingezetenen, bevoordeeld door het schijnsel der lampen, even gelijk in de kosten
zullen dragen, maar ik vraag: waarin zal die gelijkheid bestaan? Zal zij daarin bestaan
dat ieder evenveel betaalt, of dat ieder betalen zal naar dat hij gegoed is? Het eerste
is een schreeuwende onrechtvaar-
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digheid, het andere is billijk, redelijk, en behoort de maatstaf van alles te zijn. Hoe!
vraag ik; zullen de schamele lieden, die zeker weinig buitenshuis souperen, zullen
oude vrijsters, wijsgeren en vrome lieden, die nooit na vijf uren op de openbare
wegen omdwalen, evenveel betalen als zij die rijk zijn en grote families hebben?
Zou het niet beter zijn dat herbergiers, koffiehuishouders en logementhouders ten
minste de helft der gehele hoofdsom betaalden, omdat zij immers het meeste voordeel
daarvan hebben? Dit is het niet al: ik wil dat alle rinkel-rooiers en nachtlopers, die
toch niets buiten hun huizen te verrichten hebben, driedubbel betalen, en dat naarstige
stille ingezetenen, huisvaders en huismoeders geven naar hun believen; ik zal ook
pogen een wet vast te stellen uit hoofde van welk ieder die overtuigd kan worden
dat hij in de vier wintermaanden zesmaal beschonken langs de weg gewaggeld heeft,
zesmaal meer zal betalen dan hij geschat is, omdat hij door het licht der lantaarns
bewaard werd voor verdrinken en wat dies meer zij, en zo hij onwillig of onvermogend
is, verwezen zal worden om zes weken lang de lampen in eigen persoon aan te steken.
Of nu een man die zich ten nutte des lands afslooft achting verdient, kan niet in
twijfel getrokken worden; en of zijn huisvrouw, als zijn vrouw, verdient in die achting
te delen - wie zou daaraan twijfelen?
Op de man aan Mijnheer! U Weledele waart niet verplicht mijn beminde en
waardige huisvrouw, vrouwe Lenting, ten uwen huize te nodigen of haar te huisvesten,
maar het was uw onvermijdelijke plicht om haar, daar zijnde, zo te behandelen als
men een vrouw van rang en grote verdiensten behandelen moet, indien men enig
recht meent te hebben op de naam van een welopgevoed man.
Was het tegen uw gevoelen aan dat mevrouw Wildschut mijn dierbare huisvrouw
logeerde, gij had dan uw gezag als man moeten gebruiken, uw vrouw de wet gesteld,
maar geens-
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zins mijn onschuldige vrouw ten doel uwer onbescheidenheid nemen. Ik vraag u
des in mijn kwaliteit reden van uw onbeleefdheid, als ook wat recht gij hebt om haar
broeder, de heer Hendrik van Arkel, uw huis te verbieden? Ik eis reden van u,
Mijnheer! waarom gij het recht der gastvrijheid geschonden hebt omtrent twee mij
zo waardige personen.
Gij zult, Weledele Heer! misschien zeggen, dat gij een onbetwistbaar recht hebt
om uw dochter te geven of te weigeren aan degene die gij zult goedvinden. Het is
mijn oogmerk niet met u daarover te spreken; mijn tijd is kostelijk, en mijn
ambtsbezigheden zijn te menigvuldig. Maar dit gaf u geen recht om de heer Van
Arkel dus onbeleefd te behandelen; en dat wel hem, die ik bij de eerste gelegenheid
een ambt zal bezorgen, en die ik protecteer. Of zoudt gij het een hoofdmisdaad in
mevrouw Lenting rekenen, indien zij wenste haar geliefde vriendin met haar eigen
broeder gelukkig te zien? Voor 't overige, ik ben een man des vredes, al draag ik als
overheid het zwaard niet tevergeefs - kunt gij mijn geliefde huisvrouw een behoorlijke
satisfactie geven, dan zijn wij veel te redelijk om al hetgeen voorbij is niet te vergeten.
Mijn vrouw is thans in een staat dat haar geen moeilijkheden dienen; laat des alles
tussen ons afgehandeld worden. Ik blijve,
Weledele Heer!
uw gehoorzame dienaar,
Jacob Lenting.

29 Christina Lenting aan Hendrik van Arkel
Zie daar, beuzelaar! uw fraai verdedigingsschrift terug, ik wil het niet langer in huis
houden; het hindert mij te veel. Alles wat het mij verzekert is dat gij een Jan Trijntjes,
een kruimelaar zijt, en naar alle gedachten wel zo blijven zult, totdat gij of tot stof
wederkeert, waaruit gij genomen zijt, of u nog door de een
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of andere kwezel zult laten bekeren. Blondel is de bruidegom! O, dat was wel te
voorzien! De natuur heeft haar eisen, en die de moed niet heeft om een tuindief te
zijn, moet door het hek kruipen om aan de snaai te komen. Zijn aanstaande vrouw
was nooit van de onzen, en hoe of die Blondel zo lang uw vriend bleef is voor mij
een raadsel, of het moest zijn omdat hij altoos een leiband nodig had. Of hij een
zekerder weg om gelukkig te zijn heeft ingeslagen dan gij? Droevige kwast! Begrijpt
gij dan niet dat ieder zijn eigen soort van geluk heeft, zowel als zijn eigen smaak van
het schone? Dit is zeker, dat hij die geen Erasmus worden kan ten minste zien moet
dat hij kardinaal wordt. Wat u betreft, gij hebt zo weinig moed om een Blondel als
om een Jaques te worden. A propos, gij moet zo een ruwe beer niet in ons kwartier
brengen, hij zou door onze dames... Maar ik zal u niet alles zeggen; gij zult altijd in
de onbeduidende kring van kruipende lichtmissen blijven. Gij hebt geen inwendige
kracht, en is het niet een algemeen bekende waarheid: er zijn wel vermaarde schurken,
maar geen vermaarde zwakken? De Cromwells zijn altoos in alle vakken zeer
zeldzaam.
Zo waart gij altoos: dat kakelt, dat snoeft, dat blaft tegen de consciëntie, en gij
hebt het hart niet om haar als een man onder het oog te zien, en de rest te geven.
Toen gij een kleine bengel waart gedroeg gij u eveneens omtrent vaders grote brak;
gij sarde, gij plaagde het dier, trok het bij oren en staart, ja was baldadig; maar als
het geweldig dier u eindelijk de tanden deed zien liep gij als een ware bloodaard al
schreeuwende ergens in een hoek, en zou wel gewild hebben dat ik, jonger en wijzer
dan gij, u in mijn zak gestopt had. Gij vreesde het dier, en kon uw rust niet houden.
Maar men moet de effen weg der dromige deugd bewandelen, of men moet in de
jaarboeken van haar vijandin als een held bekend staan; hoe dikwijls heb ik u dit niet
door lessen en voorbeelden getoond! Zo waar is het dat de natuur ons vrouwen
vroeger ontwikkelt, maar ook, dat ieder die ondeugend zijn wil, niet kan.
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En wat verwacht gij, vraag ik nogmaals, van deze zotte slecht geschreven brief?
Men behoeft geen schrandere juffrouw Hofman te zijn om zo een voddig ding te
houden voor hetgeen het is; hiertoe is uw domme aanstaande Mama, ja zelfs uw
kuikenskopje wel in staat.
Ik zou Wildschut, dunkt mij, nog meer dan u verachten, indien hij zijn mooie
dochter en zijn nog veel mooier geldzakken gaf aan zo een armhartig lichtmis. Door
sofistische streken te bewijzen dat gij, om u in de grote wereld aangenaam te maken,
een speler zijn moet... ik heb geen geduld meer!
Nu, dunkt mij, vraagt gij weer in dodelijke verlegenheid: ‘Maar zuster, wat moest
ik dan toch geschreven hebben?’ Had gij mij dat nu vooraf gevraagd, ik zou u zulks
gezegd hebben; doch nu is het te laat. Ik word belet, er komt gezelschap... Ik breng
Lenting de brief, die ook schrijft; hij heeft de tijd niet om zijn neus in mijn geschrijf
te steken - hij durft ook niet - kort en goed
C. Lenting.*

30 Hendrik van Arkel aan zijn zuster
Razend! Woedend! Ik haat de gehele wereld, mijzelf en u - meer dan ik uitdrukken
kan - gelukkig voor u dat gij niet onder mijn bereik waart, toen ik ontdekte welk een
helse trek gij mij met uw koele weloverdachte kwaadaardigheid gespeeld hebt! Gij
een vrouw? Gij een zuster? Gij zijt een monster! Ik verzaak u, het is de laatste keer
dat ik u schrijf - maar hoe zal ik mijzelf noemen? Ik kende u, en ik was dwaas genoeg
om u mijn

*

[De heer Lenting zet bij verzinning het adres aan de heer Wildschut op de brief aan de heer
Van Arkel, en dat aan de laatste op die aan de eerste.]
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vertrouwen te schenken! Een heilig man moet mij leren u te schelden: ‘Gij zijt
een samenknoping van ongerechtigheid, een zeer bittere gal.’ Gij zijt nog meer, gij
zijt een gevallen engel! Smaak nu uw snood genoegen; drink met langzame teugen,
en ondervind wat het is voor een duivel gelukkig te wezen! Uw list is geslaagd, ten
volle gelukt! Om u daar van te overtuigen zal ik, met zo veel bedaardheid als mij
mogelijk is, u daaromtrent een omstandig verhaal mededelen.
Mijn door u zo bespotte verdediging had het oogmerk, 't welk ik mij voorstelde,
ten volle bereikt. Dit voorzag gij, maar dit vrezende nam gij toevlucht tot een list,
even zo laag als boosaardig. De heer Wildschut had die aan de heer De Groot
gezonden om zijn oordeel daar over in te nemen; want hij is een van die zwakke
geesten die zichzelf altoos wantrouwen, en niet durven geloven dat de zon schijnt,
hoewel hun ogen hen dezelve doen zien, tenzij een mevrouw Stamhorst of een heer
De Groot - ja, wie weet niet al! - hem verzekeren dat hij wél gezien heeft. Het is de
heer De Groot die mij heeft uitgevonden, doch in spijt van mijzelf acht ik deze man.
Hij gaf mij aan mijn logement een bezoek - zijn jaren, zijn gelaat, zijn wijze van
spreken wekten iets in mij op dat veel gelijkt naar eerbied. Ik twijfel zelfs of gij zelf
deze man niet met achting zou behandelen.
Na een weinig woordenwisseling, die mij genoeg zei, verzocht hij mij om die
namiddag aan zijn huis te komen, wijl hij daar met mij spreken wilde over een zaak
van groot belang, zowel voor mij als voor de heer Wildschut. Hij verzekerde mij,
met de meerderheid der deugd, dat hij mijn vijand niet was, ja hij wenste mijn vriend
te kunnen worden.
Daar komende vond ik de heer Wildschut, die mij stijf beleefd ontving - ik was
een weinig onthutst, doch hervatte mijn moed. ‘Mijnheer,’ zei de heer De Groot, ‘ik
heb u reeds gezegd dat ik de man ben die u bij de heer Wildschut heb bekend gemaakt
- en dat niet op horen zeggen - als een jongeling die in
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geen opzicht verdient lid te worden van een zo brave familie, vermits gij een
speler, een zedeloos man en een spotter met de godsdienst zijt. Heb ik u bezwaard?
Of zegt uw eigen geweten u dat ik als een eerlijk man mijn plicht deed, toen ik een
vader in staat stelde u te kennen zoals gij zijt, en een onbedacht meisje poogde de
ogen te openen?’
Ik (zeer zedig en bedaard): ‘Mijnheer, ik ontken niet dat ik aan dit alles min of
meer mij schuldig gemaakt heb. Doch ik verzeker u, dat al die uitsporigheden meer
de gevolgen zijn van een verkeerde opvoeding, en van zulke omstandigheden als
waarin ik mij gebracht vind, dan wel van mijn bedaarde verkiezing, van mijn
gehechtheid aan alles wat ik mijzelf verwijt. Ik wens niets vuriger dan deze
betuigingen op de onloochenbaarste wijs te bevestigen.’
De schijnbare oprechtheid waarmede ik dit sprak maakte indruk: gelukkig had ik
reeds gezien dat ik met een man te doen had die zijn halve bezitting zou hebben
willen geven om mij onschuldig, dat is zeer verschoonbaar te kunnen vinden.
Hij vervolgde: ‘Ik ben geen streng man; ik heb te lang geleefd om niet opgemerkt
te hebben wat de opvoeding vermag, en hoe een jongeman, tegen zijn eigen beginsels
aan, kan medegesleept worden. Ik beklaag altoos veel meer losbandige jonge lieden
dan dat ik hen veroordeel; ik spreek nooit het vonnis uit over iemand, ook niet over
zulken die men verhard noemt. God alleen weet wie verhard is, en ik heb voor mijzelf
de vertroosting nodig die er ligt in mijn geloof nopens de herstelling aller dingen. Ik
weet zo juist niet welke gebreken er uit ons gestel voortspruiten. Ons verstand, door
driften uit zijn bedaardheid gerukt, is onderworpen aan dwalingen, zowel in het
leerstellige als in het zedelijke bedrijf. Gij ziet des dat ik genegen ben om hetgeen
gij geschreven en nu ook nog verhaald hebt, ter goeder trouw aan te nemen.’
Hij zweeg, en gij kunt denken hoe verheugd ik was deze hoek te hebben opgezeild;
dit zette mij aan om nog verder de huiche-
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laar te spelen. Goedhartige mensen zijn toch doorgaans de dupes; als ik, dacht ik,
deze man in mijn belang heb, moet de heer Wildschut, of hij daar wat tegen gromt
of niet, mijn schoonvader worden. Dan, ik zag dat deze niet zo gemakkelijk te winnen
was als ik mij gevleid had; zijn lafheid wordt ondersteund door de drift om nu zijn
vrouw en dochter niets toe te geven, en niet daar door dat hij enige vastheid van geest
bezit. De heer De Groot had veel moeite om hem ergens naar te doen luisteren. Ik
was ondertussen zo gedwee en zo onderworpen als ik tot mijn oogmerk dienstig
oordeelde.
Na veel gemor en gemompel zei de heer Wildschut: ‘Ik wens mijn dochter met
de heer Van Veen getrouwd te zien. Indien de heer Van Arkel meer te beklagen dan
te beschuldigen is, des te beter voor hem. Ik hoop zelfs dat hij braver man is dan men
gelooft, maar hij zal nooit mijn schoonzoon worden. Ik raad hem des van mijn dochter
af te zien. En,’ voegde hij er schamper bij, ‘een man als de heer Van Arkel kan altoos
hopen op een betere partij dan mijn dochter ooit worden kan: een heer die zo algemeen
bemind en onderscheiden wordt moet daarvan ten volle verzekerd zijn.’
Ik (zeer ernstig): ‘Indien gij gelooft, Mijnheer, dat ik in staat ben uw raad te volgen,
moet ik besluiten dat gij de liefde in 't geheel niet kent. Ik bemin uw dochter, en gij
hebt in de wijze waarop ik mij laat behandelen daar een allersterkst bewijs van: de
vader van juffrouw Wildschut mag mij, veilig, alles zeggen wat hem goed dunkt.’
Hij (vinnig): ‘Veilig Mijnheer! Ik denk immers niet dat gij aan de vader van
juffrouw Wildschut een uitdaging zenden zult? Zo al, dan zou het vreemd zijn in
mijn jaren die niet met dezelfde verachting te behandelen als een jong heer die gij
misschien hebt gepoogd daar door te verbluffen. Ik ben vader, Mijnheer,’ zijn stem
verheffende, ‘de wetten zullen mij wel beveiligen voor alles wat gij zou ondernemen.
En indien het dwaze meisje mij langer weerstaat, mag zij toezien.’
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Ik: ‘Ondernemen Mijnheer? Ik zal niets ondernemen waaromtrent de wetten uitspraak
doen moeten. Doch het is mij onmogelijk van uw dochter af te zien. Schrijf mij buiten
dit alles voor, beschik over mij, maar ik zweer u dat ik, indien ik ook maar
voorwendde van haar af te zien, u zou bedriegen. Ik bemin haar, en ik weet dat zij
voor mij niet onverschillig is. Zij doet de heer Van Veen recht; doch zij zal hem nooit
dan gedwongen trouwen. Wat de uitdaging betreft, het is hier de plaats niet om mij
daar over uit te laten. Dit is zeker, dat een man, overmeesterd door liefde en jaloezie,
niet zo bedaard zijn kan als de koele berekenaar van de voordelen die een partij hem
kan aanbrengen.’
De heer De Groot: ‘Wel, mijnheer Wildschut, indien uw voornemen vast bepaald
is, dan zal er voor mij niets te doen zijn; evenwel zou ik u gaarne eens willen vragen
of gij zo al de macht, ook het recht hebt om uw dochter te dwingen een man te nemen
die zij niet verkiest? En indien de heer Van Veen zo voorzichtig is als hem nagaat,
twijfel ik zeer of hij ooit de hand zal willen aanvaarden als hij weet dat het hart tegen
hem ingenomen is. Hebt gij de natuurlijke gevolgen wel overwogen van een
gedwongen huwelijk? Zo al, zoudt gij uw enig kind dan door haar te dwingen in
gevaar willen brengen om ongelukkig en misschien misdadig te worden?’
De heer Wildschut: ‘Ik zal zeker mijn kind niet ongelukkig maken indien ik haar
in de macht geef van een braaf man.’
De heer De Groot: ‘Dit is wat onbepaald gezegd, mijnheer Wildschut, doch dat
daar gelaten. Ik vraag u ernstig af: kunt gij op billijke voorwaarden niet in overweging
nemen, deze jonge heer hoop te geven op uw gunstiger gedachten? Hij bekent zijn
fouten; hij heeft nog zo al iets ter verdediging, of ter zijner ontschuldiging ingebracht
- laat hij beproefd worden. Indien hij een man van slechte beginsels en bedorven
zeden is, dan zal ik zeker de eerste zijn om hem te beletten uw dochter te krijgen.
Maar hij is een man van verstand; hij is geen onkundig man;
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met zo iemand, die niet ouder is, is nog wel iets te beginnen. Zo iemand ziet duidelijk
door hoe zijn waar belang eist dat hij alles wat tegen de goede zeden strijdt moet
vlieden, en dat bij slot van rekening brave mensen, en die alleen, waarlijk gelukkig
zijn kunnen, wat de lichtzinnigheid en de alles in de war jagende driften daar ook
tegen mogen inbrengen. De heer Van Arkel heeft zulk een gelukkig voorkomen, dat
hij mij dwingt gunstig over hem te denken. Indien hij zich voortaan verbetert, en
indien gij besluit om hem in uw zaken te nemen, ik vertrouw dat wij eens een goed
schrander koopman te meer hebben zullen. Gij hebt, mijnheer Wildschut, schatten
genoeg om uw dochter met een man zonder geld, indien hij haar verdient, gelukkig
te maken.’
Hij zweeg; de heer Wildschut zat in gedachten. Ik nam die bedaarde luim waar;
ik smeekte dat hij mij niet verwierp, en dus onherstelbaar ongelukkig maakte; ik
beloofde alles; ik verzekerde hem dat de liefde voor zijn dochter mij niets onmogelijk
zou maken, indien ik maar hoop had op haar bezit. Ik stond vervolgens op (want ik
was op mijn ene knie gevallen), omhelsde de heer De Groot, bad om zijn voorspraak,
en beloofde dat deze goedheid op de beste wijs zou beantwoord worden.
De edelaardigheid van deze waardige man deed mij enige minuten aaneen wensen
dat ik geen duivel was - dat ik Keetje kon beminnen, en hem dus op de volkomenste
wijze voor al zijn goedheden belonen; het stootte mij geweldig zulk een man te
bedriegen en teleur te stellen. Want de heer Wildschut komt bij mij zo weinig in
aanmerking als de consciëntie bij u. Doch mijn geleidesatan of engel der duisternis
werd mij te sterk: hij was slim genoeg om mij juist toen de ‘beminde van mijn hart’
(zo noemde ik haar) in al haar grillen, zotheden, en met haar ondraaglijk humeur zo
sterk af te beelden, dat ook deze vluchtige wensen verdwenen om zeker nooit weer
te komen.
De laffe Wildschut had gaarne alles afgeslagen, doch wij
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waren hem te sterk. Eindelijk kwam het zo verre dat hij mij deed beloven zijn dochter
noch te schrijven noch te spreken voor hij over alles eens nader gedacht had - ik
bewilligde ook hier in, om de heer De Groot, die ik zo broodnodig heb, des te meer
voor mij in te nemen. Hierop scheidden wij; Wildschut min afkerig, en ik geheel en
al onderdanig. Thuis gekomen zijnde gaf ik mijn gedachten een weinig de toom. Ik
zag duidelijk dat, alles ten beste kerende, ik op de lange baan zou gebracht worden.
Dit vleide mij even weinig als het akelig vooruitzicht dat ik mij als een comptoirjongen
zou moeten verbinden, en de gehele dag niets doen dan droge eenzelvige
negotiebrieven te kopiëren; en vooral, dat ik mij een slaaf zou maken van een
winzuchtig koopman en een zeer nauwkeurig boekhouder; ja, misschien nog in 't
einde zou beroofd worden van de buit waarop ik vlam. Dan vleide ik mij weer dat
de wijze familie zo vele zwarigheden zal inbrengen tegen deze mijn beproeving, dat
de heer Wildschut daar van afzien zal; en dat Keetje weldra langs een veel korter,
gemakkelijker en veel natuurlijker weg de mijne zijn zal.
Toen de heer De Groot mij uitliet zei hij dit nog, en dat met een deelneming die
mij trof: ‘Wees wijs Mijnheer, en gij zult gelukkig zijn. Geloof mij, dit is het enigste
middel; ik spreek bij ondervinding, volg mijn raad.’ Nooit had ik het zo erg met
mijzelf. Deze goede indrukken bleven niet lang haar kracht bij mij behouden; met
dit alles redeneerde ik dus: ‘Zie daar die eerlijke man, die mij zo genegen is; die man
kan ik belonen door mijzelf gelukkig te maken. Ik heb het in mijn macht mij te
verbinden met een goede familie, en eens in 't bezit te komen van zeer grote schatten.
Ik bemin de mooie zottin niet, dat is onmogelijk; maar hoe vele huwelijken worden
er zonder de minste liefde gesloten, en misschien met veel minder drift dan ik voor
haar heb! Zij is een beuzelaarster, zij is een geheel bedorven kind, maar ik zal ten
minste een rijke en mooie vrouw hebben. Haar vrolijkheid is wel gek en ongemanierd,
maar
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indien zij gek en ongemanierd stuurs of droefgeestig was, dit zou nog erger zijn voor 't overige, wat gaat mij dit aan? Ik zal, als zij mijn vrouw is, zo weinig met haar
te beschikken hebben als zij met mij. Ja, maar, zij bemint mij even weinig als ik haar!
- Goed! Als zij mijn oogmerk maar helpt bevorderen; ik heb niets in de wereld minder
nodig dan de liefde van mijn vrouw.’
Deze suffende werkeloosheid is echter veel te onnatuurlijk voor mij om daar lang
in te blijven hangen. Ik zag klaar dat ik of van levens- en denkwijze moest veranderen,
van dit mijn oogmerk afzien, of ik moest het wagen de goede verwachting van de
heer De Groot in verfoeiing voor mij te veranderen - hier, in spijt van mijzelf, stond
ik echter wat voor, maar hield het nog aan mij een tamelijk braaf man te worden.
Welk een prikkel heb ik toch daar toe? Geen altoos! Want ik begeer geen ander geluk
dan hetgeen ik nu najaag. Kort gezegd, ik had geen lust en dus ook geen zedelijke
kracht om mij te hervormen. Met grote schreden door mijn kamer wandelende zei
ik: ‘Indien de blinde oorzaak van alles (en dat moet zij) onverschillig is voor de
bedrijven der stervelingen, dan zeker bestaat de ware wijsheid in het volste genot te
nemen van alles wat ons in dit leven het meest vleit. Dewijl nu een deugdzaam leven,
zoals men dat noemt, mij niet behaagt, zo zie ik dra welk een partij ik houden moet;
ik moet alleen om dat genot duurzaam te maken voor mijn eigen veiligheid zorgen.’
Voor ik nog verder redeneerde, bracht men mij een brief - ik brak die open en zag
aan de ondertekening dat hij van mijn schoonbroeder kwam; ik las er genoeg uit om
te zien dat hij zijn staatkundige wijsheid uitstalde, maar ook dat die brief niet aan
mij geadresseerd was.
Verheugd met de gelegenheid die ik had om aan het huis van de heer Wildschut
te gaan, en hem mijn excuus te maken nopens het openen van een brief, aan hem
toegeschikt doch aan mij geadresseerd, vloog ik daar heen. Hij kwam terstond in de
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zijkamer; doch zo verbolgen en rood, zo onthutst, dat, indien ik mij niet had verbeeld
dat hij in zijn eigen huis enige onaangenaamheden gehad had, ik uw schelmerij zou
vermoed hebben. Ik zei hem wat er gebeurd was, en verzekerde hem de brief niet
geheel doorlezen te hebben, als ook dat ik zelf hem die wilde overgeven - ik gaf hem
de brief ook. ‘Mijnheer,’ zei hij, ‘dezelfde misslag heeft hier plaats gehad; ik heb in
die brief’ - die hij mij ook, onvoorzichtig genoeg! overgaf - ‘ontdekkingen gedaan
die mij in mijn gevoelen van u versterkt hebben; en dewijl de heer De Groot hier
juist aan huis was, heb ik hem doen zien hoe onwaardig gij de goede diensten van
deze brave man zijt.’ Hij trok aan de schel, en riep: ‘Jan! laat deze heer uit!’, zonder
mij aan te zien.
Indien ik van de donder was getroffen geworden, ik zou enige minuten lang niet
onbeweeglijker gebleven zijn - hoe ik uit het huis kwam betuig ik niet te weten; ik
was op de straat en wist niet waar ik was. Nu stond ik stil, dan vloog ik ieder voorbij,
sloeg mij voor mijn kop, knarste op mijn tanden, zag niemand dan schemerachtig,
behalve u, maar - om u te vervloeken.
Werktuiglijk was ik de weg naar mijn logement ingeslagen, en op mijn kamer
komende sloot ik de deur op het nachtslot, dronk een groot glas likeur, verhitte mijn
bloed tot kokens toe; was woedend, wilde mij zelf voor de kop schieten. Doch de
drift om mij op u te wreken bedaarde mij een weinig. Het denkbeeld alleen dat de
heer De Groot mij voor een deugniet moet houden, om van andere mislukte
oogmerken niet te spreken, maakte mij duizelig; want hoe bedorven ik ook moge
zijn, ik haat de deugd als deugd zo weinig als enig lichtmis mij bekend. Vervolgens
zonk ik neer in die werkeloosheid waarin men niets onderscheiden denkt of gevoelt.
Doch nu heb ik de pen opgenomen, om u de uitslag uwer verraderij mede te delen.
Al zou het mij mijn leven kosten, nu wil ik haar hebben, in spijt van haar gehele
familie, in spijt van u. Ik zal al uw listen
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verijdelen, en u tonen dat ik de hulp veracht van een zo bedorven vrouw als gij zijt.
Waarom moet ik mij ondertekenen,
uw broeder?
H. van Arkel.

31 Antwoord op de voorgaande
Indien uw razende koorts is afgelopen, lees dan het antwoord op een brief die geen
antwoord van mij verdient, doch die ik uit zusterlijke genegenheid en ten bewijze
van mijn goede opvoeding zal beantwoorden.
Voor de eerste maal heb ik met de burgemeester gekeven dat het daverde; en, zoals
dat natuurlijk zijn moest, het veld behouden. ‘Zie mij,’ zei ik, hem bij de lange magere
schrale arm houdende, ‘zulk een ezelachtige domheid eens aan! Zulk een druilorende
verstrooidheid van gedachte, die men nauwelijks aan een groot filosoof zou vergeven!
En is dit de man van staat? Is dit de voedsterheer der kerk?’ - Hij keek zo benauwd,
en was zo schroomvallig nieuwsgierig om toch de oorzaak, die hij niet rechtuit vragen
durfde, te weten, dat ik mij bijna van lachen niet kon onthouden; zo een samenstel
van staatkunde, bemoeizucht en vrees was er nog nooit verschenen. Ik dreigde van
hem te scheiden! Veel erger, hem van 't kussen te doen jagen, vermits zo een armhartig
hoofd de belangen van onze stad niet waren toe te vertrouwen. Doch wij hebben
vrede gemaakt, op deze voorwaarde: hij moet u, in plaats van een ambt, een vast
verblijf in het Delftse of Beverwijkse gekkenhuis bezorgen. Zie daar, nu hebt gij u
niet meer voor huisvesting te bekommeren, en ik zal u alle maanden, uit mijn eigen
beurs, drie mooie stuivers zenden, om uw kunst als valse speler te blijven oefenen.
Gekken waren altoos uw dupes, zo dat, de partij blijft voor u omtrent dezelfde. Dat
heet ik eerst kwaad met goed te ver-
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gelden, en dat wel zonder dat ik op de minste beloning hoop - hoe weinig vrome
mensen brengen het zover! Hein! gij zijt immers, hoe ook uw krank hoofd van zijn
stel zij, niet vergeten dat er voor mij niets onverschilliger is dan hoe gij over mij
denkt? Maar met dit alles is het waar dat ik uw dierbaar kwakzalversgeheim niet
verraden heb, ook niet om mij eens ten koste van u te diverteren en Wildschut een
trek te spelen. Ik zag daar voor mij niets prettigs in, ook geen het minste voordeel.
Het is alles te wijten aan mijn ernstige huilebalkende domoor - gelooft gij dit niet?
Geduld! Ik weet dat het geloof een gave is, en dat gij even weinig als ik op deze gave
te roemen hebt.
Ik ontken geenszins dat, nu het geval zo is, ik mij recht geamuseerd heb met uw
dollemansstuipen. Nu voorzie ik nog dat gij van een spotter en lichtmis een fijne
broeder zult worden; dit is meermaals het lot geweest van zulke dubbende
schobbejakken, die eeuwig en altoos stompvoeten op twee gedachten. Tegen gij dit
maskeradepakje nodig hebt, zal ik u een vol stelletje bezorgen. Sapperloot Hein! dan
zult gij wel andere conquêtes maken dan nu, en ‘schepselen, schepselen!’ schreeuwen
dat u horen en zien vergaat. Zo doende kunt gij ook, om niet te ver uit uw kring te
raken, nog een geestelijke valse speler worden.
Ik heb geen de minste nieuwsgierigheid naar uw nieuwe ontwerp om de schone
te krijgen; kunt gij het echter zonder mij niet redderen? Uit medelijden, en om
mevrouw Stamhorst haar kleinachting te betalen, zal ik het zo loffelijk begonnen
werk onder mij niet laten liggen - gij zijt wel een arme kwant, maar in onze beste
wereld moeten er zulke broddelaars ook al zijn. In dat geval kunt gij u vervoegen bij
uw
leermeesteresse en zuster,
C. Lenting, geboren Van Arkel.
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32 Paulus Wildschut aan de heer en mevrouw Stamhorst*
Die gehele dag was ik volstrekt tot alles even onbekwaam. Des avonds aan het dessert
verhaalde ik beiden wat mij ontmoet was, als ook dat de heer De Groot, na de brief
van Van Arkel aan zijn zuster gelezen te hebben, bekende dat hij voortaan zich niet
ten zijnen voordeel zou kunnen of mogen verklaren; ja, dat het hem leed deed mij
dusverre overreed te hebben om zo een slecht mens te begunstigen. Keetje gaf te
kennen dat zij er aan twijfelde, mijn vrouw was redelijker. Zij brak mijn verhaal
gedurig af door uitroepingen - nu was 't eens: ‘Wel hemelse tijd! Kan iemand evenwel
zo vals zijn! Neen, dat had ik nooit van zo een vriendelijke jongen gedacht, en van
zo een verstandige mevrouw!’ Dan weer: ‘Is dit nu al mijn dank die ik heb? Ik heb
mij wel uitgesloofd, en heb ik haar daarom zo wel ontvangen, en alle gerak en gemak
gegeven? Nu, ik dank God dat ik zo veel verstand niet heb; zijn wij dan, zoals Van
Arkel schrijft, twee zottinnen, en is mijn Keetje een bedorven kind, wij zijn ten minste
niet vals. Zie Wildschut! Ik zou haar een moord betrouwd hebben’, enz.
Al deze uitroepingen zouden mij veel meer verveeld hebben, indien ik daaruit niet
bespeurd had dat deze lage verraderij indrukken op haar maakte. ‘Keetje,’ zei ik, ‘ik
denk dat ik u thans niet meer behoef te verbieden geen de minste ommegang met
zulk een slechte jongen te houden; uw eigen verstand zal u,

*

[nb De heer Wildschut begint zijn brief met het voorgevallene tussen hem, de heer De Groot
en Van Arkel. Hij voegt erbij dat Keetje hem op een zeer onwaardige wijs geantwoord had.
Kortom, hij doet van alles verslag wat er sedert zijn laatste brief is voorgevallen - doch om
alle nodeloze herhalen te mijden nemen wij alleen dit gedeelte van deze brief over, behelzende
het gesprek van de heer Wildschut met zijn vrouw en dochter over de verkeerd geadresseerde
brief.]
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hoop ik, die dienst doen.’ Zij toonde mij duidelijk dat zij even blind, of liever
halsstarrig was als voormaals. Ik beken dat ik toen al mijn geduld verloor, en haar
alleen dit nog zei: ‘Indien gij volstrekt uw zin wilt doen zullen de gevolgen voor u
zeer droevig zijn.’ Zie daar nu, wat zal ik aanvangen? Raad mij, want ik ben radeloos.
Ik had mijn vrouw van terzijde gezegd dat mijn zaken niet in orde waren, maar
nu heb ik des anderen daags dit in Keetjes bijzijn herhaald. Wat of dit uit zal werken
weet ik niet; de laatste slag, mij uit Hamburg toegebracht, heeft mij in de grootste
moeilijkheden gestort, en mijn boekhouder is zo onhandelbaar dat ik niet weet of ik
hem behoor te houden. Antwoord mij zo spoedig als mogelijk is, en geloof dat ik
met de hoogste achting ben:
Waarde Broer en Zuster!
uw dienaar en broeder,
P. Wildschut.

