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III

Voorreden voor het vyfde deel.
Zo lang men schryft om geleezen te worden, zo lang alle te leurstellingen ongevallig
zyn, kan het niet uitblyven, of het, met de waarheid instemmend, Berigt: men leest
uwe Schriften, moet by uitneemendheid vleijend zyn.
Indien men nu, by dit algemeen oogmerk, ook dit byzonder doel hebbe: ‘Onze
jonge Lieden op eene aangenaame wys nuttig te zyn, en terwyl wy de tederste snaaren
van hun hart aantokkelen, hunne rede niet te verwilderen, noch hunnen smaak te
bederven;’ dan vergroot zo een Bericht ons geoorloofd vergenoegen. Dan wordt niet
alleen onze Eigenliefde, maar onze Deugd, werkzaam óók ten besten van anderen,
hoogst voldaan.
Het blyft wel eene grondwaarheid in de Zedenleer. ‘Die uit zuivere beginzels
wéldoet, is gelukkig; ook als hy niet slaagt in zyn
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oogmerk.’ Maar het bewoogen hart, kloppende van Menschen-liefde, heft zich
evenwel veel ruimer op; wordt meer doortinteld met de fynste verrukking, als wy
zien, dat wy in zulk een eerlyk oogmerk gelukkig slaagen.
‘WILLEM LEEVEND wordt algemeen geleezen, uwe Landgenooten ontfangen, met
eene toeneemende graagte, de telkens uitkomende deelen; hoe spoedig ik dat Werk
afdruk, nog is men ongeduldig.’ Dit Bericht, onsgegeeven door een Man, die best in
staat is, om ons op dit stuk te zeggen zo als het is, vleit ons, en vuurt onzen ieveraan
om wél te schryven.
Wy zelf vonden, op verscheiden plaatzen, WILLEM by zyne zedelyke zuster SAARTJE
in de boekenkastjes onzer jonge lieden. men leest des onze werken. wy hebben echter
nog meer grond tot vergenoegen; want, hoewel wy voornaamlyk voor onze
vaderlandsche jeugd arbeiden, zo ondervinden wy wel eens, dat lieden van jaaren,
wier gezond oordeel door tyd en opmerking eene behoorlyke vastheid gekreegen
heeft, met SAARTJE wel eens geen ongevallig uurtje doorpraaten. Eerwaardige
Matroonen hebben het niet beneden zich
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geächt, om met de bril op den neus SAARTJE te leezen. in fatsoenlyke hollandsche
huisgezinnen vonden wy meer dan eene groot-moeder, die deezen roman aan dogters
en klein-dogters voorlazen. welgeschikte huisbedienden leezen, geduurende de
gezellige winter-avonden, juffrouw SAARTJE; en dat wel onder het maaken van goede
aanmerkingen. ik ontken niet, dat wy die eer grootlyks kunnen verpligt zyn aan de
eerzaame PIETERNELLETJE DEGELYK; doch dit doet er toe noch af; het Boek wordt
geleezen.
Het kan sommigen vreemd toeschynen, het is echter de waarheid, dat geen klein
getal der beste Geestlyken in zekere Provintie hebben voorgesteld, om BURGERHART
tot Pryzen aan de leerzaame Jeugd uittedeelen. De Schryvers van een zeer geächt
Periodicq Werk, hebben zich verleedigd, om een Compendium (een Meesterstuk in
zyn soort!) van het geheele Werk te geeven; en het schynt des, dat zelf de trek om
te bedillen niet sterk genoeg by hun was, om onzen Roman van zyne onvolkomenste
zyde te beschouwen. Naauwgezetten in den Lande, waarlyk vroome Menschen,
moesten zo zeggen, dat zy meenden gesticht
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te zyn door de Vriendinne STYNTJE: en is onze goede BLANKAART niet de beminde
Man? Wenschen alle degelyke Vrouwen hem niet tot Vriend? alle braave Meisjes
hem niet tot Voogd?
Uit het onthaal, 't welk onze Roman geniet, kan men gerust zyn, dat men niet
licentieus behoeft te schryven; zich niet behoeft te voegen by de ongeloovigen, of
onbedagte bespotters van den heiligen Godsdienst; dat men zelf niet eens in 't Fransch
behoeft te schryven, om in ons Vaderland, om zelf in de Hofplaats, (wat klinkt dat
vreemd!) geleezen te worden; geleezen te worden óók door Menschen, die zich al
mede van het gros poogen te onderscheiden door eene geheele Buitenlandsche
Lectuur, en de uitstekendste onkunde hunner eigen taal. Dank hebbe des den goeden
smaak, en vooräl het goede hart! Deeze waarheid, bevestigd door de ondervinding,
spreidt over het karakter onzer jonge Lieden zulk een bevallig licht, dat ik my het
genoegen moest geeven, om dit over BURGERHART hier neder te stellen.
Onder het schryven deezer Voorreden valt my iets in, dat mooglyk nog al verdient
om hier geplaatst te worden. De Leezer oordee-
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le: het is dit. Zou het ieverig, het nog vry algemeen uitvaaren tegen Romans, niet
van zelf wegvallen, indien men, in een welverklaarden zin, goede Romans schreef?
Wie zal, indien hy weet wat hy zegt, ontkennen, dat het vooröordeel tegen zulke
Boeken maar te veel grond heeft? Indien men een tak van Studie maakte van het
leezen deezer Schriften..... [Een tak van Studie? .... Ik begryp zelf wél, dat alle myne
Leezers dit niet even wél zullen verstaan, ‘hoe, zal men zeggen, een tak van Studie!’
.....] Dan weet men, dat veele deezer Boeken weinig bereekend zyn, om het hart, of
het verstand onzer jonge Lieden merkelyke diensten te doen. Ook de minst
verwerpelyke hebben dit gebrek: zy roepen altoos veel te vroeg sluimerende driften
op; want zy scherpen en verhitten de verbeelding; vormen kunstbehoeften; begunstigen
eene weekheid, die, naar myn inzien, de schroomelykste vyandin der Deugd wordt,
vermids zy het karakter zyne vastheid beneemt; ja, (mag ik my van deeze uitdrukking
bedienen?) het grondformeerzel onzes weezens zelf oplost.
Aangestooken door deeze Schriften, verwarren onze onërvaarne, weinig oordeel
be-
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zittende, (van anderen spreek ik niet,) jonge Lieden, eene zedelyke ziekelykheid, met
een zeer gevoelig hart. Zy gelooven, dat men niet kan beminnen, zonder zwak te
zyn; dat men de Liefde alles moet vergeeven. En wat noemen zy Liefde? Een smaak,
een voorbydryvend behaagen; of wel eenige driftige aandoeningen, veel
overëenkomende met koortshuiveringen. Moet men niet beeven voor zulke jonge
Lieden? Over het verderfelyke deezer Schriften kan men oordeelen, naar gelang de
wat al te treffende groupen in een zagt licht gehouden worden, eene bevalliger houding
hebben, en een weinig met kieschheid omsluijerd zyn!....
Hy, die niet weet, dat er niets zo grilligs zy, 't welk niet wel eens in een menschlyk
hoofd opdaagt, zal bezwaarlyk gelooven, dat men zich op iets gebrekkigs in ons zelf
airs kan geeven; dat men zyn fatsoen thans al zo zeer aantoont, door te laboureeren
aan zenuwziektens, als door de onkunde van onze eige taal. Wanneer ik dit zo eens
by my zelf overdenk, zeg ik: ‘wel, wat moet er evenwel eene verbaazende verwrikking
in het oorspronklyk welgemaakt Menschen verstand zyn voorgevallen! zich airs te
geeven op
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domheid, op ziektens! 't Is my toch wat heel vreemd.’
Het getal der Fransche Romans is groot, maar het wordt als nul, vergeleeken by
de Engelsche. Men zou hier uit kunnen besluiten, dat de fatsoenlyke Lieden, (dit
doch zyn de waare Leezers deezer Werken,) veel meer in Engeland dan wel in
Vrankryk leezen. Men zou de reden daar van kunnen vinden, in het langduuriger
Buitenverblyf der Engelschen, in welken tyd men toch verstooken is van de vermaaken
en uitspanningen, die het vernuft, de behendigheid, en de armoede in de Hoofdsteden
voor ryke, ledige Grooten uitvinden, en oefenen; en mooglyk juist vonnissen.
Alle Romans, of verhaalen, die men met den naam van Zedelyke onderscheidt,
hebben geen even onbetwistbaar recht op dien naam. Men speelt in onze dagen al
vry stout met de woorden Moreel, Philosophiesch, Sentimenteel. Ik ben wel eens
verwonderd, dat er niet eens iemand, niet misdeeld van aartig vernuft, onder ons
opstaat, die eene geheele nieuwe uitgaaf bezorgt van de schoone Historie der vier
Heemschkinderen; en op den titel zette: Zedelyke, ten minsten Sentimenteele Roman.
Dit Sentimenteele zou zeer wel te ontschuldigen
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zyn. Ik behoef my, om dat te staaven, maar te bepaalen by de treffende aanspraak
van den jongsten Vorst, toen hy van zyn geliefd Rosbeijert asscheid nam. Welk een
goed Meester is hy! Hy kuscht het paerd, onder het storten van veele traanen, vaarwel;
bedankt het, wenscht het alles goeds, en bestraft zynen Broeder, om dat hy het zoete
dier zo een slag voor den kop gaf. Men zal niet veel zulke trekken van het
Sentimenteele in de Romans, met dien naam versierd, aantreffen; en nergens zo eene
beweeglyke aanspraak; immers niet buiten STERNS Journey, en byzonder in het
Hoofddeel: The Man and his Ass.
Overäl schuldige oogmerken te zoeken, is myne zaak niet: veel liever zeg ik van
de meeste deezer Schryvers! Hoe zullen zy goed doen, die geleerd hebben kwaad te
doen? - Hoe zullen zy, die ongeregeld denken, en verkeerd zyn opgevoed, - Zedelyke
Romans schryven?
Laaten wy liever gelooven, dat deeze Schryvers onkundig, niet dat zy ondeugend
zyn: dit liefdryk oordeel doet niets af ten voordeele deezer schadelyke Schriften. Het
komt my al te afgryslyk voor, dat veelen in staat zyn, em het hart onzer jonge Lieden
dus in den eer-
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sten aanleg te vergiftigen. Ik word nog meer in deeze gedagten versterkt, als ik zie,
dat het grootste getal deezer Schryvers jong zyn, en veel meer schryven onder de
Dictatuur van het verzwakt zedelyk gevoel, dan onder de inspraak van het gezond
oordeel. Wat kan er echter veel zedelyks zyn in zulke Boeken? Behelzen zy niet,
Brieven, gewisseld tusschen verliefden? Gewisseld over zaaken, daar op betrekkelyk?
Verliefden, die, of ter goedertrouw doolden, of, in weerwil hunner goede beginzels,
afwyken van het betaamlyke, het voorzichtige?
Zulke Schriften ziende, zeg ik wel eens by my zelf: ZEDELYKE VERHAALEN!.. ‘en
men geeft my een heureusement, le mari sylphe, alcibiade, les quatre flacons.’ de
nederlandsche leezer kent, uit eene deerlyke vertaaling, de zedelyke verhaalen van
MARMONTEL; daar zyn deeze opgenoemde te vinden. en wie houdt echter MARMONTEL
voor een Schryver, dien onze jonge Lieden niet moesten leezen?
Maar wat hebbe men te denken van eenen CREBILLON? Heeft hy de zeldzaame
gaaf, om bekoorlyk te kunnen schilderen, niet op de schandelykste wys misbruikt?....
Men
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moet den Engelschen het recht doen van te zeggen, dat zy maar weinig versmaadlyke
Romans hebben. Maar als men weet, dat ook Ladys du Ton niets dan Fransche
Boeken leezen; (wyl het ook by dat Philosophisch Volk een kenmerk van geboorte
is, Fransche lectuur te hebben, Fransche airtjes te zingen, en met Vapeurs geplaagd
te zyn;) dan zullen wy ons door dien zweem van braafheid niet laaten verleiden. Zeer
goede nuttige Romans hebben de Engelschen aan myne Sex te danken. Ik verëer den
ontsterfelyken RICHARDSON zonder maate; maar meen echter, dat eene JULIA
MANDEVILLE een zo heerlyk miniatuur zy, als zyne CLARISSA een onvergelykelyk
historiestuk! - een woord over CLARISSA! is het niet een weinig verdrietig, dat deeze
groote man sommige tooneelen zo verbaasd sterk heeft doen uitkomen? dat hy niet
den sluier der schaamte een weinig dieper oversommige al te schoone voorwerpen
gehaald heeft? laat het karakter van LOVELACE overdreeven zyn; - niet in de natuur
bestaan, - CLARISSA blyft een werk voor de eeuwigheid geschreeven! hy zelf kon
maar ééne CLARISSA schryven, en wie zal zich by eenen RICHARDSON durven
vergelyken. Is zyn
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GRANDISON,

vraag ik, het werk van dien zelfden man? schreef hy GRANDISON na
CLARISA, en nog in de kragt van zyn leven! ik vraag dit, ofschoon ik zeer wél zie,
dat de ordonnantie ryk, de CHARLOTTE bekoorlyk; de italiaansche familie in de groote
manier geschilderd is; en dat, hoe diep ik ook getroffen ben, door de edele
CLEMENTINA, door haare uitmuntende moeder, door haaren JERONIMO.
De Romans van FIELDING zyn origineel: ik bewonder het penseel van den meester;
maar denk, dat TOMMY even beminlyk zou kunnen zyn, met wat minder gebreeken.
ja dat, al ware zyne boere vryster, als ook de ergelyke my lady BELASIS, niet ten
tooneele gevoerd, hy echter nog genoeg met BLIFILD zoude gecontrasteerd hebben.
ik beschouw den heer FIELDING als een man, die veel waereld-kennis bezat, en den
mensch van zyne laage, verachtelyke zyde, al zeer naby moet gekend hebben. of
men dit zelfde niet kan zeggen van den schryver der TRISTRAM, die zich, schynt het,
RABELAIS ten voorbeeld gesteld heeft, laat ik andren beslissen: wat is schooner dan
zyne schoone plaatzen? maar.....
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De Duitschers zyn thans onvermoeid bezig in het beärbeiden van Romans. Zonder
alleen den AGATHON van den grooten WIELAND uit; en men noeme dit boek vry het
meesterstuk van eene uitmuntende genie; men zal, zo men de lectuur der jonge lieden
bestuurt, AGATHON, zo weinig als DIOGENES VAN SYNOPE, hen in handen geeven;
zonder, zeg ik, dit Boek uit, en men zal my toestaan, dat zy in dit vak der Letterkunde
nog niet gelukkig geslaagd zyn.
Vermids het maar niet te ontkennen zy, dat de ZWEEDSCHE GRAVIN door den
eerwaardigen GELLERT geschreeven is; dan moet hy dat armzalig stuk gemaakt hebben
in dien tyd, dat hy blyspelen opstelde, die men ook niet al geeuwend uit kan leezen:
wilde ik hier de savante spelen, ik zou kunnen zeggen: plaatst dit boek, en zyne
overheerlyke ACADEMISCHE LESSEN, op de lyst der incommensurable grootheden;
want ik voor my bevat naauwlyks grooter afstand. onverklaarbaar blyft het ook, dat
de schryver der BRIEVEN TER VERBETERING VAN HET MENSCHELYK HART, lang na
dit schoone werk, ons eenen KAREL FERDINER geeven konde. om van SIEGWARD,
WILLEM EDEL-
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WALD, HANS KOMT DOOR ZYN DOMHEID VOORT, BURGHEIM, en nog een douzyn van