33 Hendrik van Arkel aan Cornelia Wildschut
Mijn allerliefste Keetje!
Mag ik u bidden, bij mijn liefde voor u, en bij die onderscheiding waarmee gij mij
altoos begunstigde, enig medelijden te voelen met uw ongelukkige vriend! Gij weet
hoe ik miskend en gelasterd word; de nijd kon mijn geluk niet zien zonder het te
ondermijnen. Ik ben in het uiterste gevaar om u voor altijd, en met u al mijn geluk
in deze wereld te verliezen. Ik bid u, op mijn knieën, hoor mijn verdediging! Ik bid
u thans niet om uw liefde, maar alleenlijk om uw billijkheid! Oordeel mij, niet naar
hetgeen anderen van mij zeggen, maar hetgeen waarheid is en ik u zal verhalen.
Gij kunt het met een goed hart niet geloven hoe vals de mensen zijn, en hoe
kwaadaardig de wereld is; ja, hoe uw zo-
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genaamde vrienden achter uw rug van u spreken. Indien gij, zoals ik, hoorde hoe
men van u, uw brave moeder, uw achtingwaardige vader spreekt in de gezelschappen,
dan zou gij overtuigd zijn dat zij u allen bespotten, beschimpen en beliegen; hoewel
zij meest allen onder diegenen behoren die door uw ouders ontvangen en met
beleefdheden, ja met weldaden overladen worden. Uw moeder noemt men een zottin
zonder opvoeding; uw vader een zo zwak laf man, dat die (hoewel hij verstand heeft)
zich door zo een malloot laat regeren, om rust en vrede in huis te hebben. U noemt
men een bedorven kindje, zonder de minste talenten of het geringste oordeel; men
erkent echter dat gij veel schoonheid bezit, doch dat niemand u waarlijk beminnen
kan, omdat gij zo zot en zo vol grillen zijt. Men legt u te last dat gij uw moeder
regeert, en ontzaglijk veel geld verkwist.
Ik kan u verzekeren dat uw oom en tante Stamhorst, als ook hun dochter, uw vader
alles wat nadelig is ten mijnen opzichte schrijven, omdat zij liefst zagen dat gij met
de heer Van Veen trouwde, en... maar mijn zedigheid belet mij meer te zeggen juffrouw Betje, schijnt het, vond uw Van Arkel meer naar haar smaak dan die
rampzalige landjonker die haar zijn hof kwam maken.
Ik heb nog een ontdekking gedaan; doch alles moet tussen ons blijven, of gij maakt
u en mij ongelukkig. Zij is deze: uw vader is zo misnoegd over uw moeders
verkwistingen, dat hij van voornemen is om juffrouw Hofman (op wier bijzijn hij
zeer bijzonder gesteld schijnt) tot huishoudster, en misschien wel tot uw gouvernante
ook, aan te nemen.
Indien gij mij des bemint, met die voorkeuze die mij zo vleit; indien gij u zelf
gelukkig maken wilt, dan moet gij in mijn ontwerp toestemmen. Bedenk eens hoe
ik u bemin, daar ik u al mijn innerlijkste gedachten en overleggingen toevertrouw;
overleggingen die, zo zij ontdekt worden, mij onvermijdelijk zouden bederven en u
onherstelbaar ongelukkig maken.
Draag des wel zorg voor deze brief, want ik zal u nog al meer
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verhalen dat gij weten moet.
Men strooit uit (let daar toch wel op!) dat uw vader, zoals de kooplieden spreken,
zeer wrak zit; en men spreekt daar op zulke plaatsen van als men wel weet dat ik het
meest verschijn; dat indien de boekhouder zijn geld uit het comptoir neemt, hetgeen
hij, zegt men, met recht doen kan, er geen redden of recht houden aan de zaken zijn
zal.
Men bedoelt met dit uitstrooisel twee einden: men wil zien of ik u, of alleen uw
geld gezocht heb; evenals of een man als ik zo laag en schraapzuchtig zijn kon, en
de schatten van de heer Wildschut behoefde om aangenaam en gelukkig te leven!
Vervolgens: men wil hieruit gelegenheid nemen om uw moeders uitgaven te
besnoeien, en geheel als een kind onder de duim te houden.
Bedenk nu eens, mijn lieve Keetje! welk een lot het uwe zijn zal, indien gij u niet
onder de bescherming begeeft van uw enige ware vriend, van de vriend, de
begunstigde vriend uwer waarde moeder, die alles voor u wagen wil zo gij maar
moed genoeg hebt.
Er is nog een ontwerp gemaakt: men zal u noodzaken naar uw oom Stamhorst te
gaan, en daar zult gij onder het streng gebod van uw wijze tante zijn, terwijl juffrouw
Betje u alle vernederingen zal doen ondergaan. Gij zult moeten leven als in een
klooster, geen jonge lieden zien van uw smaak, maar stijve klikken van jongens, of
woeste raasberen, die, omdat zij een jonker of baron voor hun naam mogen zetten,
zich inbeelden dat hun alles vrij staat als zij met burgermeisjes in gezelschap zijn.
Geen komedie, geen opera, en over de danspartijen alwaar mevrouw Stamhorst of
haar Betje het bestuur hebben kunt gij zelf oordelen. Dewijl uw tante met mijn zuster
geen verkering altoos houdt, zult gij ook deze, uw lieve en ware vriendin, nooit zien.
Gij zult evenals uw nicht met de dag op moeten, en geen ogenblik zijn mogen zonder
iets te doen. Gij zult veel moeten horen lezen, en dat in boeken recht geschikt om er
bij in slaap te
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vallen. Gij zult naar de kerk moeten, en geen excuus zal gelden, 't zij van hoofdpijn,
't zij dat gij niet wel geslapen had. Voor uw uitspanning zult gij bloemen en bomen
kunnen tellen, en het bloemstuk terecht schikken, want dit alles verkiest uw nicht en
daarom is het goed. Gij zult des zomers meegesleept worden naar de een of andere
lompe boer en boerin, en als tante een gulle bui heeft getrakteerd worden op room
en beschuit, terwijl een half dozijn jonge lummels u de beten uit de mond zullen
kijken. Gij zult uitgelachen worden over uw kleding, uw manieren, ja zelfs over uw
spraak. Des winters zult gij de lange verdrietige avonden door moeten geeuwen, met
oude wijven en nufjes, alle vriendinnen van het huisgezin; en indien er eens een
uurtje mocht gespeeld worden zal het zo laag zijn dat het zichzelf schaamt. Gij zult
moeten leren huishouden, en des gedurig of berispt of uitgelachen worden. Bedenk
u eens hoe u dit zal aanstaan! En uw arme moeder zal even ongelukkig zijn. Ja,
misschien wordt juffrouw Hofman wel tot gelduitgeefster gemaakt; en zij zelf zal
uw vader, haar eigen man, moeten vragen om een vodzige rijer of dukaat. Alles zal
geschieden onder het voorwendsel dat uw vader een geruïneerd man is. Blijft gij in
de stad, dan zult gij door Van Veen gekweld en vervolgd worden, en misschien zult
gij, om toch uit deze slavernij te zijn, mij opgeven en hem trouwen.
Begeef u des in mijn bescherming; speel niet met uw geluk. Gij kent mij. Gij weet
dat ik u meer dan mijn eigen ziel bemin; dat ik goedaardig en meegaand ben getuigt
ieder die mij kent. Gij zult geheel vrij zijn in al uw verkiezingen; gij zult alles hebben
wat gij begeert, en ik zal mijn roem stellen in de schoonste vrouw van geheel
Amsterdam de gelukkigste vrouw in de gehele wereld te maken. Het eerste jaar na
ons trouwen doen wij een reis naar Frankrijk en Zwitserland. Uw kinderen zullen u
niet meer belemmeren dan uw koetspaarden of mijn jachthonden; vrees niet dat ik,
die de schoonheid zo hoog waardeer, een jonge vrouw zal willen vernederen tot de
lastige staat
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van voedster. Uw eigen schatten en het geld dat ik van mijn ambt trekken zal
zullen ons in staat stellen om op de aangenaamste en prachtigste wijs te leven.
Maar dewijl ik u zonder uw medehulp niet gelukkig kan maken, is het nodig dat
gij u door mij geheel en al laat besturen, opdat wij de verborgen raadslagen onzer
vijanden en benijders verijdelen en hen in hun eigen strikken vangen mogen. Gij
moet ten dien einde uw ouders huis verlaten... schrik niet, mijn lieve! Het zal maar
voor weinig tijd zijn; zo dra zullen wij niet getrouwd wezen of de kans zal keren, en
uw vader zal zich met ons verzoenen; de goede man bemint zijn kind genoeg om
haar dan niet langer ongelukkig te willen maken. Maar stel eens dat hij zo onnatuurlijk
hard ware, en zich zo door uw familie en door juffrouw Hofman liet opstoken dat
hij nergens naar wilde horen, u uit zijn huis bande, ja dreigde te onterven; dan nog
zal uw moeder onze partij houden, en haar enig lief kind niet opgeven aan de
wreedheid van een onnatuurlijke vader. Ja, indien hij onverzettelijk bleef, dan zal
die goede brave vrouw eerder besluiten om bij ons in te wonen dan met zo een
barbaars man in hetzelfde huis te verblijven. Doch uw vader is niet bestand tegen
uw moeder; hij zal toegeven, geloof mij, en wij zullen weldra zijn huisgezin
vermeerderen en ons leven op de aangenaamste wijs vervolgen. De heer De Groot
zal mijn partij nemen, en gij zult mij als uw redder en weldoener beminnen.
Ik zal u veilig bij mijn zuster brengen, zonder dat men zal weten waar gij zijt, voor
wij getrouwd zijn. Ik raad u als een vriend dat gij al uw juwelen en al uw contant
geld, uw kostbare kanten en gemaakt zilver en goud meeneemt; want het kon gebeuren
dat uw vader geen haast zou maken met al uw goed te laten volgen; en waarom
zouden wij verplichting hebben aan anderen, daar wij zelf betalen kunnen van het
onze?
Gij kunt enige stellen van uw beste kleden, onder voorwendsel dat die u te nauw
of te wijd zijn, bij juffrouw Ruban laten brengen; zij woont in de..., het derde huis,
vlak over een
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logement. Als gij deze namen gelezen hebt moet gij die uitkrabben; men kan niet
weten, en waarom zou een braaf mens in verdriet komen? Daar zal ik een grote koffer
zenden, om daar alles wel in te pakken, en aan mevrouw Lenting te adresseren. Gij
kunt volkomen vertrouwen op juffrouw Ruban, zij is een grote vriendin van mij; en
zij zelf zal twee kruiers om het goed bij u zenden als de baan klaar is - dat is als uw
vader zich op de beurs, en uw moeder zich aan haar toilet bevindt; dan zal ik voorbij
wandelen, en een teken afwachten.
Mijn zuster zal u met open armen ontvangen, en hoe veilig gij bij haar zijn zult
kunt gij oordelen. Mijn schoonbroeder moet u niet kennen; gij zult daar ontvangen
worden als een nicht van zijn vrouw. Alles is daartoe al voorbereid. Vrees niet; hij
bemoeit zich zo zeer met de zaken van Europa dat hij zijn eigen zaken vergeet, en
zich nooit ophoudt met zijn vrouws gezelschappen. Hoor, mijn beste! mijn zuster
verlangt vurig om u vergoeding te doen voor al het verdriet dat gij, ook om haar, in
uw vaders huis geleden hebt; en gij kunt dan zo lang bij haar blijven als gij wilt, want
mijn wil zal de uwe zijn.
Wees nu voorts vrolijk, vlei uw vader in zijn humeur, wees minzaam, wees
gedienstig, en wend voor dat gij, liever dan uw vader verdriet te willen doen, mij
wilt vergeten. Ontvang Van Veen beleefd; dit zal hem hoop geven, en die hoop zal
uw vaders hart geheel en al voor u innemen. Uw moeder zal gelukkig en gerust zijn,
als alles maar weer wél is. Uw vader bemint de colleges en koffiehuizen; hij zal daar
weer als voorheen de tijd die hij uit kan sparen doorbrengen, en wij zullen zonder
moeite ons oogmerk bereiken. Dan zal ik u nog eens vermomd komen spreken, en
plaats en uur mondelijk bepalen, om het rijtuig te kopen; want dit is mijn intentie,
om niet gevonden te worden. Mijn lieve Keetje! Bedenk eens hoe gelukkig gij zijn
zult, met een man die u zo zeer bemint dat er niets is 't welk hij, om u te bezitten,
niet durft ondernemen.
Deze brief zal u worden overgeleverd door een koopman in

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

142
aant.

prenten, en daarom komt hij tussen twaalf en twee uren, als hij ziet dat uw vader
naar de beurs gaat. Hij zal over acht dagen komen om uw antwoord - wees gerust,
het is een van mijn vrienden, die deel genoeg in uw ongelukkig lot neemt, en mij
genoeg bemint om mij deze onnozele dienst te doen - een antwoord, gunstig voor
ons beider geluk! - Eeuwig ben ik,
uw
H. van Arkel.

34 Paulus Wildschut aan de heer en mevrouw Stamhorst
O mijn waarde Broeder! O mijn geachte Zuster! Ik ben verloren! Mijn dochter, mijn
kind, mijn enig kind is verloren! Zij is weg met die schurk, die haar verleid heeft!
Grote God wat lijd ik! Wat verwijtingen doe ik mij zelf! - Hoe, was ik dan ooit een
vader, een vader die zij kon hoogachten, wiens bevelen voor haar heilig hadden
moeten zijn! Ik ben radeloos en wanhopend, al mijn dus lang onderdrukte driften
zijn op eenmaal opgewekt, en verscheuren mijn hart beurtelings! Zij is weg, dat
eertijds beminnelijk meisje! Zij is... ik kan het niet schrijven, haar dood zou min
grouwzaam voor mij geweest zijn - zij is - haar reine onschuld kwijt! - O, dat ik deze
vernedering, deze hoon moet beleven! - Mogelijk verheugt zij zich in haar welgelukte
loosheid! Zij zegepraalt - niet op mijn waakzaamheid - heb ik haar dan ook slechts
maar die plicht betoond? - op mijn dwaze gerustheid! Ongelukkig kind! Uw zegepraal
zal niet lang duren, uw vader zal het besterven.
Ik moet, ik wil, maar kan ik schrijven? Zijn mijn letters leesbaar? - Zo kan een
man - een vader niet lang lijden. Ik gevoel de behoefte om u alles te melden; laat ik
dan zien een weinig te bedaren, en de pen wat nederleggen.
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Vervolg

Wat zou ik een gelukkig vader zijn, indien ik mij over haar dood in het rouwgewaad
moest kleden! - Mijn hart draagt rouw - over haar zedelijke dood! - ‘Vergeef mij,’
zegt de brave De Groot, ‘alles zal hersteld worden, God zal alles ten beste keren.’
Goede man! Hij is geen vader, geen vader van een enig kind; een kind, ongelukkig
door zijn schuld. Is het haar te wijten, dat zij geheel en al verwaarloosd werd? Dat
zij geen vader had als haar oom Stamhorst? - Arm, bedorven, bedrogen meisje! Ik
schrei bloedige tranen - zij zal ook de ongerechtigheid van haar vader niet dragen.
God is rechtvaardig; zij is onschuldiger dan ik. Mijn vrouw draagt dit verdriet veel
bedaarder, maar ik! Ik - maar daar hoor ik lieden komen - zij hebben haar gevonden!
Kom mijn kind! Mijn door mij verwaarloosd kind! Kom in uw vaders armen, alles
is vergeven! - omhels uw vader, vrees des niet... Hoe! Ik raaskal; ik ben nog alleen.
Zo veel schreef ik gisteren, in een vlaag van krankzinnigheid - en ik schrijf het niet
over, omdat dit u een denkbeeld zal geven van mijn diep ellendige staat. De Groot,
mijn boekhouder, en Frans traden in mijn kamer, zo als ik het bovenstaande laatste
woord schreef: doodsbenauwd, bijna naakt, alles losgescheurd, bleek, en
stuiptrekkingen... Men heeft mij een sterke lating gedaan - dit heeft mij verzwakt,
maar mijn hoofd is beter. Ik heb gezegd dat, indien zij mij het schrijven wilden
beletten, ik stikken zou van aandoening. Hoe smartelijk het onderwerp ook is, ik
moet schrijven - ik zal mijn bericht zo duidelijk maken als mijn geheugen toelaat.
Weet dan, dat voorleden maandag de noodlottige dag was waarop mijn dochter
haar vaders huis verliet. Mijn vrouw zei mij dat Keetje verzocht was om de avond
te passeren bij Mevrouw S..., wier dochter jarig was, en dat zij bij die gelegenheid
een partij van jongelui zou geven, waarbij Keetje ook genodigd
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was; dit zei zij mij onder het theedrinken. Ik liet dat zo; want met mijn vrouw
spreken over het onvoegzame van zich te diverteren nu mijn zaken zo deerlijk staan
was nutloos, en ik wilde niet vergeefs harrewarren. Ik was die gehele dag in grote
beslommering, en zo beangst, gejaagd... kort gezegd, het was een voorgevoel van
de ramp die mij wachtte. Ik bleef tot tien uren op het comptoir, en toen, te vermoeid
om uit te gaan, bleef ik thuis en wij gingen met elkander aan tafel. Vrede en
vergenoeging waren, wél gesproken, nooit ons deel, maar wel doodstroom en
zorgeloosheid. Evenwel ik vond mijn vrouw zo bedaard, en zo goed, zo wel te spreken,
dat dit souper mij recht opbeurde, en wij spraken veel, ook over Keetje. Het was
twaalf uren aleer wij te bed gingen. Ik sliep geen oog vol; ik luisterde alleraandachtigst
of ik haar niet hoorde thuis komen. Mijn vrouw sliep zo gerust als een kind. Geen
schellen, geen stilhouden van een koets! - 't Was drie uren; ‘Sijntje,’ zei ik, ‘Keetje
is nog niet thuis, en 't is drie uren!’ - ‘Och!’ zei zij, ‘gij weet hoe jongelui zijn; zij
weten van geen scheiden.’ Ik sliep weer in; te zeven uren stond ik op, doch dewijl
ik door vermoeidheid in slaap gevallen was, twijfelde ik niet of zij was in huis en te
bed. Ik ging naar gewoonte op mijn comptoir ontbijten; mijn vrouw stond ook op en
sloop in Keetjes kamer om te zien of zij sliep. Zij vond geen kleren, die zij (zegt ze)
gewoon was op stoelen en tafels te zien slingeren; zij opende het ledikant - geen
Keetje! Zij vliegt naar de keuken, en vraagt: ‘Is de jonge juffrouw dan niet thuis
gekomen?’ - Neen, niemand had haar ingelaten - daarop ijlt zij met geweld de trap
op en schreeuwt: ‘Och Wildschut! Wildschut! Onze dochter is niet thuis gekomen!
Wat zal ons nu nog te beleven staan? Zij heeft vast te veel gedanst en een toeval
gekregen; dat komt van uw hardheid en driftig uitvaren! Ik vreesde wel dat het arme
meisje, die geen moeite of tegenspraak gewoon is, zich dit sterker aantrok dan gij u
verbeeldt.’ Daarop begon zij te schreien en te klagen: ‘Mijn arme kind! Hoe krijg ik
u nu weer hier!’ enz. Gelukkig was Frans bij

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

145
mij; die gaf mij schielijk een groot glas water. ‘Bedaar Mevrouw!’ zei hij, ‘'t is zulk
schoon weer, misschien zijn de jongelui aan 't wandelen, zoals immers wel meer
gebeurd is; zij ontbijten misschien ergens; gij weet, juffrouw Keetje zal niet denken
dat dit u zo ontrust.’ Zij zweeg; ik ook. ‘Ei lieve, laat mij aan 't huis van Mevrouw
S... gaan, en horen hoe het is; ik zal in een kwartier weerom zijn’ - en wat meent gij,
dat mijn vrouw antwoordde? Dit: ‘Nu, het zou ook niet vriendelijk van Keetje zijn,
haar moeder zo de dood op 't lijf te jagen.’ - ‘Is’ vroeg ik, ‘dit dan nooit gebeurd?’
- ‘Dikwijls, doch nu vind ik het wat raar van Keetje.’
Behoor ik mij niet dood te schamen, dat ik dit moest vragen? O! welk een vader
heb ik mij betoond! ‘Maar altoos brave jonge lieden, en wat kwaad was dan daar
bij? Zij is jong, en zit genoeg.’ Toen weer aan 't schreien - zij wilde uitlopen, buren
oproepen, kort gezegd een algemene opschudding maken; ik belette het haar, echter
met veel moeite. Kort daarop komt Frans buiten adem gelopen en zeer ontsteld ‘Mevrouw!’ riep hij, ‘hebt gij het wél verstaan? Was het wel bij Mevrouw S...?’
U te zeggen wat ik toen gevoelde is onmogelijk! Ik verzonk in mijn duistere,
gedurig tegen elkander aanstotende overdenkingen. Mijn knieën knikten; ik kon niets
zeggen dan: ‘O mijn kind! Mijn ongelukkig kind!’
‘Een andere naam! Mijn God, neen; zij heeft het mij wel driemaal gezegd - zij
heeft mij nog doen lachen over de malligheid die Mevrouw S... heeft met haar
papegaai. De jonge heer Valentijn heeft haar zelf afgehaald, zij zou met hem bij zijn
moeder gaan, en vandaar met haar koets, nevens de twee jonge juffrouwen Valentijn,
afrijden naar het bezoek.’ Frans als een weerlicht uit ons oog - binnen weinige minuten
komt hij met de jonge heer Valentijn terug. ‘Mijnheer Wildschut! Ik kom hier om
mij te verantwoorden. Dat ik onschuldig ben zal ik u tonen, maar dat ik lelijk bedrogen
ben, daar moet ik u kennis van geven.’ - ‘Zeg mij maar, waar is mijn dochter? En
alles is
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wél?’ - ‘Dit, mijnheer, is u niet onbekender dan mij - wilt gij bedaard horen hetgeen
ik u zeggen kan, dan zal ik u op 't ogenblik alles melden wat ik er van weet.’ Ik knikte
en zuchtte: zie hier zijn verhaal.
Valentijn: ‘Voorleden donderdag ontmoette ik juffrouw Wildschut bij mevrouw
Ruan. Men plaatste ons aan dezelfde tafel; wij speelden piket, doch zij is, schijnt het,
even weinig gezet op het spel als ik. Wij raakten dan aan de praat over allerlei
wissewasjes, en weldra stond zij op. Ik ook; zo wandelden wij door de kamer en
zagen spelen. Eindelijk bracht zij mij aan een venster, en zei: “Chris, ik heb u iets te
verzoeken.” Gij weet, mevrouw, hoe een jong heer hierop antwoorden moetik was
opgetogen iets ten genoegen van zulk een mooie jonge dame te kunnen doen. “Hoor,”
ging zij voort, “mijn moeder is dinsdag jarig. Ik wilde haar een superbe horlogeketting
kopen, doch zij moet er niets van weten. Wilt gij nu maandag om vijf uren mij afhalen,
en zo moeder u mocht vragen - doch dat zal niet gebeuren - waar wij gaan, zeg dan
maar: naar huis, om samen van daar bij Mevrouw S... te gaan. Het overige zal ik wel
goed maken. Doch mijn moeder is niet lastig en nieuwsgierig naar alle beuzelingen.”
Niets liever dan haar een dienst te doen! Dit is te begrijpen. Ik haal haar dan op het
gezegde uur af, en zag niemand dan haar in de zijkamer. Wij gingen uit; al pratend
over die ketting, en hoe zij u zou verrassen, gingen wij de Singel langs. “A propos,”
zegt zij, “wacht mij een ogenblik, ik zie daar iemand van mijn bekenden in die
winkel.” Wij waren nu recht voor Maltha - zij vliegen elkander in de armen, en meer
zag ik niet. Ik sta ondertussen zo wat te drentelen, doch eindelijk ga ik ook in huis,
en vroeg of de jonge juffrouw nog niet gereed was. De winkeljuffrouw ziet mij aan
en begint te lachen. “Gij moet zeker wat aan deze twee dames verdiend hebben,”
zegt zij, “want zij hebben u mooi gefopt.” Daar stond ik als een gek, doch lachte ook.
“De ene juffrouw,” zei zij, “heeft hier enig garen en katoen gekocht. Meer weet ik
niet
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dan dat zij oude kennissen schenen, en dat zij mij, zoals dit hier meermaals gebeurt,
verzochten haar achter uit te laten. Ik liet beiden op de Achterburgwal uit, en zij
gingen haastig door. Meer weet ik niet dan dat zij zeiden dat dit haar weg grotelijks
opkortte, zoals waar is. Zo dat, mijnheer, gij zijt gefopt, doch jonge heren nemen dit
zo kwalijk niet, en kunnen altoos hun trekken weergeven.” Ik ging des heen,
voornemende juffrouw Wildschut op mijn beurt ook eens te foppen. Zie daar,
mijnheer, al wat ik er van weet.’
Hoe dit alles mij trof kan ik niet beschrijven! Ik zag nu alles door - mijn dochter
was weg! Ondertussen maakte mijn vrouw mij dol, door er zo gedurig in te rammelen,
dat de jonge heer zijn verhaal stukswijze doen moest. ‘En wou zij haar moeder
verrassen! En wou zij dat voor mij niet weten! Daar had zij gelijk in, want dan was
het rare er af geweest - ja zij is goed, en houdt krachtig van mij - maar misschien is
zij verdronken, want de Achterburgwal is zo bedroefd smal, en Keetje altoos wild
en onbesuisd; ze ziet nooit waar zij gaat’ - enz.
‘Ziet gij,’ zei ik, met een schijnbare bedaardheid, ‘ziet gij nog niet dat alles bedrog
en list en logen is? Dat er geen partij was bij Mevrouw S... blijkt; en dit zegt alles.’
Valentijn: ‘Ik zie dat de zaak ernstig is, en dat men mij gebruikt heeft als een
werktuig om een oogmerk te bereiken daar ik niets van kon vermoeden. Ik wist wel
dat zekere Van Arkel haar had nagelopen, doch ben onkundig van alles hem of haar
betreffende; de lieden in Maltha zijn bekend voor zulke brave mensen dat die even
weinig in verdenking kunnen komen.’
Mevrouw: ‘Dat is de waarheid: mijn moeder placht daar al gaarne te kopen, en 't
zijn eerlijke ernstige goede mensen; zij weten van niets dan van deugd en eer. Maar
ik zal zelf eens naar Maltha gaan; ik moet daar meer van hebben. Misschien zal ik
kunnen merken aan de beschrijving wie het is die zij daar vond; misschien wel
mevrouw Lenting, want zij en haar broer zijn
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koek en ei’ - enz.
De heer Valentijn vertrok, en beloofde niets van het geval, aan wie ook, het minste
te zeggen.
Terwijl ik dus in dodelijke verlegenheid was, en mijn vrouw zo al heen en weer
gaande pratende dat het nergens naar geleek, wordt er gescheld. Die schel klonk door
mijn ziel heen! Nog, nog vleide ik mij, dwaas man! - Het was een huisboodschap.
Mijn vrouw wilde naar Maltha, tegen mijn raad aan; Frans vloog om een paard, zijnde
hij van oogmerk naar... te rijden, om te zien of men daar ook jonge lieden, zo en zo
gekleed, had zien komen. Juffrouw De Groot kwam in; Frans was ook reeds bij haar
geweest. Zij bewoog mijn vrouw om in huis te blijven; zij zelf zou naar Maltha gaan.
Een andere knecht was naar het logement van Van Arkel gegaan, en had daar gehoord
dat hij er sedert een week niet geweest was; maar meer wisten zij niet.
Eindelijk kwam juffrouw De Groot met dit antwoord: ‘De juffrouw met wie Keetje
uitging was niet zo fraai als juffrouw Wildschut, wat ouder en zeer bijzonder stemmig
gekleed, met een geknepen mutsje op, en sprak zeer bedaard.’ Het is des mevrouw
Lenting althans niet! O, ik ken haar wel in staat tot zulk een guitenstuk - maar wie
is het dan? Dat kan ik onmogelijk gissen: zeker een van des deugniets vrienden!
Juffrouw De Groot kan niet veel ter onzer vertroosting zeggen; de brave vrouw
weet maar te wél welk een vader ik geweest ben. En mijn vrouw is niet zo zeer
bedroefd als razend dol op Keetje, nu zij weet dat zij geen ongeluk heeft.
Frans reed terstond naar... Men had geen heer of juffrouw zien passeren, maar wel
vele rijtuigen. Hij ging voort naar... en nam gedurig verse paarden. Des ochtends te
zeven uren kwam hij in de stad, ging naar het huis van de heer Lenting, en wendde
voor dat hij hem moest spreken. Mevrouw zat aan haar ontbijt, ongekleed en met de
reis van Cook op de tafel. Zij ontving hem ten uiterste beleefd, ja zij dwong hem met
haar te ontbijten. ‘Mijnheer Lenting’ zei zij, ‘is sedert acht dagen in
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commissie; zo dat, gij kunt hem niet spreken, ten ware gij tot morgen wilde wachten,
want dan komt hij vast thuis.’ Hierop verhaalde Frans, met oogmerk om haar waar
te nemen, het gehele geval. ‘Dat spijt mij,’ zei zij, ‘juffrouw Wildschut heeft wel
niet veel verstand en is zeer slecht opgevoed, doch zij is te goed voor een knaap als
mijn broeder; zijn gedrag is zo slecht dat ik eindelijk met hem heb moeten breken.
Indien de heer Wildschut mij niet zo onwaardig behandeld, en duidelijk getoond had
dat hij geen de minste achting voor mij had, dan zou ik hem bewaard hebben voor
het grootste ongeluk dat ouders kan overkomen; dat is, hun dochter te zien in de
handen van een zeer slecht man, die even weinig godsdienstige als zedelijke beginsels
kent. Ik beklaag de arme man, en zijn dochter nog meer; doch dit is nu vruchteloos.
Waar hij haar heen voert weet de hemel; ongelukkig meisje!’ (Over mijn vrouw sprak
zij met kleinachting; dit bemerk ik duidelijk.)
‘Ik eis,’ zei zij, ‘Ligthart! dat gij mijn gehele huis doorzoekt. De heer Wildschut
heeft zeker goedgevonden u hier te zenden; bericht hem wat gij gezien hebt.’ Frans
weigerde dit, doch hij moest het doen om haar te vergenoegen. Voor hij mocht
vertrekken liet zij hem een middagmaal bereiden, en terwijl zij aan tafel zaten (het
was elf uren) kwam daar een bejaarde stemmige juffrouw in, die vroeg of mevrouw
Lenting nu wat beter, en of de koorts weg gebleven was? ‘Ja,’ zei zij, ‘vrouw Klaase,
ik ben wat beter, doch houd vooreerst mijn kamer; deze laatste acht dagen hebben
mij zeer verzwakt, doch ik ben merkelijk beter.’ De vrouw betoonde zich daar zeer
verheugd over, en zei dat ieder wenste dat zij weldra geheel hersteld mocht wezen.
Hieruit worden wij in de gedachten versterkt dat het mevrouw Lenting niet kan
geweest zijn.
Frans was door zijn gedurig nacht en dag rijden zo vermoeid, dat hij, dit verhaald
hebbende, naar bed moest om uit te rusten. En nu zitten wij radeloos; al onze gissingen
zijn even vermoeiend als nutteloos. Wat mij betreft, ik ben ongelukkig,
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boven alle beschrijving; want ik heb de schuld van alles, doordien ik mijn kind
geheel en al verwaarloosd heb, en des ten prooi liet aan de schijnschone ondeugd.
Daar komt mijn vrouw instuiven: ‘Zie daar,’ riep zij, ‘daar heb je nu 't geval! Al
uw gezucht en gestampvoet is vergeefs; och ik dacht het wel dat alles zou uitkomen.
Maar zo ben je altijd, dat loopt zichzelf voorbij, en dat voor niets met al - daar vind
ik een brief van Keetje, nu zal je weten waar zij is, dat kan niet missen.’ Met een
sidderend verlangen rukte ik haar de brief uit de hand; de moed ontbrak mij om hem
in te zien, hoe vurig ik ook deszelfs inhoud trachtte te weten! Ik gaf hem aan juffrouw
De Groot over.
Scheur, barst mijn hart! Ik had dan niet te veel gevreesd! Neen, neen, het is Van
Arkel niet die het ontaarde meisje vervoerd heeft, zij - zij zelf - kan ik het schrijven!
Zij zelf is in zijn armen gevlogen! O, hemel! kan ik dat overleven! Een kind zoekt
bescherming tegen haar vader bij een snode lichtmis! - maar lees zelf wat zij schrijft:
Lieve Moeder!
Ik ben het thuis moede, en dat was zo sedert men mij mijn wil betwistte. Ik bedankte
hartelijk om buiten bij oom en tante opgesloten te zitten. Indien het waar is dat uw
man geruïneerd is, dan komt het goed dat hij voor mij voortaan niet te zorgen heeft:
Van Arkel, ziet gij, is even onbaatzuchtig als Van Veen; hij begeert mij zonder
fortuin, en heeft zulks getoond door mij in zijn bescherming te nemen. Ik heb alles
wat van enige waarde en het mijne is medegenomen; mijnheer Wildschut mocht eens
in 't hoofd gebracht zijn om mij het mijne niet te geven, en ik moet echter als een
meisje van fatsoen voor den dag kunnen komen, dit is klaar. Zoek mij niet, onze
maatregelen hebben dat vruchteloos gemaakt. Ik verzeker u dat hij mij niet vervoerd
heeft; dat ik hem tot mijn gezelschap medenam. Vaarwel lieve Moeder! Leef vrolijk,
en bekommer u niet om mij; ik heb het
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heel wél, en ben zo vrij als ik ooit bij u was, aleer sommige lieden de heer
Wildschut tegen mij opzetten.
Uw liefhebbende dochter,
C. Wildschut.
Juffrouw De Groot poogt mij wel te beduiden dat zo een briefje onmogelijk door
haar zelf kan geschreven zijn; dat Van Arkel dit misschien heeft opgesteld, en dat
zij dat zonder er veel bij te denken heeft gekopieerd. Wat troost geeft mij dit
‘misschien’! Zeer weinig; lees ik niet haar eigen hand? Spreekt zij niet van mij als
van haar moeders man, niet als van haar vader? Ongelukkig, verdoold, verleid kind!
Was ik meer uw vader dan uw moeders man geweest, dan zoudt gij mij niet ter dood
toe bedroeven; gij zoudt mij liefhebben, gij zoudt geen een schrede gezet hebben op
de weg der zedeloosheid - zedeloosheid! Ach! hoe doorboort mij dit voorstel! Waar
voert het mij heen! Wat zet het ijselijke vergezichten voor mij uit, en die alle eindigen
in... Mijn pen valt mij uit de hand.
Ik word razend! Zo een vrouw als ik heb leeft er niet meer. Maar ik zal u schrijven
wat zij mij voorgonst: ‘Wel Wildschut! Wat heb je nu toch in 's Heren naam aan al
dat geweld? Je bent een rechte zwaarhoofd - wel, die niet horen wil, moet voelen! Laten zij het koken zo als zij 't eten willen; onze Hein (“onze” Hein! is dat uit te
staan?) zal haar niet opeten; hij is goed, en zal haar wel bewaren, want hij heeft
verstand en kent de wereld.’ Stel u in mijn plaats en oordeel dan over mijn toestand.
Onderwijlen zitten de heren en juffrouw De Groot en ik ons stomp te denken waar
zij zijn. Hij heeft wel een neef in Engeland, een Quaker, en schatrijk, doch zou hij
haar daar heen brengen? Misschien heeft hij hem wijs gemaakt dat zij getrouwd zijn,
en haar een andere naam gegeven. Mijn vrouw viel mij alweer in de rede, en zei dat
Keetje veel te bang voor de zee was, want dat zij nooit op het IJ wilde varen, ook
niet om een pretje. Zij schikt en pakt, en draaft al heen en weer; is eigenlijk
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veel kwader op Keetje dan ongerust over haar. Zij behandelt juffrouw De Groot
met de uitnemendste en welmenendste achting - nooit is zij zo stilzwijgend dan als
die brave vrouw spreekt; men ziet zo dat zij wenst alles beter te kunnen verstaan wat
die zegt. Gij kent haar, mijn lieve zuster, van uw eerste jeugd af, gij weet welk een
zonderling verstand en bedaardheid zij bezit.
Ik bevind mij zo onpasselijk dat ik moet eindigen. - Vaarwel! En verlaat niet,
uw ongelukkige broeder,
Wildschut.