dit slag van romans niet te spreeken, zal ik nog een paar woorden zeggen over SOPHIAS
REIZEN VAN MEMEL NAAR SAXEN.
Het Plan van dit overgroote Werk (myne Hoogduitsche uitgaaf beloopt zes zwaare
Octavo's, waar van ieder over de duizend wel digt in een gedrukte bladzyden beslaat,)
is gering, en geheel onwaarschynlyk; het stuk zelf slegt met elkander verbonden: dit
beken ik; maar ik meen echter, dat dit Werk opgevuld is met de schoonste, de
heerlykste, de oorsprongelykste gedagten: men kan zich naauwlyks in eene
omstandigheid plaatzen, of men vind er iets nuttigs in dit Boek over aangeteekend.
Ik zie hier schoone, dat is, weluitgewerkte karakters. Hoe of echter veele Menschen
over de karakters oordeelen, blykt hier uit, dat men onzen BLANKAART met PUFF
vergeleeken heeft; en, heeft hy wel meer familie-trekken van KAPTEIN CORNELIS
PUFF, als van den LUITENANT TOBIAS SHANDY, ons familiaarder bekend met den
naam van OOM TOBY?
Hoe kan het zyn, dat de kundige Professor HERMES het onbestaanbaare niet gezien
(of
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vermyd) heeft, dat er ligt in de Weduwe W. toe te staan, een zeer schoon, jong,
trotsch, coquet Meisje, een reis door een vyandelyk land te laaten doen; tusschen
Legers door, alleen met het oogmerk, om eenige papieren aan eene onwaardige
Dogter, die men niet eens meer wist, of wel meer leefde, te gaan brengen; dat zy aan
zo een Meisje toelaat, die reis te doen onder het geleide van een knaap, die zich
zonder eenig bewys uitgeeft voor SOPHIAS broeder? van de afschuwlyke mevrouw
MALGRE, en haar ysselyk einde, zwyg ik met oogmerk. VROUW JANSEN, de
PREDIKANTEN RIBESAL, en RADEGAST, en vooräl de eerlyke PUFF zyn voortreffelyke
karakters; de historie van DOMINE GROS leezenswaardig en zeer leerzaam. Eene
bedenking hebbe ik; zy is deeze: zou men onze Leezers niet eenen aangenaamen
dienst gedaan hebben, zo men niet het geheele Werk vertaald had, maar er eenige
stukken uitgeligt, en die vertaald had uitgegeeven met deezen Titel: Fragmenten uit
Sophias Reizen van Memel naar Saxen.
Langs welk eenen vrolyken weg zoude men jonge Lieden tot het waar geluk
opleiden, zo onze Zede-Schryvers zich van twee uitersten
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wisten te wagten; uitersten, even zorgelyk; niet even verachtelyk. Dit wilde ik zeggen:
Veelen deezer Schryvers verhoogen den Mensch tot eene volkomenheid, hier
onbereikbaar. Veelen stooten hem in den keten der weezens zo diep ter neder, dat
snoodheid en onreinheid maar zelden dermaate kunnen woeden. Wie is bekwaam,
om de eerste voorbeelden te volgen? Wie is er des verpligt toe? De laatsten staan in
geen verband meer met ons; zy zyn niet uit ons; alles is daar vreemd.
My vroeg gewend hebbende, om het geheele Menschdom als één Huisgezin, als
kinderen van éénen Vader te beschouwen, kan het niet uitblyven, of het bedroeft my,
zo dikwyls ik zie, dat er Schryvers zyn, die een wreed vermaak vinden, in hunne
Natuurgenooten bespottelyk, of verachtlyk aftebeelden; die ons altoos van laage,
verfoeilyke, en in ons zelf uitloopende roerzels verdenken, ook als wy wéldoen;
Schryvers, die altoos met roet en gal schilderen, en die nooit groot zyn, dan als zy
monsters af beelden; of wanneer zy, met het penseel van HOGART, zwakheden en
gebreken ten toon zetten. Is het wel verantwoordelyk, de Menschelyke Natuur van
buitenspoorigheden te beschuldigen, waar aan alleen sommigen schuldig zyn?
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Welk een bitter vernuft is dat van SWIFT, en evenwel zyn karakter was zo gebrekkig,
als zyn humeur onverdraaglyk? mag de gehoonde menschheid hem niet toeroepen:
en gy ook, SWIFT?
Wie betwist aan MONTAGNE veel vernuft, menschen-kennis, en oorspronkelykheid?
maar kan men altoos, zonder schaamte of walging, leezen het geen hy schryft? men
zou van hem kunnen zeggen, het geen QUINCTILIANUS van eenen Beeldhouwer zeide:
meer gelykend dan fraai.
De MAXIMES van den hertog DE ROCHEFAUCAULD zyn met kragt en beknoptheid
geschreeven; maar wie hoonde ooit stouter de menschelyke natuur? wie stelde haar
ooit in een ongunstiger licht? die zyne MAXIMES kent, zal het my niet betwisten.
maar, wanneer men zich herinnert, dat er in de schriften van een bekwaam man altoos
iets van zyne levensömstandigheden doorstraalt, dan zal men ook in die MAXIMES
den misnoegden Hoveling ontdekken; en beter overeen kunnen brengen, wat hy op
verscheiden plaatzen zegt. Ware hy de begunstigde Hoveling gebleeven, dan zou hy
alle Menschelyke deugden niet uit onreine bronnen hebben afgeleid;
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hy zou den Mensch niet verbeest, noch de Rede uitgemaakt hebben voor de slavin
onzer driften.
Men moet zeer onaandagtig leezen, om my te betwisten, dat dees edle Schryver
aan zyne drift, om kort en puntspreukig te schryven, niet meermaal waarheid en
juistheid opöffert; ja zich zelf tegenspreekt. Een voorbeeld! hy zegt:
‘Het geluk, het genoegen bestaat in den smaak, niet in de zaak zelf: het is door het
genot van iets, dat men verkiest, dat men gelukkig wordt; niet door het bezit van iets,
't welk een ander méér behaagt.’
Vervolgens toont hy, hoe groot het vermogen der Inbeelding is op ons geluk. Maar
hoe stemt dit met deeze stelling:
‘Wy zyn nooit zo gelukkig, of ook zo ongelukkig als wy ons verbeelden te zyn.’
Zo dit zich zelf niet tegenspreekt, weet ik niet wat redeneeren is. Men heeft LA
BRUYERE verongelykt, als men over hem hetzelfde vonnis streek als over den hertog.
zyne CARACTERES zyn met eene vaste hand, en met de grootste juistheid geteekend.
en met dit al, ik geloof niet, dat my het karacter van MENALKAS overdreeven
voorkomt, om
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dat ik eene Nederlandsche Vrouw ben, maar om dat het in de Natuur niet bestaan
kan. Anders heb ik het genoegen, om op dit punt juist zo te denken, als de vernuftige
Heer FEITH, wiens brieven my, daar zo op 't oogenblik, bezorgt worden; met een vou
gelegt by de passage, waar in hy over onze BURGERHART spreekt. LA BRUYERE houde
ik voor zo een waar groot Man, dat ik met genoegen my zoude verleedigen, om eens
eene geheel nieuwe Vertaaling van zyn Werk te geeven, met agterlaating van
noodelooze Byvoegzels, en kwaadaartige Toepassingen op Menschen, die niet buiten
Vrankryk bekend waren, en nu reeds lang vergeeten zyn. Hy is volmaakt overtuigd
van den Christelyken Godsdienst; altoos is hy zyn eerbiediger. Ja, zelf in zyne
wellustige eeuw weigerde hy, met den moed van een eerlyk Man, der lichtvaardigheid
de minste hulde te doen.
St. EVREMOND is een babbelaar, die over alles praat, en nooit iets nieuws of van
belang zegt: zo het zyn doel ware den versmaadelyken PETRONIUS te volgen; dan
heeft hy geslaagt.
Zonder der Menschelyke Natuur complimenten te makken, hielden wy in 't oog:
niets o-
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verdreeven. Dit kan ons van niemand ontlegd worden, die in 't oog houdt, hoe ieder
karakter werkt, en moet werken, in die of deeze bepaalde omstandigheid. Over de
grensscheiding tusschen het Romanesque en het Natuurlyke handelen wy in het werk
opzettelyk: daar kan de Lezer te regt raaken: myne Voorreden zou eene verhandeling
moeten worden, indien ik dit verder wilde uitwerken.
Of men onzen Vaderlandschen Roman, bereekend voor onze zeden, gewoonten
en manier van denken, zal naarvolgen, weeten wy niet. Mooglyk. Indien wy de plaats,
die wy nu hebben, moeten inruimen aan veel beter Schryvers in dit vak, 't zal ons
waarlyk lief zyn. Zo véél belang neemen wy wél in de zaak der deugd, der goede
zeeden, des nuttigen vermaaks, om hulde te doen ieder, die ons in deezen gelukkig
overtreft. Dan zal ik tegen myne byzondere Vrienden zeggen, het geen ik voor eenige
jaaren tegen iemand over myn Clavierspeelen zeide; die my vroeg, waarom ik nooit
meer speelde: ‘Ik speelde zo taamlyk goed: ik hoorde * * * speelen! Ik was niets
meer. Maar er was nog wel wat op. Ik verkoos het aandoenlyk vermaak van Hemelsch
te hooren speelen, boven den ma-
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geren lof van vry wel voor de Muziek geschikt te zyn.’ Wie is de grootste in dit geval:
zy, die haare minderheid, en dat in eene hart-geliefde kunst, ongeveinst belydt, of
zy, die het overheerlykste speelt? Wordt men dan niet, van eene daaglyksche
Clavier-Speelster, verhoogd tot den rang van eene hupsche Vrouw? Ik sluit met dit
coupletje, waar in zo veel waarheid is:
Plein d'esprit, doux & sociable,
Ce n'est pas asséz, croyez moi:
c'Est pour autrui, qu'on est aimable;
Mais il faut être heureux pour soi.

E. Bekker, WEDUWE WOLFF.
AMSTELDAM,

den 5 February MDCCLXXXV.
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Historie van den heer Willem Leevend.
Eerste brief(*).
Mejuffrouw Charlotte Roulin aan Mejuffrouw Christina Helder.
Uitmuntende jonge dame!
Wanneer gy deezen Brief zult leezen, dan zal deszelfs schryfster, zo als zy blymoedig
hoopt en geeloovig vertrouwt, reeds in de eeuwige gewesten des vredes zyn
aangekomen. Nu kan ik my niet langer vleijen, dat ik u nog eenmaal aan deeze zyde
des grass zal omhelzen, en aan uwen boezem toebetrouwen, het geen ook voor u van
belang worden kan; immers, waar toe ik my

(*) Gevonden in eene geheime lade der Bureau, en met zwart lak verzegeld.
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verpligt voele. Hoe vuurig hebbe ik wel eens gewenscht, met u te spreeken, zo als
men alleen met eene tedergeliefde Vriendin kan spreeken, zo als gy met uwe waardige
Vriendin Veldenaar spreekt. Dit geluk is my ontzegd: ik moet des de heldere
oogenblikken, die my nog overig zyn, besteeden, om aan u te schryven.
Gy hebt zeker meermaalen hooren spreeken van Lotje Roulin. - Ik ben Lotje
Roulin. Thans bevind ik my in den Burgerstaat eenige graaden beneden u geplaatst;
thans, zeg ik, want myne familie is de uwe gelyk in afkomst, en bezat eens zeer veel
van die zeegeningen, die zich meermaal vleugelen maaken, en ook den deugdzaamen
bezitter ontvlieden. Veele zyn de rampen, waar mede myn Vader, weinig geschikt
om de waereld in haare slegtste leden te kennen, geworsteld heeft. Hy stierf, en myn
Broeder heeft, door vlyt en eerlykheid, eene van verdriet weg kwynende Moeder
brood bezorgd. Zy stierf, en liet my, vyftien jaar zynde, aan zyne bescherming over.
Dien braaven Broeder eerbiedig en bemin ik als eenen Vader; ik bleef altoos by hem,
en wy leefden van een eerlyk bestaan.
De Eerwaardige Heer Heftig recommandeerde myns Broeders huis, onder anderen,
ook by Mevrouw van Oldenburg. Zy nam hier kamers voor haaren Zoon; trouwens,
dit is u bekend. Zyn gelukkig voorkomen, zyn goed gedrag, zyn aan-
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genaame ommegang, het genoegen, dat by vond in ons huisselyk leven, deeden hem
welhaast veel meer als een lid der familie, dan wel als een Jongeling, die hier slegts
kamers had, beschouwen.
Ik leefde in die koele ongehechtheid aan alles, die niet oneigen is aan iemand, die
niets aantreft, dat haar hart roert. Ik had eene Vriendin, zy had en verdiende al myne
achting; maar myn hart was niet vervuld, en echter daar toe was het niet aangelegd.
Gy kent den beminlyken Leevend! Ik kon hem niet leeren kennen, zonder hem te
onderscheiden. Hy wierd myn Vriend. En ik hield my, maanden aan een, verzeekerd,
dat hy niets meer voor my was. Ik was gerust in de onschuld myner bedoeling, in de
zuiverheid myner verlangens. Ik geloofde, dat, indien ik hem liefhad, ik geheel andre
gewaarwordingen moest hebben. Ik bedroog my: ik beminde. Dit zag ik te laat. Ik
wierd het slagtoffer eener drift, die my te sterk wierd, en die ik zorgvuldig verborg.
Ik sterf: eene langzaame, doch ongeneeslyke teering leidt my zagtjes ten grave: vóór
ik myn twee- en- twintigste jaar zal bereikt hebben, word ik, hoogstwaarschynelyk,
niet meer onder de leevenden gevonden. Immers, dit wagt, dit hoop, dit verlang ik.
Groot zal zyne droefheid zyn. Gy, gy kent hem; wat behoef ik meer te zeggen? Hy,
de tederste, de getrouwste zo wel,
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als de bemindste aller Vrienden; hy, zo dierbaar aan het hart van zyne Lotje. Zyne
Lotje! ontrust u niet. Hy was nooit iets meer voor my, dan een Vriend; hy heeft my
nooit bemind. Gy, uitmuntende jonge Dame! gy waart, gy blyft het eenig voorwerp
zyner oprechte liefde. Gy zyt alleen de meestresse van zyn onschatbaar hart; alle
zyne wenschen, zyne begeerten strekken zich tot u uit. Kon een verstandig Man
immer een sterfelyk weezen aanbidden, u aanbidt hy! Op u zyn alle zyne uitzichten
gevestigd.
Daar uw Minnaar myn Vriend was, kunt gy u niet verwonderen, hoe ik aan deeze
berichten gekomen ben. Myne vriendschap alleen was in staat, om hem van zyne
onbeantwoorde liefde te troosten. Aan my betrouwde hy zyn verdriet. In myn hart
zogt hy die bemoedigingen, die hy zo zeer behoefde. Met my sprak hy over uw
karakter, over uwe beminlyke persoon, over uwe verdiensten. Met zyn edel gelaat,
bloozend door liefde, ontroerd door mismoedigheid, op myne hand gebogen, zuchtte
hy duizendmaal om u, klopte zyn gevoelig hart voor u. Myne traanen waren wel eens
de stille getuigen van myn medelyden. Meermaal ging myne verwondering tot
misnoegen omtrent u over, om dat gy hem niet beminde.
Is uw hart niet voor een ander ingenoomen, waardeert gy zuivere getrouwe liefde,
ô maak dan mynen Vriend, mynen Willem gelukkig! Hy, zo
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iemand, verdient uwe onderscheiding. Ik spreek niet van die voordeelen, die de
Natuur hem gaf; zy moeten een oog, dat wél ziet, bekend zyn. Maar ik verzeeker u,
dat zy naauwlyks verdienen genoemd te worden, als men van zyn schoon karakter
spreekt. In zyn hart liggen de kiemen van allerlei deugden besloten; zy zyn gereed,
om, by gunstige geleegenheid, zich allen te ontwikkelen, en tot eene groote
volkomenheid optewassen.
Hy heeft gebreken; maar het zyn, of overdreevene deugden, of dwalingen. Komt
hy niet onder het zagt en verstandig bestier van eene, die hy bemint, dan kunnen zy
hem eens zeer ongelukkig maaken; ook alleen door zyn berouw daar over. Hy is
trotsch en ligt geraakt, opvliegend; hy is onbekwaam, om van een Man de minste
belediging te dulden. Hy zal tot het spel kunnen verleid worden. Hy zal door vreemde
begrippen verre kunnen afdryven. Zie daar, dit zoude een edelmoedig Vyand van
hem kunnen zeggen. - Maar! hy is menschlievend, milddadig. Hy vergeeft volkomen.
Hy doet zyn vyand recht. Hy leeft geschikt. Hy veracht alle losbandigheden. Mooglyk
zou de Sex gevaarlyk voor hem kunnen worden, indien zyn hart hem niet in veiligheid
stelde; indien zyn smaak niet te gezond, en zyne manier van denken niet te naauw
gezet ware. De aangenaamheid zyner manieren, het verbindende van
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zynen ommegang, - maar myne zwakke hand kan hem geen recht doen. Hy, dit moet
ik echter nog zeggen, hy is niet zo verzeekerd van ons allerheiligst geloof, dat hy
niet min of meer tot twyflary overhelt; dit is zeeker, hy is een Jongeling, die denkt,
die waarheid zoekt en bemint: zoude hy haar niet vinden? zeer zeeker!
Mogt ik myne oogen sluiten in de stille gerustheid, dat gy hem zult troosten over
den dood van zyne Lotje. Wie zal gelukkiger zyn, dan gy met uwen eigen Willem!
Immers, indien uw hart vry is. Mooglyk zal de laster hem vervolgen; zal hy my in
myn graf hooren smaaden. Weet alleen, dat ik zo onbesmet als onbeschroomd de
eeuwigheid intreede.
Geene liefde was immer sterker, noch zuiverder dan de myne voor hem. U beminde
hy: kon hy struikelen? ..... Myne liefde voor hem wordt de oorzaak van mynen dood.
Hy was voor my noodzaaklyk geworden: maar ik hebbe aan myne deugd
vastgehouden; ik heb my getroost, dit leven te verliezen, en my zelf te bewaaren.
Zoude ik voor u bloozen over deeze bekentenis? Neen! Gy kent hem, die my deeze
neiging heeft ingeboezemd: ik ben, zo al niet gerechtvaardigd, immers te verschoonen!
Vaarwel, uitmuntende Helder! Omhels uwe Vriendin Veldenaar, voor Lotje! ....
Laat
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zy u voor my aan haar hart drukken; en als gy, arm in arm gestrengeld, eene stille
traan over my stort, denk dan met een, hoe gelukkig dan reeds is
Uwe
C. ROULIN.

[Deeze na myne begraving adres te geeven.]

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

10

Tweede brief.
De Heer Willem Leevend aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Waardste!
Schryven? - Kan ik dat? Denkt gy, dat myne vermoeide ziel lust heeft tot iets? Met
onbegrypelyke moeite en vermoeijing heb ik eenen Brief van myne lieve Zuster
beantwoord: ik moest het doen; ik moest my verklaaren, en een voorstel afwyzen,
daar ik niet aan denken kan. Myne Lotje, myne zalige Vriendin, behoudt al myn
aandagt. Welk denkbeeld kan zich anders by my vestigen? Myne liefde voor eene,
die my niet bemint, is naauwlyks in staat, om zich door myn verduisterd zielen oog
te doen opmerken.
Altoos, altoos zweeft zy voor my! In myne droomen zie ik haar, hoor ik haar; door
te groote blydschap worde ik wakker, en ach - de Engel is verdweenen: ik poog weder
in te slaapen, ontroerd door de hoop, dat ik haar nogmaal vinden zal. Vergeefsch!
De slaap vlugt my, zo rasch zich de uitgeputte Natuur een weinig door zynen invloed
versterkt heeft. Ik sta op, poog myne gedagten aftewenden; neem een boek, poog
iets op te stellen. Uuren aan elkander zit ik voor
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myn lessenaar. Ik denk my geheel weg. Troost my niet! Ik zoude haar immers hebben
kunnen behouden? Kan ik onschuldig zyn? Uitgaan? Diverteeren? Belcour! Gy kent
my dan nog niet.
Reeds agt dagen geleeden, schreef ik dus verre. Ik kon in al dien tyd aan deezen niet
weer beginnen. Maar ik moet u een dierbaar geheim mededeelen. Ik heb het graf van
myne Lotje bezogt. Het mag my naauwlyks van het hart, het zelf aan u te zeggen
Zo de Koster zyn belang verstaat, zal hy zwygen. In de schemering, ging ik,
onverzeld van hem, in de Kerk, - naar het graf. Hygend, vermoeid, bleek, beevend,
knielde ik op haaren zerk: myne oogen pynelyk droog heet; myn borst zo bekneld,
dat ik myn kamisool open rukte. Geen woord, geen zucht, konde zich doorgang
baanen. De Kerk was gesloten; ik alleen by de dooden; verlamt, maar volkomen by
my zelf: alles week voor my deinzende agterwaards. Lotjes graf, niets dan dat bestond
er meer voor my. In zulk eenen staat kan de eindige Natuur niet lang blyven, zonder
vernield te worden. Myn angst, myne stikkende aandoeningen, dreeven weg, in eene
smeltende balzemende weemoedigheid. Ik zuchte, ik stortte traanen; de naam,
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de lieve naam van myne Lotje, zweefde weder, zagt als myn adem zelf, over myne
beweegende lippen. Ik herhaalde dien. Dat was verrukkelyk! Myn hoofd op den
grafsteen drukkende, waar op ik gebogen lag, zeide ik;
Wierd ik ook met u begraven!
Zonk ik in den nagt des doods!
Ben ik dan, door zo veel lyden,
Nog niet ryp voor de Eeuwigheid?