35 Francina Wildschut aan Margaretha Richters
Nu mijn lieve mens heb ik u recht veel te schrijven, hoewel mijn hoofd draait als een
tol - ik ben, weet gij, voor de vreugd, en houd er om de dood niet van om mij over
alle wissewasjes dood te kniezen, en eeuwig en erfelijk te zitten huilebalken. Evenwel
nu heb ik mij tot water geschreid, en heb ook zulk een danige hoofdpijn, dat ik meende
naar bed te gaan, doch de theepot is mijn dokter, en nu ben ik weer veel beter.
Wel Grietje, wat is hier een leven, en een toestel, en een bereddering! Wat is hier
een in- en uitgeloop! De buren zullen denken dat wij de dienders in onze boel hebben,
en Goddank! dat is zo niet. Al mijn beste meubelen gaan naar de Keizerskroon. Zuster
Stamhorst schreef ons dat wij alles zouden inkopen, en dat zij het betalen zou, maar
Wildschut kon er niet toe besluiten; je weet hoe de mannen zijn. En zuster is niet
gierig, al is zij zo wat fijn en rijk wil ik zeggen. Wij gaan in een klein huisje wonen
dat heel lief en netjes is, en daar zou ik toch al mijn kostelijk goed niet kunnen bergen.
Het zijkamertje is zo groot als een Utrechtse roef, vol gemakken, en dan komt men
door een dubbele deur in een binnenkamertje, heel proper, en
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het rookt er nooit, daar ik machtig wél over ben; en de keuken is klein, doch ik
heb nu geen grote nodig, zo dat dit komt heel wél; en ik zal maar één meid houden,
want er zal nu zo veel oploop en gedraaf niet zijn als met dat drukke comptoir; zo
dat mijn meubelen zal ik laten wegbrengen; zij werden mij ook al wat ouderwets, en
nu kan ik nieuwe kopen. En ik zal wel minder hebben, maar echter alles zal keurlijk
en keurlijk zijn, want ik heb een benisten kastenmaker die mooi en zindelijk werkt.
Zo dat, de veertiende van de aanstaande maand zullen onze meubelen in de
Keizerskroon verkocht worden. Gij moest enige dagen van te voren hier zien te
komen, of er wat van je gading is; alles glimt tegen je aan, alles is wél onderhouden,
behalve de meubelen op Keetjes kamer, die zijn wat vlekkig en beduimeld... Ja, van
Keetje gesproken, die is gevlucht mijn lieve mens - doorgegaan met die ondeugende
jongen, daar ik zulk een goed oog op had; en zij heeft wel netjes al haar geld en
juwelen, en zeer veel linnen en fraaie stellen kleren en kanten, en zelfs de zilveren
tafelschel in haar kamer meegepakt. Nu, zij kon niet naakt heen gaan, dat spreekt
vanzelf; en zij moet eten zal zij leven, en de vent heeft zijn gat vol schulden en is
een rare compeer, dat beloof ik je; en nu ben ik al mijn vreugd en al mijn gezelschap
kwijt! Wel hoor mens, het is mij zo raar en zo wonderlijk nu ik haar niet zie, dat ik
het zo niet zeggen kan; ik ben altemet zo dingsig dat ik geloof dat ik ziek ben. Nu,
't is een hele gemene grap van Van Arkel, en Keetje heeft slecht gedaan. Nu zie ik
dat broer en zuster, en mijn man, ook gelijk hadden als zij die Van Arkel niet breed
mochten zetten.

Vervolg
Nu dat is hier een leven! Ik moest uitscheiden want Holland is in last met Wildschut.
Het is of hij het niet te vast heeft; en daar zo even kreeg hij een brief van mevrouw
Lenting - een kostelijke brief, kind! - en daar doet zij een mooi boekje open van
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haar broer; en dat hij een liederlijke jongen is, en wie weet hoe veel meisjes
bedorven heeft, en één onder allen dat maar nooit te vergeven is; maar dat zijn vijgen
na Pasen, mosterd na de maaltijd. Zij moest dat veel eerder gezegd hebben; zij heeft
toch zo veel in vertrouwen met mij gepraat, en zij wist wel dat ik alles zwijgen zou.
Nu 't was haar broer, en die zijn neus afsnijdt schendt zijn gezicht, zegt het
spreekwoord. Kort, zij maakt hem uit dat de honden geen brood van hem zullen eten.
Nu zal hij zijn brood ook zelf wel opkunnen, en Keetje mag haar lekkere tand wel
laten uittrekken. Zij zegt dat zij Keetje veel goede raad gaf, doch die wilde haar hoofd
volgen. Ja, dat was een lelijke gewoonte van het meisje; wat zij begreep dat begreep
zij, en wat men haar verbood dat gebood men haar. Nu, ik heb haar nooit iets
verboden, ik wist dat zij op haar zin gezet was, evenals ik altoos was, en Wildschut
had er ook wel wat van; en dan is al dat verbieden maar pek in 't vuur. En er komen
altoos hoge woorden, en dolle hoofden, zoals het deze laatste weken met Wildschut
en onze dochter was; en wat heeft de man er mee gewonnen? Fut Ariaantje! En ik
dacht altijd, zij is nog jong, 't verstand komt niet voor de jaren. En wist ik, mijn lieve
mens! dat die rare drommelse jongen zo een lelijke valse gauwdief was? Men ziet
de mensen wel op de kop maar niet in de krop. Hij had altoos wat aan de hand en
altoos wat te vertellen, en ik, och Heer! ik zag daar geen kwaad in! Want ik heb nog
nooit een vloek of een slecht woord van hem gehoord; en hij had verstand ook - had
hij er maar naar gedaan; maar daar hoor ik je, zei dove Jaap. Mevrouw Lenting denkt
dat zij heel naar Engeland gedaverd zijn! Wel, wat zal Keetje ijselijk zeeziek geweest
zijn! Wel, zij kon niet naar Buiksloot varen zonder, met verlof te zeggen - over te
geven. Nu, 't schaadt haar niet, zij mag wel eens zien dat haar moeders huis heel
anders is dan een Engels koolhaalder. Maar kan jij begrijpen, wat zij in dat Engeland
doen zal? En zij verstaat van 't Engels niets meer; 't is alles vergeten, sedert
mademoiselle Du Sart dood is; en, lieve
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hemel! Ik kon haar haar les niet overhoren, ik versta het zelf niet, en Wildschut
had nooit de tijd. Nu, dat is hetzelfde; hij zal die taal wel kennen, want hij kende
Latijn als een aap, en was krachtig leesachtig, en zei altoos dat de Engelse mensen
zulke mooie boeken hadden, en veel vieren en vijven, dat ik zo hoorde als hij met
onze Naatje praatte. Wel kind, hij kon zelfs de smousen zo natuurlijk nadoen dat ik
somwijl van mijn stoel viel van 't lachen. Ja, de jongen had een tong als een advocaat;
en hij is er geen zier te goed toe om Keetje daar in dat Londen Keulen en Aken wijs
te maken. En zij, goed schaapshoofdje! zal alles voor goede munt houden. En hij
heeft daar een oom die een Engelse Kwaker is, en het zal neef voor, neef na wezen,
want de jongen zou een non uit het klooster praten; en die oom is rijk, dat zal goed
komen, want reizen is kostbaar, en Keetje heeft geen sparen geleerd. De Kwakers
houden van vrede en liefde, zegt men, gelijk ik ook wel in hunlui kerk op de
Keizersgracht in de driehoek gemerkt heb, als ik daar eens inging - wel lachten de
jongelui daar om, maar ik, hoe goedlachs ik ook was, deed nooit mee; ik dacht altijd
het is die lui hun godsdienst, en ieder zijn meug.
Mevrouw Lenting zegt ook dat haar oom een godvruchtig man is; nu, dat zal met
neef mooi tuigen! Doch Keetje kan er nog wat goeds leren; dit troost mij zeer. Hij
zal haar ook zeker terug brengen; mijn man zal niet makkelijk zijn, en ik denk haar
eens oud beet te nemen: hoor, hoor, die wat verdient moet wat hebben. En als zij niet
wél wil, stuur ik haar bij tante Stamhorst; die zal haar wel zeggen waar het op staat.
Als men geen plezier van zijn kinderen heeft, raakt het hart er ook af; wel dat is
natuurlijk. Ik kan 't niet helpen, maar het moeit mij toch dat zij weg is; zij was al
mijn gezelschap, wij waren als zusters, en hadden menig pretje samen. Doch nu zij
haar moeder bedrogen heeft ben ik recht boos op haar; zij moest mij dat evenwel
niet weer bakken, of ik zou anders uit de hoek komen.
Maar nu moet ik je eens verhalen, mijn lieve mens, hoe dit is
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toegegaan. Ja! ik had nooit gedacht dat zij zo slim was; doch hij zal er wel wat
geholpen hebben.
Je moet dan weten dat zij mij wijs maakte op een partij te gaan met ene heer
Valentijn, een braaf jong heer; en zij ging daar heen op haar best gekleed, zoals ik
dacht. Die goedhals wist van de prins geen kwaad; zij gaat met hem tot voor Maltha,
weet je? in de grote garenwinkel; daar ziet zij een jonge kleuter, en vliegt er in. De
jonge heer wacht voor de deur, doch het begon hem te vervelen; hij trekt dan zijn
stoute schoenen aan, en hoort dat de twee nufjes op de Achterburgwal zijn uitgegaan;
zeker om hem te foppen, en dit dacht ik ook, want Keetje had altoos zo wat grapjes
in 't hoofd. Maar toen hij hoorde hoe de vork in de steel zat, en dat zij was weggegaan,
was hij daar gans niet gesticht over, en was er puur van onthutst geweest, en zag er
uit als de geletterde dood. Nu, hij had geen ongelijk; want hij vreesde dat wij hem
verdacht hielden dat hij van de moord geweten had, en dat was ook zo. En ik dacht,
hij zal haar misschien zo wat Engels geleerd hebben, want zij kwamen veel bijeen,
en zijn vader heeft een Engels comptoir. En nu Van Arkel mij bedrogen heeft, geloof
ik geen christenziel meer. Zo Van Veen met haar was doorgegaan, ik zou gezegd
hebben: dat zijn benistenstreken, maar van onze Hein had ik heel andere gedachten;
en hij zal nooit meer een voet binnen mijn nieuwe huis zetten. Nu, ik denk haar niet
na te lopen, zij is mij te slim, en hem meen ik wat netjes op mijn mans comptoir te
plakken, en zij mag zien hoe zij het redt; doch dat zal beroerd gaan, want zij kan
niets deegs uitvoeren met de naald, daar staan haar handen verkeerd toe.
Nu, een ongeluk komt nooit alleen. Mijn man trekt het zich danig aan; hij is dikwijls
of hij in zijn harsens geslagen is. Dan schreit, dan vloekt, dan bidt en dan zucht hij,
zo al bij beurten, en je kunt wel denken dat dit alles de zaak niet verandert! Het is
ook, dat beken ik, niet aardig voor een zo brave familie, daar geen vinger op te leggen
is; doch het is wel meer gebeurd. En
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trouwen zal best zijn; zij moeten dat schikken zoals zij kunnen. Van Arkel heeft
schone talenten voor het toneel, en Keetje gaat graag in de komedie, dan kunnen zij
samen hun brood winnen, zoals wij gedaan hebben. Als zij getrouwd zijn, zijn wij
er af; 't is haar schuld, en van niemand anders. Niet dat het mij ook niet hard valt;
maar al trok ik de haren uit mijn hoofd, wat zou het helpen? En onze lieve Heer kan
een mens altoos de bekering geven. Ik begrijp niet hoe Wildschut zichzelf alles zo
aantijgt! Hij zag haar bijna nooit dan te hooi en te gras aan tafel, en sprak zelden een
woord met haar, en nu zij weg is stelt hij zich aan als een dol mens; en wat verliest
hij toch? Maar ik die al mijn gezelschap en al mijn troost verlies, dat is wat anders;
doch zo zijn de mannen! Ik heb een buurman die door zijn gebabok en boze kop zijn
vrouw in 't graf gejaagd heeft, en nu zij dood is gaat hij aan en tiert als een bezetene,
en zou alles wat hij bezit geven willen om haar weer te hebben; ja, toen zij begraven
werd viel hij in onmacht, en men dacht dat hij wel haast bij haar zou gelegd worden.
Doch dat is mij te geleerd. Ik hou er van om de mensen goed te doen als ik bij haar
ben, want al het overige is maar gekheid; wat zegt gij, Grietje? Je weet wat een pot
ik te vuur had omdat ik mevrouw Lenting logeerde? Broer en zuster Stamhorst, ja
zelfs onze Naatje toonden hun ongenoegen daar over; want ik ben goed, weet gij.
En nu was dit nog niets, maar Wildschut, zeker om mij te plagen, behandelde haar
zo impertinent, alsof zij een speelhuiswaardin of zielverkoopster was. Wel hoor,
mens! ik weet niet hoe zij het kon uitstaan! En dat eeuwige schimpen en grommen;
't leek nergens naar! En ik wist niet hoe ik het dan weer goed zou maken; want het
was wel even een burgemeestersvrouw! En als wij alleen waren in onze slaapkamer
was de beer heel en al los; ja, ik heb toen wat overgebracht! Meer dan ik nu naar
mijn nieuwe huis overbreng. Doch ik liet hem praten, en deed wel mooi mijn zin.
En nu, nu zij hem een brief van medelijden en om hem te helpen geschreven heeft,
nu zou hij haar wel zelf in huis
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halen, doch dat versta ik niet; ik hou niet van dat te hei of te fij. En wat onze ruïne
aangaat, ik denk nog al dat hij het erger maakt dan het is; want, lieve Heer! wij hebben
wel ordentelijk geld verteerd, doch ik heb altoos mijn huishouden zelf nagezien, en
dat kunnen mijn vijanden - maar ik heb geen vijanden - niet anders getuigen. Ik ben
somwijl bang voor hem, zo spookt het in zijn hoofd, en bleef om geen duizend guldens
alleen bij hem in huis.
Ik laat al mijn booien vertrekken, zij zijn toch babbelachtig, en in mijn nieuwe
buurt zal niemand weten dat ik ooit een dochter had; en zo zal dat dan slijten als een
kleed. Het huis is klein, doch nu Keetje er uit is is 't groot genoeg, want die had wel
een huis alleen nodig; en ik zal nu ook niet verplicht zijn zo veel moffen en andere
vreemde fatsoenen te logeren, en daar ik niets aan had dan moeite en onkosten. En
daar is een klein zoet tuintje bij, wel twintig maal kleiner dan die tuin die wij nu
hebben, en een aardig zomerkamertje; daar zal ik Wildschut veel in zetten, met een
goed boek, want hij heeft een hele kamer vol van zijn vader, en die denk ik zijn
evenwel de zijne. En ik denk ook kippen te houden, het is zo aangenaam altoos verse
eieren te hebben, en de mijne houdt nog al van een ei uit de dop; anders ben ik niet
tuinachtig. Ik zeg altijd: ieder zijn smaak. En wordt het mij te stil of te benauwd, dan
ga ik uit; ik heb veel vrienden, en ben, omdat ik geen twistachtig naturel heb, altoos
welkom.
De wijste stuurlui zitten zelden aan het roer, maar voor mij is het onbegrijpelijk
dat mijn man ooit onder zulke handen beter zal worden. Juffrouw De Groot en alle
overige vrienden mogen zo veel van het goede en van de Schrift weten als zij willen,
doch zij weten niet met zieken om te gaan, hoewel de doctor ja en amen zegt op alles
wat zij doen. Ik denk dat zij hem vermoorden; want denk eens aan, de man is zo
zwak en ziek dat hij op zijn benen niet gaan kan; al zijn bloed is afgelaten, en nu
geven zij hem niets dan zo wat likkepotjes en goed om te beda-
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ren; ja, hij zal weldra zo bedaard zijn dat hij stil in zijn kist zal liggen. En ik kook
goede krachtige soepen voor hem, en wil dat hij eens een fles goede oude Rijnse
wijn of Bourgognewijn drinkt, dat geeft moed en kracht. De keuken is de ware dokter
voor hem; maar neen! Hij mag niets gebruiken van dat alles; en als zij mij zo kort
hielden, ik zou, hoe gezond ik ben, wel ras in mijn bed moeten blijven; dat kan een
kind begrijpen. Het is niets dan zwakheid die hem zo ijlhoofdig maakt; en evenwel,
wat krijgt hij? Een gestoofd peertje; wat bessesap daar een mens flauw van wordt;
en als hij dan van tijd tot tijd naar de barbiers hemel gaat, duwen zij hem een doek
met azijn onder de neus. Een glaasje Malaga met een beschuitje is zijn kost, net of
hij drie jaar oud was, en de man is een goede keuken gewoon; en indien ik maar
meester was, ik zou eens een schoon stuk patervlees opschaffen, dat zou hem deugd
doen.
Nu hoopt hij weer dat de Kwaker haar zelf zal thuis brengen. Had Wildschut zo
niet er op gestaan dat Keetje Van Veen trouwde, zij zou hem nog wel genomen
hebben; maar gedwongen gaat niet. Ik zie die heer ook niet, sedert zij hem zo
onbeleefd behandeld heeft; ik hoor dat hij uit de stad is, om zijn verdriet eens te
verzetten denk ik! Ja, de mannen hebben altoos gelegenheid daartoe, en het is goed
dat de vrouwen die toch thuis moeten blijven alle wissewasjes zich zo niet aantrekken,
als het lopen van een blauwe scheen. - Ik denk immers niet dat zij bij u is? Zij wilde
zo gaarne eens te Rotterdam zijn; doch ware dat zo, dan zoudt gij mij dat wel
geschreven hebben, ten minste zo gij het aan de tijd had. Ik geloof dat zij zelfs wel
eens in Oostinje zou hebben willen zijn, daar die mooie neteldoeken en die lekkere
confituren vandaan komen, maar zij was te bang voor de zee.
Ik heb daar een hele intieme vriendschap gemaakt met onze boekhouder zijn vrouw,
een allerbraafst godvrezend mens, die zeer gemoedelijk spreekt en geen zier fijn is,
zoals ik altoos placht te denken, omdat zij zo stemmig gekleed gaat, en ik was
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ook altoos wat bang voor haar. Die verstandige lieden zijn zo stijf, zo op zichzelf,
en zij praten voor mij kramerslatijn. Doch deze vrouw is heel anders, en ik hou
ontzaglijk van haar en versta heel wel wat zij zegt, en ik wenste dat ik haar twintig
jaar eer gekend had, dat zou goed geweest zijn. Zie, ik weet wel dat ik niet veel weet,
en ik zie heel wel dat indien Keetje zo een moeder gehad had, zij zeker de heer Van
Veen boven die schavuit zou gekozen hebben. Zij leest veel hoor ik; ja wij hebben
de schoonste boeken die men met ogen aanschouwen kan, en vol kerjeusde platen,
doch ik had daar zo geen besef van, en Wildschut nam zelden ook een boek in zijn
handen. En als Keetje naar juffrouw Hofman had willen luisteren zou zij nu niet in
Engeland zitten te koekeloeren. Maar alles heeft zo moeten wezen, en wie weet wat
best is? Zij behoefde immers omdat zij niet veel wist zulke wegen niet in te gaan?
Ik wist ook nooit veel, en evenwel heb ik mij altijd wel gedragen, dat weet de hele
stad van Amsterdam.
Nu, bezoek mij eens als ik verhuisd ben. Gij behoeft nu niet bang te zijn voor grote
gezelschappen, dat is uit met u en Arzases; en onze Wildschut zal nu ook meer thuis
blijven, en dan kunnen wij eens van ouwe dingen praten en zien dat wij hem wat
opbeuren. Juffrouw De Groot zal u wel aanstaan, dat weet ik van te voren; maar
Wildschut is zo bang voor de dood alsof hij een ongerust gemoed had, en dat kan hij
niet hebben want hij heeft nooit iemand in goed of eer verongelijkt: dat moest ik
weten. Ik heb het er juist ook niet te breed op; doch als een mens zwak en dingsig is
praat hij uit en in. Nu, spreek eens met uw man over het geval, misschien weet hij
nog wel wat raad - ik groet u hartelijk, en blijf:
uw oude vriendin,
Sijntje Wildschut.
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36 Hendrik van Arkel aan Christina Lenting
Zoudt gij, Chrisje! wel geloven kunnen dat ik met deze mooie malloot veel meer
werk had om haar zo ver te krijgen als mijn oogmerk eiste dan ik nog ooit tegenstand
ontmoette? Want, wat mijn beminnelijke Jansje betreft, die viel bij verrassing, en
omdat zij, zo zij toen iets dacht - 't welk ik niet geloof -, mij hield voor haar vriend,
haar teder beminnende vriend voor wie zij alleen leefde; zij viel zelfs niet eens uit
zwakheid... Maar daarvan hebt gij geen denkbeeld - o dat lief, onnozel, deugdzaam
meisje! En zij veracht mij te zeer om mij met haar haat te vereren. Dit lag mij zo
zwaar op het hart dat het er eerst eens af moest voor ik u over dit mooie malle kind
schrijven kan.
‘Zij is evenwel zo verwaarloosd opgevoed!’ Dat is waar; maar zij heeft mij zo
weinig lief als zij haar hond van voorleden jaar lief heeft. Dit stelt haar zeker, voor
zo verre, in veiligheid - mijn oogmerk was achter haar geld te komen; het hare veel
pret en plezier te hebben; dat zie ik duidelijker dan ooit. Zij sprak van zonde, van
grote zonde, en heeft, schijnt het, geen denkbeeld van andere zonden dan die daad
waartoe ik haar wilde bewegen. Zij was mij (al had ik zulks veilig kunnen doen)
geen geweld waardig: ik zag, dacht mij, wel een betere weg dan die van geweld.
‘Dit,’ zei ik, ‘bedenkt gij wat laat; weet gij wel dat gij u vrijwillig in mijn macht
gesteld hebt?’
Keetje: ‘Dat is waar, maar ik hield u voor een braaf jong heer, en dacht niet...’
(hier begon zij te schreien) - ‘anders had ik het niet gedaan.’
Ik: ‘Dat ben ik ook Keetje, maar het ene sluit het andere niet uit.’
Keetje: ‘Dat begrijp ik niet, Van Arkel.’ (En zij weende nog meer.)
Had ik toen bericht gehad dat haar vader geruïneerd was, ik geloof dat ik niets
meer zou ondernomen hebben; geen liefde,
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geen drift zelfs dan de algemene, meer niet. Maar nu moest ik het voor haar
onmogelijk maken aan terug gaan te denken - ik nam des een zeer bedaard vriendelijk
gelaat aan. ‘Dat ik een braaf man ben, daar kunt gij gerust op zijn: zou ik anders zo
veel moeite om u gedaan hebben, indien ik schuldige bedoelingen omtrent u gehad
had? Zou ik zo veel ondernomen hebben om u uit uw vaders dwingelandij te redden,
en u te bewaren voor een man die gij niet kon beminnen? In de eerste stad daar wij
aankomen zal ik u trouwen: wij zullen weldra daar heen rijden.’
Ik merkte dat dit denkbeeld: stad rijden, gevolgelijk: plezier hebben, haar aandacht
trok. Ik omhelsde haar en leidde haar aandacht nog meer daar heen. Zij heeft geen
begrip dat zulk trouwen onmogelijk is buiten Engeland, zo dat hierover kon zij niets
opmerken. ‘Zullen wij,’ vroeg zij, ‘dan daar alles zien, en alle partijen en komedies
bezoeken?’ - ‘Alles zult gij, en dat wel met mij, uw man, zien; ik zal geen ander
oogwit hebben dan u zo veel vermaak te geven als mogelijk is - als gij zelf begeert;
dat zal wat anders zijn als in Amsterdam, daar gij toch alles gewoon waart, en alleen
uit tijdverveling uitging. Wij zullen rijden, wandelen, de fatsoenlijke lieden zien; wij
zullen in de grootste logementen eten, en des alle daag nieuwe gelegenheid hebben
om ons te diverteren.’ Zij omhelsde mij nu waarachtig ook, en noemde mij ‘lieve
Van Arkel!’ Ik beet op mijn lip van spijt: zulk een verd...de oorvijg had mijn
eigenliefde nog nooit gekregen. Hoe! Ik, een knaap die meermaals een zwakke doch
nog deugdzame vrouw den wellust onderwierp; ik die voor een Jansje onweerstaanbaar
was; ik die de lieveling der meisjes was! 't Is waar, zij kenden mij niet; doch dit
zottinnetje kent mij even weinig. Dat was onvergeeflijk, mij niet om mijzelf te
beminnen - hoe! Om komedies, om danspartijen, om maaltijden te kunnen denken
als men in mijn arm is! - Niet alleen geen liefde, maar zelfs geen de minste neiging
der natuur voor mij ontwaar te worden! Dit moest ik wreken.
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Toen beduidde ik haar dat ik een brief had ontvangen waarin men mij schreef dat
haar vader toevlucht genomen had tot de regering, en dat hij er op uit was om zijn
minderjarige dochter weder te hebben; dat zij mogelijk morgen gelicht zou worden,
indien zij zelf niet verklaarde dat het te laat zijn zou voor de eer van haar familie;
maar dat er geen groter zonde zijn kon dan een valse eed. Gevolgelijk - dit begreep
zij ook, zei zij - gevolgelijk al uw vrolijke dagen zullen dan uit zijn: gij zult opgesloten
en slecht behandeld worden, misschien wel bij uw tante Stamhorst, want die is oorzaak
van alles wat uw vader onredelijk deed en nog doen zal. Ik voegde er bij dat hij
gezworen had een exempel aan haar te stellen.
Zij vroeg mij niet eens om die brief te zien; had zij het gedaan, ik zou haar wel
hebben wijs gemaakt dat hij in karakter geschreven was, en des voor haar onleesbaar.
Geen jood is banger voor de heilige inquisitie te Lissabon, geen katholiek banger
om zonder absolutie heen te kruien, dan zij nu is voor haar vaders huis. Zij schrikte
geweldig; begon zelfs aan te roeren dat ik haar verleid had, en des oorzaak was van
haar ongeluk; kortom, praatte een hoop gekheid, doch 't was alles geen logen. ‘Als
gij dit gelooft,’ zei ik, ‘dan zult gij best doen om weder naar uw vaders huis te gaan.
Ik dwing u niet, daar heb ik u te lief toe. Gij kunt vertrekken, ik zelf zal u tot ...
brengen; doch kunt gij een man die alles aan u heeft opgeofferd dus behandelen?
Keetje, hebt gij mij dan niet lief?’ en ik hield mijn zakdoek aan mijn ogen; dat kon
ik, maar meer was niet in mijn macht, zelfs niet om de buit meester te worden. ‘Ik
heb u wel lief, Van Arkel, maar hetgeen ik u zeg, is toch waar, en uw zuster...’ - Ik
trok aan de schel. ‘Wat zult gij doen, Van Arkel?’ - ‘Order geven om terstond een
rijtuig gereed te maken; wij zijn nog niet ver buiten Holland.’ Ik gaf ook die order
aan mijn knecht, doch die was gauw genoeg om mijn bevel niet zo terstond in te
volgen. Hij kwam weder in de kamer, en zei dat hij niet voor morgen ochtend
vertrekken kon, dewijl er iets aan
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de postchais gebroken was. ‘Goed, morgen ochtend,’ zei ik, en hij ging weg. Keetje
was wél tevreden; vervolgens roerde ik die snaar niet meer. Wij gingen aan tafel en
ik haalde uit het valies een fles likeur die zij 's daags tevoren zeer aangenaam
gevonden had; toen, al dartelend, en al vertellende wat bekwaam was haar te doen
lachen, dronk zij zonder er op te letten, daar houd ik mij verzekerd van, meer dan
genoeg was om haar slaperig en bedwelmd te maken. Niets was toen gemakkelijker,
dat beken ik, dan mijn zegepraal te voltooien; meer behoef ik u niet te zeggen. Kortom,
ik heb haar het vertrekken onmogelijk gemaakt, anders dan met mij. Bij zichzelf
komende weende zij echter, doch zei niets, en ik zag wel dat ik, door alles op mijn
onuitsprekelijke liefde voor haar enz. enz. te schuiven, haar nog al spoediger tot rust
bracht dan ik gevreesd had. Zij is ook sedert veel meer aan mij gehecht. O, zij is,
ziet gij, niet ondankbaar! Ik geloof zelfs dat zij mij begint te beminnen, voor zo ver
haar zulks mogelijk is - doch nu is het mijn beurt, en ik ben zo onverschillig voor
haar alsof zij ter goeder trouw en naar kerkelijke plechtigheid mijn vrouw was.
Naar nog een brief van u wachtende, hield ik mij onder allerlei voorwendsels nog
enige dagen hier op. Jaques, mijn oude vriend, schreef mij het bericht dat Wildschut
geheel en al geruïneerd is - nu veranderde ik van batterij, en verlangde sterk om van
dit mijn nieuw vrouwtje af te zijn, dat nu niets verbindends meer voor mij had. Geen
brief van u! Ik vloekte, ik schold op u; en zij zelf wist niet wat te denken. Eindelijk,
uw brief komt - ‘Wij zijn verspied, Keetje,’ zei ik, ‘wij moeten terstond voort.’ ‘Laat mij de brief zien.’ - ‘Daar is hij, doch hij is in 't Engels geschreven, zo dat gij
kunt hem niet lezen.’ Ook dit geloofde zij terstond, die malloot! ‘Wat nu gedaan,
Van Arkel?’ - ‘Dat zal ik u zeggen - geld vermag alles, dat weet gij; ik zal u een uur
hier vandaan brengen, bij een half boer half heer die op zijn landgoed woont, want
ik had wel gedacht dat dit nodig zijn zou en heb er mijn maatregels naar genomen;
het
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is een broer of vriend van onze kastelein. Dan zal ik met enig goed van ons naar...
rijden, en haal u met een koets nog deze avond, ten laatste morgen daar vandaan, en
breng u in de stad die maar vijf uren hier vandaan ligt, en groot en volkrijk is.’ Het
denkbeeld van buiten, en des van vermaak, van lopen en draven, ja wat weet ik het,
misschien wel van room te eten - gij kent haar daar wel in staat toe, Chrisje? - maakte
die voorslag aannemelijk. ‘Maar,’ zei zij, ‘als mijn vader mij daar eens ontdekt! Wat
zal ik beginnen? Ik wil volstrekt niet met hem, daar kunt gij gerust op zijn; ik zou
het nu nog erger hebben dan ooit, en ook ik had nooit gedacht dat ik u zo lief zou
gekregen hebben.’ Zij bloosde, nooit zag zij er zo wel uit, ik kuste haar ook recht
hartelijk. ‘Daar is ook al voor gezorgd, die plaats is wat eenzaam en van de grote
weg af. In weinige uren ben ik weder bij u, dan hebt gij maar te zeggen wat gij in
waarheid zeggen kunt, en alles, zodra ik er bij ben, zal zich schikken.’ - ‘'t Is wel,’
zei zij. ‘Nog wat Keetje, nu moet gij in uw kamer blijven totdat de hospes u komt
waarschouwen dat het tijd is, en niet aan 't venster staan of u vertonen.’ Dit nam zij
aan. Ik sprong in de met koffers beladen postchais en liet de schone daar zij was. Nu
ben ik reeds door sterk en onophoudelijk voortrijden te Parijs, terwijl Keetje mij nog
zit te wachten, of misschien zich naar haar vader begeven heeft, of zich zorgeloos
diverteert zo goed zij kan - alles heeft zij aan haar vaders ruïne te wijten, want het
was mij waarlijk ernst haar te trouwen.
Ik heb reeds mijn oude kennissen en vrienden beginnen op te zoeken, en zie wel
dat ik overal aangenaam ben. Morgen ga ik met een heer en zijn vrouw, aan wie ik
adres had, naar hun buiten, en zal daar niets verzuimen om mij noodzakelijk te maken,
ten minste voor hun eigen vermaak, en voorts zien wat te doen.
‘Maar,’ vraagt gij misschien, ‘hoe staat gij met uw geweten?’ Mijn geweten! O,
dat is sedert ik mijn beminnelijk Jansje verleidde en verliet zo stom als een vis. 't Is
waar dat de oudste
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heer De Groot het een neep gegeven heeft, doch nu zwijgt het, en bemoeit zich
zo weinig met mij als ik met hetzelve; of gelooft gij dat mijn geweten zich met zulke
wissewasjes ophoudt? Keetje is mij in de arm gelopen, haar moeder zal ook niet over
haar met haar geweten overhoop raken; zij is er te dom en te welmenend toe. Maar
alles komt op voor haar vader; indien hij zich onschuldig kan houden moet hij al
groter bol zijn dan ik hem voor leerde kennen.
Ik ben nogal benieuwd hoe het met Keetje zal aflopen; zo gij kunt, schrijf mij daar
enig bericht over. Vaarwel; ik ben
uw liefhebbende broeder,
Hendrik van Arkel.