Onuitspreekelyk verligt, ging ik t'huiswaards. Het was reeds laat. Ik zeide echter
niet, waar ik geweest was. Eene zwaare koorts is de oorzaak, dat ik wel zeer verzwakt
ben, maar my evenwel inwendig beter voel. Het is, of myn hart zo pynelyk niet slaat.
Waarom toefde ik zo lang, om het deeze voldoening te geeven? Ik vind zo veel voor
my te doen. Ik zal myne vyanden in de hand werken, indien ik my niet met yver op
myne studie toeleg. De vraag is maar - of ik kan?
Het verloorene, het onherstelbaar verloorene, en hoe verlooren? o Myn onverzetlyk
hart! kond gy haar bemind hebben! Waart gy wys geweest! Maar neen: de Minnaar
van eene Helder kon niets worden, dan de Vriend van zyne Lotje; ja maar de teder
liefhebbende Vriend ... Dierbaar was zy my, buiten alle beschryving. Zy was alles
voor my, wat vriendschap, overeenstemming,
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deugd, huisselyke verkeering haar voor my maaken konden. o Belcour, waardste,
gy weet het! Alles is my ontgleeden..... een groot woest duister vak.....
Ik betrek haar eigen kamer: ik zit op haar plaats, op haaren stoel; dit is haare tafel.
Alles, wat ik zie, is van haar: alles moet zo blyven, als zy het liet. Ik zou geene de
minste verandering kunnen gedoogen; en hoewel ik op niets buiten my veel aandagt
heb, hier, hier zou het my pynelyk in het oog vallen. Ik heb my door Klaartje laaten
wyzen, waar de Engel haar avond- en morgen gebed gewoon was aan haaren God
optezenden..... Daar kniel ik neder; maar ach! zo overstelpt, dat ik niet bekwaam
ben, om eenige klanken voorttebrengen.... Alle haare Boeken zyn reeds de mynen:
myn Vriend Roulin kan my niets weigeren. Zetten wy ons om te eeten, ô dan rys ik
meermaal haastig op, zie door de glazen in den tuin, herstel my zo goed ik kan. Hy
begrypt my, zucht, zegt niets. In diepe gedagten als verzonken, vraag ik: waar is
Lotje dan toch? Hy ziet my aan, weent; ik verlaat de kamer, vlugt in de myne... Kom
ik van het Collegie: - Niemand! Kom ik beneden: - Niemand! Ben ik vermoeid door
denken: - Niemand! Nu zit ik op deezen, dan dien stoel; kleede my uit,
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poog iets te schryven, schryf niets, en het is laat, voor ik het weet: alles blyft ongedaan.
Deeze laatste drie dagen had ik het minder ellendig. Ik hield my bezig met het in
order brengen van het ornamentje, waar toe de gouden plaatjes, en het kristal my
bezorgt wierden. Dit hair, dit schoon hair was een boucle van myne Lotje. Ik vormde
het tot eene duurzaame gedagtenis. Het is reeds, aan een zwart zyden lint, in mynen
boezem geplaatst. Daar zal het blyven; by myn hart, myn beminnend hart.... Ach,
Belcour, hoe golvend klopt het onder dit dierbaar geschenk!
Ik ben uitgeweest. Onverschillig waar heen, liet ik myn paerd zynen eigen weg kiezen.
Ware ik thans vatbaar voor de schoonheden der Natuur, hoe veele treffende
Landschapstukken zoude ik gezien hebben! Heerlyk zyn deeze environs. Maar, kan
men wel geduld hebben met die babbelaars, die het menschelyk hart zo weinig kennen,
dat zy eenen door droefheid, liefde, vreugd, of toorn vervoerden, ten tooneele
brengende, hem geestige vergelykingen doen maaken tusschen zynen staat en de
voorwerpen, die hem omrin-
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gen? Dwaaze nuttelooze Vaerzenmaakers! kan de ziel opmerken - kan zy vergelyken
- kan zy verveelend geestig zyn, als alle de aandoeningen, waar voor de menschelyke
natuur hier vatbaar is, in een eenig kragtig brandpunt, op het hart zelf verzamelen?
Als er maar een eenig voorwerp bestaat - en kan bestaan? Welke hartstocht is toch
praatagtig? Geene, welke ook: maar gy verstaat my niet. Gy weet niet, dat men anders
kan goedkeuren, dan door in de handen te klappen.
Ach, Belcour, denkt gy, dat ik, aan den arm der schoone Helder gestrengeld
voortwandelende, eenig onderscheid konde waarneemen tusschen het heerlyk
Beekenhof en eene Wildernis? ô Myne waardste, als er zulk een reine zuivere sterke
stroom van eerbiedige liefde (is er ook eene andere?) over het heevig slaande hart
schuurt en bruischt, dan zeker zullen wy weinig te zeggen hebben. Welk een
nietsbeduidende zot ware hy, die zo veel kunnende voelen - genieten, zyne dierbaarste
aandoeningen konde wegbabbelen!
Tot vermoeinis toe aangedaan, door den zwaaren rid van gisteren, sliep ik beter dan
in eenige maanden. Nu zal ik zien te schryven. Het is noodig. Voor eenige maanden
kreeg ik een Brief van myn Vriend Jambres; dien heb ik toen niet
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volkomen beäntwoord; ook eenen van zeker Predikant; ik ken hem, maar zal hem
onbekend laaten
Ik kwam laat t'huis, twee uuren: ik ben echter niet aan de zwier geweest: ik ben op
een Promotie-maal geweest. Er wierd sterk gedronken; de uitwerkzels daar van waren
voor my ondraaglyk; ik dronk, om die minder te zien, sterk mede; de wyn deed my
goed; ik wierd minder peinsagtig; myn gelaat helderde op; eene aangenaame warmte
doortintelde myn verkleumd gestel. Ik zal voortaan zo streng maatig niet meer zyn.
Ik heb gespeeld; het geluk liep my mede; en het spel heeft my gediverteerd. Niemand
repte van myne Lotje: zy zagen echter, dat ik in den rouw ben. Zou het geval met
van Goudenstein my zo veel achting bezorgd hebben?
Is dit evenwel gezelschap voor my! Waar brengt wanhoop my toe! Ik moet alle
gedagten velbannen, of ik zal den hoek niet opzeilen. Zulk een sterk gety in myn
bloed.... Zo verzuft.... Is het myn pligt niet, my een weinig te herstellen? Het
gezelschap smaakt my niet; dat is myn schuld; want dit zyn geene lichtmissen. Zy
leeven alleen minder naauwgezet dan ik. Hebben zy ook eene Vriendin te verliezen,
wier achting, wier vriendschap, wier goedkeuring hen waardig
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ô Belcour, zy hebben geen Lotje; zy kunnen er geen hebben. Ach, konde ik wel iets
onderstaan, wel iets verzuimd hebben, dat haar mishaagde? Konde ik haar lief hart
immer een zucht hebben gekost? Was zy niet in staat, om myne heevigste, myne
geliefdste driften te lenigen? Een half uitgesprooken woord op haare lippen was en
bevel voor haaren Willem. Een: zult gy daar wel veel aan hebben, myn Vriend? een
oogwenk, een afkeurend statig trekje in haar zielengelaat, eene zedige aanranking
van myne hand - en - haare reden beheerschte ook mynen vryen wil. Dan was ik
gelukkig!. ô Belcour, Belcour!..... Ach, voor haaren schoot geknield, luisterde ik
naar haare zagte vermaaningen; verstond ik haar met myne oogen...... ô Myne driften,
hoe geleidelyk waart gy dan... Dan, dagt my, zoude ik zo hebben kunnen wegsterven.
Gegeeten by Professor Maatig. Hy vond my zeer vervallen, en raadde my, om wat
meer gezelschap te zien. Mevrouw vroeg zeer omstandig naar de laatste oogenblikken
onzer zalige. Ik was zo weemoedig, dat ik alleen haare hand konde drukken. Myn
stem smolt weg; zy liet my een glas water geeven. Zy was zo bewoogen, dat zy zich
naauwlyks konde vergeeven, my dit ge-
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vraagd te hebben. Juffrouw Betje konde haare traanen, by die geleegenheid, niet
weerhouden. Zy vroeg my echter niets, maar ik hoorde, dat zy my de goede Leevend
noemde, en zuchte. Nu zyn al de wonden van myn hart weder ontsprongen. Het vergif
der doodelykste droefheid dooft het levensvuur weder uit; het kruipt met een traagen
verbytenden vloed door alle myne aderen.....
Had ik deezen Engel kunnen beminnen! Hoe gelukkig ware ik nu met myne Lotje;
met myne Lotje, die my zo bemind heeft, dat zy eindelyk....... ô God! Ik kan dit
helsche denkbeeld niet verdraagen! - Leefde zy!.... Was de schoone Helder
gehuwd!...... In myne armen zou zy de gelukkigste, de aangebédenste aller Vrouwen
zyn. Wat zeg ik? zou eene Lotje de lieve oplettendheden der dankbaare vriendschap
niet onderscheiden hebben, van de keurige tedere zorgvuldigheden der liefde? En
zou zy dan gelukkig met my geweest zyn? Zy, myne aandoenelyke, myne kiesche
Lotje?.... Onmooglyk! Liefde laat zich niet door vriendschap voldoen. Ik word weder
de ellendigste aller Menschen; zo ik my zelf niet van alles verwyder, verstrooi, losruk.
Ik ga uit, ik moet gezelschap zien; welk, komt er niet op aan. Nu hebt gy immers een
Brief van myne Lotjes
WILLEM
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Derde brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan den Heer Willem Leevend.
Myn waarde vriend!
Nu begin ik te hoopen, dat gy de waardigheid van uw karakter eens weder zult
handhaaven. Gy zult des eens weder uwe betrekkingen op de Maatschappy erkennen,
en daar aan voldoen. Ten dien einde wilt gy u afleidingen bezorgen; gy wilt u
verwyderen, verstrooijen: het komt er nu maar op aan, om eens te gaan zien, of de
uitgekoozene middelen wel zo goed zyn, als het oogmerk, dat gy daar door poogt te
bereiken.
Ik zie met genoegen, dat ik taamlyk wel over u geöordeeld heb. Een Willem
Leevend kan wel eens door eene drift overwonnen, maar nooit in slaverny gehouden
worden. Zo dra de eerste slag gebroken is, moet zich alles herstellen. Dwaaze, zwakke,
moedelooze schepzels kunnen, om dat zy een schat verlooren hebben, zich vrywillig
versteeken van alle de zegeningen, die er op hun nederdaalen; onbezonnen
stervelingen kunnen, met verwyt en bitterheid, alles wegsmyten, wat er nog te genieten
overbleef; maar myn edeldenkende Vriend zou zich schaamen dus te handelen.
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Ja, gy hebt Lotje - (blyf bedaard! gy moet dit denkbeeld leeren draagen!) aan de
liefde voor uwe Helder opgeöfferd; maar zoud gy eene Helder aan uwe overdreevene
droefheid kunnen opofferen?.... Is het dan onmooglyk, dat zy u gunstig gedenkt? dat
zy de uwe nog eens kan worden?
Myne vriendschap verpligt my, om, over een gedeelte uws Briefs, de volgende
bedenkingen neder te zetten. Beproef die eens wel. Wy hebben, meen ik, nooit reden
om gerust te zyn, dat het doen van eenen pligt ons ter harte gaat, als wy alles
aangrypen, dat in staat zy, om ons dat doen moeilyk te maaken. Zo lang gy des alles
aanvoert, wat dienen kan om u uw verlies op het sterkste te vertegenwoordigen; als
gy uwe oogen sluit; u afzondert, om des te leevendiger haar lief gelaat, haare
beminlyke stem, haaren ommegang, haare gezegdens voor u te haalen: zo lang zal
zy ook, het zy gy slaapt of waakt, voor u zweeven; zo lang gy uwe geheele ziel dus
met haar vervult, zullen uwe droomen zelf u geene rust doen genieten; zo lang gy
eenen geestvervoerenden wellust geniet, in haar overal naar te wandelen, haare kamer
bewoont, haare plaats voor u verkiest: zo lang zult gy ook volmaakt ongeschikt zyn,
en blyven, om uwen pligt te volgen.
Over uw bezoek by haar graf, spreek ik nu
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niet: weet alleen, dat ik het hoogst afkeur, en dat wel om de vreesselyke gevolgen,
die het op uwe gezondheid zoude kunnen hebben! Zeg my, myn Vriend, kunt gy,
dus handelende, gerust zyn, dat gy poogt te bukken, voor den wil van hem, dien gy
aanbidt? Durft gy, dus doende, wel denken, dat alles zuivere vriendschap was, 't welk
gy voor Lotje gevoelde? Om alle deeze redenen, bid ik u, dat gy u, voor eenigen tyd,
van haar verwydert.... Hoor my uit! Is het u ernst, de uitmuntende Helder te verdienen?
(Of zyt gy ook reeds beneden deeze hoop gedaald?) Wel dan! verwyder alles, wat
Lotje zo naby betrof, voor eenigen tyd van u, tot dat gy dit alles, zonder zulk eene
smoorende droefheid, zult kunnen draagen. Geloof my, Leevend! alles, wat haar
betrof, zult gy eens met eene zagte smarte, uit stille weemoedigheid en tedere
herdenking gebooren, kunnen zien, kunnen behandelen. Ik beminde nooit iemand,
zo als ik Lotje beminde; als myn kind, wat kan ik meer zeggen? Maar ik mag nooit
afstand doen van myne reden; of my ontslagen achten van juist dien pligt, die er dan
voor my te doen staat. Om die reden, laat ik de aan my gelegateerde Bureau nog by
u. Ik wil die tot een aandenken, en niet tot een prikkel van nieuwe kwellingen,
gebruiken. Ik ben niet zonderling gevoelig; maar ik ondervind, dat iets van Lotje my
thans te sterk aandoet, om het voor
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eerst te kunnen zien. Als het knellende der droefheid gesleten is, zal ik die Bureau
daaglyks gebruiken: ik zal er altoos voor zitten, leezen en schyven. Nu zoude ik dit
niet doen kunnen; zo is myn ziel geroerd, als ik aan haar denk. Ik begryp des, wat
uw hart en verstand beide doorstaan: maar! - waar ligt de oorzaak? Voornamenlyk
in de wyze, waar op gy u gedraagt! Wy kunnen ons zelf volstrekt onbekwaam maaken
tot eenen pligt, die wel zeer zeker voor onze reekening blyft. Wy zyn eigenlyk
volmaaktbaare Weezens. Waar toch staat de weldenkende Vriend der deugd voor?
Men kan alle Martelaaren geene dweepers noemen: ook niet, als zy met
geestvervoering den dood omhelsden: te sterven voor den Godsdienst van Jezus, was
hun pligt; dit voelden zy; en konden zy koelzinnig zyn, als zy hun aandagt vestten,
op dat gansch zeer uitneemend eeuwig gewigt van hemelsche heerlykheid, dat hun
beloofd was door hem, dien zy beleeden?
Zo lang wy ons wys maaken, dat de poogingen, die wy doen, om eene reeds heevige
drift nog meer aantevuuren, zeer edelaartige gevolgen zyn van een groot karakter;
zo lang wy den vergiftigen zwarten poel van vertwyfeling open houden, ja dieper
graven; zo lang wy meenen, dat wy de deugden der overleedenen geen recht kunnen
doen, zonder eene verregaande misnoegdheid omtrent de schikkingen des Almagtigen:
zo lang
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zal men zich, ter zyner pligts uitoefening, onbekwaam vinden.
Ik heb, geduurende den loop mynes zeer stormagtigen levens, meenen te zien, dat
God ons, ter verbetering onzer zedelykheid, zeer veele en zeer onderscheiden middelen
aanbiedt. Deeze middelen zyn niet allen even edel, maar zy zyn allen even goed
bereekend, naar onze onderscheiden vatbaarheden en zielsvermogens, zedelyke
sterkte, en toestand. Hem, dien de edelste middelen genoegzaam zyn, is de zedelyk
gezondste Mensch. Zou myn Vriend nu zo zwak, zo bedryveloos zyn kunnen, dat
hy geene goede en uit den besten grond voortspruitende daad zoude kunnen verrichten,
nu hy zich niet meer onder het waakzaam oog zyner Vriendin bevindt? geene goede
daad tot eene Godsdienstige daad verhoogen? Zou myn gevoelige Vriend te rug
gehouden moeten worden, door de gedagten: wat zal myne deugdzaame Geliefde
daar van zeggen? en ook niet bekwaam zyn, om, uit eerbied voor den Alweetenden,
die geen lust heeft aan den Zondaar, te doen het geen voor hem te doen is?
Rechtvaardig des uwe uitspoorige droefheid niet, door die afteleiden uit uwen zucht,
om altoos der deugd getrouw te blyven. Zou myn jonge Vriend, die reeds zo dikwyls
getoond heeft, welke waardige denkbeelden hy van gewigtige zaaken voedt, zulke
uiterlyke middelen behoeven, om zich tot den
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Eeuwigen opteheffen? Zou myn Vriend zyne deugd, het eenige, dat wy het onze
kunnen noemen, om dat zy noodzaaklyk de vrucht van onzen vryen wil zyn moet,
niet aan zyne eigen wel gevestigde beginzels verschuldigd zyn? Ik hoop, ik vertrouw,
dat gy reeds bloost over deeze jeugdige exclamatien.
Hebt gy echter, door eene berispelyke toegeeving, uwe zedelyke sterkte verzwakt;
door de innerlykste kwellingen uw redeneerend vermogen als uit elkander gewerkt?
Behoeft gy des eenige toevoegzels? Zoek die by my, by de Vriendin van uwe Lotje.
Ik ben wel min gevoelig dan veelen, maar de zwakheden der Menschelyke natuur
zyn my bekend. Ik ben medelydend, en schrik voor alle liefdelooze beöordeelingen.
Vestig uw oog op de beminlyke jonge Dame, wier naam zelf u dierbaar is! Poog
haar te verdienen, door edel te denken en te doen. Zorg om haarent' wil, voor uw
leven, uwe gezondheid, uwe blymoedigheid. Wat er gebeure, gedraag u zo, dat zy
altoos uwe Vriendin blyven kan, ook als zy de uwe niet wordt, door de tedere banden
des Huwlyks. Zy zal nog eens weeten, door u weeten, wat uw hart om haar, en om
Lotje geleeden heeft. Verrukt u dit zagte vertrouwlyk denkbeeld niet?
Nog een woord, en dan eindig ik. Kunt gy de verscheurende smarten der droefheid
niet ont-
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vlieden, dan in de verstrooijing? Moet een gezelschap van losbandigen, die u zelf
tegenstaan, by u dat van een Engel opvolgen? Dit had ik van u nooit gedagt. Bedrieg
u niet. Noch wyn, noch het spel, kunnen eenen Willem Leevend dien troost geeven,
dien hy behoeft. Met sidderend medelyden, zie ik u aan den kant eener gevaarlyke
steilte. Sta stil! zie eens, waar gy zyt. Weet gy, waar de volgende trede u brengen
zal? Is bedwelmd zyn, - herstelling? Is ongevoeligheid - geneezing? Beantwoord my
dit eens bedaard.
Afleiding moet gy hebben: niets is u noodzaaklyker; maar gy moet die zoeken in
het gezelschap van braave, kundige, niet zwaarmoedige Menschen. Gy moet veel
lichaams beweeging hebben, veel te paard ryden, zeer geregeld leeven; gy hebt rust
noodig. Gy hebt zo veel geleeden, dat gy door uw verbleekt, vermagerd gelaat, en
ontkragt voorkomen, aandagt opwekt. Dit moet niet zyn; om duizend redenen moet
dit niet zyn: uwe zuivere zeden zouden verdagt kunnen worden. Kom, myn Vriend,
volg myn raad; neem eens een vast besluit, en volg het met uwen moed. Dan zult gy
zo wel de achting als het medelyden behouden, van
Uwe Vriendin,
A. BELCOUR.
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Vierde brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mevrouw Cornelia van Oldenburg.
Geliefde vriendin!
Van harten geluk, met het aangenaam voorval in uwe familie! Ik heb, uit een Brief
van de Kraamvrouw aan haare Vriendin, vernoomen, hoe het mooglyk was, dat dit
Tooneel by deeze degelyke Menschen geöpend is. Het is Daatje waardig; meer zeg
ik niet. Wy zien hier myne geliefde stelling weder bewaarheid: dat men onder de
eenvoudigsten de beste Menschen aantreft. By deeze geleegenheid valt my het
volgende in: gy zult wel merken, waar op ik doel. Als iemand door eene treffende
redenvoering, of een geducht voorval, niet getroffen wordt, zegt men, dat Mensch
is een verhard schepzel. En zie daar! de zagte oogwenk eener deugdzaame Vrouw,
een traantje van een onnozel kind, het onöpgesierd verhaal eener goede daad,
ontwapenen hem; raaken dat punt, daar hy gevoelig is, en alles beäntwoordt aan onze
liefderyke hoop. Alles gaat natuurlyk; maar de Menschen zyn zulke groote liefhebbers
van het wonderbaare, dat men de verandering van dien Man aan een mirakel
toeschryft, veel liever
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dan alles afteleiden uit de eigenaartige leiding der Voorzienigheid.
Weeten wy dan niet, dat wy niet allen op dezelfde wys bewerktuigd zyn? Het geen
myne Chrisje tot verrukking toe beroert, het geen eene zoetaartige Everards tot traanen
toe beweegt, zal myn Zoon met koele tevreedenheid beschouwen; hy krygt den naam
van ongevoelig te zyn: dit is echter niet billyk. Wat denkt gy was de passage, in der
jongen liedens bemind huisboek, de Burgerhart, die mynen ernstigen Helder het
sterkst getroffen heeft? Deeze: waar in de Heer Blankaart aan Mevrouw Buigzaam
het volgende schryft: ‘Ik meen myne reis op Brussel te neemen, enz. enz. en denk
over Rotterdam op Amsteldam te komen, om het overschot myner dagen zonder
beslommering door te brengen, tot dat eens de Heere God Abraham Blankaart in zyn
eeuwig ryk zal opneemen; want dat is toch het voornaamste.’ Hy lag het boek neer,
en ik zag, dat er eenige traanen langs zyne manlyke wangen nedervloeiden. My trof
het ook. Evenwel er is eene andere passage in het zelfde boek, die myn geheel hart
ontroerde. Daar: daar het onvoorzichtig Meisje naar den Hortus Medicus gaat. Ik
trilde, toen ik my dit verbeeldde. ‘Daar gaat het kind, zei ik, en dat met zo een schurk!
de Plantage door; de Muijerpoort uit; de Meer in...’ Ik voelde, dat ik Moeder was;
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dat ik eene Dogter had..... en wat dit zegt, laat zich niet beschryven. Nu nog is het
my te beweeglyk.
De redelyke gevoelens der Menschen worden op duizend onderscheiden wyzen
geroerd, geleid, overtuigd, overgehaald. Hadden onze publique spreekers, en onze
bekwaamste schryvers meerder Menschenkennis in 't algemeen, en kenden zy hen
beter, voor wie zy spreeken, of schryven; ik geloof, dat zy veel meer nuts doen zouden
dan nu, ook als zy hun onderwerp magtig zyn, en het wel uitvoeren. Alle redelyke
voorstellen hebben op allen niet dezelfde uitwerkzels. Het gaat hier mede als met de
geneesmiddelen. De ondervinding leert het. By deeze geleegenheid, denk ik daar
aan de volgende Anecdôte. Men beschuldigde Madame la Concini, Favorite van
Maria de Medicis, Koningin van Vrankryk, dat zy in den eigenlyken zin de Vorstin
betoverd had. Men daagde haar voor het Parlement; men deed haar de beschuldiging
weeten. En (vroeg de President,) van welke tovermiddelen, Mevrouw, dit willen wy
weeten, hebt gy u bediend, om de Koningin zo volmaakt, zo geheel, zo in alle
wisselvalligheden, aan u gehecht te houden, dat zy eigenlyk door uwe oogen ziet,
door uw hart gevoelt? Zie hier het antwoord deezer zo groote als beminlyke Vrouw.
Met eene edele verontwaardiging, die haare verachting voor deeze dwaaze Rechtbank
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ten sterksten uitdrukte, zeide zy: door die middelen - (hier verhief zy haare stem een
weinig, en wees op zich zelf,) die eene Vrouw, als ik ben, is het haar der moeite
waardig die in 't werk te stellen, in haar vermogen heeft: zy bestaan in die overmagt,
die haare groote genie, indien zy zelf maar een tedergevoelig hart bezit, altoos heeft
over een zeer beweegbaar, minder verheeven, maar even gevoelig karakter. Deeze
anecdote geeft my stof tot veel en geenzins oppervlakkig denken!
Zy, die alle zedelyke ongesteldheden door dezelfde middelen willen geneezen,
leggen hunne eigen onkunde aan den dag. Zo ik wensch nuttig te zyn aan iemand,
moet ik zyne achting, zyn vertrouwen winnen; dan zal hy my zyn hart openen. Geloof
niet, dat eene Juffrouw Veldenaar myne Chrisje zo veele diensten zoude gedaan
hebhen, indien zy alléén de geachte Vriendin gebleeven was. Chrisje moest liefhebben,
zo wel als achten. Het hart haarer Vriendin moest haare behoefte worden: om dien
schat te erlangen, moest haar niets te moeilyk vallen. Dit voorzag ik; en het karakter
myner Dogter heeft er, zo wel in sterkte als fraaiheid, door gewonnen. Thans is zy,
door myne beschikking, ter bereiking van een oogmerk, haar zelf onbekend, daar
gelogeerd.
Het overlyden der waarde Juffrouw Roulin heest my zeer aangedaan. Dat dit
sterfgeval uwen aan-
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doenlyken Willem zeer getroffen heeft, begryp ik leevendig. Hy bemoeit zich met
ons niet. Deeze woorden zyn die myner Vriendin niet! Het smart my, dat gy gelooft
reden te hebben, om over hem niet voldaan te zyn. Bedenk echter, of myn Heer van
Oldenburg de Man wel is, om een verdwaald Jongeling (indien Willem dien naam
verdient,) te regt te brengen! God geeve, dat alles ten besten moge afloopen, en hy
aan onze uitzichten beantwoorde; dat hy de veelvuldige verleidingen ontkome! dan
zult gy u nooit behoeven te bezwaaren, dat gy hem van onder uw oog hebt laaten
vertrekken.
Ik houde dit sterflyk leven juist wel niet voor een dal van traanen; maar beschouw
het echter als een proefstaat. Myn leven blyft nog een schakel van Gods onverdiende
zegeningen. Ik bemin eenen waardigen Man en braave Kinderen, en word door hun
met de grootste liefde weder bemind. Chrisje is de vreugd van myn Moederlyk hart,
de roem van myn leven. Myn Zoon heeft, 't is waar, noch haare schitterende
begaafdheden, noch haar beminlyk karakter; maar hy heeft een goed hart, een goed
oordeel, en leeft naar zyns Vaders ernstige beginzels. Ik denk wel eens, dat ik al te
gelukkig ben voor eenen proefstaat; en verwagt, nog voor mynen dood, den eenen
of andren ramp. Waakzaam, bedaard, niet beangst, wagt ik iets smartelyks af. ô Ik
ben gerust, dat
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my die over zal komen, indien de hoogste Wysheid die ter myner loutering noodig
oordeelt, en houde my verzeekerd, dat deeze myne onderworpenheid Gode aangenaam
is.
Gaarn zag ik, dat de braave Heer Renting myn Schoonzoon wierd. Maar ik weet,
dat Chrisje niet uit styfhoofdigheid tegen onzen wensch handelt. Zy zal nooit tegen
onzen zin trouwen; het is ook billyk, dat zy niet, tegen haaren zin, hier toe gedrongen
wordt. De Brieven, die wy van tyd tot tyd van onzen Zoon ontfangen, geeven de
aangenaame berigten van zyne gezondheid en vergenoegen. Ik vrees niet, dat zyn
hart zal bederven, naar maate zyn verstand verbetert. De correspondentie tusschen
Willem en hem gaat niet druk: maar zo is het, verstrooijing by den eenen, overdreeven
lust tot studie by den andren; ik besluit er niet uit, dat zy niet wel met elkander zyn.
Het schynt, dat de vastheid des Manlyken karakters die rustpunten, die tedre bewyzen
van aandenken zo niet noodig hebbe, als wel dat eenigzins zwakke, 't welke jonge
Vriendinnen altoos ontwaar worden, wanneer zy eene vuurige en bestendige
vriendschap voor elkander gevoelen. Dit zie ik weder bewaarheid in onze lieve
Everards. Chrisje en zy zyn in den waaren zin des woords Vriendinnen. Er is reeds
eene Briefwisseling begonnen, die my uitneemend bevalt. Wy, Vrouwen, hebben de
gelukkige gaaf, om, ook over
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kleinigheden, aangenaam te schryven aan onze geliefde Vriendinnen. Eene welgeleide
correspondentie opent den geest op de gelukkigste wyze. Zy doet ons onzen aandagt
ergens op vestigen; en dit is doorgaans het gebrek van jonge Meisjes: zy zyn al te
vlug. Er is ook een zeer zoet vermaak in het schryven van eenen Brief aan de Vriendin,
voor wie wy niets verheelen. Ik bemin de jonge Mevrouw Everards met tederheid.
Hoe onweerstaanbaar is haare zagtheid! Zy heeft veel van myne Chrisje, en verscheelt
echter zeer veel met haar. Myner Dogters karakter is grooter, vaster, verheevener:
maar zy heeft niet veel van dat weeke, gedwee buigzaame, 't welk haare Vriendin
tot eene zo lieve Vrouw maakt. Chrisje zou, zelf op eenen throon, eene edele figuur
maaken. Haare houding, haar gelaat, zo wel als haare wyze van denken, van uitvoeren,
zyn daar toe gestemd. Zy heeft eene grootsche eenvoudigheid, ook als zy weldoet,
die zich niet laat beschryven. Zy is boven veele gebreken, om dat zy die in een
verachtelyk licht beschouwt; al wat laag is, of haar zo voorkomt, kan haar niet
besmetten. Zy helt wat over tot het geen wy, in onze jaaren, romanesk noemen. Haare
ziel is hooggestemd; tot in haaren Godsdienst toe, is iets van het geestvervoerende,
dat meer gevoel dan rede onderstelt. Ongestadigheid is haar gebrek niet: een Vriend
of Vriendin op te geeven;