37 Christina Lenting aan Hendrik van Arkel
Nooit zag een vrouw een onverdiende hoon dus zwaar gewroken! Nooit smaakte zij
zo al het zoet der wraak als uw gelukkige zuster; doch om al die wellust te genieten
moesten ook alle krassen uit de lei, zoals zeker oud zondaar de opvoeding der zedige
mensen placht te noemen, en moet men boven alle vooroordelen zijn. Het geweten
moet voor ons even weinig bestaan als het licht voor een blindgeborene.
Gij kruk in het kwaad! Die altoos de paarden achter de wagen spant, en nooit meer
dan armiaanse slijkgrondjes gelegd hebt, niet omdat gij het met hen eens zijt in
denken, maar in bouwen; gij, die niet uit overtuigende gronden het geweten voor een
harsenschim houdt, maar alleen zijn predikatie niet hoort omdat de driften u zo hamers
aan de haal hebben en de oren vol blazen; doch uw driften zelf, al waren die veel
geweldiger, zullen u nooit die gerustheid geven die ik vond in mijn weldoordachte
redeneringen.
Zeggen de vromen niet, dat de zonde haar dienaren zeer slecht vergeldt? Geen
wonder! Zij wil geen ogendienst; zij wil
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zo min uit vrees en in een stuip van drift gediend worden als de deugd zelf; zij
zegt ook: ‘Mijn zoon! mijn dochter! geef mij uw hart!’ Men moet haar ook geheel
liefhebben met geheel zijn hart, met al zijn vermogens, en vooral met zijn geheel
verstand. Zij is ook jaloers, zij wil geen mededingers op de weg die ten dode leidt.
Gelooft gij dat zij haar dierbaarste giften dan uitdeelt aan zulke laffe klagende
hondsvotten, die achter haar rug vertellen dat zij haar tegen hun eigen wil dienen?
Dat haar dienst hard is, en haar loon weinig om 't lijf heeft? Ja, die op de sprong staan
om vroeg of laat haar vendel te scheuren, en tot haar vijanden over te lopen? Denkt
gij dat zij haar slaven gelijk stelt met haar vrienden, haar edelen, haar groten? Denkt
gij dat zij hen zal behandelen zoals zij mij behandelt? Nimmer had ik nog één onrustig
ogenblik bij haar; zij verbergt voor mij niets, ik ben haar vriendin favorite; onze
vriendschap zal (en dat is volgens mijn leermeester Helvetius natuurlijk) met de
jaren, of door bijna onmerkbare kleine veranderingen in onze organen wel wat
verkoelen; dit is ontegenzeglijk, maar wat maakt dit uit? Wij zullen dan ook minder
behoeften hebben, en men kan, zonder dat er iets op te zeggen valt, wat minder
gehecht zijn aan elkander dan men in het warmste levensseizoen en in volle
gezondheid noodzakelijk zijn moest. En komt de dood ons scheiden! Die gerust
slaapt weet niet of hij nevens zijn vriend of vijand ligt, en dewijl ik nooit zal ontwaken,
zal mij dit geheel en al onverschillig zijn. Dan is 't liedje uit, en het zal blijken dat,
naar het zeggen van de joodse wijsgeer, alles ijdelheid is.
Wat hebt gij, zult gij vragen, nu toch weer uitgevoerd? Een stukje waarover uw
krank hoofd zal verbaasd staan: ik ben verzoend met de vader van uw beminde. ‘Gij?’
- Ik! - ‘Hebt gij mij dan nogmaals trouweloos verraden?’ Trouweloos! Wat is
trouweloos? Al weer een kras die nog in de lei zit, en er niet te bestig uit wil, zie ik
- schrap dóór dit woordje, 't past in uw mond niet het minste, immers niet als een
beschuldiging, en voor zodanig komt het te voorschijn. Een knaap die met oog-
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merk om zijn eigen fortuin te vestigen een meisje wegvoert dat hij even weinig
bemint als zij hem, en dat hij zeer zeker, indien hij weet dat de vader geruïneerd is,
aan haar eigen lot zal overlaten!
Wel nu, het ware eens zo: ik had u trouweloos verraden. Achtte gij mij daar te
deugdzaam, te gek toe? Immers geen van beide! En indien dit nu met mijn waar
belang instemde, wat was er door u op te zeggen? Vreest gij nu niet al dat de dienaars
der justitie, zoals mijn burgemeesterlijke gekskap de rakkers noemt - en met evenveel
recht als men een beul in verscheidene Duitse steden doctor heet, omdat hij de mensen,
hoewel wat onzacht, voor altoos van alle ziekten, kwalen en ellende in de grond
cureert -, u na zitten? Wat zal ik zeggen! Eén raad geef ik u: snij uw schoon haar tot
op de wortel af, beschaar een stijf smeerpruikje, koop bij een oud kleerkoper een
geheel pak kleren, maak u zo zwart als de duivel zelf; maar zo gij niet hangen wilt,
verkoop u dan aan een zielverkoper! - ‘Maar Keetje heeft immers het briefje dat zij
naschreef laten liggen? Hieruit zien zij dat zij gewillig met mij gegaan is!’ En denk
jij dat ik het kind niet voor zulk een dwaasheid bewaard heb? Schreef ik u dan niet
dat ik mij als een vrouw gewroken heb? En op wie anders dan op u! Of gelooft gij,
misschien, dat ik niet meer denk aan al de beledigingen die gij mij, door mij bij
Wildschut te brengen, hebt doen ondergaan? Zo veel kostelijke tijd treurig hebt doen
doorbrengen? Zo vele kinderachtige gemeenzaamheden moest uitstaan, van de malle
moeder, en nog maller dochter? Gij hebt mij die trek niet om niet gespeeld! Of denkt
gij dat ik u, omdat gij mijn broeder zijt, zou gespaard hebben? Zot! gelooft gij dan
dat de natuur iets te zeggen heeft in een hart alwaar de godsdienst niets heeft te
gebieden? Hoe! is het door mijn besturing dat gij mijn broeder zijt? En zoudt gij
daaruit enige verbintenis willen opmaken, in staat om mij van het geringste vermaak
te weerhouden? Ben ik niet, als een waardig discipel der moderne filosofie, mijzelve
de naaste? Of zou ik uw geluk boven het
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mijne kunnen stellen?
Ja, ik ben met Wildschut verzoend: hij heeft mij in een nederige, kruipend-nederige
brief om verschoning gebeden. - Zijt gij nog op de grenzen van Holland of der
geassocieerde landschappen? Lees dan niet verder voort voor gij op een vreemde
bodem zijt; vrees alles, alles is onveilig.
Veronderstellend dat gij mijn raad gevolgd hebt schrijf ik door, en adresseer de
brief daar gij mij belast hebt. Nu vlei ik mij dat gij in twee nachten geen oog hebt
toegedaan, of zo al, niet gedroomd dan van gewapende lieden, dienders, schouten,
allen gelast om u bij de kop te krijgen; dit is straf voor uw pekelzonden, en gij moet
wel tevreden zijn zo gij met de schrik vrij komt.
Nu zal ik u het gehele geval verhalen. Zodra ik wist dat gij met uw buit vertrokken
waart ging ik naar huis. Ik kon wel voorzien dat men bij mij huiszoeking doen zou;
daar had ik mijn maatregels naar genomen. Ik had mij in veertien dagen nergens
laten zien, en door uw oude vriendin, mijn kamenier, doen vertellen dat ik ziek was,
doch geen doctor liet komen dewijl ik al mijn medicijnen van mijn Amsterdamse
geneesheer ontving. Uitgaan zonder bekend of gezien te worden is voor mij hier, en
zoals mijn huis ligt, zeer gemakkelijk. Alle daag werd er door de burgers en inwoners
van deze stad naar mijn gezondheid geïnformeerd. - ‘Nu wat beter; dan was er weinig
of iets gerust’ - nu, dat loog ik niet altoos; ik heb in die laatste dag of vier wat
afgedaan, en daags na uw vlucht wachtte ik bezoek uit Amsterdam: net zo! Maar al
was Wildschut met al de Amsterdamse dienaars der justitie aangekomen, wat had
hij er mede gewonnen? Hij zelf kwam niet; hij schijnt ook zo wat met dat ding dat
men consciëntie heet in de war, wijl hij Keetjes opvoeding uit lafheid, uit
gemakkelijkheid, uit onverschilligheid geheel en al heeft verwaarloosd; dat is zijn
zaak. Ja zo waar, des daags na de dag van uw vertrek kwam hier Frans Ligthart; hij
vond mij zo wat in een ziekachtige dos, en aan het ontbijt.
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Frans is een veel te mooie, aardige jongen om niet ook om die reden beleefd
ontvangen te worden; evenwel, ik had nog andere bedoelingen. Hij heeft mij ook
gedurende mijn verblijf bij zijn baas fatsoenlijk behandeld; er was des geen oorzaak
om hem niet met onderscheiding te ontvangen. Weldra verhaalde hij mij de reden
van zijn bezoek; ik hoorde met het grootste deelnemen alles wat hij mij zei.
‘Mijnheer!’ antwoordde ik, ‘hetgeen dat nu gebeurd is, was wel te voorzien; ik kende
mijn broeder, en hoewel wij sedert enige weken in grote verwijdering en
oneensgezindheid leven, kan ik wel denken dat hij niets verzuimd zal hebben om het
arme meisje te verleiden. Dit smart mij te meer omdat hij zulk een slecht mens is,
en zijn vrouw in alle opzichten ongelukkig maken zal.’ Om hem te tonen dat ik
(N.B.!) onschuldig was, dwong ik hem het gehele huis te doorzoeken. Ik zag al het
bespottelijke daar zeer wél van, doch hij moest ten minste gedeeltelijk mijn wil doen.
Ik hield hem zo lang op als mogelijk was; dit won ook al weer tijd. Dat hij bij zijn
heer goede getuigenis van mij geven zou, daar was ik zeker van - doch hier niet mede
voldaan vatte ik de pen zelf op, en schreef aan Wildschut een brief die hem nog
wanhopiger moest maken, dewijl ik hem daarin uw afbeeldsel gaf, en hem verzekerde
dat Keetje mijn raad om van u af te zien altoos had veracht, en mij in de gedachten
gebracht had dat haar beginsels niet zo streng waren als men van een jong
welopgevoede juffer moest verwachten; want dat uw lichtmisserijen, ja zelfs uw
historie met een zekere jonge juffrouw haar niet afkerig van u gemaakt had. Ik zond
hem de kopie van een brief door mij aan oom de Kwaker geschreven, waarin ik u
even weinig spaar, en verzoek dat indien gij met de jonge juffrouw u bij hem vervoegd
had, de zaken zo te beleiden dat zij weder in haar ouders huis geraakte, enz. Terstond
- kunt gij dit geloven? - krijg ik van hem, van hem zelf, een antwoord dat mijn
wraakzuchtig hart de hoogste voldoening geeft; er zijn wel trekken in van
krankzinnigheid, doch dit behaagt mij te meer.
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Alles is het gevolg van mijn list, van mijn wraak voor de beledigingen mij
aangedaan - en zeg nu of ik hem niet naar verdienste gestraft heb? De mij honende,
de mij verdenkende Wildschut aan mijn voeten te zien kruipen; mij, terwijl ik zijn
enig kind bedierf, zijn vriendschap aan te bieden; mij om vergeving te bidden voor
alles wat hij uit argwaan omtrent mij deed! Zo een wraak zou zelfs een Italiaanse
courtisane verrukken.
Cleopatra is een zottin in vergelijking met mij; om zich op die lage listige
schobbejak, Augustus, te wreken door hem teleur te stellen in zijn hoop om haar in
triumf, in een Romeinse zegepraal te doen versieren, zet zij een slang aan haar eigen
arm, en ontduikt in de dood deze schande. Ik! ik slinger en wring een vergiftigde
adder om en om het hart van mijn vijand, en heb het vermaak van te zien dat ik het
ben die hem al dit lijden veroorzaakt - doch dit is nog niet genoeg. Ik zal niet voldaan
zijn voor hij weet dat ik hem bedrogen heb; zo lang, hoop ik, zal hij nog bij zijn
krank verstand blijven; anders zal ik toch niet ten volle gewroken zijn.
De moralisten zijn het daarin eens, dat een bedorven vrouw altoos veel erger is
dan een bedorven man. Maar hoe veel erger? Daar staan zij voor. Pope, die grote
vijand der sekse, zegt bij deze gelegenheid: ‘Van de beste wijn maakt men de
scherpste azijn.’ Doch dit zou mij te ver van mijn oogmerk om u wat nieuws te
schrijven verwijderen; ik omwind mij des in mijn ondeugd als een Stoïcijn zich in
zijn mantel, en durf al de vruchten genieten die zij haar bijzondere gunstelingen
aanbiedt. Erken des mijn meerderheid boven u; erken uw afhankelijkheid van mij.
Ik heb u niet alleen bewaard voor allerlei nasporingen, maar gij kunt in vrij veel
veiligheid de buit uwer beminde verteren, terwijl men hier antwoord van de Kwaker
wacht. Bij die gelegenheid heb ik mij gepoogd te dringen in de gunst van deze rijke
fokkerd, en ten dien einde u zo afgebeeld als gij zijt en nog worden moet. Want
hoeveel geld Lenting ook heeft, mijn verspillingen gaan bijna zijn schatten reeds te
bo-
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ven, en ik zou in tijd van nood gaarne wat van dat Engels geld in mijn macht
hebben. Met mijn zotskap te leven als hij zo arm zijn zal als een mier, dat strookt
niet met mijn plan van geluk - nu, over dit alles eens nader.
Ik zal u nader schrijven - meld mij eens hoe gij het al stelt. Ik ben,
uw zuster en meesteresse,
Christina Lenting.

38 Jacob Lenting aan Paulus Wildschut
Weledele Heer!
Voor ik minnaar was, was ik burger; en burgervader, voor ik in de huwelijkse staat
mij tot de rang van echtgenoot verhief. Den vaderlande wijdde ik al mijn krachten,
zorgen, en met vlijt bijeen gezamelde kundigheden; aan den vaderlande heiligde ik
mij, mijn goed, mijn leven, mijn eer, indien ik het maar nuttig kon zijn. Ik zou als
een andere Brutus, indien ik een zoon uit mijn echt had mogen zien, die zoon
opgeofferd hebben, zo het heil des vaderlands mij zulks geboden had. In de
handhaving der wetten was ik gestreng als Cato van Utica, en achtte met Titus iedere
dag voor mij verloren waarop ik niets goeds verricht had.
Om mij der staatkunde geheel en al te kunnen toewijden nam ik een vrouw die
veel verstand, vele begaafdheden, veel moed en doorzicht bezat; die schoon en
beminnelijk was. Of zij geld had, dat onderzocht ik niet eens - ik had overvloed, dit
was mij genoeg. Ik maakte haar regentesse en gouvernante over mijn huis en al mijn
bezittingen, opdat ik mij des te meer aan mijn stad kon verbinden, die zich op mijn
zorg en waakzaamheid betrouwde; die stad die mijn wieg en bakermat was, en waarin
ik tegen het algemene lot der profeten (der grote mannen) geëerd ben! Terwijl ik de
financiën der stad op de beste
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wijs aanlag, de wegen en straten verfraaide, het raadhuis (mijn Capitool)
luisterrijker, de huizen beter en gemakkelijker maakte, liet ik het bestuur van mijn
eigen zaken geheel en alleen over aan het zorgvuldig kundig oog mijner vrouwe
gouvernante.
Daar nu de grijze ervarenheid mij geleerd had dat ik mijn ingezetenen geen nut
kon doen, indien ik niet hun volkomenst vertrouwen had, zo had ik, nevens de
onbepaaldste macht, ook het allergrootste vertrouwen aan mijn vrouw betoond en
ter hand gesteld - geen waarschuwingen, geen bedenkingen, van wat aard, ontstaande
uit de overdadige, prachtige wijs waarop wij leefden. Noch het spel, noch welke
verkwistingen ook waren in staat mijn ogen te openen. Ik was ook zo geheel bezig
in 's lands oorbaar, zo verdiept in 's lands welwezen, dat ik in lang daar ook niet heel
nauwkeurig over dacht. Evenwel, de kas raakte ledig, en ik begon oplettend te worden.
In weinige maanden bevond ik dat er schatten verteerd waren. Het spel vooral was
een groot artikel. Ik zag mijn obligaties na; het merendeel was weg. Verscheidene
landerijen of beleend, of verpand, en de rekeningen der arbeidslieden, die zij in
ruimen getale van het verbeteren van mijn woning en landgoederen had, grotendeels
onbetaald!
Ik sprak mijn vrouw over dit alles ernstig aan; zij poogde mij te bedaren, en wilde
mij zelfs de couranten van die week voorlezen. 't Hielp niet, ik zag nu dat zij mij
bedroog, ik mistrouwde haar. Om mijn verwarde zaken te redden verkocht ik een
van mijn beste landerijen, beneden de waarde, en sloot het geld ter betaling van
schulden in mijn bureau. Dewijl alles in goud bestond was de zak wel zwaar, doch
niet groot. 's Daags daaraan moest ik naar de landdag, en kon niet dan de volgende
dag 's avonds wederkomen. Nauwelijks was ik thuis, of mijn vrouw zei mij dat er
dieven geweest waren, en dat zij de zilverkast had opengevonden, doch te zeer ontsteld
was om te gaan zien of er veel uit gestolen was. Wij deden onderzoek, en vele dingen
van waarde vonden wij niet; ik liet geen argwaan blijken. Zij ver-
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zocht mij dat ik voortaan des nachts meer thuis blijven wilde, vermits wij dan ook
nog wel twee knechten meer hadden, en dat als men wist dat de meester zelf thuis
was, de gauwdieven minder stout zijn zouden. Ik gaf haar gelijk, en beloofde het. Ik
bemerkte dat het slot van mijn bureau verdraaid was; ik zei niets.
's Daags daaraan wendde ik voor nogmaals van huis te moeten, en beval haar wél
toe te zien, dewijl er een grote menigte goud geld in mijn bureau lag. Ik ging uit,
doch kwam door een verborgen deur in huis, sloot mij in mijn kamer, en wachtte
met geduld wat er gebeuren zou. Ik had hier een geruime tijd gezeten, toen een oude
knecht, die ik voor mij in dienst hield, mij zei: ‘Ik hoor gerucht!’ Het was twaalf
uren in de nacht. Ik hoorde en zag uit mijn schuilhoek dat mijn vrouw en haar
kamenier de deur intraden, en ze achter zich sloten. Zij hadden een waskaars in de
handen, nevens een haak om het slot te breken. Ik liet haar begaan, doch toen zij
beiden juichten over de buit, en helder lachten over mijn zotheid en lichtgelovigheid,
toen zij mij met de grootste verachting bepraatten, werd ik woedend; en zo als zij
weg zouden sprong ik tevoorschijn, en greep haar aan. ‘Dit is het mijne, leg af!’ Zij
verschrikte zozeer, dat zij de zware vracht die zij in haar voorschoot hield liet vallen.
Mijn knecht maakte zich meester van de kamenier, en zonder mij te verwaardigen
iets meer te zeggen sloot ik beiden in deze kamer op, die zo gesitueerd is dat zij het
niet ontslippen konden.
Ik ging daarop naar haar kamer, en nam al haar sleutels; ik maakte mij meester
van al haar papieren, en vond het gestolen zilverwerk, nevens vele dingen van waarde.
Ik bracht zelf alles in mijn comptoir, en dat wel gesloten hebbende ging ik te bed.
In het doorlezen der brieven werd ik overtuigd dat juffrouw Van Arkel, die de
roem harer sekse zou hebben kunnen zijn, derzelver schandvlek is. Ik ontdekte zoveel
streken, bedrog en mij onterende verbintenissen, dat ik spoedig maatregelen nam
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om haar voor altoos te doen zetten in een huis dat voor enige jaren hier in de omtrek
der stad gesticht is...
Doch met deze mijn huislijke zaken houd ik u niet langer op - ik heb 't alleen mijn
plicht geacht u dit in 't algemeen te berichten. Ik moet u echter nog verzekeren dat
juffrouw Wildschut door deze ondeugende vrouw verleid is, en dat gij haar des als
de oorzaak van het bederf en het ongeluk van uw kind kunt beschouwen. Ik leg hierin
brieven van haar broeder, aan haar geschreven na zijn vertrek met juffrouw Wildschut;
gij zult daarin zien dat hij haar verlaten heeft, en thans in Parijs is.
Mijn staatsbezigheden laten mij niet toe langer te spreken over iets dat het algemene
heil van stad en land niet in de eerste opslag schijnt te bedoelen. Zo veel echter, om
u in staat te stellen maatregelen omtrent uw ongelukkige dochter te nemen. De brieven
hier ingesloten hebben geen plaatstekening; dit zal het opsporen der gevluchten
moeilijk maken.
Het door mij reeds uitgevoerd besluit maakt haar woedend, en dewijl zij haar leven
door allerlei losbandigheden en overdadigheden ondermijnd heeft, kan het wel zijn
dat de wereld niet lang met zulk een bedorven schepsel zal belast blijven.
Ik bid u, Mijnheer, behandel uw verdwaald, verleid kind toch zachtmoedig! Bedenk
hoe allerongelukkigst zij zijn moet, ook nu Van Arkel haar verlaten heeft - lees in
welke staat hij haar brengt - o mijnheer Wildschut! Mij dunkt dat zo ik vader was,
ik mij geen rust gaf voor ik mijn kind gevonden en behouden had.
Als gij de inleggende brieven gelezen zult hebben, laat mij die dan weder ter hand
komen. Ik zend u die alleen om u te overtuigen hoe snood mijn huisvrouw gehandeld
heeft, en in welke handen uw dochter geraakt is - om u te overtuigen welk een groot
belang ik neem in uw allertreurigst lot, en teken mij,
Weledele Heer!
uw onderdanige dienaar,
Jacob Lenting.
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39 Cornelia Wildschut aan Betje Stamhorst
Waarde Betje!
Nicht! Ach, zo durf, zo mag ik u niet noemen; herinnert gij u de brief nog wel,
waarin gij mij zo minzaam en oprecht uw vriendschap aanbood? Hoe gelukkig voor
mij, dat ik die toen niet aannam! Denk niet dat dit een schrijffout is, en dat ik moest
schrijven: ongelukkig. Ongelukkig was het, dat is zeker, dat ik toen de waarde daar
niet van bevatte; maar had ik die aangenomen, hoe zou ik u in een dubbele betrekking
schande hebben aangedaan, als uw nicht, en als uw vriendin. Mijn moeder voedde
mij op voor geheel andere vrienden; daarom verkoos ik de ondeugende mevrouw
Lenting boven u, boven juffrouw Hofman en Sadelaar.
Mag ik echter, zonder mij te willen ontschuldigen, wel vragen: was ik, zorgeloos,
vervelend, dwaas meisje, wel bekwaam om deze bedriegster wel te kennen? Ach
mijn lieve Betje! Mag ik u nog wel eens zo noemen? Gij kunt mij nu niet meer lief
hebben; o, dat begrijp ik duidelijk. Ik geloof dat ik mijzelf haat; hoe zoudt gij mij
dan nu dulden kunnen, hoe goed en vriendelijk gij ook altoos waart? Durf ik vragen
of gij, die zo veel verstand hebt, indien gij zo een moeder niet gehad had, wel bestand
zou geweest zijn tegen een mevrouw Lenting? Ik was een zo zekere prooi voor haar.
O, dit alles zie ik nu, nu ik begin te denken, zo duidelijk; en sedert ik ongelukkig
werd dacht ik heel veel, meer zelfs dan in mijn gehele leven. Ik had geen zorgvuldige
ouders, nooit zal ik die meer hebben! Mijn vader! mijn lieve vader is immers dood,
of zal van verdriet over mij sterven! Dit naar bericht gaf mij, in weerwil van zichzelf,
en door mijn eigen onverzettelijkheid gedrongen, de heer Waker. Mogelijk heeft zijn
stervende mond mij, zijn enig kind, verwenst, zoals hij meermalen in zijn leven, door
mij getergd, mij verwenste.
Wie dan mijn moeder is van dit alles oorzaak? Zij leerde mij niets dan mijn eigen
hoofd te volgen; nooit betwistte men mij
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mijn wil, totdat het mij onmogelijk was die meer op te geven of goede raad te volgen.
Evenwel, zij is mijn moeder, zij bedoelde mijn geluk, en ik kende geen ander dan
alles te doen wat en zoals het mij behaagde. Ik bedroog haar; nu zal zij verbitterd op
mij zijn, dit zal zij mij nooit vergeven. Ik ben niet te ontschuldigen, dat zie ik nu
duidelijk; waarom vergat ik zo spoedig de lessen van mijn waarde gouvernante? O,
toen was ik gelukkiger, hoe zeer zij mij ook mijn zin, als die dwaas was, betwistte.
Hoe toonde zij mij dat inschikkelijkheid, bezigheid, leerzaamheid de plichten van
jonge lieden waren. Hoe deugdzaam voedde zij mij op! Haar dood was voor mij een
groot ongeluk. Maar waarom hoorde ik niet naar uw lieve moeder? Kon ik twijfelen
of zij het wél met mij meende? Wist ik niet hoe lief zij mij had? Hoe minzaam nodigde
zij mij om bij u te komen; maar neen! Ik wilde mijn zin doen, ik hield niet van buiten,
en evenwel ik verveelde mij in de stad, zoals ik u dikwijls schreef. Daar kwam
naderhand bij dat mevrouw Lenting mij wijs maakte dat gij uit eigenbelang handelde,
en zin had in haar broeder; iets dat ik te lichter geloofde omdat alle dames hem
beminden, zeker wijl zij hem niet kenden, anders was dat onmogelijk. Nu denkt gij
misschien, Betje, dat ik hem lief had? Ik geloof dat dit zo niet is; was dit zo geweest,
dan dunkt mij was ik verschoonlijker. Ik handelde uit veel onvergeeflijker
beweegreden; 't was om mijn vader te dwarsbomen, hem tegen te spreken toen hij
mij wilde dwingen. Mij dacht ook dat ik hem vergoeding moest doen voor al de
smaad die mijn vader hem aandeed, en hij om mij verdroeg; ik wilde mijn vader de
hoon, mijn vriendin aangedaan, betaald zetten. Ik had alleen meer smaak in hem dan
in anderen; dit, zie ik nu, was het al. Hoe laag behandelde ik Van Veen, die zo
edelmoedig aanbood mijn vader te redden, en mij te trouwen. Als ik dat alles nadenk,
dan barst mijn hart van droefheid. Neen, neen! Niet mijn opvoeding, maar mijn
hardnekkigheid bracht mij ten val. Ja, Betje! al zou gij mij ook haten, ik zal u oprecht
alles verhalen, al wilde gij mij ook nooit
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weer zien. Hoor dan het volgende nog: ook toen ik reeds begon te zien hoe al mijn
vrienden, hoe mijn ouders gelijk hadden als zij mij vermaanden, ja geboden de
deugniet af te slaan, wilde ik niet toegeven. Toen ik reeds de gevolgen smaakte van
mijn onverzettelijkheid, en in de grootste verlegenheid en angst was, en dit wel
besefte, wilde ik nog mijn hoofd volgen. Ik had geen berouw, alleen spijt omdat ik
bedrogen was; ik was zo verbitterd dat ik liever armoede wilde lijden dan schuld
bekennen. Armoede moest mijn lot zijn toen, toen mijn verleider, na mij beroofd te
hebben, mij verliet. Ja Betje; hij heeft mij beroofd en verlaten.
Onder voorwendsel dat mijn vader mij had opgespoord, en order gegeven om ons
beiden te vatten, vertrok hij naar een andere stad, om daar een veilig logement te
zoeken; nam alles mede, en beloofde mij 's daags daaraan te komen halen. Dit geloofde
ik zo vast, dat ik niet eens voorstelde met hem te gaan. Ik wachtte twee dagen; hij
kwam niet. Nu begon ik te zien dat ik bedrogen was; ik merkte dat hij alles in de
herberg betaald had. Wat zou ik doen? Daar blijven, en mijn vader de gelegenheid
geven om mij terug te voeren? Daar beefde ik voor; schaamte zelfs gaf mij moed,
zo dacht mij. Ik verliet op de derde dag, zonder iets tegen iemand te zeggen, het huis
voor er nog volk op was, en ging de poort uit. Waar? Daar dacht ik niet aan.
Geheel versuft ging ik al voort. Tegen de avond kwam ik in een dorp; door honger
en vermoeidheid bezwijkende zeeg ik bij een boom neder; ik schreide niet, ik zuchtte
niet, ik antwoordde niets aan de lieden die mij voorbij gingen. Er trad een armoedige
vrouw naar mij toe, die mij in haar patois vroeg of ik met haar gaan wilde? Ik verstond
haar zeer gebrekkig, slechts hier en daar een woord. Ik ging met haar naar haar huisje;
zij zette mij brood en melk voor; ik at, door honger geperst, zonder iets te zeggen.
Zij ging de deur uit, doch kwam weldra weder met een man, die mij in 't Frans vroeg
waar ik vandaan kwam en
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waar ik heen ging; ik antwoordde niets op de eerste vraag, en zei alleen dat ik nog
niet besloten had waar ik heen zou. Hij poogde met mij te spreken, doch ziende dat
ik zo stuurs en stilzwijgend was ging hij weg, mij radende voorzichtig te zijn. Ik
merkte dat dit een kramer was, die uit Frankrijk kwam, en nu in dat dorp vernachtte.
Ik bleef die nacht in dat huisje, en viel van vermoeidheid op mijn stoel in slaap.
Vroegtijdig ontwakende zag ik mijn geld eens na - het beliep in alles twee dukaten
-, en vond in mijn zak een gouden etui en vingerhoed, die ik niet wist dat ik bij mij
had. Ik betaalde de vrouw en vertrok, zonder te weten waar heen. Ik gevoelde wel
dat ik ongelukkig was; maar zo versuft, zo verward was ik, dat ik er niet heel veel
door getroffen was; ik wist zo weinig wat ik deed als waar ik ging. Zo ging ik al
voort, zonder iemand te ontmoeten; nu stond ik eens stil, dan haastte ik weder.
Omtrent twaalf uren ontmoette mij een koets; die hield stil, en een bejaarde dame
welke er uit trad sprak mij aldus in 't Frans aan: ‘Mejuffrouw! Ik behoef u niet te
zeggen hoe het mij verwondert een zo jong, schoon, welgekleed mens zo alleen op
de grote weg te vinden! Ik zag u reeds van verre, en meen dat gij in verlegenheid
zijt; dat kan niet anders. Zonder u iets te vragen verzoek ik u met mij in mijn koets
te gaan. Ik rijd naar mijn huis; als wij daar zijn, hoop ik u meer dienst te kunnen
doen.’ Ik vond dit zo beleefd, en was tevens zo moede, dat ik mij niet beraadde of
ik dit verzoek moest inwilligen of niet. Zij was zeer beleefd en voorkomend, doch
ziende dat ik niet gaarne sprak liet zij mij aan mijzelf over. In de namiddag kwamen
wij aan een aanzienlijk huis; daar werden wij ontvangen van vier jonge juffrouwen,
die haar Mama noemden. Allen waren even aardig en minzaam. De oude dame zei
met weinige woorden dat zij mij op de weg ontmoet, en verzocht had met haar te
gaan; dat ik de goedheid gehad had dit verzoek aan te nemen - zij waren allen zeer
in haar schik.
Ik bleef daar die nacht, maar had nog niets mij betreffende
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gezegd. Een der jonge juffrouwen nam zo veel belang in mij dat ik, die met haar
dezelfde kamer had, het een en ander van mijn geval verhaalde; doch niet wie ik was,
of waar vandaan. Zij troostte mij; zei dat haar moeder zeer rijk was, dat zij wel voor
mij zou zorgen, en dat zij allen mij het leven zo aangenaam zouden maken als
mogelijk was: ‘Ik zal hetgeen gij mij verhaalt aan mijn moeder mededelen; zij is
goedaardig en medelijdend, gij kunt hier zo lang blijven als gij wilt.’
Ach, Betje! Hoe gerust was ik toen! Mijn klederen waren zeer verhavend, mijn
linnen morsig; men gaf mij des morgens andere, met alles wat ik nodig had. Toen
ik gekleed en gekapt was trad ik in de eetzaal, en ik hoorde dat zij onder elkander
zeiden: ‘Quelle belle femme! quelle riche taille!’ Gij weet, Betje, hoe ik denk over
mijzelf; ik lette daar niet eens op, en ook ik heb dit zo dikwijls gehoord. Nu hoorde
ik ook dat ik te Luxemburg was; gij zult wel weten waar dat ligt. Deze stad is op een
rots gebouwd, en is vol militie.
Die zelfde avond kwamen daar zeer vele officieren, die mij allen met grote
beleefdheid behandelden, en Hoogduits of Frans spraken. Ieder was even vrolijk, en
ik begon ook spraakzamer te worden. Er werd sterk gespeeld; de oude Mama bleef
bij ons. Ik vond daar niets ongewoons in; ik ben wel gewoon aan grote assemblées,
en dacht: deze dame bemint het gezelschap, zij is net als mijn moeder. Zo verliep er
omtrent een week. Ach Betje! Ik had geen kwade gedachten, en was hier zo wél, ik
had geen zorgen en deed wat ik wilde. Somwijlen kwamen er nog verscheidene jonge
juffrouwen, die men zei dat zij in de vleugel van het achterhuis logeerden. Allen
vleiden en liefkoosden mij, en spraken van mijn geluk; zij hoopten dat ik lang bij
haar zou blijven. Ik begreep toen niet, dat indien zij het wél met mij gemeend hadden,
zij mij zouden gehouden hebben om te zien hoe best naar mijn familie weder te keren
en met mijn ouders te verzoenen; doch dit zie ik nu des te duidelijker.
Onder de officieren die daar alle avond kwamen was een
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kolonel; die voegde zich altoos bij mij, en zei mij vele complimenten, waarvan ik
niets geloofde maar waarmede ik de gek stak. Hij speelde sterk, en liet mij altijd
winnen. Gij weet, Betje! ik ben een bedroefd speelster, en niet winzuchtig. Ziende
dat ieder zijn gewonnen geld met zich nam deed ik ook zo; ik wist niet dat hij mij
met oogmerk liet winnen; ik dacht zo ver niet.
Maar nu moet ik u iets verhalen, dat bijna voor mij onmogelijk is, zo beschaamd
ben ik; evenwel gij moet het weten. Sedert verscheidene dagen had ik een kamer
voor mij alleen, die ik heel mooi vond. Daar was de kolonel mij zonder dat ik het
wist gevolgd. Toen ik mij begon uit te kleden kwam hij te voorschijn; ik verschrikte,
en wilde de deur uitgaan, doch kon haar niet open maken. Ik durf u alles niet te
schrijven! Hij gedroeg zich op een wijs die mij zo ontstelde dat ik beefde, en hem
afwerende, vroeg ik hem of hij zich niet schaamde, zich zo tegen een fatsoenlijk
meisje aan te stellen! Hij lonkte, ik werd ernstig boos, en zei dat hij mij niet voor
een braaf meisje moest houden, om zo te handelen. ‘Brave meisjes’ zei hij, ‘vindt
men niet in huizen als dit. Gij zijt een mooi meisje, en daarom maak ik mijn hof aan
u.’ Ik poogde weder de deur te openen, ik kon het slot niet omdraaien; hij trad naar
mij toe, wilde mij kussen. Ik verweerde mij, ik riep, ik sloeg op de deur, maar niemand
scheen mij te horen. Dit maakte mij zo woedend dat ik niets meer ontzag, en hij mij
willende omhelzen, gaf ik hem zulk een stoot, hem van mij werende, dat hij met zijn
hoofd tegen een secretaire aan viel; 't scheelde mij niet, hij bloedde, en vloekte ijselijk;
en ik, die niemand kon zien aderlaten, zoals gij weet, wist er niets van. Ik maakte zo
veel geweld en geschreeuw dat men eindelijk de deur opende. 't Was de oude dame
zelf: ‘Wat is hier te doen, kolonel? Wat is hier te doen, jonge juffrouw?’ Ik was zo
kwaad en zo beschaamd, dat ik niets kon zeggen. Hij zei enige blauwe verschoningen,
maar ik wilde nergens naar horen. Hij ging, nog al bloedende, de kamer uit; het
infame wijf
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- dat was zij, ziet gij? - poogde mij te bedaren: zij zei dat zij dit stuk zeer verfoeide,
doch dat de kolonel zeker te veel wijn moest gedronken hebben en niet wist wat hij
deed, anders zou hij in haar huis niets van dien aard ondernomen hebben. Ik zei dat
ik nooit een dronken man gezien had, en dat zij wel gelijk kon hebben. Dan, Betje!
dit zei ik maar om haar te bedriegen; want nu zag ik wel in welk een huis ik was. Zij
geloofde mij, en prees mij zeer; zij verzocht ook dat ik dit aan niemand in haar huis
zeggen wilde, en wenste mij goedenacht. Ik ging, kunt gij denken, niet te bed; want
ik zag nu, dat er geen knippen op de deur waren.
Nu besloot ik dit huis te ontvluchten, maar begreep dat ik, om dat oogmerk te
bereiken, mij des morgens wél en vrolijk moest houden. Ik had in de nacht eens uit
mijn venster gezien, of ik er bij het sterrenlicht niet kon uitkomen; doch ik durfde
het niet te wagen, uit vrees of men het merken zou.
Ik wist dat allen des ochtends naar de mis gingen, en dat dan de bedienden hun
werk hadden. Beneden komende vroeg men mij of ik voor wilde ontbijten? ‘Neen,’
zei ik, ‘dat is mij te enig, ik zal naar gewoonte wachten totdat gij allen uit de kerk
komt.’ Zij hadden geen erg, en gingen weg. Terstond kleedde ik mij, en sloop de
achterdeur van de tuin uit, ging een waldeurtje uit en was weldra in de open lucht.
Ik ging zo gauw dat ik spoedig een groot eind weegs had afgelegd. Waar ik ging
bekreunde ik mij niet, nu ik maar uit dat ondeugend huis was. Eindelijk vroeg ik aan
een boer hoe de stad heette die ik hem wees; hij noemde mij die, zij was meen ik
Thionville. Ik ging al verder; gedurig zag ik mensen die mij aanzagen doch niets
vroegen, en ik ging maar voort. Omtrent de middag was het zo heet, dat ik niet verder
gaan kon. Ik trad in een boerderij, vroeg aan een oud man die alleen voor zijn deur
zat om wat te mogen rusten en te eten. Hij liet mij in huis, en gaf mij wat hij had;
daar bleef ik omtrent een uur, en vroeg hoe ver de naaste stad was. Hij zei het mij:
‘Acht mijlen; het is Metz, gaat gij daar heen?’ Ik zei ja.
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‘Houd dan’ zei hij, ‘deze grote brede weg, en gij kunt niet dwalen.’ Ik vertrok, maar
wist niet of ik naar Metz gaan zou; ik had dit maar gezegd om iets te antwoorden.
Ik ging echter die weg op; dan, indien mij niet een kar ontmoet was, ik zou geloof
ik niet langer hebben kunnen gaan, zo moe was ik. Ik reed nog vier uren, doch toen
de man een zijweg insloeg verzocht ik af te klimmen. ‘Gaat gij naar Metz,’ zei hij,
‘dan moet gij u haasten om voor het sluiten der poorten daar te zijn.’ Toen hij was
weggereden klom ik op een hoogte, zag de stad voor mij, en stond in gedachten wat
te doen. Zou ik daar naar toe gaan? Ik wist het niet! Maar mij omkerende zag ik in
een dal een huis dat alleen stond. Zonder veel te denken scheen het mij beter daar te
gaan. Ik deed zo; een bejaarde vrouw die voor de deur stond groette mij; ik vroeg of
ik daar die nacht blijven kon? Zij antwoordde niet veel; ik ging in huis. Daar zag ik
een jonge juffrouw, die dacht mij de vrouw toewenkte mij te logeren; ik wierp mijn
beurs op tafel, en verzocht de vrouw zich zelf daar uit te betalen. Deze jonge juffrouw
was daar om haar gezondheid; zij was zeer vriendelijk.
In dat huis hebben de heer Walter en De Groot mij gevonden, zoals zij aan
mejuffrouw de Groot schrijven. Nu zal ik u verhalen hoe ik dacht toen ik dat
ondeugend huis ontvlucht was; gij zult er uit zien, lieve Betje, dat ik nog dat zelfde
stijfzinnig schepsel was waarvoor gij mij met zo veel reden hield. Hoewel ik mijn
ongeluk begreep, zo kon ik echter niet denken om weer naar mijn ouders te keren,
ook niet naar mijn tante, er mocht van komen wat er wilde. Ik wilde mijn eigen hoofd
volgen, niemand zou mij dwingen; ik schaam mij u dit te schrijven, doch ik wil mij
niet beter maken dan ik toen was. Mijn ongeluk had mij zo verbitterd, dat ik ook niet
met juffrouw Harris over mijzelf wilde spreken. Ik zag echter wel hoe onbekwaam
ik was om zoals zij door borduur- en naaldenwerk voor mij zelf te zorgen, in een
land daar alles zo goedkoop is. 't Mocht niet helpen; zij wilde gaarne vertrouwelijk
met mij
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zijn, doch mijn stuurse stilzwijgendheid liet het niet toe. Ik hield echter veel van
haar, en zij deed alles voor mij wat zij maar kon.
Wat er van mij zou geworden zijn indien de heer Walter mij hier niet gevonden
had, weet God. Zodra ik zag dat De Groot mij gezien had was ik radeloos; ik wilde
naar niets horen, mij met Walter niet inlaten. Hij bad, hij dreigde; juffrouw Harris
schreide, 't hielp niet; ik zei alleen dat niemand mij dwingen zou, en ronduit: ‘Ik wil
mijn vader niet wederzien!’ Ja Betje, ik werd zo woedend dat ik een zonde beging
die God mij nooit zal vergeven: gij zult ijzen, als ik u die noem. Ik zei mijn vader te
haten - mijn hart wringt mij, terwijl ik dit schrijf; maar toen, dunkt mij, was ik bedaard.
Ik wist wel wat ik zei, maar wat ondervond ik toen Walter mij antwoordde: ‘Gij zult
uw vader niet zien! In dat opzicht zult gij uw wil hebben; hij ligt op zijn doodsbed,
indien hij niet reeds dood is.’
Dit was mij zo ijselijk dat ik, voor 't eerst van mijn leven, in een flauwte viel, die
zeer lang duurde. Bij mijzelf komende was ik wanhopig: nu zag ik mij, zoals gij mij
beschouwen zult, als een monster, als de moordenares van mijn vader! Doch hoe
wenste ik nu die goede vader nog eens te zien, en op mijn knieën om vergiffenis te
bidden! Maar die gunst ben ik onwaardig, het is te laat; ik zal mijn gehele leven boete
doen... Dan, waartoe zal het dienen? Een kind dat zijn vader kon haten is geheel
bedorven. God zal mij verstoten, ik zal eeuwig ongelukkig zijn.
Ach Betje! Ik durf niet schrijven aan mijn tedergeliefde tante; hoe zou ik dat in
mijn gedachten kunnen nemen? Ik ben dit al te onwaardig: niet alleen door de stap
die ik deed, maar ook omdat ik haar goedheid versmaad heb. De heer Walter hoopt
wel dat mijn geliefde tante mij zal ontvangen... Wat ben ik ongelukkig, en dat door
mijn halsstarrigheid! Bedrogen, verlaten, bedorven. Hoe bang ik ook altoos voor de
dood was, nu verlang ik te sterven; zou ik zo schaamteloos zijn kunnen van ooit
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mijn ogen in 't bijzijn van mijn bekenden te duiven opslaan?
Durft gij, lieve Betje! voor mij bij uw moeder te spreken? Is 't waar, dat zij mij
niet verstoot? Kan zij mij nog dulden? Ik bid niet om onder haar ogen te mogen
komen; ik smeek alleenlijk dat zij mij op een uwer landhoeven laat verschuilen,
totdat ik sterf. Ach Betje! Gij zult schrikken als gij mij ziet, zo vervallen ben ik.
Want, al heb ik niet geklaagd, ik heb veel uitgestaan, van dat ogenblik dat ik mijn
toestand zag. Ik had meer verdriet dan gij denkt, en zag er geen eind aan, omdat ik
mijn hoofd wilde volgen. God zal mij mijn zonde omtrent mijn vader niet vergeven;
dit zal ik besterven. Want al heb ik na de dood van mijn gouvernante niet veel aan
Hem gedacht, zo weet ik toch wel dat Hij rechtvaardig is, en het kwade zowel straft
als het goede beloont. Indien mijn altoos tedergeliefde tante mij wilde aannemen,
dan beloof ik dat ik alles doen zal wat zij van mij eist; zij zal zien dat ik nu geheel
anders ben. Ik heb een oprecht berouw van al mijn verkeerdheden; doch wat zal het
mij baten?
Ik weet, Betje, hoe goed gij zijt; gij zult des zeker over mij bedroefd zijn. Wees
dat niet, ik verdien het geenszins; ik ben al te schuldig. Met angst wacht ik uw
antwoord, niet aan mij, maar aan de heer Walter, die hier blijft totdat hij weet wat
uw moeder zal goedvinden. Wist ik, wist ik of mijn dierbare vader nog leeft! Maar
ik vrees zo zeer voor het ergste, dat ik het niet durf wagen dit te vragen. Wat zal er
van mij worden indien ik hem verlies? God weet het! Ik durf mij niet onderschrijven
met mijn familienaam. Vaarwel, wenst u uw eertijds geliefde
Keetje.