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

33
daar heeft Chrisje Helder geen denkbeeld van. Wordt zy beledigd, dan bepaalt zy
haare gevoeligheid daar over binnen eenen koelen smadelyken glimlach, en spreekt
er nooit over. Men kan niet alles met haar doen. Doet zy iemand iets onaangenaams,
en toont men haar dit, dan heeft haar gevoelig hart geen rust, voor zy dat verbeterd
heeft, en vergeeving verkreegen van het beledigde voorwerp. Haare gevoeligheid
gaat myne beschryving te boven. Zy bemint echter nog niet; maar haare behoefte is
vriendschap.
De lieve Everards is idolaat van Chrisje. Zy is het volmaakt afbeeldzel haarer
Moeder; maar het goedige van den bon homme, zo als wy Renard pleegen te noemen,
zweeft over haar gelaat zo sterk door, dat ik haar meermaal met Moederlyke
welgevalligheid aanzie. Myn Heer Helder houdt byna zo veel van haar als van Chrisje,
- zoude ik zeggen, was dit mooglyk voor hem.
Groet voor ons myn Heer van Oldenburg; en geloof, dat ik altoos wensch te zyn
Uwe Vriendin,
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Vyfde brief.
De Heer Willem Leevend aan den Heer Jambres.
Myn heer en vriend!
Voor veele maanden schreeft gy my eenen Brief, dien ik toen niet ten vollen
beantwoordde. Er is my zedert dien tyd zo veel ontmoet, dat ik naauwlyks aan dien
Brief meer dagt; doch thans willende beproeven, of ik ook in staat zoude zyn, om
myne gedagten eens eene andre richting te geeven, ga ik er my toe zetten, om dien
Brief nogmaal in te zien, en er myne gedagten zo wel als over deszelfs schryver over
mede te deelen.
Gy zoekt rust en geluk. Dat is zeer billyk. Gy doet my besluiten, hoewel gy het
niet uitdrukkelyk zegt, dat uw rust en geluk bestaan in luiheid en wellust. Gy zoekt
dan iets zeer uitmuntends! Maar, waarom stelt gy den staat des Godsdienst in uw
Vaderland zo ongetrouw voor? Weet gy zelf niet beter? Dat veele Duitsche
Godgeleerden het niet eens zyn met het systema der heerschende Rechtzinnigheid,
en meer tot de gevoelens van anders denkende Christenen overhellen, is bekend,
maar zy blyven dezelfde getrouwe vrienden van de Leer des Euangeliums; ja zy
bewyzen, door hun-
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ne oordeelkundige Schriften, het denkend Publiek diensten, waar voor die God, dien
zy aanbidden, hun alleen kan beloonen. Er worden zeker in Duitschland Geleerden
gevonden, die niet alleen de ondergeschoven Leerstukken des Geloofs wegneemen,
maar ook de Leer des Christelyken Godsdienst jammerlyk knotten; en het systema
des Euangeliums tot een samenstelzel van den Natuurlyken Godsdienst verzwakken.
Dit weet ik. Hoe of deeze Geleerden onder hunne byzondere Vrienden spreeken,
weet ik niet, maar uit de ontrouw, die gy reeds gepleegt hebt, kan ik geen gewigt
hangen aan uwe vertellingen; en vooral niet aanneemen, het geen gy van den
voortreflyken Semler verhaalt, by geleegenheid van het bidden over tafel. Myn
Professor Maatig verschilt in begrippen zeer veel met Professor Semler, doch hy
neemt uw getuigenis niet aan, als het zo weinig eere doet aan een Man, wien zo veele
talenten zyn toebetrouwd. Gy ziet hier uit, dat ik zyn H. Ew. dit verhaald heb.
Uwe beschryving van den Godsdienst der fatsoenlyke lieden, en welken gy
Salomons Godsdienst noemt, is een Leerstelzel van de snoodste zedeloosheid, of hy
beteekent niets; dit zullen wy eens onderzoeken:
Daar is een God; Hy is hoogst gelukzalig; want Hy geniet alles, waar voor zyne
natuur vatbaar is.
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Zie daar, dit is ook de God der Christenen. Maar wáárin is uw God hoogstgelukzalig?
In Epicurische vadzigheid? Hy, dien wy aanbidden, is alleen vatbaar voor geestelyke
heiligheid. Alles, wat zyn eeuwig verstand goedkeurt, is goed; alles wat daar mede
strydt, is kwaad.
Die God wil, dat wy ook hoogstgelukzalig zyn, door het genot van alles, waar voor
onze natuur vatbaar is.
Even goedgunstig is Hy, dien wy aanbidden. Hy wil, dat wy door de opvolging der
voorschriften onzes verstands het zedelyke schoone omhelzen, dewyl wy dan rust
en vreugd moeten vinden, en des gelukkig worden.
Die God wil, dat wy ons al dat vermaak bezorgen, waar voor elk op zich zelf meest
vatbaar is; zonder elkanders smaak te bedillen, of elkander in eer of goed te
benadeelen.
Dit is zo waaragtig, dat Hy ons allergenadigst heeft laaten waarschuwen, om ons
toch niet meest vatbaar te maaken voor genietingen, die tot onze geheele natuur niet
behooren, om dat zy ons tot de dieren verlaagen, boven welken Hy ons zo verre
verheeven heeft. Indien gy nog weet, wat het zegt, een mensch te zyn, dan moet gy
toestaan, dat
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ons geluk het uwe oneindig overtreft. Onze Godsdienst wil ook niet, dat wy elkanders
smaak betwisten; hy is echter zo vriendelyk, dat hy ons aanzet om zulken, die hunnen
zedelyken smaak bedorven hebben, en dus den welstand van hunnen eeuwigen geest
ondermynen, ware het mooglyk te herstellen.
Wy hebben ook geene vryheid, om andren, in wat opzichte ook, te benadeelen;
om dat dit strydt tegen de onveranderbaare wetten der rechtvaardighied, en ons
noodzaaklyk moet verwyderen van het genadig oogmerk, dat God zich stelde, toen
hy Menschen vormde. Grappig leeft gy met de aangehaalde woorden van Salomon!
Op die wys kan men een Auteur alles doen zeggen. Dit is toch het deel der Menschen:
zegt de Joodsche Wysgeer; hy ziet alleen op het genot, dat men van zyn arbeid heeft.
Maar het einde van alle menschelyke verrichtingen blyft wel zeker: vreest God, houd
zyne Geboden; dit betaamt alle Menschen; want God zal ieders werk in het Gerichte
brengen, het zy goed, het zy kwaad.
De Christen Godsdienst is voor den Mensch geschikt. Wy spreeken nu maar van
het Zedekundig gedeelte. Hy wil niet, dat wy onze driften uitroeijen; want hy wil
nooit het onmooglyke; maar hy beveelt en leert ons met een, om onze driften te
maatigen, en tot de waare voorwerpen op te leiden. Hy onderdrukt geen eene redelyke
neiging van onze ziel. Maar wy maaken
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ons zelf, dwaazen als wy zyn! zo wel kunstdriften, als kunstbehoeften; en eene
vernuftige weelde geeft voedzel aan allen. Kan nu eene Leere, die van God is,
toestaan, dat wy ons onherstelbaar bederven? De Christelyke Godsdienst is grootsch
op den Mensch! Hy leert ons onze natuurlyke grootheid handhaaven. Heerlykheid
en deugd zyn de bedoelingen. Heerschen over onzen geest is de hoofdbezigheid. Hy
bezielt ons met eenen verstandigen eerbied voor ons zelf. Hy zegt: zoud GY, gy die
geworden zyt tot kennis en gelukzaligheid, zoud GY dat kwaad doen, en zondigen
tegen God?
Uw God is een liefhebbend Vader, die zyne kinderen alle vermaaken bezorgt en
toestaat; mits dat zy onder elkander vrede houden.
Is dit kwaadwilligheid, of domheid? De God der Christenen is een verstandig Vader,
die nooit toelaat, dat zyne kinderen zich zelf ongelukkig maaken. De genoegens, die
hy vergunt, zyn ook van geenen aart, dat zy schielyk tegengestaan, en door andren
moeten vervangen worden. De fynste smaak verlustigt zich in derzelver genot; zy
zyn Gode betamelyk.
Uw Godsdienst belooft niet slegts; hy geeft werkelyk.
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Met deezen trek zyt gy allen magtig in uwen schik. Maar welk een kaarige Godsdienst
is het evenwel, die slegts in dit vlugtig onzeeker leven wat te schenken heeft, al waren
zyne geschenken al eens van een beter aart! Hoe weinig is die Godsdienst bekend
met de menschelyke natuur! hoe weinig kent hy de verbaazende kragt der Hoop en
Vrees! ..... maar niet verder: zyne minderheid valt genoeg in ieders oog, dat het licht
der waarheid inlaat!
Wanneer ik gebruik durf maaken van myn ydel Leven, enz. enz. - Wanneer ik denken
durf, enz.
Zyn dit ook iets anders dan dolle exclamatien? Denk ik niet? Durf ik niet denken?
Denkt de bedagtzaame voorstander van den Christelyken Godsdienst niet. Gy kent
my; gy weet, dat ik denken kan, en gaarn denk. Dit sla ik des over. Nog een woord
over myn ydel leven.
Dat leven kan ik, genoomen, ik had eenige bedenkingen tegen de volkomenheid
der bewyzen voor den Christelyken Godsdienst, niet beter aanleggen, dan naar die
zedelyke wetten, waar voor alle eerlyke lieden eenen verstandigen eerbied hebben;
dan ter verkryging van
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zulke gezonde en zuivere denkbeelden, die een redelyk Weezen betaamen.
Is er ook zo veel aan vast, om de byvoegzels van het weezen der zaak te
onderscheiden? Wat heeft de eenvoudige Godsdienst van Jezus te doen met
Schoolsche Leerstelzels, die alleen in de harssens der Godgeleerden hun bestaan
ontfingen? Onedelmoedige vyanden! gy beschuldigt hem van dwaalingen, van
ongerymdheden, welke, in zyn Euangelie, niet gevonden worden. De Christelyke
Godsdienst heeft nooit vervolgd, heeft nooit de Rede veracht, nooit door wreede
zelfskwellingen de Natuur ten pynbanke gevoerd; nooit dreef zyne altoos zegenende
hand nutte Inwoonders der waereld naar huilende woestynen, naar de duistere
verblyfplaatzen der luiheid en des Bygeloofs. Hy kwam, even als zyn groote Insteller,
om te zegenen, niet om te verderven. Overal, waar de wel begreepen Godsdienst van
Jezus het best betracht wordt, vindt men de nuttigste Menschen, en de Maatschappy
in den breedsten bloei.
Uw' en myn Professor is en blyft dezelfde uitmuntende Man, dien gy plagt te
eerbiedigen. Hy ziet nog even gaarn vergenoegde, en des gelukkige menschen; hy
wil alleen, dat wy het genadig oogmerk van den Allerhoogsten niet ten onzen bederve
verwoesten. Myn zedelyke smaak trekt niet naar het geen gy ge-
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luk en rust noemt. Ik weet, dat waarheid en gezond verstand voor elkander bereekend
zyn. Ik schryf deezen, doch weet niet, waar gy u thans bevindt(*). Ik vond echter goed,
om deezen te schryven, of er nog eens geleegenheid kwame, om hem aan u te zenden.
Met welmeenenden yver ben ik, is het mooglyk zo te blyven,
Uw Vriend,
W. LEEVEND.

(*) Niet afgezonden, by mangel van adres, maar bewaard in het verzegelde Packet.
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Zesde brief.
Mejuffrouw Jacoba Veldenaar aan Mevrouw Petronella Everards.
Mevrouw-!
Zo zoude de welleevendheid my gebieden u te noemen, indien niet myn hart myner
pen een veel liever naam dicteerde; ook nu, nu ik de eere heb, u voor de eerste maal
te schryven. Lieve Vriendin! Zie daar, zo noem ik u, om dat ik u als zodanig
beschouw. Eenvormigheid van smaak, overeenkomst van begrippen omtrent eene
ons dierbaare, zo als onze Helder my is, voorbereiden ons ongevoelig om haar te
beminnen, waar in wy zo veel van ons zelf vinden: gelukkig, indien ons bedaard
oordeel die lieve neigingen van ons hart toestemt!
Er is, myne lieve Mevrouw Everards, eene schoone eenvoudigheid in uwe brieven,
die my het eigenaartig afbeeldzel geeven van uw beminlyk hart, van uw gezond
oordeel. Ik vind zo veel waarheid in uwe gedagten. Ik zie er zo niets in van dat
gepynigde, 't welk veelal den styl karakteriseert van zulke Dames, die men alléén tot
ornamenten der fraaije waereld heeft poogen
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te maaken; en zich dan inbeelden, dat men niet moet schryven, zo als men spreekt:
laat ik liever zeggen, die gelooven, dat wél schryven iets anders is, dan wél spreeken.
Kan men dus verwonderd zyn, dat zulke schryfsters, zo zy eenig vernuft hebben, in
het valsche verheevene, in den geaffecteerden styl vervallen? Dat zy, pedanten in
haaren rang, ons vermoeijen met eene rommelzôô ten onpasse by een gehaalde
geestigheden? Natuurlyk is het afbeeldzel, dat gy van u zelf maakt, daar gy spreekt
van de omstandigheden, waar in gy u eens bevond: gy hebt al de verdienste van u
zelf te hebben opgevoed.
Uwe gedagten over myne Chrisje overtuigen my, dat gy haar gezelschap waardig
zyt. Dit doet haar en u, en my zelf eere aan. Weinigen zien, wie zy is, en nog minder
zien zy, wat zy worden kan. Dus verre verschillen wy niet in 't minste; doch nu volgt
er iets, waaromtrent ik het met u niet eens ben. Het betreft my zelf.
Men zegt niet ten onrechte: liefde is blind: trouwens, alles, wat ons oordeel beroert,
stelt ons buiten staat, om wel te kunnen opmerken. Ongaarn houde ik my beezig
omtrent haatelyke neigingen en onvriendelyke driften, en thans zoude zulks ook
geheel buiten myn plan zyn. Ik kan buiten dit even goed, het geen ik bedoel,
uitdrukken. Gy vleit my; myn hart zegt het my. Ik weet wel, lieve Vriendin, dat zulks
geenzins uw
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voorneemen is; gy kunt my des dit gezegde niet kwalyk neemen. Gy ziet my alleen
van myne beste zyde, en mooglyk door een wat sterk vergrootend glas. Uwe oogen
zyn die eener tedere Vriendin, maar uwe vooringenoomenheid belet, dat zy thans
zeer scherpziende zyn. Wat dunkt u? Behoorde men die, die men wilde pryzen, ook
niet eerst van eenen gebrekkigen kant te beschouwen, en die, die men wilde wraaken,
van de volkomenste zyde? My komt dit zo voor. Denk niet, myne lieve, dat ik my
nu verre beneden myne plaats ga zetten: neen! Ik erken dankbaar dat myne Opvoeding
door de beste Ouders voltooid is, naar die regelen, die het verstand goedkeurt, en die
de deugd toejuicht: dat de Natuur my eenige gelukkige geschiktheden gaf, waar door
hunne moeite en vlyt niet geheel onbeantwoord zyn gebleeven. Meer kan ik niet
toestaan; en zoude er zelf niets van melden, indien ik daar, voor my, geene gewigtige
pligten uit afleidde. Als gy des by my komt, (een geluk, waar naar ik yverig verlang,)
zal ik in vertrouwen met u spreeken, dus zeggen: ‘Lieve Mevrouw Everards, gy, die
in staat zyt, om eene Chrisje Helder te kennen, te onderscheiden, lief te hebben,
bemin my ook. Het weinige, 't welk ik ter onzer volkomenheid kan toebrengen, wil
ik met bereidvaardigheid geeven. Ik ben noch in beminlykheid van persoon, noch in
omstandig-
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heden naar de waereld, eene Chrisje Helder; maar, Vriendschap vervult alles; zy
maakt alles gelyk. Met blydschap ontfang ik u uit haare hand, die de eerste plaats in
myn hart behoudt;’ en dan zoude ik uwe twee regelen dus wel willen beantwoorden:
Hoe gelukkig maakt ons Vriendschap!
Als de Deugd het zegel drukt
Op den band, door haar gevlogten:
Dan is Vriendschap zaligheid.

Chrisje ten vervolge.
Dus verre schreef myne Vriendin. Huisselyke bezigheden doen haar de pen
nederleggen; ik zal die opvatten, en haar schryvende weder by my wagten.
Mag ik u eens toonen, hoe naauwkeurig ik haare letteren kan nateekenen? Dit is
eene dier zoete genoegens, die ik alleen aan eene gevoelige Mevrouw Everards kan
doen bezeffen. Gy ziet, dat Juffrouw Veldenaar regelmaatig fraai, geregeld schoon
schryft; alles is net, alles is eenvoudig: haare trekken zyn zo juist als haare gedagten.
Ik schryf vlugger, leevendiger; maar ongelyk, meesteragtig, of - onleesbaar. Myne
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denkbeelden overrompelen my te dikwyls; of weigeren met eene noodige vaardigheid
te verschynen. Was het myn Heer Everards niet, die onlangs aan myne (ook uwe)
Mama, vertelde: dat de zeldzaame Lavater óók uit de handschriften de karakters
beoordeelde? Heeft hy niet aangenoomen, daar uit te beoordeelen, of de schryfsters
of schryvers derzelven al of niet bereekend waren voor elkander? Konden wy er de
proef eens van neemen! maar ik heb (in ernst gesprooken,) te veel of te weinig
verstand, om over de gegrondheid of het chimerique zyner meeste stellingen te kunnen
oordeelen. Ik twyfel, of toevallige oorzaaken niet te veel invloed hebben op het
vormen onzer Letters..... Dit daar gelaaten! Konde ik zo goed haaren styl als haare
letters navolgen! doch tot het onmooglyke is niemand verpligt: laat elk zyn eigen
styl houden; laat elk maar het gebrekkige daar van verbeteren.
Ik denk zo in den geest myner Vriendin, dat ik niet behoef te zeggen, hoe ik over
uwen lieven Brief denk. Gy zyt ook, zie ik, zo zeer als ik zelf, overtuigd van de
noodzaaklykheid, dat jonge lieden eene Vriendin hebben, die in staat is om te
onderwyzen en te verbéteren. Wy weeten met een, hoe het op dit stuk gesteld is.
Liëert men zich met zulken, die merkelyk ouder zyn dan wy: eene gemeenzaame
verkeering met haar wordt ons als eene byzondere inschikkelykheid toe-
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gereekend; men ondervindt echter meermaalen, dat meerder jaaren niet altoos met
meer verstand gepaard gaan. Niet om dat men langer geleefd, maar om dat men veel
en naauwkeurig heeft opgemerkt, komt ons de voorrang op jonge lieden toe. Dit
geeft die waare meerderheid, die voor ons zo nuttig kan aangewend worden. Zy, die
veel ouder zyn dan wy, verstaan zo zelden de aangenaame kunst om ons te leiden;
zy verzellen ons zo niet. Zy geeven altyd raad: het ik klinkt zo sterk door. Zy zelf
noemen zich onze voorbeelden; en dikwyls zyn wy schrander genoeg om te zien, dat
haar voorbeeld weinig beduidt. Oordeel des over myn geluk. Myne Vriendin is juist
zo heel veel ouder niet dan ik, maar zy heeft die meerderheid, welke my zo te stade
komt. Toen zy myne Vriendin wierd, was ik niet half zo goed als ik nu ben. Ik was
te zeer geneigd tot die fyne glorie, die men maar te veel vleit, ala zy valt in jonge
Dames, die ryk zyn, en voor de groote waereld worden opgevoed. Ik nam te dikwyls
dat air de protection aan, 't welk heele jonge Meisjes altoos zo kwalyk staat. Ik
geloofde, dat ik, als Dogter van myn Heer en Mevrouw Helder, recht had op
onderscheidingen, waarby myne eigenliefde zo wel haare reekening vond. Ik wist,
dat ik gelukkige talenten had, en dat ik die naarstig aanlag. Ik was ten vollen overtuigd,
dat men my niet vleidde, als men my voor fraai
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en wel gemaakt hield. Met één woord, ik had veel geks, en vry wat berispelyke
ydelheden.
Na zo veel kwaads van my gezegd te hebben, ga ik u ook het goede, dat ik bezit,
vertellen. Dit zal in een oogenblik afgedaan zyn: de Inventaris is niet ryk. Eerst ga
ik my eens vertreeden.

Coosje ten vervolge.
Zo! heeft Chrisje mynen Brief vervolgt? Heel goed; ik zal de pen weder opneemen,
terwyl zy op het verzoek van haar Mignion, Jetje, naar den Kindertuin wandelt, om
te zien hoe hy nu in order ligt.... Daar zweeft zy met het kind aan haare hand een
laan op. Welk een keurig schildery! Hoe fraai, hoe zonnig is alles gedaagt! In
schitterend wit huisgewaad, losjes gekapt, zonder hoed of pelise, treedt zy door de
jonge boomen.... Zy spreekt met het kind.... Zy beantwoordt de liefkoozingen van
hetzelve, met die zagte inneemendheid, die zy zo volmaakt wel bezit.
Ik las daar het geen zy geschreeven heeft eens over. Ik zal haare zedigheid den
aangenaamen dienst doen, van haare goede hoedanigheden aan u te melden. Chrisje
heeft de verdienste van zich zelf verbéterd te hebben. Toen Mevrouw Hel-
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der ons by elkander bragt, was Chrisje, zo als zy nog is, oprecht, bestendig, en
gevoelig. Wat kon er van zo een karakter niet komen; hoe volmaakt konde het worden!
Ik wist, dat aan eene Chrisje Helder alles vrystaat. Schoonheid, jeugd en rykdom,
hebben vleijers, wier belang het is, dat zy vleijen. Men vindt zotten en doortrapten,
die bekoord worden, of zo schynen, door verregaande ongelykheid aan zich zelf.
Heeft de schoone caprices? zy noemen haar betoverend leevendig, altoos nieuw,
nooit verveelend eenzelvig. Is zy sujet aan luimen? dan denkt zy. Is zy trotsch? zy
kan, en behoeft ook, geene laagheden te doen. Is zy Kerks? zy is eene Heilige. Is zy
geheel onbereekend voor het ernstige? zy is eene Philosofe, die men te Parys zoude
adoreeren, enz. Dit wist ik: niet zo zeer by ondervinding; op my viel nooit veel
aandagt; niemand vond het van zyn belang my te vleijen; ik was noch schoon, noch
ryk; maar dit wist ik door myne zeer verstandige Moeder, die in eene groote stad
was opgevoed, en dat wel door lieden, die van hunne ruime inkomsten een vry groot
gebruik maakten. Dit zeker stelt haar nog te meerder in staat, om op een afgeleegen
Dorp haare Kinderen eene beschaafde zo wel als deugdzaame opvoeding te geeven.
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Hoe achtingwaardig is nu onze Vriendin! Haar van natuur groot verstand is reeds
gevormd; zy heeft veele, nutte en nette begrippen van zaaken en persoonen. Nu ziet
zy overal den mensch, en beschouwt hem afgescheiden van alles, 't welk toevallig
is. Zy heeft eenen kundigen eerbied voor God. Haar onbeschryflyk gevoelig hart
maakt haar in haaren kring, door stille weldaadigheden, tot eenen zegenenden Engel.
Zy heeft zekere onbuigzaamheid, zekere vastheid, die daaglyks al meer de waare
richting ontfangt; en die eens in eene edele standvastigheid kan verhoogd worden.
Haar vernuft is fyn, wat spotagtig; zy spot echter goedaartig, en alleen met de zotheden
van haaren evenmensch: trouwens, met haar eigene. Zy is een voorbeeld van
kinderlyke liefde. Zy heeft niets beuzelagtigs, in wat opzichte ook.
Zie daar, zo is byna het karakter onzer Vriendin. Oordeel, of zy onze vriendschap
eere aandoet. Stel een onbepaald vertrouwen in haar. Zy is geheel verheeven boven
de modieuse kunst om met woorden te speelen. Hoe gelukkig zal de Heer Renting
met zo eene Vrouw zyn! Hy ziet haar met onze oogen; eindlyk zal hy, immers dit
hoop ik, zo wel haare liefde als haare vriendschap verkrygen. Renting....
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Chrisje ten vervolge.
Alweer over Rentng! Laat my maar met hem begaan. Het is, of alle myne goede
Vrienden zich verbonden hebben, om my niet dan over Renting te onderhouden. Ik
acht hem zeer hoog; dit is billyk, maar, nu wy toch over zulke onderwerpen praaten,
waarom moet onze lieve Willem zo geheel vergeeten worden? Schryf het toe waar
aan gy wilt, ik moet u eenmaal vraagen: waarom, Mevrouw Everards, noemt gy nooit
den naam van hem, die altoos uw Vriend was, in wien gy altoos zo veel belang naamt?
Is dit wel zo als het behoort? Blyft de Heer Renting niet de zelfde eerlyke Man, al
komt Willem zo eens in ons gesprek? Verliest hy daar door? Dit had ik den moed
niet, om u mondeling te vraagen. [Coosje, die over myn schouder ziet, vraagt hier.]
‘En waarom niet?’ - Om dat gy, lieve vraagster, my mooglyk van eene overdreevene
gehechtheid aan oude Vrienden, die niet meer behagen moeten, zoud verdenken. ‘Zyt gy nu wel oprecht, Chrisje; was dit de eenige, was het zelf wel de grootste
reden?’ [Ik bloosde en zag haar schroomvallig aan.] ‘Deeze belydenis is te schoon,
om niet’ - Ik versta u ten vollen, Coosje. - ‘En ik u ook,
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Chrisje.’ - Ten overvloede zal ik u eenige regels opzeggen. De toepassing laat ik aan
u, en aan onze lieve Everards, mids dat gy er geene gevolgen uit afleid, die ik niet
toesta, om dat zy by my niet gezien worden.