40 Betje Stamhorst aan Cornelia Wildschut
Tedergeliefde nicht, waaide vriendin!
Hoe weinig kent gij Betje Stamhorst! Dit spijt mij nog meer om mij dan uwentwil.
Kunt gij een ogenblik twijfelen of ik de
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speelnoot, de vriendin van uw kindsheid, de dochter van mijn lieve oom kon
vergeten? Ach, Keetje! Nooit dacht ik aan u zonder dat mijn blijmoedigheid verdween,
en zelden was gij lang uit mijn gedachten. Toen gij nog in uw ouders huis was zag
ik wel hoe alles samenliep om u te bederven; vooral toen gij de vermaningen van
uw tante, die gij altoos zo teder bemind had, niet in acht nam, en mijzelf verdacht
van een oogmerk, te dwaas en te beledigend om daarop iets te antwoorden. Ik achtte
u voor verloren toen gij die verfoeilijke mevrouw Lenting in alles geloof gaf, en uw
getrouwe vriendin Hofman zeer slecht behandelde; doch, toen gij uw ongelukkige
stap gedaan had was ik zo bedroefd over u, dat een gevoelig hart alleen dit wel kan
beseffen. Ik beweende u als mijn vriendin, die het buiten mijn macht gesteld had
haar ter hulp te komen. Gij weet hoe goedaardig mijn broeder is, hoe hij u altoos
beminde; oordeel des hoe het hem trof, u in de macht te zien van zo een deugniet:
‘Wat is’ zei hij dikwijls, ‘onze Keetje ongelukkig! Wisten wij maar waar zij is, alles
zou terecht komen.’ Mijn ouders hebben tranen over u gestort: beiden beminnen u!
Nu kunt gij oordelen of die brief van de heer Walter, door mejuffrouw De Groot
aan ons gezonden, of uw brief ons verblijdde! Indien de heer Walter niet aannam u
terecht te brengen, dan zou nog diezelfde dag mijn broeder naar u gevlogen zijn om
u in de armen van uw tante terug te voeren.
Ik ben veel te oprecht om te veinzen of te vleien; gij hebt u zeer bezondigd tegen
uw vader; doch daarvan hebt gij zo een levendig besef, dat het wreedheid zijn zou
u langer daar bij te bepalen. Gij hebt, dunkt mij, gelijk, als gij zegt dat uw stap
verschoonlijker zijn zou, indien gij die uit liefde gedaan had, dan nu gij (zoals ik
altoos dacht) die uit halsstarrigheid deed. Ik beken dat ik daarvan niets zou begrijpen,
hield ik niet in 't oog hoe gij zijt opgevoed, hoe de snode mevrouw Lenting u betoverd
en misleid heeft.
Gij had eigenlijk geen afkeer van Van Veen. Wie die hem
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kent zou afkerig van zulk een braaf man zijn kunnen? Gij had slechts meer behagen
in Van Arkel, niets meer; en had alles niet te zamen gelopen tot uw bederf, nooit
zoudt gij om hem uw ouders huis verlaten hebben.
Hoe moeten wij ijzen voor de gevolgen der stijfzinnigheid! Zij stelt ons buiten
staat om nut te doen met de beste raad, de heilzame vermaningen; zij benevelt ons
eigen oordeel; wat moeten de gevolgen deerlijk zijn!
Waart gij maar bij ons! O lieve Keetje, wij zullen nog eens recht gelukkig zijn.
Gij gelooft wel dat gij niet van buiten houdt? Gij kent het buitenleven niet, dat is het
maar. Wij hebben hier een nicht van mejuffrouw De Groot, het liefste schepsel dat
men zich verbeelden kan. Wij allen willen alles voor u doen wat gij redelijkerwijs
denken of begeren kunt. Mijn moeder, uw lieve tante, zal uw opvoeding opvatten,
daar uw gouvernante die liet; hou maar moed! Mama zal het gemeste kalf slachten,
zoals de vader van de verloren zoon; maar uw nicht Betje zal zich daar over verheugen
en niet nijdig zijn, zoals die lelijke aap van een jongen, de broer van de losse ziel.
Wat zou ik ook jokken indien ik zei: Mama, gij hebt mij nooit een bokje gegeven
opdat ik met mijn kornuitjes eens recht vrolijk zijn zou; of als ik daar aan de deur
stond te grienen en erbij voegde: nooit heb ik uw gebod overtreden. De stenen zouden
tegen mij getuigen!
Hoe verlang ik juffrouw Harris te zien! Haar historie heeft mij tranen gekost: mijn
hemel, Keetje! Wat zijn er al ondeugende venten! Wat zijn wij gelukkig, als wij van
onder de moederlijke vleugels overwippen in de bescherming van een braaf man (zo
als de mannen dan braaf zijn). Al leven wij hier buiten de grote steden, wij zijn niet
altoos veilig, ten minste als men niet foeilelijk is, of zo arm als een mier. Die vlegels
zoeken overal als de duivels wie zij kunnen zo al niet verslinden, ten minste zeer
ongelukkig maken. Mijn moeder was altoos mijn confidente, en ik gaf hun lange
neuzen.
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Daar vraagt Mama mijn brief, om in de hare te sluiten. Ach Keetje! Hoe blij zult gij
zijn met een brief van uw lieve tante! - Vaarwel! Welhaast hoopt u te omhelzen,
uw nicht, speelkameraadje en vriendin,
Betje.

41 Mevrouw Stamhorst aan Cornelia Wildschut
Verwondert gij u niet, lieve nicht, een brief van mij te ontvangen? Gij schreef niet
aan mij, 't is waar, doch ik zie daar de reden van en acht er u om. Gedane dingen zijn
niet te veranderen; u zonder mate daar over te bedroeven is geheel verkeerd; het kan
noch voor u, noch voor ons enige nuttige gevolgen hebben. Uw berouw is oprecht,
want gij beschuldigt u zelf; ik houd mij verzekerd dat gij door een deugdzaam gedrag
die zo zware fout zult pogen uit te wissen. Nu weet gij, bij eigen ondervinding, hoe
ongelukkig stijfzinnigheid jonge lieden maakt; gij zult des tegen deze uw grootste
vijand op uw hoede zijn. Indien de tijding van uw vaders ongelukkige toestand uw
hart niet verbroken had, dan zou ik niet durven hopen u ooit van enig nut te kunnen
zijn. Nu is dat zo niet; gij kunt des nog getroffen worden, alles kan nu nog tot uw
geluk uitlopen. Had u uw stijfzinnigheid niet vervoerd, gij zou voor de wereld,
misschien ook in uw eigen ogen, een veel beter mens geschenen zijn dan nu, nu gij
met een lichtmis uw vaders huis verlaten hebt. Maar schijn is geen waarheid; hij die
zijn fouten niet kent, of ten minste die niet wil belijden, sluit zich de weg der
zelfverbetering; en wat is er van zo een mens te wachten?
Ik ben het met mijn Betje volkomen eens; de uitdrukkingen gebruikt omtrent uw
vader zijn onbetamelijk, zijn ijselijk; doch geen kind kan zijn vader haten. Beween
uw zonde, verootmoedig u voor God; geen zo jong mens kan een onvergeeflijke
zonde begaan zo het nog in staat is om berouw te gevoelen.
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Indien gij uw gezondheid verwaarloost en uw krachten weg-weent, dan maakt gij u
schuldig aan ondankbaarheid tegen God, die uw leven wil sparen, opdat gij de tijd
hebben zou om hier u door een deugdzaam en verstandig gedrag voor te bereiden
tot het eeuwig leven. Gij geniet een geluk dat zeer weinig verleide meisjes ten deel
valt; het is alsof de Voorzienigheid, die zeer wel weet hoe verwaarloosd gij werd
opgevoed, u meer bijzonder in zijn bescherming nam. Er is zo iets niet als men geval
noemt; alles staat in betrekking, doch ons doorzicht is te bekrompen om die
verbintenissen te zien. De beide heren moesten daar aankomen, u vinden; was dit
niet gebeurd, wat zou uw lot geweest zijn? Naarmate gij uw kommer en armoede
had zien vermeerderen, en gezien had hoe onbekwaam gij waart u zelf te helpen, zou
uw halsstarrige onbuigzaamheid u tegen uw lot verhard en verbitterd hebben. Maar
genoeg! Kom mijn kind, in de geopende armen van uw oom, uw tante, uw twee jonge
vrienden. Troost u daarmede, dat uw val heeft moeten dienen om uw verstand te
doen ontwaken. Ik zal bij u de plaats van uw moeder bekleden; een moeder die, met
de beste oogmerken, zo veel toebracht tot uw en haar ongeluk. Ik weet dat gij haar,
indien uw berouw oprecht is, nog bemint, en ik vlei mij u nog eens in haar gunst te
herstellen.
Vrees hier geen nutteloze moedbrekende verwijtingen. Laat geen verkeerde
schaamte u beletten ons te zien; poog veel meer ons te overtuigen dat gij recht doet
aan onze liefderijke oogmerken. Nu ga ik aan de heer Walter schrijven, en alles met
hem schikken wat betrekking heeft op uw overkomst. Uw oom wil deze ook
ondertekenen; gij weet hoe lief en waard gij hem altoos geweest zijt. Vaar wel, van
uw genegen oom en tante,
Willem Stamhorst en zijn vrouw.
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42 Paulus Wildschut aan zijn dochter*
Mijn enig dierbaar kind!
Gij zult mij toch toelaten u zo te noemen, hoe weinig reden gij ook hebt te geloven
dat gij mij dierbaar waart... Ik kan niet sterven voor ik u deze geschreven heb; ik
bedien mij van enige heldere ogenblikken die ik thans geniet. Gij zult dit niet lezen
voor ik in het graf rust. Thans, mijn kind, spreek ik tot u zonder toorn, zonder drift,
zonder dwaling, maar als een redelijke, u beminnende vader. O, indien de goede en
wijze God, zoals ik onophoudelijk bid, u niet verlaat in 't midden van duizenden
gevaren, die gij niet kent maar mijn hart verstijven; als gij in deze brief mijn berouw
leest, dan zult gij zeker mij niet verachten, niet - kan ik het schrijven? -niet haten. Ik
heb uw gehoorzaamheid, uw liefde verbeurd, maar ik straf daar mijzelf over; ik lijd
onuitsprekelijk! Ja, mijn kind, ik ben de oorzaak van alles: ik heb uit onmanlijke
lafheid, uit zorgeloze onverschilligheid, uit schandelijke traagheid, uit gehechtheid
aan mijn vermaken, u in uw eerste jeugd verwaarloosd. O, mijn kind, indien ik de
raad van uw tante intijds en bestendig gevolgd had, hoe gelukkig zou ik - zoudt gij
thans zijn! Maar hoe onwaardig gedroeg ik mij! Ik liet drift en dwang opvolgen, toen
ik logge laffe toegevendheid verliet. Hoe kon ik mij toch vleien een verwaarloosd,
verdoold, verleid meisje daardoor te winnen? Was dit dan het middel om haar terecht
te brengen? Heeft uw tante mij niet alles voorspeld? Zag ik, als ik bedaard was, dit
zelf niet door? Wat zal, wat kan ik ter mijner ontschuldiging bijbrengen! - Ja, mijn
kind, gij had gebreken, maar ik heb die gesterkt door dwaze oogluiking; en toen het
u bijna onmogelijk geworden was eiste ik een blinde gehoorzaamheid. Gij had ook

*

[NB Deze brief vond Frans Ligthart ongezegeld in de portefeuille van de overledene, en gaf
die aan mejuffrouw De Groot.]
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zeer vele goede neigingen, doch ik heb die niet aangekweekt. Indien gij een betere
opvoeding genoten had, indien ik als een verstandig vader uw oordeel verlicht en
geleid had, o dan, dan zou mijn Keetje geen oorzaak zijn dat haar stervende vader
bloedige tranen weent! Onuitsprekelijk zijn mijn zielsangsten als ik aan u denk! O,
barmhartig God! verlaat, verlaat mijn arm onnozel kind niet! De pen ontvalt mij op
de gedachte - dat denkbeeld, ik durf het niet nederzetten, verscheurt mijn hart! Zo
jong, zo schoon, omringd van deugnieten, zo onkundig van de wereld, in de macht
van de snoodste verleider! - Wat vader, indien hij de natuur niet verzaakt heeft, indien
hij de eer bemint, kan zulke overdenkingen uitstaan en zijn verstand behouden? Herdenk ik aan uw eerste kindsheid, aan uw kleine liefkozingen... ach! Indien gij
mij niet eerde en beminde, ik zelf ben daar de oorzaak van!
Zult gij, als gij hoort dat uw vader door droefheid en berouw stierf, niet een traan
over hem wenen? O God! ik zou sterven, en mijn enig dierbaar kind zou mij geen
één traan schenken!... Neen, mijn kind, dat kan niet zijn, uw hart is, was nooit hard,
kon het niet zijn - zal er nooit eens een wens in uw boezem oprijzen om uw vader te
zien, om in zijn armen vergeving te ontvangen van - waar van? Wat hebt gij dan
misdaan daar ik de grond niet toe legde? O, zag ik u, zag ik u nog maar éénmaal! O
mijn kind, mijn hart brandt, het bezwijkt in mij van verlangen. Kon gij nog ontvlieden:
maar waar, waar zijt gij? Zoudt gij, verondersteld zijnde dat gij uw ijselijke toestand
ziet, zoudt gij dan de moed hebben om tot ons terug te keren? Vreest gij niet te zeer
voor de toorn van uw beledigde vader, uw misleide moeder? Maar mijn kind! Gij
hebt een tante, gij hebt een oom, o, gaf God dat gij u voor hen vernederde! Wist gij
hoe veel deernis zij met uw jeugd en onervarenheid hebben... Nacht en dag bid ik
voor u, God zal u niet verlaten; Hij zal mijn gebed, het gebed van een dodelijk
bedroefde vader verhoren.
Ach! Indien gij immer met berouw uw dwaasheid, en met
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verterende angst uw toestand ziet, mocht gij dan tot hen toevlucht nemen; daar zijt
gij veilig, daar zult gij niet verstoten worden, daar zult gij leren gelukkig en
deugdzaam te zijn, uit vaste godsdienstige beginsels. O, mocht ik nog zo lang leven
dat ik vernemen kon hoe mijn gebed verhoord is! De flauwste straal van hoop verkwikt
mij reeds!
Versmaad, o mijn kind, uw moeder niet; zij heeft zich niets te verwijten; zoudt gij
haar dan iets verwijten kunnen? Zij deed hetgeen zij oordeelde haar plicht te zijn.
Zo is het niet met mij: ik zag, maar verwaarloosde die!
Deze brief, mijn kind, is alles wat uw vader u kan nalaten; hij heeft u noch tijdelijk
noch zedelijk bevoordeeld, geen schatten bezorgd voor deze of voor de toekomende
wereld.
Indien gij uw vader de waardige jongeling die u zo teder, zo geheel belangeloos
beminde, ten schoonzoon gegeven had; indien zijn liefde, zijn deugd u had kunnen
bewegen hem toe te staan u gelukkig te maken! Ach mijn kind, wat zou ik thans te
wensen hebben? Ook dit wijt ik u niet, ik gaf u nooit de geschiktheid om wél te
kunnen kiezen. Uw natuurlijke gebreken stelden, door mijn dwaze toegevendheid,
u de wet. Nooit kan ik vergelden wat de heer Van Veen mij ten beste deed; was ik
te redden geweest, hij zou door zichzelf en door zijn krediet alles hersteld hebben.
Wees gerust mijn kind! Uw Vader is geen bankroetier; arm maar eerlijk daalt hij in
't graf. Had ik de raad van mijn vriend De Groot opgevolgd, ik zou geen
ondernemingen gedaan hebben wier mislukking de val van mijn huis na zich sleept.
Nu ik aan u geschreven heb is mijn hart minder pijnlijk. O, mijn kind! indien gij
van deze zware val opstaat, zo verneder u voor uw God; bid Hem voor u en uw vader
om vergeving, en poog, door een deugdzaam leven, de ergernis die gij gaf uit te
wissen. Leer uw God en Zaligmaker kennen, en bereid u vroegtijdig voor de hemel;
o, mocht ik u daar eens wederzien! Want op deze aarde vrees ik u nooit meer te zullen
zien. O God! zijt Gij mijn enig kind, zijt haar schuldige vader genadig, om
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Jezus onzen zaligmakers wille - Vaarwel, vaarwel, en nogmaals vaarwel is de bede
van
uw zieke, dodelijk bedroefde vader,
Wildschut.

43 Victor de Saint André aan Anna Hofman*
Mejuffrouw!
Het zal u mogelijk verwonderen een brief te ontvangen van een man die u zeker
geheel onbekend is; uw verwondering zal verdwijnen zodra gij weet, dat hij die de
eer heeft u deze te schrijven, zulks doet op het verzoek van iemand die gij zeer wél
kent, van de heer Van Arkel. Weinige dagen voor zijn dood verzocht hij mij dit.
Gij, Mejuffrouw! zult niet gunstig over mij denken, zodra gij leest dat ik genoeg
met de overledene bekend sta om hem aan te moedigen mij dit verzoek te doen.
Bedrieg u niet! Nooit was ik zijn vriend - toen hij zich voor vier jaren te Parijs ophield,
leerde ik hem kennen voor een van die jongelingen met welke een eerlijk man geen
zo heilige verbintenis kan of mag aangaan; hij maakte zich toen reeds berucht door
zijn buitensporigheden. Ik leerde hem kennen aan die huizen alwaar men, volgens
de gewone uitdrukking, altoos de beste gezelschappen ziet.
Gaarne beken ik dat ik, toen ik hem nog alleen van zijn beste zijde zag, gunstig
over hem dacht. Dit had ik met velen gemeen - zijn beschaafd voorkomen, zijn
behaaglijke ommegang, zijn vrolijk vernuft, zijn ongemene talenten, zijn toen reeds
geoefend verstand bekoorden mij zo zeer, dat ik mij de moeite gaf hem nader te leren
kennen; ik wilde zien of ik mij in deze aangename jongeling een vriend kon verkiezen.
Ras kreeg ik hiertoe gelegenheid, en zag met leedwezen dat

*

[Uit het Frans vertaald]
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hij mijn vriend niet moest, niet kon worden. Hij behandelde mij met die
onderscheidingen die onze eigenliefde vleien; ja zelfs met achting en vertrouwen.
Ik bediende mij daarvan om te beproeven of ik hem van zijn onbetamelijke vermaken
kon afleiden - het viel mij zo lastig, een zo rijk begaafd jongeling op de weg der
zedeloosheid te zien voorthollen! Ik wist dat hij niet alleenlijk geest, maar dat hij
verstand had; hij moest dacht mij geschikt zijn voor edeler vergenoegen. Ik ontdekte
zelfs enige goede hoedanigheden in hem, hij was goedaardig en medelijdend; hiervan
had ik meermaals sterke bewijzen gezien: hoe vleide dit mijn hoop! Ik toonde hem
hoe veel belang ik in hem nam; ik bracht hem in zulke huizen alwaar men, in de ware
zin des woords, de beste gezelschappen ziet. Daar was hij aangenaam omdat zijn
oogmerk was te behagen. Ja Juffrouw! Hij behaagde aan lieden van verstand, deugd
en beschaafdheid. Hier, moest hij zelf bekennen, was de deugd beminnelijk, hier was
men vrolijk zoals het redelijke mensen betaamt. Deze lieden geloofden niet, dat men
God aangenamer wordt door uitgedachte zelfkwellingen dan door een dankbaar
gebruik te maken van zijn zegeningen. Ik ontdekte echter weldra dat dit alles hem
niet voldeed, ja, dat hij zich voor de dwang die hij zich daar oplegde rijkelijk
schadeloos stelde. Dit bedroefde mij - hij toch was niet in 't geval van zo vele jonge
lieden, die slecht gezelschap zoeken omdat zij geen toegang hebben in zulke nuttige
bijeenkomsten. Mijn hoop verdween echter niet dan toen ik wist dat hij noch zedelijke
beginsels erkende, noch de wetten van de godsdienst eerbiedigde; dan toen ik getuige
was dat hij zijn vernuft misbruikte om deugd en godsdienst belachelijk en verdacht
te maken.
Het is nu omtrent drie maanden dat hij mij in de Tuilerieën ontmoette. Hij sprak
mij aan, en scheen begerig zijn kennis met mij te vernieuwen. Ik was koel beleefd,
en besloot mijn vertrek naar een mijner landhuizen te verhaasten; ik zei hem dit niet,
ook niet dat ik getrouwd was met een waardige vrouw, of dat ik
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het grootste gedeelte van mijn tijd buiten Parijs doorbracht. Mijn oogmerk was
hem te mijden, niet omdat hij gevaarlijk voor mij zijn kon, maar omdat ik wist dat
zijn gezelschap mij oneer moest aandoen bij ieder die hem wél kende en verachtte.
Ik vertrok naar mijn landhuis, dat niet verre van Parijs ligt en daar ik mij, sedert
mijn huwelijk, het meest onthield. Daar leefde ik vergenoegd en buiten bediening;
mijn groot oogmerk is mijn huurders gelukkig te maken en mijn goed te verbeteren.
Reeds zie ik mij vader van twee kinderen, die mij eens zullen danken voor de moeder
die ik hun gaf.
Een mijner geliefde uitspanningen is te paard rijden; zelden verloopt er een dag
dat ik mij dit gezond vermaak niet geef. Voor veertien dagen, zonder enig bepaald
oogmerk uitgereden zijnde, bracht mijn paard mij in het bos van Boulogne; daar reed
ik enige lanen op en neder, en thuiswaarts willende keren sloeg ik een zijweg in. Niet
verre was ik voortgereden, toen ik op enige afstand twee heren in duel vond; zij
hadden geen secondanten, alleenlijk een knecht stond op een dwarsweg en hield twee
gezadelde paarden bij de toom. Zij vochten, niet zo bedaard als onze petit-maîtres,
die slechts de eer bedoelen, om door elkander een schrap over de hand te geven te
tonen dat zij lieden van eer en moed zijn, die ook over de minste beuzeling de degen
trekken; neen! Beiden vochten verwoed. Ik kende hen niet; de ene die ik in 't
aangezicht zag was mij onbekend, en Van Arkel zag ik slechts van achteren. Ik klom
af, om te zien of ik dit gevecht niet kon doen eindigen eer de gevolgen voor één, of
misschien voor beiden, dodelijk werden. Zo als ik toetrad viel hij die ik niet in 't
aangezicht gezien had achterover, terwijl hij zijn antagonist nog een steek wilde
toebrengen - deze ontweek die, en riep: ‘Sterf, verrader! Gij die de gastvrijheid
schond, en een zuster, mij dierbaar, verleidde.’ Daarop, zonder mij nauwelijks te
zien, steeg hij geholpen door de knecht al bloedend te paard, reed om de gekwetste
heen, en zag hem