La sympathie.
Qui peut faire naître dans moi
Ces sentimens, inconnus à moi-même?
Je sais fort bien que je vous aime,
Mais je ne puis dire pourquoi.
Je ne vous connois point, je ne connois point l'autre;
j'Entre en vos interêts dés le premier instant:
Peut-être son mérite égale bien le vôtre;
Mais il ne me touche pas tant.
Je vous ai vu, j'ai pris parti;
Cela se fait sans que l'on delibere, Sans même qu'on pense le faire:
j' Ai vu l' autre & n'ai rien senti.
C'est l' inégalité qui fait la préference;
Sans qu'il vous cede en rien, vous êtes son vainqueur:
Je ne vois entre vous aucune difference;
Mais je le sens bien dans mon coeur.
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Coosje ten vervolge.
Over den inhoud van dit Vaersje ook, zonder eene al te ernstige toepassing, zal ik
met Chrisje eens moeten spreeken. Een Gouverno voor u, myne lieve Mevrouw
Everards. Gy zult deeze regelen immers niet aan uwen lieven Man, in 't byzyn van
zekeren Heer Constantyn Helder, voorleezen?
Vaarwel! Omhels onze lieve Mama met uwe gevoeligheid voor uwe Chrisje Helder,
en denk nu en dan eens aan haar en aan
Uwe
COOSJE VELDENAAR.
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Zevende brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan Mejuffrouw Christina de Vry.
Hoogstwaardige vriendin!
Ik ben zo gemakkelyk en zo welvaarend met myn lieven Jongen eergisteren in myn
huis gearriveerd, dat het tochtje zelf my vermaakt heeft, en de kleine Jan sliep van
Zeemansrust tot dat hy hier in zyn wieg gelegd wierd. Ik weet, dat gy belang in my
neemt; anders zoude ik ditmaal van zulke grapjes niets melden.
Zie hier, myne geëerde Vriendin, den Brief, dien ik voor myn vertrek naar Buiten
ontsing, en dien ik u liefst zelf wilde bezorgen: dit is de reden, dat gy hem zo laat
ontfangt. Gy zult hem zeer verward vinden. Myne schynbaare ongevoeligheid is zeer
getroffen geworden door die verwarring; ik besluit er uit, dat myn ongelukkige
Broeder niet bedaard van verstand is! Hoe ben ik op nieuw in myn gevoelen bevestigd,
dat, namenlyk, eene allerfynste ligtbeweeglykheid (thans byna onder de deugden
geteld, die onze jonge lieden zo behaagt, en aan hun zulke gelukkige Huwlyken
voorspelt, als waar van myne Vriendin Renard ook nog al blyft voortdroomen,) meer
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nadeels dan voordeels uitwerkt; meer zwakheid dan reden aanduidt, en meest altoos
het niet te ontduiken ongeluk vergroot. Indien ik, by voorbeeld, alle myne
gevoeligheid verspild had, om een voordemiddaagsche hoofdpyn van myn Man, en
my ziek en mal geweend had over deeze zeer ligte ongesteldheid; wat zoude ik dan
nu wel moeten lyden om de droevige omstandigheden, waar in een geliefd Broeder
zich zo ongelukkig bevindt? zoude ik nu niet in eene magtelooze droefgeestigheid
weg kwynen; en dat zoude dan tedere liefde genoemd worden? Eene schoone tedere
liefde, die ons belet het geliefde voorwerp by te staan. Neen, gelyk het belachlyk is,
beuzelagtige zaaken met dien ernst te behandelen, die alleen der deugd en den
Godsdienst moeten geheiligd zyn, zo oneigen is het ook, dunkt my, over alle kleine
toevalligheden zo ontroerd te worden. Dat medelyden, 't welk onze Sex zo wel voegt,
ons zo verdienstelyk maakt, moet men binnen de juiste paalen houden, en er niet
mede speelen!
Zie daar, myn geliefde Broeder is reeds zo vroeg het slagtöffer eener gevoeligheid,
die men in hem te veel heeft aangevuurd! Mama vond in die gesteldheid zo veel van
zich zelf, dat hy haar nooit zo dierbaar was, dan wanneer zyn geheel hart als wegsmolt,
by voorvallen, die my slegts troffen, zonder my weg te voeren. Ik troost my daar
mede, dat zulke heevige driften niet lang
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kunnen duuren; en ik hoop, dat hy uit eerzucht zelf zich met bezigheden zal
overlaaden.
De geheele zaak is voor my vol duisterheid. Hy beschuldigt zich zelf zo streng,
en met een zie ik, dunkt my, zo veel reden, om hem niet te verdenken. Zo als ik zeg,
alles is duister voor my. Gelooft gy, lieve Vriendin, dat er tusschen Juffrouw Lotje
en mynen Broeder eene zo naauwe vriendschap heeft plaats gehad, zonder dat zy
eenigzins van aart is veranderd? Zou een Leevend om eene Minnares meer droefheid
kunnen uitstaan, dan hy over zyne Vriendin voelt? Heeft hy niets dan zuivere
vriendschap voor Lotje gekoesterd? Wat mag dan toch de reden zyn, dat deeze
vriendschap in geene tederer uitsluitender neiging is overgegaan? daar hy zulke sterke
driften en zulke dringende behoeften heeft, daar hy zo geheel voor het Huwlyk is
aangelegd! Ei lieve, breng hier over, uit den schat van uw hart, eens voort oude
dingen, ende nieuwe dingen.
Myn waarde Ryzig (dat is hy indedaad) meent, dat Willem en Lotje doodlyk op
elkander zyn verliefd geweest; dat hy overweegende, aan hoe veele moeilykheden
de involging dier drift hem zoude blootstellen, ook met opzicht tot zyne familie, en
tot de groote plannen van studie, die hy ontwierp, op dat hy eens figuur zoude maaken
in de denkende waereld enz., een kunstje met
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zynen moed heeft willen doen; (Ryzigs uitdrukking!) - dat die pooging zelf zyne
grootschheid reeds vleidde; - dat hy in dit oogmerk ondersteund is door de
deugdzaame liefde van zyn Lotje, die hem het zuiver genot eener aller byzonderste
vriendschap toestond; - dat hy begreep: ‘ik kan, zo myn moed my verlaat, altoos dit
waardig Meisje aan my door het Huwlyk verbinden;’ - dat Lotje zyne byzondere
vriendschap wel heeft opgemerkt; - dat zy indedaad (zo als zulks natuurlyk is,) die
onderscheidingen heeft afgeleid van eene eerlyke Sexenliefde; - dat zy zich eindelyk
heeft te leur gesteld gezien; - dat zy haare droefheid daar over ook voor hem heeft
gepoogd te verbergen; - maar dat zy in dien stryd bezweeken is; - dat Leevend dit
alles nu te laat ontdekt heeft, en zich, als een radeloos mensch, haaren vroegen dood
verwyt; - te meer, om dat hy zich beschuldigt, van haare hoop te hebben opgewekt
en te lange gevoed.
Het komt my voor, dat men, de zaak in dit licht beschouwende, er een taamelyk
goede oplossing van zoude kunnen geeven. Het zyn echter gissingen, meer niet. En
hoe zouden wy onderneemen durven, om by hem direct te onderzoeken, wat er van
is? Hy schynt my nu ook niet in de vereischte geestgesteldheid; en Ryzig meent, dat
men hem tyd moet geeven om te be-
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daaren. Hoe gaarn zag ik hem eens; maar daar is nu niet aan te denken. Hy verkiest
te Leiden te blyven; laat hem zyn zin doen. Hy kan, zo als de zaaken nu zyn, niet by
Mama logeeren; en by ons zoude het in 't oog loopen, om dat wy juist niet in harmonie
zyn met de goede Vrouw. Over alles wensch ik uwe gedagten te verneemen. Behoef
ik te zeggen, hoe zeer ik ben
Uwe hoogstachtende
A. RYZIG.
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Agtste brief.
Mevrouw Petronella Everards aan Mevrouw Alida Ryzig.
Waarde geliefde vriendin!
Naar maate onze karakters zich ontwikkelen, des te grooter wordt het onderscheid
tusschen die beiden. Zy, die zich gaarn in musicaale termen uitdrukken, zouden
zeggen, dat wy wel beiden den zelfden grondtoon houden, maar echter zo sterk in
de executie onzer stukken variëeren, dat dat daar tusschen alle mogelyke
verscheidenheid eener goede muziek bepaald blyft. Ik admireer u, maar zou u niet
willen volgen.
Onze lieve Mevrouw Helder (Chrisje is nog Buiten gelogeerd,) hoorde met vermaak
veele passages uit uwen brief, geschreeven in uwe kraamkamer. Zyt gy niet benieuwd,
wat of eigenlyk eene Dame, als de waardige Mevrouw Helder, over uwen brief en
des ook over u zegt? Gy zult het geheele gesprek hebben: schryven is thans eene
lieve uitspanning voor my.
Mevrouw. Die Brief smaakt my zeer: ik zie er dat geestig satiriek Meisje nog in,
dat my, toen zy tien jaar was, haar gelukkig deed achten met eenen Vader, als de
Heer Jan Leevend was. De
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wys, waar op zy van die eerlyke goede menschen spreekt, heeft alles goed gemaakt.
Ik. Ik zou haar gaarn eens als Moeder zien.
Mevrouw. Ik ook: maar dat zal zy ook op haare wys zyn; en daarom juist wilde ik
het zien. Gelukkige jonge Vrouw! welk eene dierbaare natuurgift is de luchthartigheid:
zy doet meermaal, en dat wel op de bevalligste wys, het werk der rede!
Ik. Dit, Mevrouw, heb ik meermaal gehoord. Ik heb er niets van, en zal dus in de
wisselvalligheden van myn leven een zeer groot voordeel missen.
Mevrouw. Helt gy, myne lieve, niet een weinig tot zwaarmoedigheid?
Ik. Indien zwaarmoedigheid ontevreedenheid voortbrengt, dan geenzins; ik ben
méér dan vergenoegd.
Mevrouw. Dat zy dit voortbrengt, is eene vry algemeene dwaaling. Ik zie dit een
weinig anders in. Wy hebben elk ons byzonder karakter, en de ontwikkeling daar
van ligt meest altoos in zulke omstandigheden, die wy voor ons niet hebben opgezogt,
maar waarïn wy door den algemeenen loop der waereldsche zaaken gevoerd worden.
In dit alles zyn wy lydelyk. Maar wy hebben, om dat wy redelyke weezens zyn, allen
zeker licht in ons, dat ons, zo wy het bedagtzaam volgen, nooit misleidt. De genadige
Schepper rustte ons
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uit met zeker vermogen, 't welk, zo wy eerlyk willen handelen met ons zelf, ons in
staat stelt, om dat licht altyd te kunnen volgen. Uwe Vriendin zal echter eenen pligt
altoos uit een ander oogpunt zien, en langs geheel andere wegen dan gy, naar
wandelen. Ik geloof, dat haare ziel weinig heeft van een reflectie-spiegel, die niets
doet of doen kan, dan de voorwerpen te rug kaatzen.
Ik. Gy kent ons beiden, Mevrouw. Hoe voordeelig die luchthartigheid my echter
voorkomt; ik kon nooit wenschen die te bezitten.
Mevrouw. Om wat reden? [Ik bloosde.] Gy bloost, lieve?
Ik. 't Is waar: maar ik weet niet duidelyk waarom. [Ik kuschte haare hand met
tederheid.]
Mevrouw. Gy weet niet duidelyk waarom? Wil ik eens zien, of ik het u kan zeggen?
Ik. Zeer gaarn, Mevrouw.
Mevrouw. Om dat gy dan meent minder gevoelig te zullen zyn. En die hoedanigheid
is u zo dierbaar, dat gy er ook het allergeringste gedeelte niet van zoud willen afstaan,
al bood men u schatten van vreugd aan.
Ik. Zo is het juist, Mevrouw! Ik ben gelukkiger, als ik lyde met anderen; dan
wanneer ik niets voel.
Mevrouw. Gy zyt eene volmaakte Vrouw! Zo is ons hart gevormd: dat fyne gevoel
vergoedt dikwyls het onvermogende onzer rede.
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Ik. Daar is nu Daatje: haar geheel karakter is edelmoedig. Niemand vraagt aan haar
immer te vergeefsch. Zy doet my echter te potzig wel. Zy doet zo alles met haar
verstand....
Mevrouw. [my invallende.] Het blykt niet, dat zy deelt in de rampen, die zy
wegneemt: wilde gy dit niet zeggen?
Ik. Ja: en ik... Ach, Mevrouw! Hy, die ongelukkig is, is my reeds dierbaar! ik lyde
met hem: ik moet ook om my zelfs wil hem bystaan: ik doe het zo met myn hart, en
met myn hart alleen: ik wil niet, dat de rede zich met het uitoefenen van zulke pligten
zal bemoeijen.
Mevrouw. Dit is zeer edelaartig; maar zyn alle ongelukkige lieden ook wel lieden
van verdienste? En....
Ik. [haar invallende.] Permitteer my, Mevrouw, dat ik u in de reden val; ik durf
zo vry met u zyn! [Zy glimlachte, en drukte myne hand.] Ach, Mevrouw, doet het
wel veel eer aan ons hart, dat wy omtrent ongelukkigen zeer naauwgezet oplettend
snuffelen naar de eerste bronnen hunner rampen.
Mevrouw. Mooglyk niet: maar voorzigtigheid is ook eene deugd, en wel eene
onöntbeerlyke. Anders hebt gy gelyk. Wanneer men ook op de eerste bronnen let,
waarüit zo veele ongeregeldheden voortvloeijen, dan zullen wy ook meest altoos
zien, dat het verdoolde Meisje, zonder
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vaste beginzels van deugd te zyn ingeboezemd, de waereld is ingezonden, en toen
verstooken bleef van die zo veel nut doende voorbeelden, die haar door zagte
vermaaningen zouden hebben kunnen te regt brengen. Er is minder ondeugd, vooral
by jonge lieden, in de waereld, dan men voorgeeft. Verharding is onzer natuur vreemd,
en kan in geene jonge lieden plaats hebben. In de opvoeding ligt de fout; immers in
het algemeen genoomen.
Ik. Dan, Mevrouw, geeft gy óók geen Jongeling op, die niet aan de beste
verwagtingen heeft beantwoord! dan veronderstelt gy niet, dat een bedorven hart de
eenige bron is van eene zeer berispelyke daad? [Eerst zag zy my zeer oplettend aan,
en zweeg; maar zich bedagt hebbende, nam zy dus het woord.]
Mevrouw. Wel niets minder; maar het is echter billyk, dat hy, die wanorde zaait,
teleurstelling oogst. Is het niet? [Zy glimlachte; wy verstonden elkander.]
Ik. Billyk, Mevrouw! Ik durf niet beslissen.
Mevrouw. Het is ook maar per discours, en behoeft des niet. Maar, om wat anders
te praaten. [Zy wilde hier van afzyn, merkte ik.] Gelooft gy niet, dat uwe Vriendin
echter gelukkiger is dan gy en myne Dogter; dan allen, die zo eene overdreevene
gevoeligheid hebben?
Ik. Als ik zal spreeken, zo als ik meen, dan zeg ik: neen, Mevrouw, dat geloof ik
geenzins.
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Mevrouw. Zy heeft echter veel meer kans, om ongestoorder door dit leven te gaan:
zy heeft meer kans, om minder ongelukkig te worden dan gy lieden.
Ik. Minder ongelukkig, Mevrouw; maar niet meer gelukkig. ô Als wy evenwel
eens gelukkig zyn, dan zyn wy het zó volmaakt, zó door ons geheel aanweezen, zó
in alle mogelyke betrekkingen. Het denkbeeld alleen, hoe gelukkig is Chrisje nu wel
in het gezelschap haarer Vriendin, roert my: het denkbeeld, ik zal haar wel haast
weder zien, beweegt my tot traanen toe. Myn gelaat heldert op, als ik my verbeeld,
als ik voel, dat zy my bemint; al is het niet, zo als zy haare Veldenaar bemint; het is
of myn geheel karakter dan meer werkt. En ach, Mevrouw, [haare hand eerbiedig
aan myn hart houdende,] hoe veel edele, roerende, allertederste aandoeningen is dit
dankbaar hart u niet verschuldigd! Myne liefde voor u kan ik nergens by vergelyken,
dan by die goedheid, die haar het bestaan gaf. [Zy omhelsde my, en noemde my haare
tweede Dogter.]
Mevrouw. Gelooft gy dan, dat uwe Vriendin, zo zy in uwe plaats by my ware, my
minder zoude beminnen dan gy?
Ik. Die vraag is wat moeilyk! Zy zoude u zeker zo liefhebben, als in haar vermogen
was, en dus zo veel als ik. Maar kan zy wel, op zich zelf beschouwd, zo veel
liefhebben als ik? Ik
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spreek niet, Mevrouw, van dankbaarheid, van hoogachting; neen, hier in is zy met
my gelyk. Maar zy heeft dat zwakke niet, 't welk my aan een ander hecht, en moet
hechten.... Hoe zal ik het uitdrukken?
Mevrouw. Zo als gy u uitdrukt: ik versta u ten vollen. Gy hebt veel van myne
Chrisje.
Ik. Mogt ik haar nog meer gelyk worden!
Mevrouw. Onnoodig! Gy hebt ook veel, dat Chrisje niet heeft, en het maakt echter
geenzins de zwakke zyde van uw karakter uit. [Zy zuchte; ik verstond dit niet, en
was te bloode, om de reden te vraagen.] - Had gy ooit eene Vriendin, als Chrisje
voor u is?
Ik. Nooit, Mevrouw! De draaikring, waar in ik zo lang leefde, toonde my nimmer
eene Vriendin, voor wie ik iets meer dan voorkeur, dan smaak voelde. Myne Vriendin
Leevend was de premiere in myne verkiezing. Wy zouden boezem vriendinnen
geworden zyn, indien wy zo verbaasd veel niet in karakter verscheeld hadden. Het
(hoe zal ik het noemen?) het wilde niet hechten. Onze vriendschap was des meer een
vrucht der noodzaaklykheid, waar in men is, om toch iemand te moeten hebben, met
wie wy het byzonderst omgaan. Maar voor Chrisje voel ik, eigenlyk gezegd.....
Mevrouw. En wat? kunt gy my dit niet zeggen?
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Ik. Ik geloof, dat dit zeer gebrekkig gaan zal. Het is zo fyn, zo geestryk, zo
samengesteld; er is nog zo veel onbekends voor my zelf in. Dit kan ik er van zeggen.
Buiten myn waarden Everards is er niemand in de geheele waereld, door wie ik my
zo gaarn zoude zien beminnen, als door Chrisje Helder; en voor niemand buiten hem
gevoelt myn hart zo heel veel, als voor Chrisje Helder. Ik ben verliefd op haar
gezelschap. Ik ontmoet zo gaarn myne eigen sentimenten in haare gesprekken, in
den opslag haarer oogen, in haar zielen gelaat, in eene half te rug gewenkte traan. Ik
doe zo onbegrypelyk gaarn iets voor haar. Ik heb haar zo lief, dat ik uuren aan een
over myn lieven Everards, en myn geluk, met haar vertrouwelyk spreeken kan; en
dat, ofschoon ik wel weet, dat zy Juffrouw Veldenaar veel meer bemint dan my:
want ik ben rechtvaardig; en ik ben geene Juffrouw Veldenaar.
Mevrouw. Hindert u dit niet? Huivert gy daar niet tegen?
Ik. Neen, Mevrouw: ik weet, dat dit zo zyn moet, en het vleit my zelf, te kunnen
toonen, hoe ik hier over denk. Had ik Chrisje niet gevonden, ik zou de allerzoetste,
voor myn hart best bereekende, genoegens nooit gekend hebben. Dat zy de Vriendin
is, die ik zogt, blykt ook daar uit; alles is nu zo gerust, zo vervuld.
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Mevrouw. Vriendschap is echter iets geheel anders dan huwlyks-liefde, vooral in
uwe jaaren? Niet zo?
Ik. Ongetwyfeld.
Mevrouw. Bemint gy uwen Man dan nu minder, dan gy doen zoud, indien myne
Dogter uwe Vriendin niet was?
Ik. Minder? - Hemel! - Zoude ik eenen Man, als de myne is, minder beminnen,
om dat hy den kring myner genoegens heeft uitgezet? Daar van, Mevrow, heb ik
geen denkbeeld. Ik eerbied u als eene tedergeliefde Moeder, ik bemin Chrisje als de
Vriendin van myn hart, en mynen Man met de welgevestigdste liefde van eene Vrouw,
die in hem alles beschouwt, wat achting en liefde opwekt.
Mevrouw. Ik ben voldaan: ik heb u wel beoordeeld.
Over Willem kan ik u niets byzonders melden. Ik geloof echter, dat Chrisje,
begrypende, dat haar Vader Willem geen recht doet, hem in haar hart schadeloos
stelt; zo zy meent, uit klinkklaare billykheid. Myn lieve Everards groet u met achting;
zo doe ik ook den Heer Renting. Ik ben
Uwe Vriendin,
P. EVERARDS.
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P.S. Apropos, hebt gy ook een Martelaarsboek, of eene Fransche Tiranny? Ik weet
niet, of gy er niet naar dient te gaan zoeken: wy hebben er geen. Plaag my niet te
veel; bid ik u.
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Negende brief.
Kolonel Uto van Sytsama aan Mejuffrouw Jacoba Veldenaar.
Myne tederbeminde!
Niet langer: ik betuig u, dat het my onmooglyk wordt, op zulk eenen afstand van u
te moeten leeven. Tyd, afstand en verstrooijing mogen in staat zyn, om eene woest
opwellende drift, die men liefde noemt, te verzwakken, tegen te gaan, uitteroeijen;
maar liefde, liefde zo als de myne is voor u, groeit, versterkt, verheft zich boven alle
beletzelen. Vruchteloos werpt men haar hinderpaalen in den weg: zy is gelyk aan de
deugd; zy overwint alles, en ziet naauwlyks neder op de puinhoopen, door haar
veroorzaakt. Maar! altoos te wenschen, en nooit, nooit te genieten, is iet zo
verschrikkelyks, dat de menschelyke geest daar voor sidderend te rug wykt, tot dat
hy bezweeken nederzinkt. Niets verdeelt myn hart. Het was een ledige onbebouwde
grond. Het was voor my een onbekende schat. Ik zag u! Het sloeg voor de eerstemaal.
Elke klopping was voor u, elke zucht was om u; en myne rede juichte in myne keuze.
Elke volmaaktheid, die ik in u ontdekte, maakte myn hart rusteloo-
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zer. Het vormde maar éénen wensch - u te bezitten, u gelukkig te maaken.
Verrukt door de eenvoudigheid, waarmede gy uwe geneegenheid te mywaards
betoonde, vond ik eenige oogenblikken rust in het denkbeeld, dat gy my beminde.
Maar kent hy de liefde, die gelooven kan, dat deeze oogenblikken veelvuldig zyn
kunnen? Kent hy den aart onzer ziel, onzer physique gesteldheid, het hoofd-oogmerk
der liefde, die gelooft, dat dit denkbeeld: ik word bemind, toereikend voor ons blyven
kan!
Wy, myne beminde, zyn nog niet in dat levenssaisoen, waar in vriendschap alle
de eischen van ons hart kan voldoen. Vordert de deugd, eischt het verstand dat wy
tegen de groote, de algemeene wet aandruisschen? Zou men, zo doende, Hem niet
bedillen, die ons zo wel tot gevoelige als redelyke Schepzels vormde?
Dit hebbe ik by u voor myn ongeduld ter verschooning intebrengen.
Ja, ik weet het, myne uitmuntende; gy werkt uit zulke vaste beginzels van
welbegreepen pligten, dat gy mooglyk op dit stuk met my verschillen zult. Zie maar
niet op uwen eigen Sytsama neder, als op eenen Man, die door liefde tot lafheid
afgeleid wordt. Lafheid? - Zedert ik u beminde, is myn natuurlyke moed door rede
en het allerleevendigst gevoel, 't welk in myn hart gloeit, versterkt, verhoogt. Wees
gy, ô
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myne eenige, de belooning, en verg my dan alles, waartoe een Man van eer en gevoel
bekwaam is. Maar! u te beminnen; van u bemind te worden; u in alle uwe waarde,
in alle uwe bekoorlykheid te kennen; te weeten, wat het is, op uwe lippen u te
verzeekeen, dat ik de uwe ben; in uwe neergeslagen oogen schemeragtig te zien, dat
uw hart voor my klopt; Sytsama te zyn, en nog langer zo verre van u verwyderd te
moeten ademen; waar zal ik hier toe de noodige kragten erlangen? Ik zoele die ook
nergens langer. Dit is dwaasheid. Ik heb, om u te behagen, zulks gepoogt. Ik zal
eindelyk u myn Plan van geluk openleggen.
Dat ik myn Vaderland als een regtgeaarte Fries, dat is met geestvervoering bemin,
is u bewust; dat ik het my tot eer reeken, dat dierbaar Vaderland met den degen te
dienen, heb ik getoond. Maar zal men my verdenken van eene omtrent haar
schandelyke verkoeling, indien ik myn billyk misnoegen in zo verre gehoor geef,
dat ik eenen degen nederleg, dien ik toch in haaren dienst niet kan gebruiken; terwyl
ik my wel heilig verbonden acht, om op haar eerste bevel dien weder op zyde te
steeken? - Wat beteekent in onze dagen de Militair? Dient hy ergens toe, dan om
eene vertooning te maaken, die zeker de beste Ingezeetenen onzes lands, indien zy
eenigzins denken kunnen, weinig moet behagen? Zal ik
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een nutteloos Burger worden, indien ik, die my bevlytigd hebbe, om haar eens in een
andren rang te kunnen dienen, my den Militairen stand onttrekke? Myne goederen,
die allen onbezwaard zyn, zyn aanzienlyk; alle myne zaakeen zyn in orde; en zal ik,
als een vry Mensch, niet een eenigen stap tot myn geluk durven doen?
Ik leg des mynen degen neder. Wagt my des by u, zonder tytel, ontzet van die
eerteekens, die den Officier van den Burger onderscheiden. Ik kom alles, wat ik bezit,
in uwe handen stellen. Ik ben hier toe vast geresolveerd, vermids nu de Plaats, geen
twee uuren van de Pastorie geleegen, daar wy meermaal schemeragtig van spraken,
verkogt wordt, en het oogenschynelyk is, dat ik die op zeer billyke conditien welhaast
de myne zal mogen noemen. Daar koom ik met maar twee Meiden en een Knegt,
zonder eenige vertooning te maaken, myn verblyf houden. Daar zal ik bezigheden
vinden, die meer in myn smaak vallen, en het geluk hebbende van u veelmaal te zien,
niets onbeproefd laaten, wat in staat zyn mogte, om u, met toestemming uwer
hoogstwaardige Ouders, de myne te noemen. Mevrouw Ryzig, die my als eene
geestige Vrouw bekend is, zal in haar trant zeggen: dat ik myn zwaard geslagen heb
tot eenen sikkel.
Dit myn oogmerk heb ik aan niemand medegedeeld, dan aan uwen Broeder. Het
komt my
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voor, dat een Man van dertig jaar, indien hy zyne zaaken altoos wel heeft in acht
genoomen, in staat is om te weeten, wat hem te doen staat. Ik weet, dat jeugdige
ligtzinnigheid geen deel heeft in dit plan; zy is geene der inmengzels van myn
karakter. Behoort er meer doorzicht toe, dan de natuur my gaf, om een stuk als dit
te ontwerpen en uittevoeren? Neen. Hier toe is niets noodig dan eene naauwkeurige
kennis van myn eigen hart, en van mynen smaak, en eene nette reekening myner
middelen. Daar ik nu van dit alles met zekerkeid gerust ben, en weet, dat ik buiten
bediening goederen genoeg bezit, om met eene versstandige Vrouw en welopgevoede
kinderen in eenen gelukkigen overvloed eenvoudig te leeven, wat behoef ik dan
vreemde oogen te hulp te roepen?
Ik geef my geen rust, vóór ik een vry Man ben, en zo wel over myn persoon en
tyd, als myne goederen kan disponeeren. Een Man, die denkt zo als uw Sytsama, en
zo vervuld is met u, kan zich zeker weinig bekreunen aan de beuzelagtige of
kwaadaartige aanmerkingen, die zyn besluit zullen opwekken. Laat men my nogmaal
voor een eigenzinnig agterhoudend Fries houden, die noch vriendschap, noch
gezelligheid kent. Laat men myn misnoegen aan eene Cabale, aan gekwetsten
hoogmoed toeschryven; en, is er nog iets valscher, het er byvoegen. Die gelukkig is,
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vraagt niet, wat andren zeggen. Sytsama durft, om gelukkig te worden, alles
onderneemen, wat eer en gezond verstand toelaaten; om gelukkig te zyn met de
eenige, die hem zo maaken zal, indien zy het zelf door hem wordt.
Nu, myne geliefde, zullen alle hinderpaalen zyn weggenoomen. Gy blyft digt by
uwe Ouders; wy zullen ééne familie hebben. Ik zal de Vriend, de Vader uwer jongere
Broeders en Zusters zyn: ik zal my de vriendschap uwer Ouders waardig maaken:
ik zal my gelukkig achten in, zo lang gy zulks goed vindt, een lid der Huishouding
uittemaaken; indien - maar ik kom zelf, om over alles te spreeken. Omhels voor my
allen, die u waard zyn, en laat ik het genoegen hebben my te teekenen.
Uwen
U. VAN SYTSAMA.
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Tiende brief.
De Heer Willem Leevend aan Mevrouw Alida Ryzig.
Lieve zuster!
Zou ik geen deel kunnen neemen, denkt gy, in het geluk, waar mede gy u gezeegend
ziet, zonder u dat in veele regels te zeggen? Ken my beter: met tedere aandoeningen
las ik, dat gy Moeder waart van een gezond kind, en dat gy volkomen wél bleeft.
Schandelyke onverschilligheid te uwaards! - grief my zo niet. Ben ik, lieve Zuster,
bekwaam, om omtrent u onverschillig te zyn - trouwens, ben ik het immer? Konde
ik het zyn omtrent iemand, die my met koele kwaadaartigheid tergend schryft! Omtrent van Oldenburg! Eene verregaande ongesteldheid, eene allerduisterste
droefgeestigheid boeiden myne gedagten, mynen lust, myne pen. Een doorwond hart
is weinig in staat, om het decorum zeer gezet in acht te neemen. De dood myner
Vriendin, myner dierbaare Lotje! - Vriendschap, Vriendschap alleen hield my aan
haar gehecht, aan myne lieve, myne eige Lotje.
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Ik ken de denkwyze onzer Snaaken van Professie genoeg, om te weeten, hoe zy over
zo eene vriendschap zullen oordeelen. My zullen zy voor een veinsaart, een dweeper,
of een zot houden. Zeer goed! hunne lofrede is schandelyk voor een deugdzaam
Jongeling. 'k Zwyg van die Ligtmissen, die naar hun eigen verdorven hart andere
harten afmeeten: zy zyn gewoon, der onschuld zuchten en der deugd traanen af te
dwingen. Hebbe ik ook de waarschynlykheid niet tegen?
Vriendschap klopte voor haar in mynen boezem. Ik kan het niet dulden, dat men
niet begrypt, hoe men tot krankzinnigheid toe kan bedroefd zyn, als men de Vriendin
van ons hart in onze armen den laatsten snik ziet geeven.
Ach, lieve Zuster, moet men dan noodzaaklyk der drift geöfferd hebben, om met
ons geheel hart lief te hebben? Zullen wy de menschelyke natuur zo vernederen? Zy,
die alleen zinnelyk genot kennen, en dwaas genoeg zyn, om daar uit te besluiten, dat
er niets anders te genieten is, mogen zo denken. Onuitspreeklyk groot is myn verlies.
En o God! ben ik wel geheel te ontschuldigen...... Keer te rug, o myn geheim - keer
te rug in dat hart, 't welk om u bloedt! Gy kunt my alles vergeeven. - Vergeeven?
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wat? ô Myn vermoeid hoofd. - Alles is weg. Lotje heeft my verlaaten. Verlaaten? is
dit wel zo? Heb ik haar hier toe niet...... Niet verder, myn pen. Eerbiedig haare
gedachtenis!
Konde ik u haar doen kennen! Konde ik u alle haare deugden, haare lieve
begaafdheden, haar verstand, haare blymoedige Godsdienstige onderwerping
beschryven! - Onmooglyk! ô Waarom, waarom kan ik niet meer zeggen: kom en zie!
Hoe gaarn zag ik u eens in uwe nieuwe waardigheid! Hoe gelukkig moet een Man
zyn, als de uwe, nu hy Vader is! Dit alles is zo in de schoone natuur. Het schildert
zulke treffende zagt toegelichte Tooneeltjes! Men is zo bevreedigd, men rust zo uit
van de moeiten des levens, als men in zulke zuivere genoegens deelt. Maar ik kan
er niet aan denken, om Leiden te verlaaten. Ik moet alle avond ten minsten in deeze
kamer wederkeeren...... Lotjes kamer!... Nu begrypt gy alles?... Niet zo?
Ben ik niet wat confus? Droefheid verzagt het hart, maar bewolkt echter ook den
geest. - Omhels onze lieve Mama voor my met alle tederheid. - Ik studeer zo veel
my mooglyk is; maar ik voel nochtans, dat ik minder alleen zyn moet.
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Het Pakje ducaaten, aan myn adres gezonden, is zeker van u? Zie hier en briefje, dat
ik die ontfangen heb. Ik leen die, en zal alles restitueeren. Edelmoedige Zuster!....
Myn gemoed schiet vol...... Omhels uw Man en Kind voor
Uw dankbaaren Broeder,
W. LEEVEND.
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Elfde brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan den Heer Willem Leevend.
Waarde vriend!
In hoe veele weeken hebt gy my niet geschreeven? Myn laatste aan u is nog
onbeäntwoord. Konde ik my vleijen, dat eene overdryvende lust tot uwe
Letteroefeningen u belette, my dat genoegen te geeven! Ik begryp, dat gy ten agteren
moet zyn, en dus meer dan genoeg voor u te doen vindt, indien gy nog van
voorneemen zyt om voort te studeeren, en u te bereiden tot dat ampt, 't welk by u
zeker niet als eene Kostwinning alleen zal beschouwd worden..... Hoe ongaarn zoude
ik uw stilzwygen toeschryven aan min schuldelooze oorzaaken! Ach! ik kan het
denkbeeld niet dulden, dat my den deugdzaamen, den tedergeliefden, den beminlyken
onbedorven Vriend van myne Lotje niet in dat licht vertoont, waar in ik hem altoos
hoop te zien, waar in ik hem altoos beschouwde. Ik vrees echter, dat gy u niet langer
dier naauwgezetheid onderwerpt, die u in de oogen onzer zalige zo dierbaar gemaakt
heeft.
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Ik hoor, myn lieve Vriend, dat gy verslaafd raakt aan gezelschap, dat u geen eere
aandoet; dat gy in de voorleeden week een groote somme gelds verlooren hebt, en
wel eens een nagt overzit, om die verderfelyke speelzucht bot te vieren, ofschoon
gy uwe colléges weder geregeld waarneemt; en..... maar genoeg. Ik moet gelooven,
dat dit zo is; want hy, die my zulks op myn dringen verhaalde, sprak zo eenvoudig,
zo beschroomd, en met zo veele achting voor u. Hy deed u zo ten vollen recht. Is
het, zo als ik vrees?
Myn hart bloedt, als ik my die verwildering, die aanstaande verwoesting uwer
begrippen, uwer zeeden voorstel: als ik voorzie, hoe gy uwe edelaartigheid zult
verduisteren, uwe gezondheid verzwakken, uwe jeugd verslonssen, uwe vyanden
triumf doen zingen, uwe vrienden beschaamen! Schryf my alles, bedek voor my
niets, zeg my het ergste; wees eerlyk, wees zo eenvoudig, als u natuurlyk is. Ik kan
uw gedrag laaken, weet gy, zonder u, ongelukkig Jongeling, te verlaaten. Keer te
rug, myn Vriend! Elke trede, die gy, gy Leevend, op den weg der losbandigheid
voortgaat, zal u eens eene bloedige traan kosten! Uw hart, uw gevoelig hart is niet
gevormd voor de woeste uitbotzels der zedenloosheid, des ongeloofs. Uw temperament
moge u eens vervoeren, uw trek tot het spel u afleiden;
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het is slegts vervoeren, afleiden. Moet ik u op uwe heerlyke vermogens wyzen, als
ik u vraag: zult gy dit den Heere, uwen God, vergelden? - Kan de nagedagtenis van
Lotje, van uwe Lotje, u niet weerhouden van alles, wat uwer onwaardig is?... Leevend!
en zy - zy zal u te vergeefsch wagten? Myne traanen beletten my iets meer te schryven,
dan dat ik ben
Uwe bedroefde Vriendin,
A. BELCOUR:
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Twaalfde brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan den Heer Willem Leevend.
Myn lieve Willem!
Geen excuses; myn waarde Ryzig en ik bezeffen wel, wat de oorzaak is van die
schynbaare onverschilligheid omtrent ons onuitspreekelyk groot geluk. Voor ik iets
anders melde, moet ik u zeggen, dat ik de zendster der Ducaaten niet ben; ik zende
des het briefje te rug. Ryzig betuigt my er niets van te weeten; maar verzoekt u, zo
gy geld noodig hebt, hem te verpligten, door hem in staat te stellen u dienst te doen.
Mama kan niets doen. Ik zoude haar beklagen, was het haar eigen schuld niet; maar....
gy zoud my bekyven. Lieve pligtmaatige Jongen; gy hebt gelyk. Ryzig is uw Vriend;
hoor.
Het is eene vry algemeene aanmerking, dat men het allerzagtmoedigst oordeelt
over zulke zwakheden, die wy zelf koesteren; immers, indien wy ter goeder trouwe
handelen. Maar het is echter ook zeker, dat wy wel met medelyden kunnen zien op
zulke zwakheden, die wy niet hebben, indien zy hem, dien wy liefhebben, on-
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gelukkig maaken: in dit licht moet gy alle myne handelwyzen beschouwen; in opzichte
tot u, meen ik. Gy stemt, weet gy, veel meer met Mama in dit stuk, dan met my. Een
gevoelig hart moge zo dierbaar aan zynen bezitter zyn als het wil, het blykt toch, dat
min aandoenelyke karakters er in allen opzichte beter aan zyn. De stand der dingen
verandert zo geduurig; wy staan en komen daaglyks in zo veele betrekkingen. Had
gy, om die reden, wat meer van myne zo noodige mindergevoeligheid!
Er is echter veel ter uwer verschooning. Gy, lieve Willem, zyt in deezen niet naar
de voor u beste wys opgevoed. Vader is u te vroeg ontvallen. Onze lieve Mama zag
met te veel goedkeuring haar zelf in u, haaren Zoon. Zy onderstond nooit, om uwe
reeds te groote aandoenlykheid wysselyk te temperen. Ik zeg het met eerbied voor
haar; maar zeker, zy had haar eigen karakter te veel tegen, en leefde met onzen Vader
al te gelukkig, om duidelyk, overtuigend, by ondervinding te zien, dat eene
overdreevene gevoeligheid nooit gelukkig maakt, in eene wisselvallige waereld; toen
voor haar een Roozenhof.
Verdeedig u niet omtrent uwe Lotje! Ik bezef alles. Heb ik haar dan niet gezien?
Kunt gy met zulk een eerlyk open gelaat uwe Zuster misleiden? De warmte zelf,
waar mede gy
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schryft, overtuigt my van uwe braafheid. - Kunt gy niet besluiten om over te komen?
Wilt gy volstrekt te Leiden blyven? Doe uw zin. Alleen bezorg u zelf uitspanningen.
Gy moet gezelschap zien; en gy weet wel, dat men de menschen moet neemen, zo
als wy die vinden? Zy zyn ligt goed genoeg, om uwe gedagten eens afteleiden. - Die
te fyn rafineert, zal zelden genieten. Zie de dwaasheden uwer Medestudenten, zonder
u daar over te vergrammen; zie er het belachlyke van, en denk, dat wy allen onze
Hobby-horses hebben. Dat van my is thans myn lieve Jongen; zo ik niet te veel
eerbied voor uwe droefheid had, ik zou u de Historie van zyn leeven eens beschryven.
Nu spaar ik dit tot eene betere geleegenheid. Weet gy, hoe ik doe? Ik neem de waereld,
zo als ik die vind. Ik beklaag alle menschen, die ongelukkig zyn, of zich verbeelden
het te zyn. Ik bedank de lieden voor al het kwaad, dat zy my zouden kunnen doen,
en echter niet doen. Ik schuw maar twee soorten van menschen; zy, die zedeloos zyn,
en zy, die ik voor Huichelaars der deugd ken. Ik spreek niet alle oogenblikken van
deugd en vroomheid, maar poog het in beiden zo verre te brengen, als in myn krank
vermogen is. Kortom, de waereld is voor my noch een Hemel, noch een Hel; en ik
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ben er zeer wel in gelogeerd...... Myn kleine Jan staat zyne Moeder niet langer meer
toe te schryven, dan dat zy, en zyn Vader beiden, blyven
Uwe liefhebbende Broeder en Zuster,
A. en A. RYZIG.
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Dertiende brief.
Mejuffrouw Christina de Vry aan Mevrouw Alida Ryzig.
Lieve vriendin!
Dewyl uw medelyden met uwen Broeder niet ontstaat uit die zwakheid van karakter,
veelen zo eigen; maar de vrucht is van uw gezond oordeel en menschenkennis,
verhoogt die u zeer in myne achting. Waarlyk, kind, gy ziet de zaaken uit het regte
oogpunt, en blyft dus in staat, om nuttig werkzaam te kunnen blyven voor zulken,
die gy met medelyden beschouwt.
Wat ook de oorzaak zy van uws Broeders pynelyke droefheid, waarin zich wanhoop
en zelfsverwyt schynen te verëenigen, nog zie ik geene redenen, om hem te
beschuldigen. De gedagten van den Heer Ryzig zyn niet verwerpelyk. Ik begryp
echter, dat men uit eenen Brief, die zo veele blyken draagt van den verbysterden
geest des schryvers, niets ten zynen nadeele mag opmaaken. Wy weeten, hoe rasch
liefde en vriendschap zich zelf beschuldigen. Eene tedre Moeder noemt zich wel
eens, in de kragt haarer droefheid, oorzaak van haars kinds overlyden, om dat
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zy het, tegen 't verbod des Geneesheers, heeft laaten proeven van iets, daar het zeer
op gesteld was; hoe onmooglyk het ook zy, dat de geringe hoeveelheid schadelyk
zoude hebben kunnen zyn voor den Lyder. Een onzer waarlyk groote Mannen
beschuldigde zich zelf, om dat hy zyn Zoontje, dat hy in zyn twaalfde jaar verloor,
belet had het schaatsryden te leeren, hoewel het knaapje trilde van aandoening, op
het denkbeeld van het vermaak, daar in geleegen..... Maar genoeg: diepgaande
droefheid redeneert zo min als alle andere hartstochten. Hy, die ter goedertrouw
dweept, is zeer naauwgezet van geweeten. Hy verwyt zich alle de uitkomsten, hoe
rampzalig die ook zyn. Over uwe drie vraagen zoude men mooglyk een geheel boek
kunnen schryven. Dat zal ik niet doen; eerst, om dat ik dat werk voor anderen overlaat;
ten tweeden, om dat ik zeer wel voel, dat het staal zo wat uit myn geest gaat, en ik
zo myn aandagt onafgebrooken niet meer kan bepaalen; en ten derden.... Maar ik
zou zo doende wel gelyken naar den Rentmeester in de Comedie van Addison; ei,
hoe hiet het stuk nu ook? Nu, gy weet wel, wien ik meen; die altoos ten eersten, ten
tweeden en ten derden zeit. Nu dan ten derden, om dat ik my altoos gemyd heb van
dat onbeschaafd beslissend oordeelen, dat in lieden van myne hooge jaaren nog al
vergeeflyk geacht wordt. Ik ben niet gewoon te
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zeggen, dit is beslissend, dit lydt geene tegenspraak, dit is onmooglyk, dit is nog
nooit geschied; trouwens, genoomen, dat iets nog nooit geschied is, is dat een bewys,
dat het nooit geschieden kan? Weeten wy al zo net, waar de grenspaalen van het
uiterste mogelyke leggen? Hoor, kind, ik ben ook jong geweest; ik weet een weinig,
hoe het in de waereld gaat, hoe de meeste jonge lieden zyn: maar ik besluit er niet
uit, dat de geneegenheid van uwen Broeder voor Juffrouw Roulin, onmooglyk by
vriendschap kan bepaald gebleeven zyn. Eene enkelde nieuwe aandoening, eene
bykoomende omstandigheid, kunnen zeer ongemeene uitwerkzels hebben; zy kunnen
de liefde tot vriendschap verfynen. De kragt, die hen hier toe bepaalt, moet maar
groot genoeg zyn. Het geval, 't welk gy in uwe eerste vraag stelt, kan des waar zyn,
al heeft men de ondervinding tegen, en al is de waarschynelykheid aan den anderen
kant.
Uwe tweede vraag beäntwoorde ik dus. Stel, dat een Willem Leevend niet
bedroefder konde zyn over eene Minnares, als hy nu is over den dood zyner Vriendin;
dit bewyst nog niet, dat Lotje zyne Minnares geweest is. Wy moesten zo niet
vergeeten, dat alle onze aandoeningen bepaald zyn; dat men altoos maar, (elk naar
zyn karakter,) tot eene zekere hoogte in de driften kan opklimmen. Dit, dunkt my,
zie ik uit uws
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Broeders Brief zeer duidelyk. Het onredelyke zyns Stief-Vaders, de laster zyner
vyanden, ja zelf het grievend ongenoegen en de koelheid zyner Moeder kunnen niets
tot de maat zyner smarten toedoen; die is reeds vol. De dood zyner Moeder zoude
die nu zelf niet over doen loopen: mooglyk verzwakken, doordien zy zyne droefheid
zoude verdeelen. Aanbid in deezen met my de wyze schikkingen van den Genadigen
Uitdeeler onzer lotgevallen. Door die schikking kunnen wy ongelooflyk veel uitstaan;
het schynt, dat het gevoel van den eenen ramp dat van een volgenden afwisselt.
Over uwe derde vraag, zal ik niet veel byzonders te zeggen hebben, als gy, het
geen ik op uwe eerste antwoordde, wel inziet. Ik heb het woord nieuwe aandoening
gebruikt, niet zo zeer, om dat die op zich zelf nieuw, en nooit ondervonden is; neen,
dit bepaal ik niet, maar om dat men haar in zo een geval, als dat van uwen Broeder,
nog niet hebbe aangetroffen. Ei lieve, laat ik dit eens met een voorbeeld mogen
ophelderen. Zou een wraakzuchtig Man, die zynen vyand kan bederven, zonder zich
aan straf of schande bloot te stellen, en zonder dat hy door den Godsdienst, zyn
geweeten, of 's Lands Wetten weerhouden wordt, ook, terwyl hy gloeit van drift om
zich te wreeken, zich noodwendig in zo eenen staat moeten wreeken?
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Wel nu, hy doet het tegendeel: hy straft niet, hy doet zynen vyand wel; hy verpligt
hem; de aanschouwers, maar die zyn er niet, zyn vyand zelf dan staat verbaast. Hy
zoekt naar de reden daar van vrugtloos. Is dit dan een wonderwerk? Dit behoeft niet.
Ik neem aan, om alles uit natuurlyke oorzaaken afteleiden. Laat die vyand, op dat
oogenblik, hem maar aan iemand, hem dierbaar, herinneren. Een trek van zyn gelaat,
een opslag van zyne oogen, eene houding, het geluid zyner stem; en er behoeft niets
meer, om hem te ontwapenen. Is dit mooglyk met opzicht tot de wraak, waarom ook
niet omtrent de vriendschap? Stel maar eens, dat uw Broeder Lotje teder bemind
heeft, tot verliefdwordens toe, zo gy wilt; maar dat Lotje, het zy door een trek in haar
gelaat, of van haar karakter, hem geduurig iemand herinnerd heeft, die hy reeds van
te voren met onderscheiding zag, en die zyn hart nooit heeft kunnen loslaaten; dat
hy die Dame zelf nog in Lotje bemind heeft. En is dit onmooglyk? Geenzins.
Is dit ondertusschen niet in staat, om alles optelossen? Gy kunt zelf denken, myne
Viiendin: ga des eens op deeze stelling voort.
Om alle deeze redenen ben ik er voor, dat men den Jongeling rust moet geeven.
Hy moet tyd hebben, om te bedaaren. Men moet hem zyn dierbaar geheim niet poogen
te ontneemen. Het
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denkbeeld, dat dit een geheim voor allen is, kan hem mooglyk nog troosten; ô men
weet niet, waar aan het hart zich al kan vast houden! Elk, die dit geheim wil
ontdekken, ontneemt hem iets, en maakt hem geemlyk.
Wy moeten hem nu maar spaaren, en niet vernederen. Hy moet in dien overvloed
blyven, waar aan hy gewoon is. Zyn hart moet verzagt worden; wee, die hem nu
hoont! Ik zal wel zorgen, dat hy tot geene onvoegzaame laagheeden behoeft te komen.
Draag maar zorg, dat hy er niet agter komt. Zulk een edelaartige Jongeling zoude
mooglyk die daad van zorgvuldigheid voor hem niet draagen kunnen.
Laat hem voort studeeren; eene ziele zonder weetenschap is niet goed. Predikant
zal hy toch nooit worden; maar hy heeft middelen genoeg, om ampteloos te leeven,
indien hy al niet geneegen mogt zyn, om Negotie te doen. Geloof my, alles zal te
regt komen, zo men hem maar niet lastig valt. Hy moet maar niet in den waan gebragt
worden, dat lieden, wier achting hem dierbaar is, hem nu minder achten dan voorheen.
Zo dra hy dit gelooft, zal hy onherstelbaar bedorven zyn; wat weerhoudt hem, die
niets meer te verliezen heeft?
Zie daar, Vriendin, een vry langen Brief. Denk eens over deszelfs inhoud, en zo
hy u
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dan voldoet, zal ik my den tyd, daar aan besteed, niet beklaagen. Hoe wel zegt myn
geliefde Camphuizen:
Wat zal ik meer? Waarheid hoeft weinig woorden;
Nooit hoort hy mensch, die ooit God zelf niet hoorde:
't Begin en slot is heiligheid en deugd;
En met één woord: doe wel, en zyt verheugd.
C. DE VRY.
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Veertiende brief.
De Heer Willem Leevend aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Edelmoedige Belcour!
Zeg my dan, heb ik niet alles verlooren? Is Lotje niet dood? Zal myn kluizenaars
leven haar in myne armen te rug bidden? Is er nog iets meer te verliezen, iets meer
te verzuimen? Zy is immers niet meer in onzen kring. Haare goedkeuring heft myn
hart niet meer op. Haare goedkeuring is niet meer het verrukkelyk loon myner
geschiktheid, myner naarstigheid. Kan ik haar dan, in myne ledige uuren, (o myne
ziel is niets dan een kil koud duister ledig!) iets voorleezen; myn voordeel doen met
haaren keurigen smaak? Kan ik met haar over iemand spreeken? Barst myn hart!......
Zulk eene verachting........ Op een myner omzwervende touren, die ik te paard afry,
ontmoette ik de koets van myn Heer Helder. Hoe? Ken ik het livrei niet? Was Juffrouw
Helder met haare kamenier niet in de koets? Was het haar knegt niet, die agter op
stond? Wendde zy haar hoofd niet met eene trotsche houding van my
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af(*)? Gy zyt gewrooken, myne Lotje, diep gewrooken. Zy, aan wie ik u opofferde,
veracht my.
Maar waarom toch veracht Juffrouw Helder my? Kan zy een ander Man niet gelukkig
maaken, zonder dat zy op my zo versmaadelyk neerziet. - Neerziet? Die gunst zelf
was te groot; zy wendde haar beminlyk gelaat van my af, zich niet verwaardigende,
om my te groeten. En.... maar gênoeg; ik kan niet schryven; trouwens, wat kan ik
doen, dan - denken aan myne Lotje! Wat is teekenkunst, wat is muziek? Zy wordt
niet meer verrukt door de toonen, die ik speel. Zy ziet niet meer, met den lieven
glimlach des welgevallens, eene door my ontworpe schets of voltooide teekening.
Zy vertroost myn hart niet meer van eene onbeantwoorde liefde.
Deeze kamer, deeze stoel, deeze tafel, deeze bocken, die inktkoker, alles, alles is van
haar;

(*) De Kamenier van Juffrouw Helder had hem gezien, doch de aandagt haarer Jonge Dame
elders heen gewend; zo dat zy den Heer Leevend niet gezien had, juist om dat zy uit het
ander koets - glas gelet had op iets, dat daar voorby ging. De Heer Leevend dwaalt des in
zyn oordeel.
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zy alleen is er niet. Dit bed, waar op zy elken avond den zegenenden slaap geduldig
en dikwyls vergeefsch afwagtte..... Deeze plaats, alwaar zy ook voor my, haaren
vermoorder, God vuurig zal gebeden hebben! o Belcour! Belcour!..... En die Engel
zoude ik hebben kunnen behouden..... Ik deed het niet. Zag ik dan niet, snoodaart
die ik ben, zag ik dan niet, dat zy door een langzaam werkend vergif weg kwynde?
Zag ik niet, dat een opslag myner oogen haar gelaat ophelderde? Bezielde een woord
van my haar niet met nieuwe levenskragten?...... Was zy dan niet volmaakt beminlyk?
Zou zy niet aan al de wenschen van myn door haar verbeterd hart met verrukking
voldaan hebben. Had myn keurig oog ook nog iets te bedillen? Roerde zy myn hart
niet; was ik geen wasch in haare vormende handen?...... Breek van een, ô myn
onverzettelyk hart. Uwe belooning is verachting!
Wat zal ik op uwen brief, dien ik voor eenige dagen ontfing, antwoorden? Niet veel;
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alleen dit: nooit zal ik vergeeten, hoe veel belang gy in my neemt. Ik dank u voor dit
bewys uwer Vriendschap. Beöordeel my maar niet te streng. Word geen' Juffrouw
Helder.
Dikwyls stond ik op het punt, om by u te komen; uuren ver zoude ik willen reizen,
om over myne Lotje te spreeken. Ja maar zy, met wie ik over haar sprak, zoude my
moeten verstaan. Zy zeg ik; want, over iets van zulk een tederen en verheeven aart,
zoude ik noch willen, noch kunnen spreeken, dan met eene uit uwe Sex. Eene Vrouw
alleen kan, ja verdient de vertrouwde te zyn van zulke dierbaare aandoeningen, als
myn hart pynigen! Ik eerbiedig uw verstand, uwe deugd; maar, vergeef my dit, gy
zelf, o myne Belcour, gy zelf verstaat my niet. Gy hebt medelyden, zo als een
verheevener weezen heeft voor een minder schepzel. Dat is het niet, 't geen ik behoef.
Eene Juffrouw Helder was door de Natuur gevormd, om my te verstaan. Nu niet; zy
veracht my; o, toen wy als Kinderen in minzaame gemeenzaamheid leefden, toen
was zy evenwel myne heele lieve. Alle myne kleine (ik had toen geene andere) alle
myne kleine verdrieten kon zy zo gevoelig aanhooren, en my zo van troosten, om
dat zy die met my gevoelde. Dit medegevoel heb ik nu ook noodig; en dat vind ik
nergens. Men beklaagt my, men wil my troos-
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ten; men herhaalt voor my, het geen ik zelfweet; men spreekt van het algemeene lot
der Menschen, de onzeekerheid van alles. Dit zelf heeft niet eens de schraale
verdienste, van nieuw te zyn, voor my. Men maakt vertooning van zyn eigen vernuft,
men spreekt als Redenaar, maar - uit wiens oog vloeit er eene stille traan? Wie zucht
met my gelyktydig? Wiens hart klopt, met het myne gestemd, sterk door? Wie drukt,
in de heevigheid der smarte, myne hand even vuurig, als ik de zyne drukken zoude?
Wie spreekt den lieven naam van myne Lotje zó uit, als ik dien in myne droefheid
uitspreek? Wat zeg ik? Wie onderscheid ik genoeg, om met haar over die eeuwig
geliefde te kunnen spreeken? Wie heeft haare waardy gekend?.... ô Verrukkelyk,
verrukkelyk denkbeeld! ik, ik alleen ken alle haare waardy! In het allerbinnenst van
myn hart bewaar ik haare gedagtenis..... Ik zie haar, ik zie haar altoos voor my; niet
meer in den tederen bloei van jeugd en schoonheid; véél aandoenlyker zie ik haar,
voor myn hart. Zy zweeft om my, verbleekt door zielenlyden....... met maagdelyke
bloôheid, de dryvende, niet meer heldere, oogen neergeslagen; weg gevallen, opgelost
in haare eigen gedagten....... Ik hoor een half weder te rug geademden zueht op haare
tedere lippen. Zy roept my met de stem der liefde...... Ik luister nog naar haar. Ik
strek-
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ke myne armen naar haar uit; magteloos val ik op mynen stoel neder; zy is er niet
meer.
Myne droefheid is niet meer geheel moedeloosheid. Er komt iets bitters by; iets my
geheel vreemd: myne ziel kant zich niet langer tegen eene magt, die my verbryzelen
wil. Ongelukkig ben ik; maar zegt het dan voor een Man van moed zo verbaasd veel,
ongelukkig te zyn? ô Leven! korte, maar moeilyke droom, uwe beguicheling zal ééns
eindigen. Hoe ondraaglyk valt my de eenzaamheid, hoe onvoldoende is de
verstrooijing!
Eenzaamheid, zo onwaardeerlyk,
als zich 't hart ontsluiten moet,
Als de ziel geen rust kan vinden,
dan by de eenige Vriendin!
Als zy opklimt tot in de oogen,
schittert in 't verfraaid gelaat;
Als zy wegvloeit op de lippen,
als 't gebrooken oog zich sluit;
Als de boezem door de Vriendschap
zich al zwellende verheft,
Wy een lieve huivring voelen
door het fyne zenuwstel;