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

196
nogmaals aan met al het ijselijk vermaak van wraak en haat. ‘Ik ben gewroken!’ zei
hij, en reed weg.
Van Arkel lag in flauwte; het bloed stroomde uit drie wonden. ‘Zijt gij,’ vroeg ik
aan de knecht, ‘in dienst van deze heer?’ Dit met ja beantwoord zijnde, hielp ik hem
zo goed ik kon zijn wonden stelpen. Hij had zijn knecht belast een pakje linnen mede
te nemen, weinig denkende dat hij, zo fiks met de degen, dit zelf nodig hebben zou.
Spijt en woede misvormden zijn doodsbleek gelaat; zijn ogen bleven gesloten. Ik
beval de knecht bij hem te blijven, en hem zo goed mogelijk met zijn uitgetrokken
klederen en mijn eigen mantel, die op mijn paard gebonden was, te bedekken. De
plaats was eenzaam; ik vleide mij dat ik in mijn oogmerk zou slagen; ik zei dat ik
nog voor de avond terug zijn zou.
Terstond vloog ik naar huis, liet mijn koets gereed maken, zei in weinige woorden
aan mijn vrouw wat ik gezien en voorgenomen had, er bijvoegende: ‘De gekwetste
is een vreemdeling die ik meermaals in gezelschap gezien heb.’ Ik zond ook om een
chirurgijn. Bij hem komende vond ik hem tegen een boom leunende zitten. Hij had
bloed opgegeven, en de wond onder de borst bloedde onophoudelijk. De bedienden
brachten hem in de koets; hij was flauw, en zijn ogen bleven gesloten. Onder het
rijden gaf hij weder bloed op. Men bracht hem te bed; de chirurgijn meende dat de
grote wond dodelijk was, doch zei dat hij het nog niet kon beslissen. Hij opende hem
een ader; dit bedaarde het bloedbraken. Vervolgens liet ik hem over aan de zorg van
mijn kamerdienaar.
Vroeg in de morgen kwam ik voor zijn bed; hij zag, hij kende mij. Hij greep mijn
hand, drukte die aan zijn lippen en zei met een flauwe stem: ‘Zijt gij het, mijn vriend?
Heb ik aan u deze weldaad te danken!’ Zijn aandoeningen lieten hem niet toe iets
meer te zeggen. Ik verzocht dat hij bedaard zijn wilde, en zich niet door spreken
vermoeien. De chirurgijn kwam, bezag de wonden, en toen hij met mij alleen was
zei hij dat hij de wonde
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onder de linker borst voor dodelijk hield. Dit verschrikte mij, ik wist hoe onbereid
hij was om uit dit leven te gaan! Ik vleide mij nog al, totdat hij een heftige koorts
kreeg. In die koorts ijlde hij vreselijk. Hij sprak niet, of van zekere jonge juffrouw
die hij Jansje noemde. ‘Ik ben’ riep hij, ‘een verleider, een trouweloos verrader.’
Dan zei hij eens: ‘Lieve onnozele! Uw liefde voor mij, uw vertrouwen in mij heeft
u in mijn strikken gebracht.’ Veel sprak hij in zijn taal, en dan verstond ik niets dan
de klank van die naam, die hij alle ogenblikken uitzuchtte. Uit dit alles vermoedde
ik dat hij zich aan een zeer slecht stuk heeft schuldig gemaakt; mogelijk is dit u
bekend. Meermaals sprak hij van zijn zuster; hij vervloekte haar, en gaf haar de
schuld van zijn grootste misdaad (die, geloof ik, waarover hij zich omtrent deze jonge
juffrouw beschuldigde). Hij noemde ook dikwijls de naam van ene Blondel, hij
noemde hem zijn brave vriend Blondel. Eens sprak hij over ene juffrouw Wildschut,
doch zo verward dat ik daar niets uit kon opmaken, zo niet dat hij haar uit haar vaders
huis gevoerd, en toen in een vreemd land, na haar van alles beroofd te hebben dunkt
mij, verlaten had.
Mijn ziel was geheel afgrijzen! Maar hij was een mens! Mogelijk, dacht ik, heeft
de Voorzienigheid, in wie ik zo vast geloof als in het bestaan van God, toegelaten
dat ik hem vond, opdat ik zou beproeven of ik hem niet berouw en bekering kon
brengen. Zo lag hij negen dagen; gedurig verergerde zijn toestand. ‘Gij zult weldoen,’
zei de chirurgijn, ‘indien gij de ongelukkige man zegt dat zo hij over zijn zaken wil
beschikken, hij dat niet langer moet uitstellen.’ Ik was daar zo wel van overtuigd,
dat ik de eerste gelegenheid waarnam waarin ik hem bedaard genoeg vond om hem
dit te doen weten. ‘Hebt gij, mijn vriend,’ vroeg ik, ‘ook enige schikking over uw
zaken te maken? Wilt gij niet dat ik aan uw vrienden in Holland schrijf?’ Hij zag mij
ijselijk wild aan, richtte zich op, vroeg: ‘Moet ik sterven?’ - ‘Uw toestand is
gevaarlijk.’ - ‘Moet ik’ herhaalde hij, ‘sterven? Zouden deze lichte wonden een jong
gezond sterk man de dood
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veroorzaken? Ik kan niet sterven!’ Hier viel hij in een zware stuiptrekking. Bij
zichzelf komende zei hij: ‘Zal mijn rol zo spoedig zijn afgelopen! O mijn vijand!
Dat zal een triomf voor u zijn... Maar ik heb moed, en hoop...’ - ‘Beide, vrees ik,
zullen u niets baten.’ Hij zweeg en lag in zijn overdenkingen als verloren; ik stoorde
hem daarin niet. Nauwelijks zag hij de chirurgijn, of hij vroeg met een schijnbare
bedaardheid: ‘Wat zegt gij mijnheer, moet ik sterven?’ De brave man verzekerde
hem dat de wonde onder zijn linker borst dodelijk was. ‘Maar gij zijt een man, en
zoals ik hoor een verstandig man; neem uw partij en gebruik de tijd die gij nog te
leven hebt tot uw nut; dit is uw plicht.’ Hij zweeg, sprakeloos op zijn hoofdkussen.
Eindelijk reikte hij hem de hand, en zei: ‘Ik ben voldaan over u, gij hebt mij wél
behandeld.’ Toen verzocht hij mij dat ik hem zijn beurs gaf; ik deed zo. ‘Zie, hier is
uw beloning,’ hem die overreikende, ‘gij zult mij zeker uw hulp niet onttrekken.’
Vervolgens wendde hij zijn gelaat van ons af, en in verscheidene uren sprak hij geen
een woord.
De volgende morgen zat ik voor zijn bed. Hij zag dat ik onuitsprekelijk was
aangedaan. ‘Gij weent, St. André,’ zei hij, mij tederlijk aanziende, ‘gij weent over
een monster.’ - ‘Ik ween over u, als over een ongelukkige; ik haat de ondeugd, maar
ik bemin de mens! - Ach!’ barstte ik uit, ‘hoe gaarne zou ik u als mijn vriend bemind
hebben! Had ik toch iets op u vermocht, ik meende het zo hartelijk met u.’ Ik kon
niets meer zeggen. Dit trof hem; hij zag mij ernstig aan, en zei met een veel sterker
stem dan waarmede hij tot nu gesproken had: ‘Wat gemeenschap is er tussen het
licht en de duisternis? Geen! Ik was uw goedheid onwaardig: ik poogde u te verleiden,
en dit verzwaart mijn wroeging. Ik voelde zelf wel dat ik niet gelukkig was: ik behoor
niet tot dat leger zinneloze domme zotten die zichzelf ongelovigen noemen, maar
niets zijn dan lichtzinnige spotters. Ik was overtuigd dat er een eerste vrije oorzaak
bestond; mijn bedaard onderzoek had voor mij de waarheid van
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de christelijke godsdienst hoogst klaarblijkelijk bewezen. Maar mijn drift tot wellust
maakte voor mij een leer ondraaglijk die zo ernstig aandrong op een deugdzaam
leven, orde, matigheid, deugd! Hoe hard waren deze wetten!
Ik had een zuster, nog bedorvener dan ik; zij versterkte mij in mijn zinneloosheid,
nu door schijnbewijzen, dan door bittere bespotting. Doch dit verontschuldigt mij
niet; ik had ook een vriend! Een vriend die ik in mijn onbedorven jeugd meer beminde
dan de gehele wereld buiten hem, een vriend als gij voor mij wenste te kunnen zijn...
Ik kende hem in al zijn waarde; hij verzuimde niets om mij nuttig te zijn. Zijn
voorbeeld was niets dan vermaning; zijn lessen waren uitmuntend. Hij verzekerde
mij dat hij gerust en gelukkig was; ik twijfelde er niet aan, maar zijn geluk was het
mijne niet! Hiertoe was reeds mijn smaak te bedorven. Ik rukte mij, hoe veel dit mij
kostte, van hem af, en sedert was mijn leven niets dan een zwarte keten van misdaden
en buitensporigheden. Gezellen had ik, maar ik verachtte hen te zeer om hen tot
vrienden te maken. Ik gaf mij over aan de tomelooste wellust; ik verleidde vele
onschuldigen; ik werd, door nood geperst, een berucht valsspeler. Kortom, ik maakte
mij schuldig aan meer dan één moord, dewijl ik mijn meerderheid met de degen
kende, op hen die mij mijn trouweloosheid wilden vergelden. Het laatste gevecht
liep noodlottig ongelukkig voor mij af, en ik hield mij van de overwinning verzekerd.
Eén ondeugd beging ik niet, omdat ik die verachtte: ik doel op die onmatigheid die
de mens van zijn rede berooft.’ Hij zweeg een weinig.
‘Nu draag ik de gevolgen van mijn misbruikt leven. Sedert ik mijn smart gevoelde,’
(hier wees hij op zijn borst) ‘dacht ik dat ik het leven er niet zou afbrengen. Dit
denkbeeld verschrikte mij - nu, niet bedwelmd door zinnelijke vermaken, niet
weggescheurd door mijn driften, en gewoon zijnde te denken, keerde zeer natuurlijk
mijn aandacht op mijzelf. Mijn consciëntie ontwaakte; zij riep: er is een God! Aan
Hem zult gij rekenschap
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moeten geven van al uw daden en gedachten; ik ben zijn rechter op aarde, maar
weldra zult gij voor Hem verschijnen!’
Hier zweeg hij door vermoeidheid, maar vermoedende dat hij mij nog meer te
zeggen wenste zweeg ik, en hij ging eindelijk met een flauwe stem dus voort: ‘Ik
moet sterven! Sterven in de volle bloei mijner jeugd - nauwelijks zevenentwintig
jaar! Hoe vreselijk is dat, ik moet! Niet dat ik het leven zeer bemin; voorlang was
het niets meer waard voor mij. En wat betekent het ook veel, indien men het niet
houdt voor een staat van voorbereiding, waarin onze vermogens zich aanvankelijk
ontwikkelen? Neen, Saint André, ik was bedwelmd, maar niet gelukkig. Dit is het
niet al! Ik verachtte mij zelf, omdat ik de moed niet had de ketens der ondeugd te
verbreken - o! niets is zo laag, zo lafhartig, dan de slaaf der driften die hem zelf toch
niet voldoen, of ons bewaren voor de gesel van het geweten! - Ik verachtte mij zelf;
om dit te ontvlieden dompelde ik mij al dieper in de stroom der ondeugd. Altoos had
ik eerbied voor waarlijk vrome mensen; nooit vermengde ik die met huichelaars. Als
ik zag hoe gelukkig, hoe gerust zij waren, steeg er ook wel eens een vurige, hoewel
kortstondige wens in mij op: ware ik als deze! Ik nam ook wel eens voor in later
jaren mijn gedrag te verbeteren; ik vergat dat de hebbelijkheid tot zondigen dit wel
onmogelijk zou kunnen maken. Nu weet, nu ondervind ik dit, en dit brengt mij’ schreeuwde hij - ‘tot wanhoop!’
Hier zweeg hij; ik wenste te kunnen spreken, iets troostlijks te kunnen zeggen;
dan, mijn droefheid maakte mij stom. Ik zweeg en weende - eindelijk vroeg ik hem:
‘Kunt gij berouw hebben, mijn vriend?’
Hij: ‘Berouw? Ja! ik heb berouw, het diepste berouw, maar wat zal dit mij baten?
Kan ik, ongelukkige, dit anders tonen dan door woorden? Weet ik ook of dit berouw,
indien ik in 't leven bleef, sterk genoeg blijven zou om mij een voorwerp der
Goddelijke ontferming te maken? Weet ik zelfs wel eens of het oprecht is?’
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Ik: ‘Dit weet gij niet, maar de Alwetende weet het!’
Hij: ‘Ja! Dat weet de Alwetende - wist ik het ook! O, dan zou ik op mijn aangezicht
nedervallen, Hem durven bidden, niet om mij te vernietigen (daarvoor beeft mijn
ziel terug!), maar om mij al de gevolgen te doen lijden van mijn zo misbruikt leven,
totdat ik... Hoe duister is mij alles!... Ik zou alleenlijk bidden dat Hij mij niet in alle
eeuwigheid verwierp! Maar dit is mij onbekend, daarom wanhoop ik - ik heb de
Almachtige wederstaan; ik heb zijn rechter, mijn geweten, bespot; tegen mijn eigen
overtuiging gezondigd. Wie, zegt het heilig boek, heeft zich tegen God gesteld en
vrede gehad? Vrede! Gij daalt niet in de boezem des zondaars! Ik lijd nog veel meer
in mijn ziel dan in mijn lichaam. Ik kan mij niet zien dan met schrik en verachting,
en ik zie niets dan mij zelf. O, hoe duidelijk zie ik in het verband oorzaken en
gevolgen! Nooit dacht ik dat een doodsbedsbekering iets waardig was... Die God die
ik thans als mijn rechtvaardige rechter voor mij zie, weet dat ik tegen mijn licht
zondigde. Hoe vele goede, natuurlijk goede neigingen moest ik verwrikken, hoe vele
goede gedachten stremmen, hoe vele goede wensen verstikken, om, nog zo jong,
zulk een deugniet te kunnen worden. Ik ken het evangelie, maar dat zelfs veroordeelt
mij.’
Zijn koorts verhief zich zo geweldig, dat ik besloot hem nu geen ogenblik te
verlaten, maar bij hem te blijven totdat hij mijn zorg niet meer zou behoeven. Hij
lag des zonder bewustheid, ijlde verschrikkelijk, en de naam die hij reeds zo dikwijls
noemde zweefde gedurig op zijn lippen.
Daags voor zijn overlijden bezocht mij mijn jongste broeder, een jongeling van
grote talenten en een goed hart, doch die ik meermaals duchtte dat niet bestand zijn
zou voor de verleidingen van een wereld waarin hij nu zich begon bekend te maken.
Ik verhaalde hem het geval; hij werd bleek, en zei mij dat hij Van Arkel kende, doch
vroeg niet om hem te zien. Maar dewijl ik wenste dat hij hem zag, zei ik aan Van
Arkel dat mijn broeder
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St. Just bij ons gekomen was. Hij verzocht dat ik hem voor zijn bed zou brengen. De
jongeling, nauwelijks negentien jaren, volgde mij. Zo als Van Arkel hem zag, zei
hij, zich met moeite oprichtende en op zijn rechter arm steunende: ‘Nader, St. Just!
Zie in mij hoe rampzalig de zondaar die zijn God verloochende sterft! Zie mij met
aandacht - hier ben ik die woeste deugniet geenszins! Eertijds was ik de vreugd der
bijeenkomsten, en nu - schrik niet terug voor gij mij in al mijn smarten en
doodsangsten gezien hebt. Ik herroep voor u alles wat ik u geleerd heb. Er is een
God! Hij is mijn rechter; Hij zal eens uw rechter zijn. Verlaat de weg der zedeloosheid,
gij hebt nog maar weinig treden op dezelve voortgelopen; hij brengt ons tot het
eeuwig bederf. Volg uw broeders voorbeeld, zijn lessen; indien gij die volgt zullen
zij u gelukkig maken. Heb eerbied voor uw verlicht geweten; wee u indien gij doet
zoals ik deed, dat veracht en overschreeuwt. Volg uw goede neigingen, voldoe aan
uw opvoeding, voldoe aan hetgeen men van u verwacht, en God, die barmhartig is,
zal u de dwaasheden uwer jeugd vergeven.’
Mijn broeder was als van de donder getroffen; hij viel op zijn knieën voor het bed,
en zag Van Arkel aan, met grote, verwijde, strakke ogen. Eindelijk begon hij te
wenen, en snikkend vroeg hij: ‘Is er, mijn vriend! geen hoop meer?’ Dit was zijn
ontzettend antwoord: ‘Noch in deze, noch in de toekomende wereld.’ Wij verstomden
door schrik en droefheid. Na lang stilzwijgen ging hij dus voort: ‘Gij, mijn jonge
vriend, moet mij beloven hetgeen ik met stervende lippen van u eis.’ Mijn broeder
drukte hem sprakeloos de hand. ‘Zeg aan onze gezellen dat ik plechtig alles herroep
wat ik geleerd heb. Verhaal hun in welk een staat gij mij vond; verzeker hun dat mijn
geest ondraaglijk helder is, dat mijn verstand onberoerd is. Zeg hun dat ik bedaard,
ijselijk bedaard ben - dat ik, sedert ik over mijzelf denk, zie, overtuigend zie dat een
goddeloos leven een rampzalig einde voor mij hebben moet, en voor hen hebben zal.
Indien zij
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spotten, dan verzwaren zij slechts hun verdoemenis; moed is hier dolle, razende
uitzinnigheid. Laten zij zich niet vleien met de vernietiging! Zij zullen eeuwig
aanwezig blijven, om alles te lijden wat ik aanvankelijk lijd. Gij, mijn vriend, zijt
meer verleid dan schuldig; gij hebt nog de hebbelijkheid tot zondigen niet. Ik bezweer
u, waak tegen uw driften; zij zijn de gezellinnen der jeugd; wee u indien gij u door
haar laat wegslepen! 't Zijn ontrouwe vrienden, zij verlaten ons, om ons over te geven
aan wroeging; die wroeging brandt in mijn borst en pijnigt mij oneindig meer dan
deze smartelijke wonde.’ Hier vouwde hij zijn handen samen, en zijn hoofd
opheffende bad hij: ‘O grote God! Mocht mijn rampzalig einde voor deze lieve
jongeling zo nuttig zijn als mijn hart vurig bidt! Mocht ik allen die ik verleid, die ik
geërgerd, die ik misleid heb, om mij kunnen verzamelen, opdat zij getuigen waren
van mijn oprecht berouw! Ach! Mocht ik hun verwijtingen in de duistere eeuwigheid
niet horen! Mochten zij zich beteren, en hier nog aanvankelijk voldoen aan hun
heerlijke bestemming.’
Uitgeput door zo veel en ernstig spreken zeeg hij geheel op zijn kussen neder, en
lag zonder spraak. Maar ik geloof dat hij ons kende, want zijn ogen volgden al onze
bewegingen. Mijn broeder stond op, en omhelsde mij met al het vuur der jeugd,
weende aan mijn hals, en verzekerde mij dat hij van dit ogenblik af zich wilde
verbeteren, mij nooit verlaten, zich geheel door mij laten leiden! ‘Mijn besluit’, zei
hij, ‘is genomen, ik ontwaak uit mijn bedwelming. Ik kende de deugd, ik beminde
haar. Ik was van haar afgedwaald, maar ik keer tot haar weder, zij alleen maakt
gelukkig.’ Wat kon ik antwoorden? Ik drukte hem aan mijn hart, en zei alleenlijk dat
dit het gelukkigste ogenblik van mijn leven was; meer te zeggen liet mij mijn
aandoening niet toe. Ik ken mijn broeder, ik ben gerust dat hij uit overtuiging dit
goed oogmerk met moed en ernst zal uitvoeren.
Van Arkel sleet de volgende nacht in zulke angsten, dat mijn
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pen veel te zwak is om die te beschrijven. Nu en dan viel hij in stuiptrekkingen, die
zo geweldig waren dat het gehele bed schudde en beefde. Hij bedaarde, maar
onmachtig om te spreken lag hij roerloos. Toen hief hij zijn brekende ogen ten hemel,
en bewoog zijn lippen als iemand die met aandacht bidt. Ik dacht dat wij zijn laatste
woorden gehoord hadden; maar weinige minuten voor zijn dood herkreeg hij zijn
stem nogmaals, en met afgebroken woorden zei hij: ‘Mijn krachten begeven mij maar mijn verstand was in mijn - volle gezondheid nooit - zo - helder - nooit - zag
ik zo verre door - en wat zie ik! Niets dan - verschrikking.’ - Hij zweeg; wij weenden.
‘Nader nogmaals, mijn - vrienden! - Waar zijn uw handen - geef mij die, nog éénmaal! - Ik - sterf - maar niet - in wanhoop.’ Zo blies hij de laatste adem uit.
Ziedaar, Mejuffrouw, hetgeen ik u te berichten heb! Zo was het einde van de
beruchte Van Arkel! Mijn geest is te veel ontroerd om hier enige aanmerkingen over
te maken - mijn droefheid bedwelmt mij te zeer. Laten wij hopen dat de barmhartige
God zich ontfermd heeft over deze berouwhebbende zondaar.
Ik heb enige moeite gehad om hem, als zijnde een protestant, een betamelijke
begraafplaats te bezorgen. Evenwel, dit is mij gelukt; hij ligt in mijn bos, ik zal hem
een eenvoudig gedenkteken oprichten, met een opschrift dat nog voor anderen nuttig
zijn kan.
Hier heeft hij geen schulden; hij had voor hij uit zijn logement ging alles afbetaald,
mogelijk dewijl hij zich met de overwinning vleide, en wel wist dat dan zorg voor
zijn veiligheid hem ver van Parijs zou houden. Mijn broeder heeft mij verhaald dat
zijn antagonist, die hij zeer wel kent, niet dodelijk gewond is; maar, hoewel hij hem
bezocht had, hem niet gezegd had met wie hij geduelleerd heeft - hij had alleenlijk
laten blijken dat dit in het bos van Boulogne was voorgevallen.
Indien ik, Mejuffrouw! wat al te omstandig geschreven heb,
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vergeef mij dit - mijn onderwerp nam mij geheel in - ik heb de eer mij te noemen,
Mejuffrouw!
uw ootmoedige dienaar,
Victor de Saint André.

44 Betje Stamhorst aan Anna Hofman
Lieve Naatje!
Hoe gaarne zou ik uw aangename brief, naar mijn gewoonte, vrolijk en zoals de
fijntjes zeggen: opgeruimd beantwoorden!
Mijn hart laat mij thans niet toe op deze trant mijn geest wat lucht te geven. Mijn
droefheid is te groot, en ook mij veel te dierbaar, om die in haar heilige rechten te
krenken - Keetje, onze lieve Keetje moest het enig onderwerp van mijn brief wezen.
Tevergeefs hebben wij allen ons met de hoop gevleid, dat zij beter werd; dat de
tijd, en zorgvuldige oppassing van onze zijde, haar geheel herstellen zouden. Ik lag
zelfs wat overhoop met onze doctor, omdat die ook toen ik mij alles goeds beloofde,
mij nooit kon beloven dat zijn beminnelijke zieke weldra zo gezond zijn zou, dat hij
niet dan als vriend van ons huis bij ons kon komen. Hij zei zelfs aan mijn moeder
dat hij vreesde voor het leven van haar lieve nicht. Mij dacht, ik had enige dagen de
ondervinding vóór mij, en zij is toch de beste leermeesteres. Keetje scheen mij iets
beter, en hoewel zij noch at noch sliep, zoals ik wel wenste, hoopte ik toch dat haar
jeugd, en de tedere zorgvuldigheid van ons allen, niemand uitgezonderd, haar aan
onze vurigste wensen zouden wedergeven. Zij was zo gehoorzaam aan alles wat mijn
moeder en de doctor haar raadden, zij poogde zo van harte het hare tot haar herstelling
toe te brengen, zij begon zelfs weer aan het leven gehecht te worden. Zij zag, zij
erkende dat zij ons allen niet alleen aangenaam maar dierbaar
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was; en haar liefde voor mijn moeder - waarlijk, Naatje! Ik geloof dat ik, en gij
weet hoe ik mijn moeder eer en bemin, haar daarin niet kan overtreffen. Nu en dan,
zodra de zon op 't schoonste van de dag door de bijna ontbladerde bomen helder
scheen, wandelde zij tussen ons, en op mijn arm leunende, een weinig in het kleine
bos. Zij vond zo een klein wandelingetje zelfs aangenaam, hoewel het haar een weinig
vermoeide. Voor enige dagen hoorde ik dat mijn vader tegen de doctor zei: ‘Ziet gij
dan niet, mijn vriend, dat mijn nicht merkelijk beter wordt? Zij is, 't is waar, zeer
zwak, en zeer vermagerd, maar mij dunkt toch dat wij gewonnen hebben.’ Begeriger
dan ik zeggen kan om zijn antwoord te horen, dewijl mij dacht dat zijn gelaat ernstiger
stond dan naar gewoonte, bleef ik staan zonder gezien te worden. Zie hier zijn
antwoord: ‘Ik zie wel dat juffrouw Wildschut pogingen doet om te herstellen, en zich
geheel onderwerpt aan alles wat ik haar voorschrijf, maar ik vrees, mijnheer, dat zij
gekrenkt is en niet zal herstellen. Zij heeft verdriet, en dewijl zij dit verbergt vlei ik
mij niet dat wij haar in vorige gezondheid zullen behouden.’ Dit zei ik aan mijn
moeder, die zulks ook vermoedde en naar de gelegenheid uitzag om haar daar over
te onderhouden. Deze gelegenheid deed zich weldra op. Zij weende; mijn moeder
vroeg, deelnemend, naar de reden daarvan. ‘Ach! mijn lieve tante!’ zei zij, ‘zou ik
niet wenen? Ben ik dan de oorzaak niet van mijn vaders dood? Zal God mij dit ooit
vergeven? Kan ik dit ooit mijzelf vergeven? O! mocht ik zeer oud worden, om nog
in deze wereld boete te doen door een streng leven! O! ware mijn gezondheid reeds
genoeg gevestigd om, buiten gevaar, mij aan allerlei droefheid en onthoudingen te
kunnen overgeven, in de hoop dat ik, als ik sterf, genade en vergeving mocht erlangen
en niet eeuwig ongelukkig zijn!’ Nu begreep mijn moeder waarom zij zich zo geduldig
onderwierp aan alle onaangename geneesmiddelen die men haar voorschreef, en
waarom zij zo bestendig weigerde iets verkwikkelijks te gebruiken - zij, die voormaals
zo verzot was
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op alles wat de smaak streelt! Gij kunt niet twijfelen of wij allen het onze gedaan
hebben, en nog doen, om haar dit denkbeeld te ontnemen; vooral heeft mijn moeder
gepoogd haar zedelijker begrippen te geven van berouw en levensverbeteringen.
Doch helaas, tevergeefs! Zij kan, schijnt het, haar God niet zien dan als een vertoornd
rechter, die haar straffen zal voor de dood van haar vader. Onze lieve vriendin Klinkert
heeft, ten koste van haar rechtzinnigheid, ook meermaals met haar gesproken, op
een wijze die mij overtuigt dat de natuur boven de leer gaat. Keetje behoudt
ondertussen nog een trek uit haar vorig karakter: zij doet zo gaarne haar eigen zin,
en dit maakt haar godsdienst tot een eigenwillige godsdienst.
Zo aanstonds hebben wij de brieven gelezen, die zij, met tussenpozen, geschreven
heeft. Wij vinden er blijk in van haar natuurlijk goed verstand; wij zien er ook uit,
hoe wél men zich uitdrukt als het hart ons dicteert. Zij gaan hier ingesloten, met het
verzoek dat gij die adres gelieft te geven; zeg mij ook eens wat gij er over denkt.
Groet voor 't overige allen, maar bewaar de kus des vredes voor uw brave,
beminnelijke Walter. Voor altoos ben ik uw vriendin,
Betje Stamhorst.

45 Cornelia Wildschut aan haar moeder, en haar vrienden en
vriendinnen Hofman, Lelijwijk, Van Veen, Walter en De Groot
Tedergeliefde Moeder! Waarde vrienden!
Met u allen stond ik in betrekking; gij allen had mij lief; gij allen beoogde, ieder
naar zijn doorzicht, mijn geluk! Maar ik, helaas, was de dwaze vijandin van mijzelf.
Ik viel in de strikken, gespannen door de snode Van Arkel, en zijn nog snodere zuster.
Deze twee monsters verkoos ik boven u allen; hun gaf ik gehoor, en weigerde uw
vermaningen gehoor te geven. Hoe
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kunt gij u dan nog verwonderen, als ik zeg dat ik mijn vader in 't graf gestoten heb?
Ja mijn vrienden! Het was mevrouw Lenting die mij bedroog, die mij verzekerde dat
mijn nicht Betje en juffrouw Hofman verliefd waren op haar broeder; dat zij mij
poogden afkerig te maken van hem, en uit laag eigenbelang werkten. Zij bewoog
mij mijn vader te tergen en mijn moeder te bedriegen; zij was het die mij in Maltha
afwachtte, en des mijn onverantwoordelijke vlucht begunstigde; zij stelde de brief
op die ik voor mijn moeder achter liet.
Denk echter niet dat ik dit schrijf om mij geheel en al te ontschuldigen. Neen, ik
was wel onnozel bij gebrek van ondervinding, maar had mijn lichtzinnige
onbedachtheid mij niet overmeesterd, ik zou mij door uiterlijk en zeer ongegrond
behagen niet hebben laten wegvoeren. Ik zou ten minste getwijfeld hebben of ik een
vrouw, die ik zo weinig en zo korte tijd kende, moest stellen boven zo vele brave
lieden die belang in mij namen, en die mij zo vele proeven van vriendschap gegeven
hadden. Ik zou zeer zeker mijn moeder niet misleid, noch mijn vader uit
halsstarrigheid vertoornd en bedroefd hebben; ik zou mij de goede lessen van mijn
overleden gouvernante herinnerd en die gevolgd hebben. Maar helaas! Naarmate ik
mij zelf moet beschuldigen, ben ik te ongelukkiger.
Mijn lieve tante heeft mij de historie van de verloren zoon voorgelezen; wat kan
dit mij troosten? Hij immers liet zijn vader niet sterven door verdriet; hij ook kon
zeggen: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. O God! Wat zou ik willen geven indien
ik dit doen kon, en als hij mijn vader bidden om vergeving van alles wat ik misdaan
heb! Dit niet te kunnen doen is mijn straf! Ik heb die verdiend; zij zal mij de dood
doen, maar wie is dit te wijten dan mij zelf!
O mijn geliefde vriend Walter! Gij weet (kon gij dit vergeten!), gij weet hoe ik
mij omtrent mijn vader uitdrukte! Die goede minzame vader, die mij poogde te redden
en gelukkig te maken!

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

209
Ik zal alles belijden. Om mijn schijnvriendin te wreken verhardde ik mij, ja - weigerde
ik de heer Van Veen, die mij zo edelmoedig behandelde, gehoor te geven. Om haar
te wreken beledigde, hoonde ik hem, opdat mijn vader zijn wil niet hebben zou. Dit
is echter ook waar, dat ik Van Arkel hield voor een braaf man, die mij beminde en
geen ander oogmerk had dan om mij van alle dwang te bevrijden, dwang die mij zo
vreemd als ondraaglijk was. Ik beminde hem niet, maar hij behaagde mij meer dan
alle jonge lieden die ik kende. Hij heeft mij voor mijn dwaasheid gestraft, en mij
behandeld zo als nooit een meisje door een snode kerel behandeld werd; immers zo
geloof ik. Want helaas! mijn kennis aan de wereld is zo gering, dat ik daar niet aan
twijfel. O mijn vrienden! Hij heeft mij zeer, onuitsprekelijk ongelukkig gemaakt!
Doch dit weet gij allen. Ach! Hoe moet ulieder hart voor mij gebeefd hebben, gij die
hem kende! Hoe zeer gij mijn dwaze stap laakte, gij zult toch ook medelijden met
mij gehad hebben. Dit zag ik duidelijk in het gedrag van u, mijnheer Walter! Van u,
mijn goede, minzame De Groot!
Nooit vergeet ik dat woord: ‘Uw wens zal vervuld worden, gij zult uw vader niet
meer zien.’ Hiervoor bezweek ik! Ik dacht dat ik gestikt zou hebben; zo velerlei nooit
bekende aandoeningen verscheurden mijn toen brekend hart! Wanhoop was mijn
deel; mijn tranen vloeiden wel, maar zij gaven mij geen verlichting; mijn reeds
ontstelde gezondheid kreeg een schok die ik niet zal te boven komen dan om nog
vele jaren alles te lijden wat ik, ontaard kind! verdien en te wachten heb.
Nog zou ik hopen op de barmhartigheid van die God die ik dagelijks meer leer
kennen - maar zal die God mij ook vergeven dat ik mijn vader, mijn liefhebbende,
goedaardige vader vermoord heb? Zo hij nog leefde, zo hij mij alles vergaf, zo hij
mij blij aannam, ik zou hopen. Ach, hoe zou ik door oprecht berouw, door tedere
kinderlijke liefde, hem dwingen mij weer te beminnen en in zijn gunst te herstellen!
Maar daar dit God niet
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behaagt, vrees ik dat ik hieruit moet afleiden dat ook Hij, die rechtvaardig is, mij
verstoot.
O mijn geliefde vriendin Hofman! Vergeef mij mijn dwaze ondankbaarheid!
Vergeef mij alles waarmee ik u beledigde! Kunt gij uw arme, vernederde vriendin
wel alles vergeven? Maar gij zijt zulk een edel jong mens, gij beminde mij met
medelijden; ontzeg mij die liefde niet! Nu herinner ik mij dat aandoenlijk toneel 't
welk wij hadden toen ik u schimpend en spottend toebeet: ‘Welnu, juffrouw Hofman!
Nu kunt gij nog hopen’; en gij, dit zo edelmoedig omkerende, zei: ‘Ja mijn lieve
vriendin, nu heb ik nog hoop.’ Heugt het u nog, dat ik toen zelfs uw liefde niet kon
weerstaan, maar aan uw boezem weende?
Gij mevrouw Lelijwijk, die zulk een sterke invloed maakte op mijn hart, die ik
met hoogachting lief had, ja zo lief had, zo hoog achtte, als ik nu nog mijn zaliger
gouvernante bemin en hoogacht. Kunt gij mij vergeven dat ik u opgaf om een snode
listige vrouw die mij bedroog? Beklaag mij over mijn lichtzinnigheid, terwijl gij mij
beschuldigt over mijn verkeerdheid. Hoe onwaardig was ik uw vriendschap! Hoe
slecht beantwoordde ik de goedheid die gij voor mij had, het belang dat gij in mij
stelde. Maar hiervan draag ik thans de gevolgen.
En gij, mijn waarde Moeder! Vergeef toch het ongenoegen en de schande die ik
u aandeed! Was het niet genoeg dat gij door de ondeugende Van Arkel en zijn zuster
bedrogen werd; moest ik, uw enig, uw altoos zo geliefd kind, u ook bedriegen! Uw
gunsten treffen mij levendig, mijn geweten zegt mij gedurig dat ik u ondankbaar
behandeld heb. Ik ben de oorzaak van 't verlies van uw man, mijn lieve vader! Kunt
gij mij wel alles vergeven? Ik weet wel dat ik geen deel meer hebben kan in uw
moederlijk hart, alleen - haat, veracht mij toch niet! En wanneer ik dood ben, vergeet
dan spoedig uw zeer schuldige dochter! - Vaarwel mijn tederbeminde Moeder! Bid
voor mij, opdat God mij mijn zonden vergeve.
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Hoe, mijnheer Van Veen, zal ik aan u schrijven? Zult gij u niet gedurig herinneren,
zoals ik mij dit herinner, met welk een hoon en schimp ik u de laatste maal ontving?
Hoe ondankbaar ik uw edelmoedig oogmerk verdacht, en, zo ik waande, verijdelde?
Hoe was het mogelijk dat gij mij beminde? Maar gij kende mij niet dan van mijn
beste zijde; gij wist niet dat ik, om mijn vader te weerstaan, bekwaam was mijn geluk
te verderven, en mij over te geven in de macht van iemand die ik niet beminde zoals
ik hem moest bemind hebben, om bij goedaardige mensen een verschoning te hebben
voor mijn verkeerde, onzinnige stap. Ik bedank u voor alles wat gij zowel voor mijn
ouders als voor mij hebt pogen te doen. Maar zult gij mij niet afkerig beschouwen
als ik u belijd, dat de onwaardige wijs waarop ik u uw afscheid gaf minder ten
oogmerk had u te beledigen dan mij tegen mijn vaders wil te verzetten? Hoe veel
reden hebt gij om God te danken dat uw ogen open gingen voor het te laat was! Dat
gij mij leerde kennen voor iemand die noch uw achting, noch uw liefde verdiende!
Mocht gij met een vrouw, u beter waardig, gelukkig zijn, en vergeten dat gij eens
een Keetje Wildschut beminde!
Brave edelmoedige Walter! Wat zal ik aan u schrijven? Alles wat gij voor mij
deed is zo veel, zo groot, dat ik, al leefde ik nog vele jaren, u nooit zou kunnen
vergelden naar uw waarde. Kan ik mij ooit zonder siddering herinneren door welk
een geweldig middel gij mij moest redden, uit een ongeluk waarin mijn dwaasheid
mij geworpen had en waarin mij mijn halsstarrigheid hield? Wat kon, wat zou er van
mij geworden zijn, indien ik dus, door u, niet tot inkeer en nadenken was gebracht
geworden? Mijn tijdelijk en eeuwig geluk waren hoogstwaarschijnlijk verwoest, en
ik - maar de schaamte en droefheid als ik mij dit alles, hoewel duister, verbeeld,
beletten mij hierover meer te schrijven. O, indien ik mocht herstellen tot mijn vorige
gezondheid, dan zal ik mijn gehele leven lang boete doen, en mij alle aangenaamheden
des levens streng weigeren. Ik heb zeker
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geen het minste recht meer op het geluk dat ieder mij in dit huis van vrede en
vergenoegen poogt aan te brengen. Ik moet veracht, gehoond, diep vernederd worden;
ik moet door aanhoudende kwelling mijn zonden uitroeien. Dan, dan alleen zou ik
misschien nog durven hopen op vergeving! Daar de Voorzienigheid u uitkoos om
mij te behouden, zo smeek ik u, bid God voor mij! Ik, die mijn vader vermoordde,
durf nauwelijks mijn ogen tot Hem opheffen die ons gebood: ‘Eert uw vader en uw
moeder opdat het u welga en gij lang leeft op deze aarde’; en de God die gij dient
vergelde u ook deze liefdedienst!
En u, mijn vriendelijke, medelijdende De Groot! Gij die zo vurig belang in mij,
een niet slechts verdwaalde maar halsstarrige nam, u dank ik uit grond van mijn thans
gebroken hart voor alles wat gij omtrent mij deed; uw goed hart belone u, en God
zij u een toegenegen Vader! Maar uw werk omtrent mij is afgedaan; uw
toegeeflijkheid kan mij niet meer nuttig zijn. Gij zou mogelijk door uw gaaf van
overreding mij bewegen min gestreng omtrent mijzelf te zijn, en hoe zou ik dan
behouden worden! - Gij zag, gij voelde het onderscheid dat er is tussen mijn geliefde,
ook eens zo ongelukkige, maar geheel schuldloze Harris. Zij had een doorwond hart,
doch die wonden waren zuiver; zij had niets dan de balsem der vertroosting nodig.
Ik? O, ik was om het zo te noemen verkankerd! Harde, strenge middelen moesten
mij behouden. En nu nog, ik herhaal het, kon uw zachtzinnigheid mij benadelen.
Denk niet, mijn vriend, dat ik mij zelf te veel verwijt! Noch Van Arkel, noch zelfs
zijn zuster zijn de oorzaken van mijn vaders dood. Ik, ik ben de enige, de verfoeilijke
oorzaak! Dit denkbeeld, en het overschijnt alle andere, is onophoudelijk voor mij;
oordeel wat ik lijd en lijden moest sedert ik tot mijzelf en tot inkeer kwam!
Ik ben zeer vermoeid door zo veel te schrijven, maar ik kan niet van deze wereld
gaan voor ik van u allen afscheid nam, voor ik mijn zonden beleed, voor ik u allen
gebeden heb dat gij
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mij al de moeite, het verdriet, al de zorgen die ik u allen veroorzaakte, wilt vergeven.
Omhels voor mij mijn vrienden, hen die belang in mij namen; de heer Samuel de
Groot, mejuffrouw De Groot, en groet met genegenheid de brave Ligthart, die mij
altoos met zo veel oprechtheid behandelde. Och, mocht ik op mijn knieën, en badende
in mijn tranen, aan mijn dierbare vader kunnen schrijven! Mocht ik hem kunnen
smeken om vergeving! Mocht ik hem nog maar éénmaal zien! - één woord van hem
horen! - die zegen heb ik mij onwaardig gemaakt. Mijn droefheid stijgt tot zulk een
hoogte, dat ik nauwelijks de pen kan houden om u allen te schrijven.
Vaar eeuwig wel!
Cornelia Wildschut.

46 Anna Hofman aan Sara Lelijwijk
Mijn geëerde vriendin!
Thans heb ik zeer aandoenlijke tonelen voor u te schilderen. Ik bevind mij aan het
huis van de heer Stamhorst; diens zoon heeft mij afgehaald, dewijl onze lieve Keetje
zeer verlangde mij voor zij stierf nogmaals te zien. Gij kunt wel denken dat ik terstond
met hem ging, niet alleen om haar dat genoegen te geven, maar om ook aan de liefste
wens van mijn aan haar gehecht hart te voldoen. Om uw belangnemende
nieuwsgierigheid niet te pijnigen zal ik u terstond zeggen dat onze lieve vriendin niet
herstellen kan. Haar krachten zijn gesloopt, ook door de te grote pogingen die zij
heeft aangewend om tot gezondheid te geraken, en dan haar gehele leven boete te
doen. Dit ziet zij nu, even klaar als zij al haar verkeerdheden ziet en betreurt. Evenwel,
zij getroost zich alles; haar wil is geheel aan die van haar Schepper onderworpen,
haar gehele ziel is rust en kalmte. De grote offerande is volbracht; zij heeft haar eigen
wil verloochend, zij volgt in alles, en dat met blijmoedigheid, de
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raad van haar dierbare vrienden. Zij hoopt op de vergeving, en wacht haar dood met
bedaardheid af. Zij lijdt nog veel, heeft vele benauwdheden, doch klaagt niet, en is
minzaam omtrent allen die bij haar zijn; alles is gunst, is weldaad wat zij ontvangt.
Oordeel hieruit hoe groot haar erkentenis, hoe oprecht haar bekering is: zij, nooit
gewoon aan tegenspraak, zij, die niet wist wat het zegt afstand te doen van eigen wil,
eigen verkiezingen, eigen opvattingen, eigen smaak! Zij heeft des gestreden, maar
haar overwinning is ook volkomen; en hiervoor dankt zij God.
Zo als zij mij zag, deed zij een helaas vergeefse poging om uit haar fauteuil op te
rijzen; ik viel haar om de hals, wij beiden weenden, evenwel haar tranen waren veel
bedaarder dan de mijne. Dit onverwacht bezoek, waartoe zij niet was voorbereid,
deed haar, en ook mij, veel te sterk aan. Zij is bijna een schaduw, maar nog even
schoon en veel beminnelijker voor mijn hart dan ik haar ooit kende. Zij zeeg met
haar gelaat op mijn sterk kloppende boezem, en sloot voor enige minuten haar ogen.
Kort daaraan, mij aanziende, vroeg zij glimlachende: ‘Hebt gij nu nog hoop, Naatje?’
Deze vraag deed mijn gehele ziel trillen: herinner u waarop zij doelde! ‘Ja, mijn
vriendin! Mijn lieve vriendin! Ik heb niet alleen hoop, maar die hoop is reeds vervuld;
ik geniet meer dan ik ooit durfde hopen.’ Mijn aandoeningen overstelpten mij zo
geweldig dat ik snikte, en zij was te zeer bewogen voor haar zwakke toestand. Haar
tante, mevrouw Stamhorst, vond goed dat zij een weinig zou gaan liggen. Men bracht
haar in dezelfde kamer te bed; zij keerde haar hoofd naar mij toe en zag mij met
tederheid en aandacht onbeweeglijk aan. Men gaf haar het medicament; zij nam het
zwijgende, greep mijn hand, hield die, kuste die, maar zei niets. Mevrouw liet ons
alleen, hoe gaarne Betje bij ons zou gebleven zijn. Wat bedaard zijnde, poogde zij
op te rijzen; ik hielp haar, gesteund in kussens. ‘Mijn oprechte vriendin!’ zei zij,
‘mag ik geloven dat gij mij alles vergeven hebt; dat gij mij mijn val, die ik alleen
mijzelve wijt, niet al te zwaar toerekent?’ - ‘Zo ik u niet
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zo teder en oprecht beminde, dan zou deze vraag mij minder bedroeven. Ja mijn
vriendin! Ik heb alles vergeven, indien hier iets te vergeven is; ik betreur uw val,
maar heb die voorzien.’ Zij drukte mijn hand aan haar hart en zei: ‘Altoos verdiende
gij mijn vertrouwen, ook toen, toen ik u verdacht, bedrogen door de snode vrouw
die mij betoverd had. Ik ga u tonen dat ik u weet recht te doen: lees deze brieven.’
Zij gaf mij uit haar portefeuille twee brieven van Van Veen, waarin hij haar zijn
liefde bekendmaakte en om de hare bad! Ik las beide, om haar te voldoen. ‘Ik wist
wel, mijn vriendin, dat Van Veen u meer beminde dan hij in staat was met woorden
uit te drukken.’ - ‘Ik twijfel er niet aan, gij sprak veel met hem, maar weet gij ook
dat ik hem begon lief te hebben?’ Zij bloosde en sloeg haar ogen neder.
Ik zweeg; zij ging dus voort: ‘Dat ik hem nog zou beminnen, indien ik niet wist
dat ik niet lang leven kan, en wel overtuigd was dat ik hem nooit zou kunnen
verdienen. Ik zag altoos wel dat hij geen onaangenaam jongeling was, maar ik raakte
geheel in een draaikring, en had geen aandacht dan voor de zuster van mijn verleider
- laat ik maar alles belijden. Ik meende dat mijn vader mij ten koste van mijn geluk
wilde dwingen, en dwang was voor mij, gij weet het, ondraaglijk. Ik meende ook dat
mijn vader Van Arkel en zijn zuster slecht behandelde, des wilde ik beiden vergoeding
doen. Hierbij kwam nog dat Van Arkel mij meer behaagde. Evenwel, als ik eens een
ogenblik bedaard dacht, merkte ik wel dat mijn hart niet onverschillig was voor Van
Veen. Zie daar, dwaasheid en halsstarrigheid brachten mij in al mijn ongelukken, en
maakten dat die edelmoedige jongeling, zo hij zich zelf wilde achten, mij moest
opgeven, zoals hij ook, door mij getergd en gehoond zijnde, deed.’ - Zij zweeg. Welk
een uitdrukking voor mij! Nooit, mijn Saartje, dacht ik dat onze vriendin voor liefde
vatbaar was; mij dacht, hiertoe was noch haar aard noch haar hart gestemd. O! indien
de heer Wildschut vaderlijk gehandeld en zijn verstand gebruikt had,
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hoe gelukkig zou nu zijn dochter zijn! Hoe veel verdriet zou hij zichzelf gespaard
hebben! Deze gedachte maakte mij zo verdrietig, dat ik met misnoegen dacht aan
een man die zo veel tot zijn en zijn kinds verdriet heeft toegebracht.
‘Bemint gij,’ vroeg ik, ‘dan nu nog Van Veen?’ - ‘Ja,’ zei zij, ‘ik bemin hem; ik
heb hem bemind sedert ik mijn dwaasheden zag, en in staat was om hem zo te zien
als hij is. Evenwel, al herstelde ik tot mijn vorige gezondheid, ik zou, ofschoon hij
mij nog beminde, nooit willen trouwen; ik kan hem nooit verdienen, ik acht hem te
hoog om ook alsdan zijn lot aan het mijne te verbinden. Kon ik hem slechts vergoeden
wat ik hem misdeed! Mocht hij gelukkig zijn met een vrouw zijn keuze beter waardig,
en die hem beminde zoals hij mij bemind heeft!’ Zij zweeg, ik ook: wat kon ik hier
toch iets beduidends op antwoorden? Bij zichzelf sprekende: ‘Edelmoedige,
beminnelijke Van Veen! Hoe gelukkig zoudt gij mij gemaakt hebben! Hoe
grootmoedig handelde gij! En ik, ik verdacht uw oprecht hart; ik meende dat gij uw
rol speelde! O halsstarrigheid, o zedeloze gehechtheid aan mijn dwaze wil; hoe ben
ik zelfs door u gestraft!’
‘Zeg mij,’ ging zij voort, ‘is mijn vermoeden gegrond? Bemint hij mijn lieve nicht?
Mij dunkt dat ik haar verrast heb met een brief van hem; mij dunkt dat zij met Leentje
dikwijls over hem spreekt, op een wijze die mij moet overtuigen dat zij hem weet te
waarderen.’ - ‘Gij hebt wél geoordeeld; Van Veen bemint uw nicht, en haar ouders
zien met genoegen dat zij niet onverschillig voor hem is.’ Zij zuchtte. ‘Gij zucht,
mijn lieve! Is u deze verzekering lastig?’ Zij zweeg nog al. ‘O,’ zei zij eindelijk, ‘hoe
verkeerd heb ik gehandeld! Welk een schande heb ik mij zelf aangedaan! Ik ben
doorgegaan met een lichtmis, en de wereld kan mij niet verschonen dan door te
geloven dat ik hem beminde. Mogelijk zou ik dan min schuldig zijn, maar ik
ontvluchtte mijn vader om hem teleur te stellen, en niet omdat ik een sterke neiging
gevoelde voor de snode kerel, die mij mijn
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buitensporigheid met woeker betaalde. Zeg aan onze lieve Betje alles wat ik thans
aan u zeg; verzeker haar dat ik mijn God bid om zijn zegen, over haar en over hem
die haar bemint.’ Hier vouwde zij haar handen samen, en bewoog met grote ernst,
terwijl haar tranen vloeiden, haar lippen; lag haar hoofd neder en zei niets meer. In
de hoop dat zij door vermoeidheid in rust komen zou, zat ik stil voor haar bed.
Kort daaraan tikte men aan de deur en Betje kwam binnen: ‘Hoe hebt gij het nu,
mijn lieve Keetje? Is de komst van onze vriendin u niet onuitsprekelijk aangenaam?’
Keetje stak haar beide hare armen toe, omhelsde haar zeer lang, en zei met een zachte
stem: ‘Wees lang, zeer lang gelukkig, mijn vriendin! Mijn leven zal ras ten einde
zijn, maar hoe aangenaam is het voor mij te weten dat...’ Zij zweeg, en Betje was zo
bedroefd dat zij zich niet kon verwonderen, of weten of doorzien, waarop haar nicht
toen doelde. ‘Laat mij wat alleen,’ zei zij, ‘ik moet wat zien te rusten.’
Toen Betje en ik alleen waren barstte zij in tranen uit, en mij omhelzende zei zij:
‘Wij zullen haar verliezen, Naatje! Ach, ziet gij niet hoe zij verzwakt, hoe zij
uitgeteerd is? Uw komst heeft haar boven haar krachten opgevoerd; doch ik vlei mij
niet langer, wij zullen haar verliezen, en hoe vele tranen zal dit ons allen, vooral mijn
moeder kosten! Zij bemint Keetje met ontferming, met welgevallen; zij ziet zo
duidelijk wat Keetje zou geworden zijn indien men haar wél had opgevoed. Keetje
bemint mijn moeder met haar gehele hart; zij kan niet duren als zij haar tante niet
bij haar vindt. O, hoe zou zij haar vader bemind, hoe zou zij was in zijn handen
geweest zijn, indien hij haar had weten te vormen en op te voeden zoals mijn moeder
mij!’
Ik weende, ik kon niets antwoorden; nooit was mijn ziel zo vertederd door droefheid
en medelijden. Zeer vermoeid zijnde door het sterk rijden van zo vele uren, vond
mevrouw goed vroegtijdig te eten om vroeg ter rust te kunnen gaan. Er werd weinig
of niet gesproken. Mevrouw at voor Keetjes bed, om te
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zien of zij dan ook iets zou gebruiken. Betje had altoos tranen in haar ogen; de
jonge Stamhorst zag dit, en, haar hand vattende, zei hij eens: ‘Laten wij hopen Betje!
Zij kan nog herstellen.’ Betje zag hem met minzaamheid en door haar tranen heen
aan, doch sprak niets; de oude heer haalde zijn hoed in de ogen en noemde haar zijn
lieve kind, zijn eigen, braaf, gevoelig kind, maar poogde niet haar te troosten. Juffrouw
Klinkert at niets, te zeer begaan met de lieveling van ieders hart, van haar Betje!
Onuitsprekelijk is Leentje tot haar voordeel veranderd: zij schijnt thans een zuster
van Betje, beschaafd, wellevend, ongemaakt. Kort gezegd, nu kan men haar deugden
recht doen en haar beminnen, zoals ik geloof dat zij hier bemind wordt door de jonge
Stamhorst. Hij verdient haar; hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer goeds ik in
hem ontdek; kort gezegd, hij doet eer aan de uitmuntende opvoeding die hij ontving.

Dinsdagmorgen
De lieve lijderes was deze nacht niet veel erger, maar haar krachten nemen gedurig
af. Haar tante waakte een groot gedeelte van de nacht bij haar, totdat Leentje in haar
plaats kwam. Zij schijnt zeer gerust, maar ligt doorgaans stil, hoewel haar ogen ons
volgen. Ik vond mevrouw Stamhorst bij haar; zij las enige troostrijke plaatsen uit de
evangeliën en brieven der apostelen, en sprak bij beurten gemoedelijk met Keetje,
die aandachtig luisterde, en wenste dat dit ook voor haar geschreven was. Haar tante,
mag ik zeggen, heeft haar tot een christen gemaakt; zij heeft haar overtuigd dat allen
die onder de roeping der evangeliën geboren en opgevoed zijn, geen vergeving kunnen
erlangen dan om de verdiensten van Christus, in de wereld gekomen om zondaars
zalig te maken.
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's Avonds
Zij wandelt niet meer, ook niet door haar kamer. De doctor ordonneert niets meer;
hij geeft alleen iets versterkends en tegen de flauwten. Zij heeft aan haar tante
verzocht, om zo vele brieven als men zou kunnen verzamelen, op haar val betrekkelijk,
bijeen te brengen, om daaruit tot lering en waarschuwing van jonge onbedachte lieden
haar historie op te maken; opdat zij, voegde zij er bij, ‘na mijn dood meer nut zou
kunnen doen’ dan zij in haar gehele leven gedaan had.
Mogelijk zullen, indien dit oogmerk ter uitvoering gebracht wordt, er een zeker
soort van lieden zijn die niet zullen kunnen inschikken dat onze beminde vriendin
niet in wanhoop sterft. Hun oog zal wellicht boos zijn, omdat Gods oog goed is. Had
zij de gierigheid nagewandeld, of (is deze fout te onnatuurlijk voor jonge lieden)
geen milddadigheid geoefend; had zij zich schuldig gemaakt aan laster en afgunst,
aan trotsheid en hoogmoed, o, dan zou men in haar zalig afsterven niets vreemds
gevonden hebben. Maar nu zij met een lichtmis, die zij echter daar voor niet hield,
de dwang van een vader ontvlucht, die haar geen gehoorzaamheid geleerd heeft, nu
zal men de schouders ophalen en mogelijk een wreed vonnis vellen.
Ik zal weldra weder schrijven; vaarwel! Ik ben altoos uw eerbiedigende
vriendin,
Anna Hofman.

47 Magdalena Klinkert aan Maria de Groot
Zeer waarde tedergeliefde Tante!
Onze lieve vriendin Wildschut is niet meer bij ons, zij is overgegaan in de staat
van gelukzaligheid. Gisteren voormiddag om tien uren gaf zij, in de armen van haar
dierbare tante, de
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geest. Zij heeft in weinige weken meer tot haar zelfverbetering toegebracht dan vele
duizenden in een lange reeks van jaren; zij heeft gehoorzaamheid en onderwerping
geleerd en geoefend, zij bestreed en verwon des haar hoofddrift. Mevrouw Stamhorst
is zo ontroerd door alles wat zij heeft bijgewoond, dat zij de pen niet kan opvatten;
Betje is zo hartelijk, zo aandoenlijk bedroefd, dat zij niets doet of doen kan dan
wenen; juffrouw Hofman is wel wat bedaarder, maar zo vermoeid door waken en
medelijdend deelnemen in alles, dat men haar niet vergen kan omstandig te schrijven,
te meer daar zij voor acht dagen aan mevrouw Lelijwijk over onze overledene
omstandig schreef. Hoe zou ik, die men uit vrees of mijn herstellende gezondheid te
veel zou benadeeld worden, meer dan ik wenste in Keetjes ziekte spaarde, kunnen
weigeren op het verzoek van mevrouw Stamhorst aan u te schrijven, te meer daar
zij u nog een ander voorval wenst mede te delen. Zij verzocht u ook om dit overlijden
aan mevrouw Wildschut te melden.
Onze lieve zieke bleef enige dagen zo al in dezelfde toestand, alleen haar krachten
namen meer af. Zij was geheel willoos, en deed met zachtmoedigheid alles wat men
van haar eiste; haar schoon gelaat was nu zo teder, zo innemend, dat wij haar niet
zien konden zonder de levendigste smart. Zij sprak weinig, en bijna nooit dan om
ons allen voor alles te bedanken. Zij bad veel in zichzelf. Mevrouw Stamhorst, ziende
dat zij zo merkelijk verzwakte, week niet uit de kamer, en vroeg haar, 's daags voor
haar dood, of zij ook nog iets sterk begeerde. Zij zag haar tante aan, met een
aandoenlijke minzaamheid, en zei: ‘Niets, volstrekt niets dan 't geen mijn God
behaagt.’ - ‘Zoudt gij ook wensen uw moeder te zien?’ - ‘Neen...’ - ‘En waarom niet?
Ik hoop immers dat gij, mijn kind, plichtmatig denkt omtrent uw moeder?’ - ‘Indien
ik haar minder lief had, minder dankbaar was voor haar goed oogmerk omtrent mij,
ik zou wensen haar te zien en te omhelzen, voor het laatst; maar mijn ziel is nu zo
kalm, mijn hart zo gerust, en ik geloof dat ik dit voor mijn

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

221
omstandigheid zeer nodig heb. Zeg haar voor mij, mijn lieve tante, dat ik haar met
mijn geheel hart dankbaar ben, dat ik haar bemin met al de liefde van een kind welk
nu overtuigd is en voelt dat de natuur ons nauw verbonden heeft. Gij, mijn lieve
tante, zult zeker voor haar blijven zorgen, en zo veel nuttig zijn willen als zij u zal
toelaten.’
Mevrouw Stamhorst: ‘Wees gerust, mijn kind! Uw moeder zal altoos in mij een
vriendin, een zuster behouden.’
Keetje: ‘Zo gij haar wederziet, omhels en kus haar voor mij, en zeg haar dat God
mij in genade heeft aangenomen.’ Zij weende.
Zij was ons allen dankbaar, tegen allen minzaam, maar aan haar tante nog meer
gehecht dan zelfs aan haar vriendin Hofman. Zij, juffrouw Hofman, heeft ons met
tranen verhaald dat zij, eens aan Keetje vragende hoe zij het nu had, en of het haar
niet moeilijk viel te buigen voor de wil van God, dit antwoord kreeg: ‘O! neen,’
zoetelijk glimlachende, ‘de grootste offerande is volbracht, het scheiden van mijn
dierbare tante en van u, mijn tedergeliefde vriendin.’
Weinige uren voor haar dood waren wij allen in de kamer; zij zat in kussens
gesteund overeind, met opengeschoven gordijnen, dewijl zij het telkens zeer benauwd
had zodra zij lag. Zij zag ons allen zeer sterk aan, zij lachte hoorbaar; wij dachten
dat het een stuiptrekking was, en verschrikten. Juffrouw Hofman ging voor het bed,
en zag dat dit zo niet was. ‘Waarover lacht gij,’ vroeg zij, ‘mijn lieve?’ Zie hier haar
lief, eenvoudig kinderlijk antwoord: ‘Ik dacht daar, zo mijn goedertieren Schepper
mij ooit tot de rang der engelen mocht verhogen, naar wie zou ik dan het meest
gelijken? Misschien, dacht ik, naar onze lieve vriendin Sadelaar, en dit maakte mij
zeer tevreden, ja zelfs vrolijker dan ik u zeggen kan.’ - ‘Wel,’ zei Naatje, ‘hoe vrolijk
zoudt gij dan niet zijn indien gij deze lieve vriendin eens in de hemel ontmoet.’ Zij
zweeg enige minuten, toen zei zij: ‘Dit zal in lange, in zeer heel lange niet gebeuren.’
Haar tante: ‘Waarom niet, mijn kind?’
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aant.

Keetje: ‘Ik zou voor haar, daar, nog geen geschikt gezelschap zijn. O, de goedertieren
God zal mij zeker plaatsen bij hen die hun bekering lang uitstelden; maar ik ben wel
te vrede, en zal zeer gelukkig zijn indien ik in 't gezelschap van de bekeerde
moordenaar en in dat van mijn lieve vader word aangenomen!’
Dit denkbeeld is wat vreemd, maar toch niet af te keuren in iemand die zo
ootmoedig sterft. Of nu de herinnering aan haar vader haar te sterk trof, dan of de
natuur was afgetreden, kan ik niet bepalen; zij kreeg een zware flauwte waarin zij
lang bleef. Bij zichzelve komende zag zij ons nogmaals aan, en knikte met haar hoofd
alsof zij afscheid nam; toen drukte zij zich nauw aan de boezem van haar tante, die
haar omarmde sedert zij flauw werd, gaf haar de hand, en zei met brekende ogen en
nauwelijks hoorbare stem: ‘Mijn weldoenster! Mijn moeder! God vergelde u alles leef lang gezegend - ik vergeef mijn vijanden alles - zoals God mij alles vergeven
heeft; ik zal eeuwig gelukkig...’ Hier blies zij de laatste adem uit.
Allen barstten wij in tranen uit, maar de aandoeningen van Betje waren zo geweldig,
dat haar moeder de dode, die zij nog omarmd hield, neder legde en voor haar dochter
bijzonder zorgde. Mevrouw Stamhorst zei niets om haar te troosten; dit was nog de
tijd niet. Zij gaf haar een medicament dat zij in voorraad gereed had, wel voorziende
dat dit nodig zijn zou, en behandelde haar met een tederheid die ons allen roerde.
Toen zij spreken kon was haar eerste bitter woord: ‘God straffe haar die oorzaak is
van Keetjes dood.’ Zij zweeg, maar ging naar het lijk; haar moeder belette dit niet.
Zij kuste het met vervoering; zij noemde haar met allerlei vriendelijke namen; kuste
beide de handen, haar wangen, en week eindelijk, als zijnde dit alles te sterk voor
haar, sidderend terug. Juffrouw Hofman was troosteloos, maar kon niet besluiten,
schijnt het, haar lieve dode vriendin te zien; zij poogde het wel, doch week telkens
terug.
Zo was het einde van Cornelia Wildschut, die door een verwaarloosde opvoeding,
door haar nimmer tegengesproken ei-
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genzinnigheid, in zulke omstandigheden komende als waarin zij kwam, bijna
noodzakelijk in haar ongeluk storten moest. De beide heren Stamhorst bewenen haar
als een geliefde dochter en zuster.
Wij hebben onze lieve overledene daar nog eens in haar kist gezien. Onze
aandoeningen zijn te geweldig om ons te kunnen toelaten veel te zeggen. Vaarwel
lieve tante! Groet mijn oom en neef voor mij, en geloof dat ik ben,
uw oprechte vriendin, dienares en nicht,
M. Klinkert.
PS Ik doe mijn brief nog eens open: zo krijgt mevrouw Stamhorst bericht dat de snode

verleidster van Keetje dood is. Men vreest dat zij haar dagen verkort heeft; zij is in
woede en verbittering gestorven. De heer Stamhorst zei: ‘Wie heeft zich ooit tegen
God verhard en vrede gehad?’
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Hans Bayens' beeldje van de schrijfsters in Nes aan de Amstel, Aagjes geboorteplaats. Foto Chiel
van der Heyden
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Nawoord
De historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut
De Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut of de gevolgen der opvoeding van
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) voert de lezer binnen in de
wereld van de gegoede burgerstand aan het eind van de achttiende eeuw. Het boek
begint onmiddellijk een groot aantal personages voor te stellen en er lopen van de
aanvang af verschillende problemen en intriges gelijk op. Niettemin blijkt al gauw
dat de schijnwerpers voornamelijk gericht staan op Cornelia Wildschut, een
beeldschone, schatrijke koopmansdochter van achttien, negentien jaar, en dus ‘in die
gevaarlijke leeftijd waarin ons lot denkelijk voor altoos zal beslist worden’ Anders
gezegd: de keuze van een echtgenoot komt in zicht.
Ondanks de weelde die haar omringt en de talloze vermaken waaraan ze deel heeft,
voelt Keetje zich in wezen ongelukkig. Haar meedoen aan het mondaine leven is in
feite bepaald door gebrek aan alternatief. Een vermoeid gevoel overvalt haar wanneer
ze haar bestaan overziet: ‘alles is al zo oud’. Op de drempel van het volwassen leven
koestert ze geen enkele verwachting aangaande de toekomst. Deze verveeldheid en
dit gebrek aan initiatief zijn de vruchten van haar opvoeding. Al vanaf klein kind
werd Keetje verwend; ze kreeg wat ze wenste en nooit werd haar enige plicht
opgelegd. Slechts in de korte tijd dat zij een gouvernante had werden haar capaciteiten
stelselmatig ontwikkeld, maar toen deze mademoiselle Du Sart overleed achtte
mevrouw Wildschut een opvolgster overbodig.
Keetjes vader en moeder, Paulus en Francina Wildschut, geven geen opvoeding
in de eigenlijke zin des woords. De vader zorgt alleen in materieel opzicht voor zijn
kind. Hij heeft zich begraven in de negotie; zelfs op zondagochtend is hij nog op
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zijn kantoor te vinden, en hij is vervreemd geraakt van zijn gezin. Als koopman kan
hij niet kieskeurig zijn in het onderhouden van relaties en volk van velerlei slag komt
bij hem over de vloer en aan tafel. Wie er naast zijn zakenrelaties zijn huis
frequenteren, ontgaat hem. Hij verwacht van zijn vrouw dat ze altijd klaar staat voor
hem en zijn gasten, zonder afspraken van tevoren. Francina heeft hier geen enkele
moeite mee. Zij accepteert de rommeligheid van het huiselijke leven met grote
gelijkmoedigheid, en hecht noch aan familiale intimiteit, noch aan verdieping van
de geest of het gemoed. Zij is dan ook geen voorname vrouw, eerder een wat
gemeenzaam type, weinig geneigd tot tobben en niet op haar mondje gevallen. Haar
ruimheid van opvattingen en warmte van hart gaan gepaard aan een volstrekte
oppervlakkigheid. Pretjes en uitstapjes vullen haar leven. Met haar dochter heeft ze
het beste voor, hetgeen betekent dat ze haar vrij als een vogeltje laat rondfladderen.
Verbieden werkt bij kinderen maar averechts, is haar overtuiging, dus stemt ze in
alles toe wat Keetje verkiest. En waartoe leeft men anders in rijkdom dan om het
goed te hebben en de middenstand te laten verdienen?
Het luxueuze, ongeregelde leven in huize Wildschut kan uiteraard niet nalaten
aantrekkingskracht uit te oefenen op gelukzoekers. Keetje wordt al sinds enige tijd
omzwermd door aanbidders, maar vooralsnog is zij - zoals haar vriendin Anna Hofman
het uitdrukt - in het geheel niet ‘manachtig’. Wanneer de charmante jongeman van
de wereld Hendrik van Arkel de salon van huize Wildschut betreedt, wint deze dan
ook weliswaar haar genegenheid (en nog meer die van haar moeder), maar zeker niet
haar hart. Van de lage bedoelingen van Van Arkel, die de lezer al spoedig bekend
zijn uit diens briefwisseling met zijn nog cynischer en berekenender zuster Christina,
hebben moeder en dochter niet het flauwste vermoeden. Paulus, gewaarschuwd door
zijn zuster Elisabeth Stamhorst, koestert wél argwaan, maar zijn plotselinge en
onbehouwen poging
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tot gezagsuitoefening en zijn opdringen van de rechtschapen maar wat saaie Jacob
van Veen als huwelijkskandidaat drijven Francina en Cornelia slechts in de
contramine.
Vanaf dat moment staan in huize Wildschut de partijen tegenover elkaar: de vader,
die te laat wil inhalen wat hij als leidsman van zijn vrouw en zijn dochter is te kort
geschoten; de moeder, die zich niet zonder recht beroept op de vrijheid en de
vrijblijvendheid die hun omgang altijd hebben gekenmerkt; de dochter, die pas daar
karakter - dat wil zeggen koppigheid - begint te tonen waar ze wordt gedwarsboomd.
Deze haard van onrust wordt door Van Arkel, maar vooral door zijn zuster, bekwaam
gestookt en telkens van nieuwe brandstof voorzien. Hun berekeningen komen uit:
het resultaat van druk en tegendruk is dat Keetje wegloopt met Van Arkel.
Tal van raadgevers en personages van het tweede plan slaan het drama dat zich
hier ontwikkelt bezorgd gade, en beleven ondertussen hun eigen, zij het minder
spectaculaire wederwaardigheden. Allereerst is daar de met de Wildschuts
verzwagerde familie Stamhorst. Hun stille, arbeidzame en blijmoedig-godsdienstige
leven op een buiten in de provincie Gelderland vormt een scherp contrast met het
tableau van grootsteedse luxe en spilzucht in huize Wildschut. De vader studeert en
doet sociaal werk, de moeder wijdt zich aan de opvoeding van de beide kinderen
Pieter en Betje, en deze, omstreeks twintig jaar oud, bereiden zich met de nodige
ernst - én vrolijkheid - aan de hand van hun ouders voor op hun intrede in de
volwassen wereld. Met name moeder en dochter doen door middel van lange brieven
wat in hun vermogen ligt om het gezin Wildschut te redden, maar de geslepen
Christina Lenting slaagt erin hun motieven bij Francina en Cornelia verdacht te
maken. Op vergelijkbare wijze wordt op den duur een verwijdering bewerkt tussen
Keetje en haar intelligente, uit een eenvoudig en ingetogen milieu afkomstige vriendin
Anna Hofman. Anna correspondeert weer over de dagelijkse
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ontwikkelingen met een andere vriendin, Saartje Sadelaar - later Lelijwijk - die een
groot vertrouwen bij Keetje weet te winnen en door haar ‘hemels’ karakter zelfs Van
Arkel in verwarring brengt. Maar ze is te weinig op het toneel van handeling aanwezig
om invloed op de fatale loop der gebeurtenissen te kunnen uitoefenen.
Voorts zijn er de brave boekhouder van Wildschut Jan de Groot en zijn deugdzame
vrouw Maria, de laatste weer een hartsvriendin van mevrouw Stamhorst. Van hun
zoon Cornelis beleven de De Groten overigens weinig plezier: pedant geworden door
ongestuurde lectuur verbeeldt deze zich een der grote wijsgeren van zijn tijd te zullen
worden. Hij schrijft verwarde betogen, en even verwarde liefdesbrieven aan tegelijk
Anna en Cornelia. Anna reageert spottend en afwijzend; haar toekomst met de jonge,
zich omhoog werkende koopman Reinier Walter begint zich in hun correspondentie
af te tekenen. Keetje reageert typerend: zij heeft wel oren naar Kees' huwelijksaanzoek
uit lust tot een verzetje. Het is de wat zonderlinge maar door-en-door integere oom
Samuel de Groot die Kees weer op het rechte spoor zet (iets wat hem bij Van Arkel
niet gelukt). Verdere uitzichten op herstel gaan open wanneer Reinier Walter Kees
meeneemt op een langdurige zakenreis door Duitsland en Frankrijk. Het is op deze
tocht dat zij de door Van Arkel onteerde en verlaten Cornelia op het spoor komen.
Aan de rand van het verhaal treffen we nog een aantal personages dat dient ter
ondersteuning van de thematiek rond de meer centrale karakters. Maria de Groot
correspondeert met haar zuster Petronella Klinkert, die te Leiden een pro deopraktijk
uitoefent als een soort armendokter en haar vrije tijd vult met filologische en
speculatieve studies over de oudtestamentische profeten. Haar vroegwijze dochter
Leentje geeft de volksklasse onderwijs in de geloofsleer van de publieke kerk. Aan
het eind van de roman zal zij naast boeken- ook levenskennis opdoen tijdens een
logeerpartij bij de familie Stam-
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horst. Ook mevrouw Wildschut heeft een vertrouwde correspondente, de
merkwaardige Margareta Richters, fysiek zowel als psychisch levend in een chaotische
boedel. In de kring van de Van Arkels is er nog Christina's echtgenoot Jacob Lenting,
de pompeuze, onbenullige burgemeester van een provinciestadje, die te laat in de
gaten krijgt dat zijn vrouw hem volledig uitkleedt. En ten slotte wisselen broer en
zuster Van Arkel incidenteel brieven uit met hun jeugdvrienden Abraham en Jacoba
Blondel. Ze zijn overigens ver uit elkaar gegroeid: Bram Blondel bevindt zich wél
bij het beoefenen van de godsdienstige en burgerlijke plichten en Jacoba heeft uit
overtuiging het aanzoek van een atheïstische officier afgeslagen en dat van een
weduwnaar predikant aanvaard.
Dit hele panorama ontrolt zich in brieven die de betrokkenen aan elkaar schrijven te zamen 221 stuks, gewisseld tussen niet minder dan 33 personages. En ofschoon
de correspondentie zo gearrangeerd is dat nooit de exemplarische geschiedenis van
Cornelia lang uit het zicht verdwijnt, geeft de breedheid van compositie alle
gelegenheid om nevenintriges in te vlechten en ook om een grote hoeveelheid van
facetten van en perspectieven op de samenleving aan de orde te stellen en er uitvoerig
over van gedachten te wisselen. Zo'n polyfoon opgezette roman-in-brieven was de
achttiende-eeuwse lezers alleszins vertrouwd sinds de Engelsman Samuel Richardson
met zijn Clarissa (1747-1748) deze formule populair had gemaakt en Wolff en Deken
daarna zelf met Sara Burgerhart (1782) en Willem Leevend (1784-1785) de eerste
volwaardige representanten in Nederland het licht hadden laten zien. De huidige
lezer, gewend aan zoveel snellere vertelwijzen, zal deze veeldelige werken doorgaans
echter al te wijdlopig en - in de lange moraliserende beschouwingen - te eentonig
vinden. In het geval van Cornelia Wildschut komt daar nog bij dat het werk - ten
onrechte - de reputatie heeft ver achter te staan bij Wolff en De-
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kens twee eerdere romans. Om de kennismaking ermee te vergemakkelijken is deze
‘bloemlezing’ samengesteld, in omvang ongeveer een zevende van het origineel en
uitsluitend bestaande uit de - hier en daar bekorte - brieven die te zamen het verhaal
van Keetje vertellen.

De gevolgen der opvoeding
Het eerste deel van Cornelia Wildschut verscheen in 1793, het zesde en laatste in
1796. Betje Wolff en Aagje Deken schreven het werk in den vreemde. Als zoveel
landgenoten met patriottische sympathieën hadden zij in 1788, toen het stadhouderlijke
gezag met behulp van Pruisen krachtdadig was hersteld, de wijk genomen naar
Frankrijk. Daar hielden zij zich echter ver van de emigrantenconcentraties in het
noordwesten; zij vestigden zich in het landelijke stadje Trévoux, niet ver van Lyon.
Ongelukkige ballingen voelden zij zich allerminst, en hun terugkeer in 1797 schijnt
ook meer gedicteerd te zijn geweest door hun financiële omstandigheden dan door
verlangen naar de - inmiddels door de patriotten geregeerde - vaderlandse bodem.
Betekent dit dat het schrijfstersduo, dat in het verleden hun gecombineerde literaire
talenten steeds nadrukkelijk in dienst van de gemeenschap had gesteld, minder
geëngageerd was geraakt? Aan het slot van de voorrede bij Cornelia Wildschut
ontkent Betje (zij alleen ondertekent) dit op voorhand: ‘Hier zoude ik deze voorrede
kunnen sluiten indien ik niet goed vond het volgende alsnog in te voegen: hoe verre
ook thans van ons altoos dierbaar vaderland levende, blijft het altoos het edel
belangrijk voorwerp onzer vurigste liefde, en der uitgebreidste wensen van ons hart:
onze pen wijdden wij al vroeg dat vaderland, en die vrijheid waardoor het uit zijn
lage moerassen is opgestegen, tot die hoogheid, dat aanzien, die welvaart, waar-
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van wij nog de schemerachtige blijken in onze jeugd gezien hebben; iets tot nut onzer
jonge landgenoten toe te brengen gaf ons moed en kracht om een werk van deze
omtrek te ontwerpen en uit te werken - hoe het zal aangenomen worden moet de tijd
leren.’
Ook met Cornelia Wildschut hebben Wolff en Deken hun pen aan het vaderland
gewijd. In een eerder werk, de Economische liedjes, hadden zij uitvoerig stilgestaan
bij de vraag wat zij beiden, die net als alle andere geëngageerde staatsburgers zich
zorgen maakten over het verval van Nederland, konden bijdragen tot herstel uit de
malaise. In de politiek te gaan, sociale theorieën te ontwikkelen of economische
initiatieven te ontplooien was voor hen niet weggelegd. Maar wat zij als schrijfsters
wel konden doen was: hun literaire talenten aan te wenden ten bate van de vorming
van de opgroeiende generatie. Was niet de eerste voorwaarde voor restauratie van
het neergezonken vaderland het aankweken van morele kracht en koersvastheid bij
hen die dat herstel moesten bewerken? Als vrouwen met de nodige levenservaring
konden zij via hun literaire werk deze pedagogische missie vervullen, in het
vertrouwen daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van de nationale grootheid
waarvan zijzelf, aldus Betje in de zojuist aangehaalde passage, in hun jeugd nog een
schaduw hadden gezien.
Alle drie de grote romans van Wolff en Deken illustreren het belang van een
zorgvuldige begeleiding van de opgroeiende jeugd, met name in de riskante fase die
aan de volwassenheid voorafgaat. Hoe ruïneus de verwaarlozing van de opvoeding
is wordt het schrilst afgeschilderd in Cornelia Wildschut, waar - anders dan in Sara
Burgerhart en Willem Leevend - de hoofdfiguur niet op het nippertje aan de ondergang
ontsnapt. Keetjes verderf is een onmiddellijk gevolg van de lichtzinnigheid van haar
moeder, die geen flauw begrip heeft van de verantwoordelijkheid die zij als opvoedster
draagt. Francina Wildschut
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heeft haar dochter geen enkele morele oriëntatie gegeven, waardoor deze stuurloos
in het leven ronddobbert, en haar evenmin de wereld- en mensenkennis bijgebracht
die haar weerbaar zouden hebben gemaakt tegen de gevaren die een jong, mooi en
rijk meisje bedreigen. Hoe het wel moet laat de roman zien in de figuur van mevrouw
Stamhorst, die met een op levenswijsheid, hechte beginsels en vertrouwelijkheid
gefundeerd liefdevol gezag haar kinderen voor de volwassenheid toerust.
Maar het is niet de moeder alleen die blaam treft, al zijn het wel de moeders aan
wie de hoofdrol in de opvoeding is toegekend. Francina Wildschut kon nu eenmaal
niet méér geven dan ze zelf in huis had en haar echtgenoot Paulus had dat moeten
begrijpen. Zijn drukke zakelijke beslommeringen zijn geen verontschuldiging voor
het feit dat hij geen enkel verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van zijn dochter
aan de dag legde en niet ten minste door het aantrekken van een bekwame gouvernante
voorzag in de tekorten van zijn vrouw. En ook het andere uiterste waarin hij vervalt
is volstrekt inadequaat: de autoritaire gestrengheid waarmee hij zijn dochter nu tracht
te dwingen begunstigt slechts de fatale afloop.
Opvoeden betekent verantwoordelijkheid willen nemen, maar ook
verantwoordelijkheid bijbrengen. Tegenover de egocentrische Keetje staan
verschillende meisjes - waarvan nicht Betje en vriendin Naatje het meest op de
voorgrond treden - die het besef hebben meegekregen dat het doel van dit leven niet
is het najagen van plezier en ook niet het verwerven van individueel geluk. De mens
heeft ook verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen. Behalve in de
gezinsrelaties wordt deze uitgeoefend in vriendschapsbetrekkingen: de intieme
vriendschap dient niet alleen het uitwisselen van confidenties maar vooral ook het
elkaar steunen, richting geven en zo nodig terechtwijzen. Vanuit deze overtuiging
proberen de vriendinnen Keetje te sturen zolang dat nog lijkt te kunnen, en vangen
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ze haar op in haar ontreddering. Deze sociale betrokkenheid, waarvan ook figuren
als Samuel de Groot en Petronella Klinkert lichtende voorbeelden zijn, ligt verankerd
in een ondogmatisch christendom waarin het gebod de naaste lief te hebben centraal
staat.
Waar de ontkenning van deze principes toe leidt, wordt zichtbaar in broer en zus
Van Arkel. Zonder beginsels grootgebracht, huldigen zij nu de moderne
materialistische filosofen in wier wereldbeeld geen plaats is voor God en voor een
onsterfelijke ziel. Religieuze overtuiging en moreel besef achten de Van Arkels
slechts ‘vooroordelen’. De enige drijfveer in het leven kan in hun ogen slechts de
eigenliefde zijn, en het enige doel de bevrediging van verlangens en hartstochten.
Deze levensovertuiging verschaft hun een vrijbrief voor hun egocentrische en
meedogenloze jacht op genot.
Overigens zijn in Hendrik nog niet alle vonken van het geweten gedoofd. Bij tijd
en wijle moet hij erkennen minder cynisch te zijn dan hij zou willen (met name ten
aanzien van de eerder door hem verleide Jansje Greenwood) en zijns ondanks
bewondering te hebben voor zedelijke grootheid. De bekering op zijn sterfbed moge
een literair cliché zijn - het aantal lichtmissen dat in de achttiende-eeuwse literatuur
op de drempel van het hiernamaals tot inzicht komt is nauwelijks te tellen -,
ongemotiveerd is ze niet.
Christina daarentegen is volstrekt gewetenloos. Bovendien is zij, mede dank zij
haar onmiskenbare intellectuele superioriteit en haar geslepen sociale vaardigheid
in staat haar slachtoffers met raffinement te manipuleren. Hoezeer zij zich onttrekt
aan de sociale en zedelijke orde blijkt uit het ontbreken van loyaliteitsgevoelens
jegens wie dan ook. Zelfs haar broer verraadt ze ten slotte zonder enige scrupules.
Van dit ethisch nihilisme, waarin de echo's doorklinken van radicale
Verlichtingsdenkers als La Mettrie en Helvetius, hebben Wolff en Deken de
verwoestende gevolgen in het licht
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willen stellen. Slachtoffer ervan worden in de eerste plaats jongeren bij wie in de
opvoeding geen solide moreel fundament is gelegd. Maar niet alleen individuen lopen
gevaar; verbreiding van de leer dat de mens zichzelf het naast is, zou fataal zijn voor
de hele samenleving. Deze ontleent immers principieel haar kracht aan sociale
saamhorigheid. De gevolgen van het verwaarlozen van de opvoeding reiken daarmee
verder dan het individuele geluk of ongeluk. Dat Keetje op haar sterfbed verzoekt
de brieven aangaande haar historie bijeen te brengen ‘tot lering en waarschuwing
van jonge onbedachte lieden’ is dan ook niet alleen een nogal doorzichtig literair
spelletje: het illustreert dat haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel is
ontloken.

Roman in brieven
Wie zal, zo vraagt Betje Wolff retorisch in de voorrede bij Cornelia Wildschut, ‘Wie
zal [...] zulke werken niet met genoegen inzien, waarin het menselijk hart wordt
afgebeeld; waarin men de fijnste roersels en verborgenste springveren doorziet;
waarin men een schat van wereldkennis vindt; waarin men een rijke verscheidenheid
van altoos werkende welgetroffen karakters leert kennen; waarin men ons voorvallen
afmaalt die volmaakt binnen de kring van het mogelijke blijven; die wel niet zijn
gebeurd, maar gebeuren kunnen?’
Het gaat er in deze roman niet in de eerste plaats om een spannend verhaal te
leveren, maar het is ook niet zo dat de gebeurtenissen slechts het omhulsel vormen
van een reeks zedelijke vertogen. Wolff en Deken beseften heel goed dat het weinig
zin had om te pogen de opgroeiende jeugd lessen in te prenten zonder haar als het
ware in te spinnen in een wereld die herkenning en belangstelling zou wekken. De
roman moest daarom spelen in een omgeving en bevolkt worden met perso-
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nages (‘karakters’) die als vertrouwd konden worden ervaren en de gebeurtenissen
dienden niet onwaarschijnlijk aan te doen. En vooral ook, zo realiseerden de auteurs
zich, kon ‘levenswijsheid’ niet in abstracto worden overgedragen. Wilden zij de
lezers van het boek met hun inzichten bereiken, dan zou dat slechts lukken wanneer
zij hun personages deze inzichten in een moeizaam proces van vallen en opstaan,
van weerstreving en overreding, van schade en schande lieten verwerven. Dat is wat
wel de pragmatiek van de roman wordt genoemd: doordat de lezer de innerlijke
ontwikkeling van de personages stap voor stap meebeleeft, wordt hij of zij tot de
inzichten gebracht die de auteur wil overdragen.
Voor deze pragmatiek is de briefvorm een uiterst gelukkige formule. Immers, op
een wijze die ‘binnen de kring van het mogelijke’ blijft, kunnen in de correspondentie
met de vertrouweling de wederzijdse gedachten en emoties nauwkeurig worden
vastgelegd en bediscussieerd. De lezer beleeft niet alleen de wederwaardigheden
maar vooral ook het intellectuele en emotionele leven van de protagonisten
onmiddellijk in alle intimiteit mee zonder door een rapporterende en commentaar
leverende verteller op afstand te worden gehouden. Doordat de personages zelf hun
innerlijk regelrecht aan het papier toevertrouwen, registreert de lezer niet alleen de
inhoud van het geschrevene, maar ook wat zich laat lezen uit de karakteristieke stijl
van de briefschrijver en wat zich verraadt in specifieke formuleringen. Hij of zij is
- ofschoon zelf niet schrijvend - opgenomen in het net van correspondenten en kan
samen met de personages geleidelijk de wenselijke opvattingen en inzichten
internaliseren. Of - bij karakters die niet de functie hebben de lezer tot richtsnoer te
dienen - hij raakt tot diepere kennis van de verscheidenheid in de menselijke natuur
en heeft zelfs toegang tot de geheime overwegingen van lieden van de schone schijn,
zoals de Van Arkels.
Het richten van het morele kompas van de lezer in deze
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verscheidenheid van uitgezette koersen dwong de auteurs áchter de briefschrijvers,
Wolff en Deken dus, tot een zorgvuldig arrangement. Zonder zich in het verhaal te
mengen moesten zij toch duidelijk maken welke standpunten en handelwijzen wel
en welke niet als richtsnoer dienen te worden genomen. Deze wat schematische
zedenleer mocht niet worden ondergraven door de wens om aan de romanwereld de
genuanceerdheid van de werkelijkheid bij te zetten. Dit betekent dat men van Cornelia
Wildschut niet het raffinement en de subtiliteit mag vergen die bij voorbeeld de qua
thematiek verwante maar moreel dubbelzinnige Les liaisons dangereuses (1782) van
Choderlos de Laclos wél bezit. Maar binnen hun zelfgekozen, ja vooropgestelde
pedagogische kader creëerden Wolff en Deken een maximale speelruimte, waarin
een bonte verzameling van personages ieder een karakteristiek eigen geluid laat
horen.

Receptie
‘Hoe het zal aangenomen worden moet de tijd leren’, zo besloot Betje Wolff haar
voorrede. Het werd een desillusie; anders dan de uitgesproken populaire Sara
Burgerhart en de in ieder geval redelijk verkochte Willem Leevend bleek Cornelia
Wildschut het lezerspubliek niet te kunnen veroveren - een feit dat Wolff en Deken
zeer heeft verbitterd. Naar het waarom kan, bij het nagenoeg geheel ontbreken van
receptiegegevens, slechts worden gegist. De mensen hadden in de woelige laatste
jaren van de achttiende eeuw wel wat anders aan hun hoofd, luidt de geijkte zij het
niet erg bevredigende verklaring.
Het lijkt erop dat dit weinig gunstige onthaal de toon heeft gezet voor de
waarderingsgeschiedenis van Cornelia Wildschut. Ook de latere oordelen over de
roman zijn doorgaans niet erg lovend. Algemeen is er de erkenning dat Wolff en
Deken met hun romans in één stap het genre in ons land tot volwassenheid
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brachten, maar veelal met het voorbehoud dat de auteurs hun hoogtepunt bereikten
in Sara Burgerhart en Willem Leevend, en dat Cornelia Wildschut getuigt van een
zekere creatieve uitputting. Zo'n veroordeling gaat een eigen leven leiden, daarin tot
uitdrukking komend dat de neerlandistiek Cornelia Wildschut in vergelijking met
haar oudere literaire zus en broer zeer stiefmoederlijk heeft behandeld. Hierdoor
bleven onmiskenbare kwaliteiten als de vaardige compositie en de grote
verscheidenheid van personages onbelicht. Meer nog: aan het einde bereikt de roman
in het vertwijfelde zelfinzicht van Paulus Wildschut en de bijna dweperige
boetvaardigheid van Keetje tragische dimensies die men in de eerdere werken van
Wolff en Deken tevergeefs zoekt.
Pas in 1984 tekende P.J. Buijnsters beroep aan tegen het steeds herhaalde
literair-historische vonnis. In zijn levensbeschrijving van Betje en Aagje wijst hij
erop dat het werk ‘hechter [is] geconstrueerd dan een van de overige romans van
Wolff en Deken en bovendien levendig geschreven, wat elkaar napratende
literatuurhandboeken ook beweren mogen’ (p. 282).
Enkele jaren later, in 1988, was het Willem Breekveldt die als eerste een uitvoerige
analyse van Cornelia Wildschut gaf, in zijn dissertatie Pragmatiek van de roman.
Een onderzoek naar aspecten van Cornelia Wildschut, roman in brieven door E.
Wolff-Bekker en A. Deken. In deze studie wordt met grote zorgvuldigheid en
scherpzinnigheid onderzocht hoe in een dergelijke ingewikkelde briefcompositie
betekenis wordt geconstitueerd en overgedragen. Tevens schreef Breekveldt enkele
artikelen over de roman. Intussen was hij bezig met de voorbereiding van een
bloemlezing; de door hem gemaakte keuze ligt ten grondslag aan deze uitgave. Het
stemt weemoedig dat het hem niet gegeven is geweest het werk te voltooien.
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Verantwoording
De weergegeven tekst is naar een exemplaar van de enige bekende druk dat zich in
het bezit van Koosje Breekveldt bevindt. Zoals gebruikelijk in de Griffioenreeks is
de spelling gemoderniseerd en de interpunctie aangepast. Evidente drukfouten zijn
stilzwijgend gecorrigeerd.
In deze bloemlezing zijn de volgende brieven opgenomen, in hun geheel of bekort
(*): deel 1, brief 1; I, 8 + 9; I, 22; I, 23*; I, 24; I, 25; I, 29; I, 36*; I, 38; I, 40*; II, 59;
II, 64; II, 65; II, 6*; II, 74; II, 76; II, 81; III, 8; III, 11; III, 17*; III, 22; III, 18; III, 23*;
III, 24*; III, 31*; III, 32; III, 33; III, 34; III, 35; IV, 42; IV, 43; IV, 44; IV, 47*; IV, 61;
IV, 66; IV, 74*; IV, 75; V, 4*; V, 13; V, 18*; V, 19; VI, 5; VI, 10*; VI, 12*; VI, 13; VI,
20; VI, 21*.
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Aantekeningen
Brief 1 7
Bladzijde 7. des daarom; correspondenten zakenrelaties; dingsig van streek;
Sophia's Reizen...Clarissa de lijvige zedenkundige romans Sophiens Reise von
Memel nach Sachsen (1769-1773) door Johann Timotheus Hermes en The
history of Clarissa Harlowe (1747-1748) door Samuel Richardson; pampelen
ronddrentelen.
Bladzijde 8. chemises hemden; slee rijtuig op glij-ijzers in plaats van op wielen,
algemeen in gebruik te Amsterdam.

Brief 2 8
Bladzijde 9. driften hartstochten; vrijwerkende (moreel) zelfstandige; geval
toeval; Fielding Henry Fielding (1707-1754), Engels romancier. In het eerste
hoofdstuk van zijn bekende History of Tom Jones (1743) zegt hij juist dat de
menselijke natuur meer verscheidenheid oplevert dan de meest gevarieerde
keuken; keten der wezens voorstelling van al het geschapene in één groot
hiërarchisch geordend verband, waarin ieder onderdeel zijn specifieke plaats
had.
Bladzijde 10. hebbelijkheid door gewoonte gevormd gedrag; fijnen kwezels,
overdreven vromen.
Bladzijde 11. van de huig lichten oplichten; breteur vechtersbaas; geweldige
onstuimige; half snees tiental; esprit fort vrijdenker.
Bladzijde 12. deïsterij het aanhangen van het deïsme, godloochening; oortje
muntstukje ter waarde van een kwart stuiver; vernuft geestesgesteldheid; dukaten
een gouden dukaat had een waarde van ongeveer vijf gulden.
Bladzijde 13. Celadon personage in de roman L'Astrée van Honoré d'Urfé (begin
zeventiende eeuw). Prototype van de getrouwe, verlegen minnaar; petite
maîtressen vrouwelijke va-
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riant van de petits-maîtres, saletjonkers; snapt babbelt.
Bladzijde 14. galant geïnteresseerd in avontuurtjes; der peine niet waardig de
moeite niet waard.
Bladzijde 15. gemene gewone; briefje schuldbekentenis; in voorraad op
voorhand.

Brief 3 16
Bladzijde 16. germain nicht volle nicht.
Bladzijde 17. om bij de natuur te blijven zonder de werkelijkheid geweld aan
te doen.
Bladzijde 18. sterkste geesten radicaalste vrijdenkers (esprits forts); miene
gelaatsuitdrukking; gaapstokken houten klazen.
Bladzijde 19. uitgestrekte verkering onbelemmerde omgang; onnozel argeloos;
romanesk romantisch.
Bladzijde 20. achtervolgde geregelde; Lady Montagu Mary Wortley Montagu
(1689-1762), schreef geestige en onbevangen brieven over het leven in
Constantinopel, waar haar man ambassadeur was; Madame de Sevigné
(1626-1696) befaamd om haar brieven, die een instructief en amusant beeld
geven van het leven van de Franse aristocratie; vogelen des hemels... leliën des
velds naar de bekende voorbeelden in de bergrede (Matth. 6:26-28); beau-monde
de grote, uitgaande wereld.
Bladzijde 21. snoeshaan opschepper; hier omstreeks hier in de omgeving;
omdragen voor doen houden voor, de reputatie bezorgen van; het volkje de
lagere standen.

Brief 4 22
Bladzijde 22. vijgebladen uitvluchten.
Bladzijde 23. eenzelvig eentonig; reversi kaartspel; benisten menisten,
doopsgezinden. Zij stonden bekend om hun ingetogen levenswijs.
Bladzijde 24. comptoir kantoor.
Bladzijde 26. een schrik van een hoop; lijnwaden linnengoed.
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Brief 6 29
Bladzijde 29. Sylvia traditionele naam voor een aanbeden geliefde. (Er figureren
vele Sylvia's in de pastorale literatuur; de beminde van de even verderop
genoemde Celadon heette echter Astrée.); moeder der Gracchen Cornelia,
moeder van de Romeinse politici Tiberius en Gaius Gracchus (tweede eeuw
voor Christus); vooroordeel intuïtie.
Bladzijde 30. Doris van de grote Haller ‘Doris’ is de aanbedene in het
gelijknamige liefdesgedicht (1730) van Albrecht von Haller (1708-1777); de
negen zanggodinnen in de Griekse mythologie de schutsgodinnen van kunsten
en wetenschappen, onder leiding van Apollo; Mecena beschermvrouwe aan wie
het gedicht wordt opgedragen; vale gegroet (Latijn).

Brief 7 31
Bladzijde 32. Abigaïl in de bijbel de om haar verstand geroemde vrouw van
koning David.
Bladzijde 33. uitvindingen vindingrijkheid; gladde vrijer ongebonden minnaar;
kunt gij uw Lijden schrijven toespeling op Goethes roman Die Leiden des jungen
Werther (1774); beweeglijke aandoenlijke.

Brief 8 34
Bladzijde 35. geleidelijke volgzame.
Bladzijde 36. Vauxhall park annex uitgaanscentrum.
Bladzijde 37. platje ondeugd; dus zo; bedenkelijk twijfelachtig; Rossinant paard
van Don Quichot; geeft hier de ton bepaalt wat ‘bon ton’ is.

Brief 9 38
Bladzijde 38. hebben geen deel altoos in staan volstrekt los van.

Brief 10 39
Bladzijde 41. vind ik mijn rekening... niet heb ik... geen belang;
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woelig levendig; koeskoezen brabbelen; op de minste wijs waar dat maar mogelijk
is.
Bladzijde 42. goed arms mild jegens de armen.
Bladzijde 43. murwe gevoelige.
Bladzijde 45. verongelijkten onrechtvaardig bejegenden; ik zeil... halve wind ik
weet... te geven en te nemen; haneveer kenau.
Bladzijde 46. de verboden boom de boom der kennis in het paradijs, waarvan
Adam en Eva de vruchten niet mochten plukken.
Bladzijde 47. pensioen uitkering.
Bladzijde 48. Hier stond zij wat voor Hierop wist ze niet goed iets te zeggen.
Bladzijde 49. blauwe uitvluchten beuzelachtige uitvluchten.
Bladzijde 50. naar de voorschriften van Locke of Rousseau John Locke
(1632-1704) en Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), invloedrijke
opvoedingstheoretici.
Bladzijde 51. De Wijk Beverwijk; hier was evenals in Delft een tehuis voor
geestelijk gestoorden gevestigd.
Bladzijde 52. Want ik ben geen jood toespeling op de strenge sabbatsrust van
de joden; te Zeist in het bos van burgemeester Van Beek het om zijn
boomaanplant befaamde buiten Beek en Royen van de Utrechtse regent Hendrik
Verbeek; diaken functionaris in de Hervormde kerk, belast met de zorg voor de
armen; mag het fortuin maken van mag als een buitenkans worden beschouwd
door.
Bladzijde 53. godshuizen liefdadigheidsinrichtingen; bededag biddag, dag van
georganiseerd algemeen gebed; rijers rijders (zilveren munt van ruim drie
gulden).

Brief 13 55
Bladzijde 55. chirurgijn plattelandsheelmeester (met slechts een beperkte
medische kennis).
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Brief 14 56
Bladzijde 56. Panza Sancho Panza, de schildknaap van Don Quichot.
Bladzijde 57. bolde deed... genoegen.
Bladzijde 58. de almanak van Louw en Crelis volksalmanak waarin allerlei
verhaaltjes en anekdotes waren opgenomen; babok lomperd; diverteer vermaak.
Bladzijde 59. puis nog toe! heremetijd!.

Brief 15 60
Bladzijde 61. dejeuneren ontbijten; Daar zag ik niet dóór Daar begreep ik niets
van; du ton naar de mode.
Bladzijde 62. wie hoort er niet van wie hoort daar niet van op.
Bladzijde 63. onderstond beproefde.

Brief 17 64
Bladzijde 65. l'ombre (h)omber, een kaartspel; kunstdriften... inspraken der
natuur kunstmatige (aangeleerde) hartstochten... natuurlijke (aangeboren)
neigingen.
Bladzijde 66. geknipt ingepalmd.
Bladzijde 67. chère amie dierbare vriendin; stoutheid onverschrokkenheid.
Bladzijde 68. smous jood.
Bladzijde 69. versierde verzon.
Bladzijde 70. voorgesteld voorgelegd.
Bladzijde 73. snedige scherpzinnige.

Brief 19 78
Bladzijde 79. van... laten uitkijken uitgehangen, gespeeld; T.T. totus tuus (Latijn)
geheel de uwe.

Brief 20 80
Bladzijde 80. ik vleide mij ik had de hoop, ik koesterde de
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illusie.
Bladzijde 81. sterk... geleefd een wild leven geleid.
Bladzijde 82. indien ik een klopachtige natuur over mij had als ik ervan hield
iemand af te ranselen; petits-airs aanmatigende maniertjes.
Bladzijde 84. geven... elkander gedurig zetten geven elkaar voortdurend steken
onder water.
Bladzijde 86. reis keertje.
Bladzijde 87. Koningin de Navarra koningin Marguerite van Navarra, schrijfster
van de Heptaméron (1558), een verzameling liefdesgeschiedenissen; La Fontaine
Jean de La Fontaine; hier wordt niet gedoeld op zijn bekende fabels maar op
de pikante Contes et nouvelles en vers (1664-1674).
Bladzijde 88. da capo! bis!.
Bladzijde 90. revenge revanche, genoegdoening.
Bladzijde 91. hij vervatte het hij kwam erin, hij raakte ermee vertrouwd.
Bladzijde 92. zo al,... indien wél,....
Bladzijde 93. occasie gelegenheid.
Bladzijde 94. met voordacht opzettelijk.

Brief 21 95
Bladzijde 96. uw partij uw tegenstander.

Brief 22 97
Bladzijde 97. zich daar... op verstaan dat ... beheersen.
Bladzijde 98. Laat dat maar voor mij opkomen Laat dat maar aan mij over.

Brief 24 102
Bladzijde 103. de eerste oorzaak de drijvende kracht achter de wereld.
Bladzijde 104. mankeerde failliet ging.
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Bladzijde 105. behalve nog ongerekend.
Bladzijde 106. fargon fourgon, rijtuig.

Brief 25 106
Bladzijde 107. laat gij mi... in de pekel laat je mij ... in de steek; trente &
quarante een kaartspel.
Bladzijde 109. Epicurische genotzuchtige; bloed sukkel.

Brief 26 110
Bladzijde 113. Griek valsspeler.

Brief 27 114
Bladzijde 114. Meppelaar beurtschipper op Meppel.
Bladzijde 115. veeg de dood nabij; dingsigheid genegenheid; als het nipt en
wedernipt als het erop aankomt.
Bladzijde 116. knak gekrenkt; schriftuurlijk bijbelvast.
Bladzijde 117. pront correct; ontmunt ontgaat.

Brief 28 119
Bladzijde 119. gespelen metgezellen.
Bladzijde 120. overdrijvende buitengewone; uitleggen uitbreiden; post nubila...
triomphat na regen komt zonneschijn: de goede zaak overwint ten slotte.
Bladzijde 122. die ik protecteer die mijn beschermeling is.

Brief 29 122
Bladzijde 123. om aan de snaai te komen om iets te kunnen kapen; Cromwells
verwijst naar Oliver Cromwell (1599-1658), die in Engeland een revolutionair
schrikbewind vestigde; de rest te geven om zeep te brengen; brak jachthond;
bloodaard lafaard.
Bladzijde 124. sofistische streken drogredeneringen; Ik word belet Er meldt
zich bezoek; bij verzinning bij vergissing.
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Brief 30 124
Bladzijde 124. ik verzaak u ik keer me van u af.
Bladzijde 125. Een heilig man de apostel Petrus; zie Handelingen 8:23;
uitgevonden doorzien.
Bladzijde 126. bezwaard onrecht aangedaan; de herstelling aller dingen leerstuk
inhoudende dat uiteindelijk ook de afvalligen en verdoemden met God zullen
worden verzoend.
Bladzijde 128. als hem nagaat als van hem wordt gezegd.

Brief 31 133
Bladzijde 134. maskeradepakje de ‘fijnen’ gingen gekleed in het zwart;
conquêtes veroveringen; ‘schepselen, schepselen!’ schreeuwen zoals de predikers
bij de fijnen dat deden; onze beste wereld toespeling op de in de achttiende eeuw
populaire gedachte dat gegeven de noodzakelijkheid van het kwaad, de wereld
zoals zij is geschapen de best mogelijke is.

Brief 32 135
Bladzijde 136. van terzijde terloops.

Brief 33 136
Bladzijde 137. voorkeuze voorkeur.
Bladzijde 139. dat het zichzelf schaamt dat het gênant is.
Bladzijde 140. kanten kantwerken; gemaakt zilver en goud zilveren en gouden
voorwerpen.
Bladzijde 141. colleges genootschappen, clubs.

Brief 34 142
Bladzijde 142. het besterven eraan sterven, het niet overleven.
Bladzijde 143. lating aderlating.
Bladzijde 144. doodstroom onaangedaanheid.
Bladzijde 146. piket kaartspel
Bladzijde 147. het rare de aardigheid.
Bladzijde 148. Cook James Cook (1728-1779), Engels ont-
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dekkingsreiziger.
Bladzijde 150. vervoerd verleid.
Bladzijde 151. leeft er niet meer daarvan is er geen tweede; Quaker lid van de
Quakers, een ingetogen levende Engelse secte.

Brief 35 152
Bladzijde 152. toestel gedoe; dat wij de dienders in onze boel hebben dat er
beslag op onze boedel wordt gelegd; de Keizerskroon bekend Amsterdams
venduhuis; inkopen terugkopen; Utrechtse roef kajuit van een Utrechtse
trekschuit.
Bladzijde 153. rare compeer vreemde snuiter; of hij het niet te vast heeft of hij
niet geheel bij zijn verstand is.
Bladzijde 154. Fut Ariaantje! Vergeefse moeite!; Engels koolhaalder schip dat
steenkolen uit Engeland vervoerde.
Bladzijde 155. haar eens oud beet te nemen er haar eens duchtig van langs te
geven; het moeit mij het spijt mij.
Bladzijde 156. van de moord geweten had van de zaak op de hoogte was; deegs
degelijks.
Bladzijde 157. zielverkoopster ronselaarster; ik heb toen wat overgebracht ik
heb toen wat doorstaan.
Bladzijde 158. te hei of te fij van het ene uiterste in het andere; likkepotjes
geneesmiddeltjes (van een zalfachtige substantie).
Bladzijde 159. naar de barbiers hemel gaat van z'n stokje gaat; patervlees
ribstuk; sedert ... behandeld heeft Cornelia had intussen Van Veen enkele malen
op hoogst onheuse toon duidelijk gemaakt dat zij geen enkele belangstelling
meer voor hem had.
Bladzijde 160. kerjeusde curieuze, merkwaardige; dat is uit met u en Arzases
regel uit Balthasar Huydecopers toneelstuk Arzases of 't edelmoedig verraad
(1722); heb het er... niet te breed op ben er... niet erg dol op.
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Brief 36 161
Bladzijde 163. gelicht in gevangenschap weggevoerd; in karakter in
geheimschrift; gauw slim.
Bladzijde 164. postchais postsjees, reiswagen.

Brief 37 166
Bladzijde 166. armiaanse slijkgrondjes slappe principes (oorspronkelijk aan de
Arminianen of Remonstranten toegeschreven).
Bladzijde 167. ‘Mijn zoon!... hart toespeling op Spreuken 23:26, waar wordt
opgeroepen tot een deugdzaam leven; Helvetius Claude-Arien Helvetius,
1715-1771, Frans materialistisch filosoof; de joodse wijsgeer Prediker.
Bladzijde 168. rakkers helpers van de schout, voor het ‘vuile’ politiewerk;
cureert geneest; beschaar verschaf je.
Bladzijde 170. beleiden behandelen.
Bladzijde 171. Pope Alexander Pope (1688-1744), Engels satirisch dichter; de
sekse de vrouw.

Brief 38 172
Bladzijde 172. Brutus Lucius Junius Brutus, consul van Rome (circa 500 voor
Christus), liet zijn eigen zoons wegens samenzwering tegen de Republiek
executeren; Cato van Utica Marcus Porcius Cato Uticensis (95-46 voor Christus),
Romeins politicus, geroemd om zijn gestrenge deugdzaamheid; Titus Titus
Flavius Vespasianus (39-81), keizer van Rome.
Bladzijde 173. aanlag aanwendde; Capitool de burcht van het oude Rome; 's
lands oorbaar 's lands belang; landdag vergadering van de gewestelijke staten.

Brief 39 176
Bladzijde 178. patois dialect.
Bladzijde 180. Quelle... taille! Wat een mooie vrouw! Wat een prachtig figuur!
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Bladzijde 182. enig eenzaam.
Bladzijde 184. bedorven verdorven.

Brief 40 185
Bladzijde 186. en mijzelf verdacht van een oogmerk namelijk een oogje te
hebben op Van Arkel.
Bladzijde 187. een nicht van mejuffrouw De Groot te weten Magdalena Klinkert;
het gemeste kalf slachten enz. naar de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas
15:11-32).

Brief 43 193
Bladzijde 195. daar ik mij ... onthield waar ik... vertoefde; buiten bediening
ambteloos.
Bladzijde 197. onbereid onvoorbereid; zo niet dat behalve dat.
Bladzijde 198. neem uw partij neem een beslissing.
Bladzijde 201. Wie, zegt het heilig boek ... vrede gehad?? ‘Wie heeft zich tegen
hem verhard en vrede gehad?’ Job 9:4.

Brief 44 205
Bladzijde 206. gekrenkt geknakt.
Bladzijde 207. ten koste van met opoffering van.

Brief 45 207
Bladzijde 210. Welnu ... hopen bij de betreffende gelegenheid gaf Cornelia
uiting aan de verdenking dat Anna haar slechts van Van Arkel wilde aftrekken
om hem zelf aan de haak te slaan.
Bladzijde 212. Eert uw vader en uw moeder enz. het vijfde van de Tien Geboden
(Exodus 20:12, Deuteronomium 5:16).

Brief 46 213
Bladzijde 217. duren het uithouden.
Bladzijde 218. erlangen verkrijgen.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut

252
Brief 47 219
Bladzijde 222. de bekeerde moordenaar de tegelijk met Jezus aan het kruis
hangende misdadiger die zich tot Hem bekeerde (Lukas 23:40-43); de natuur
was afgetreden haar krachten haar hadden begeven; geweldig overweldigend.
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Personages
Hendrik van Arkel (Hein) - verleider van Keetje Wildschut.
Abraham Blondel - jeugdvriend van Van Arkel, die een deugdzaam, gelukkig
leven leidt.
Jansje Greenwood - een van de vroegere slachtoffers van Van Arkel, maar de
enige vrouw om wie hij werkelijk heeft gegeven.
Samuel de Groot - dominee.
Jan de Groot - zijn broeder; boekhouder van Paulus Wildschut.
Maria de Groot - diens vrouw.
Cornelis de Groot (Kees) - hun zoon; hij waant zich een groot dichter en filosoof,
maar geneest uiteindelijk van deze waan op een reis met zijn vriend Reinier
Walter door Duitsland en Frankrijk, waar zij Keetje Wildschut vinden.
Fanny Harris - evenals Keetje het slachtoffer van een snode verleider, maar
haar treft geen schuld; zij ontmoet Keetje in Frankrijk en reist mee terug naar
Nederland.
Anna Hofman (Naatje) - vriendin van Keetje Wildschut.
Magdalena Klinkert (Leentje) - nichtje van Maria de Groot, vroegwijs en zeer
gelovig, maar nogal stijf en dogmatisch; tijdens een logeerpartij bij de familie
Stamhorst wordt zij als het ware heropgevoed.
Sara Lelijwijk - geboren Sara Sadelaar.
Jacob Lenting - burgemeester te... in Gelderland.
Christina Lenting-van Arkel - zijn vrouw; zuster van Hendrik.
Frans Ligthart - kantoorbediende van Paulus Wildschut.
Margaretha Richters (Grietje) - vriendin van Francina Wildschut.
Sara Sadelaar (Saartje) - vriendin van Keetje Wildschut en Naatje Hofman.
Victor de Saint André - Frans edelman; bekende van Van Arkel.
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Mademoiselle Du Sart - vroegere gouvernante van Keetje Wildschut.
Elisabeth Stamhorst - zuster van Paulus Wildschut; zij woont sinds haar huwelijk
op een buiten in Gelderland.
Willem Stamhorst - haar echtgenoot.
Betje Stamhorst - hun dochter.
Pieter Stamhorst - hun zoon.
Jacob van Veen - jong koopman te Amsterdam; huwelijkskandidaat voor Keetje
Wildschut.
Reinier Walter - vriend van Kees de Groot; op hun reis door Frankrijk vinden
zij Keetje Wildschut.
Paulus Wildschut - koopman te Amsterdam.
Francina Wildschut (Sijntje) - zijn vrouw.
Cornelia Wildschut (Keetje) - hun dochter.
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