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

99
Als de Vriendschap zich volkomen
in de kloppende adren stort;
Als men 't lieve hart voelt kloppen
onder een bescheiden hand:
Dan, dan opent het vertrouwen
't hart, geroerd door vriendschaps gloed,
Toont zyn deugden, toont zyn zwakheen,
aan die eenige Vriendin.
Liefde! 't keurigste gevoelen
is u zeker niet betrouwd:
Driften, die den geest bestormen,
driften, die nooit zyn voldaan,
Waardoor 't fyn bewerktuigd lichaam
wordt vermoeid, ontkragt, gesloopt,
En de veerkragt wordt gebroken,
die het schoon' verruklyk maakt,
Deeden nooit myn rede sluimren;
LOTJE! 'k moest maar by u zyn,
Naar u luistren, u beschouwen.
hoe belangryk waart gy my!
Nimmer ging ik, dan verbeterd,
Uit uw' tegenwoordigheid.
Niets ontstuimigs, niets ontrustends,
boezemde uwe schoonheid in.
Frissche Jeugd mogt my bezielen;
't hart mogt stootend, heftig staan;
't Bloed mogt door myne adren bruisschen;
zaagt gy op uw Willem neer,
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Dan verdweenen alle driften,
en haar storm streek zagtjes heen',
Vriendschap was al myn behoefte;
heel myn ziel was rust en licht.
LOTJE derven, alles derven:
dwaalen in myne eenzaamheid:
Dit's het lot my toegeweezen,
tot ik by haar rust in 't graf.

Myne pen valt my uit de hand: myn geest is weder zo hoog gestemd, dat ik, zie ik,
daar weder in vaerzen schryf; laat het zo zyn. Ik kan niet langer,
W. LEEVEND.
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Vyftiende brief.
De Heer Jacob Roulin aan den Heer Abraham Ryzig.
Myn heer!
Ik ben naauwlyks in staat om u te melden, dat de Heer Leevend, gisteren in den
namiddag, getergd zynde, door den snooden van Goudenstein, hem doodelyk gekwetst
heeft, doch zelf in veiligheid is, en weinig letzel heeft bekomen. Ik kan voor ditmaal
hier niet meer byvoegen, zo sterk ben ik door dit ongelukkig voorval, waar by ik
tegenwoordig was, getroffen. Ik laat aan uwe wysheid over, om van deezen gebruik
te maaken. De Heer Leevend heeft my bevoolen, u dit te melden. Ik ben, in groote
haast,
Uw ootmoedige Dienaar,
J. ROULIN.
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Zestiende brief.
Mevrouw Dorothea Maatig aan Mevrouw Cornelia van Oldenburg.
Mevrouw!
Het kan u niet byzonder vreemd voorkomen, dat ik my de eere geef, om eens aan u
te schryven, daar ik zo veel belang neem in uwen Zoon, een Jongeling, die door
zynen Professor zelf met onderscheiding behandeld wordt. Hy is, Mevrouw, een zeer
lieve, zeer goede Jongen, daar alle myne Kinderen onbeschryflyk veel van houden,
en ik ook. Hy is eenigen tyd zwaar onpasselyk geweest, en dit zal zeker de oorzaak
zyn, dat wy hem zelden by ons gezien hebben; en dat hy ook alle de Colleges niet
heeft waargenoomen. De dood der lieve Juffrouw Roulin heeft hem ysselyk getroffen.
Lieven Jongen, daar hy is! Zulke driften, zulk eene overdreevene tederheid voor
alles, wat aandoenlyk zagt is. - Wat is hy ons, myne Dogters en my, meen ik,
(Professor is een geleerd Man, en die lieden zien de dingen doorgaans uit andere ge-
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zichtpunten,) lief en waardig! En zo zal hy ook u zyn, Mevrouw, indien gy een recht
Vrouwelyk karakter hebt; waar aan ik niet twyfel, om dat hy zeker die
onuitspreekelyke gevoeligheid niet geheel aan de Natuur zal verpligt zyn, maar zeker
door u in zyne opvoeding zal zyn in het oog gehouden. Gy zyt uitmuntend wel
geslaagt. En de geleegenheid, waar in hy zich bevond, was volmaakt wel geschikt,
om alle die gevoeligheden en driften vroegtydig te ontzwachtelen, voor zo verre die
nog in haare bekleedzels lagen ingewikkeld. Dat zy eenige verwarringen hebben
aangeregt, dat is naar den regel; en hem zeker niet te wyten.
Het schynt, dat hy den stroom zyner droefheid niet heeft kunnen breeken, of om
netter te spreeken, den slag deezes strooms; en hy heeft des, om zyne geheele
verwoesting voortekomen, dien poogen afteleiden. Onze Academische jeugd komt
meest altoos zo weinig gewapend, en met zo weinig doorzicht uit haar Ouders huis,
dat zy niet bekwaam is, om vryheid van losbandigheid te onderscheiden. De Latynen
hebben eene spreuk, Mevrouw: Dwaalen is Menschelyk. Domme ryke Jongens zyn
doorgaans liefhebbers van het Kaartspel; en zo vallen zy van de eene zotheid in de
andere. Uw Zoon heeft, schynt het, na Juffrouw Rou-
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lins dood, dikwyls gespeeld, en groote sommen met dezelfde koelbloedigheid
gewonnen als verlooren. Myn oudste Zoon toonde eens daar over zyne verwondering;
maar uw Zoon gaf hem, hem zeer sterk aan de hand drukkende, ten antwoord: die
voelt, dat hy verdrinkt, houdt zicht aan een waterbies vast.
Het gebeurt wel eens, dat jonge knaapen, verhit door den wyn en het spel, niet zo
vrolyk scheiden, als zy wel zorgeloos by een kwamen. Elk Student is, op zulke
partyen, zyn eigen meester: de Zoon van een Schoenlapper, en van een Russisch
Prins hebben daar den zelfden rang. Op eene deezer wilde Poolsche Ryksdagen is
uw Zoon in moeite geraakt met een anderen lossen knaap, en zy hebben de zotheid
gehad, om den degen te trekken. Zy hebben beiden eenig letzel; mooglyk een schrap
met het geweer, waar op zy te grootscher zyn zullen. Ik ben zo misnoegd op Willem,
dat ik hem morgen ten eeten verwagt, en hem dan eens braaf de waarheid zal zeggen.
Hy is goedaartig, en wil van eene Vrouw alles hooren. Jammer, dat hy in zyne liefde
voor het allerliefste Meisje is gedwarsboomd; zy zou hem zo gelukkig gemaakt
hebben! Nu, dit is buiten my. Mevrouw moest echter, dunkt my, dit bedagt hebben.
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Myn Man, de Professor, verzeekert u van zyne achting, en ik teekene my met den
hoogsten eerbied,
MEVROUW!

Uwe oprechte Vriendin en Dienaresse,
DOROTHEA MAATIG,

gebooren WITZIG.
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Zeventiende brief.
Mejuffrouw Jacoba Veldenaar aan den Kolonel Uto van Sytsama.
Myn waardste vriend!
Daar zyn aandoeningen, zo veel bevattend en zo verheeven, dat de taal der menschen
niet toereikt, om die uit te drukken. De oogen alleen kunnen er iets van zeggen. Zulke
aandoeningen voelde myn hart, onder het leezen van uwen laatsten Brief. 't Was
geene erkentenis, 't was ook geene verwondering: doe alles, wat edelaartig is, en ik
zal het van u verwagten. Wees groot, en ik heb het voorzien. De ziel van mynen
Sytsama is gevormd tot alles, wat den verstandigen gevoeligen Man boven zyne Sex
verheft. Kom dan, myn geliefde Vriend; myne billykheid zoude u beloonen, indien
myne door myne Ouders goedgekeurde liefde niet op zich name, om u alles te
vergelden.
Hy, die raadpleegt, twyfelt; maar wie verzeekert ons, dat wy zelf niet in staat zyn,
om ons van het twyfelagtige te bevryden? dat een andere in onze belangen beter
inziet dan wy?

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

107
Waarom verzuimen wy, ons daar toe in staat te stellen? Met dit alles ontken ik niet,
dat men den wyzen raad eens oprechten Vriends kan noodig hebben: doch dit is met
u het geval niet, gy hebt u in staat gesteld, om uw eigen raadsman te kunnen zyn. Ik
keur des uwe eigenwerkzaamheid goed.
Als gy hier gevestigd zyt, zult gy zelf oordeelen, of ik in onze huishouding kan
gemist worden. Een zo bedaard, eerlyk, redelyk Man, als gy zyt, zal ik tot rechter
verkiezen. Myne Vriendin Helder, die hier thans gelogeerd is, groet u met tederheid
en hoogachting; zy is geheel op uwe zyde. Gy, zegt zy, verdient haare Coosje. Ik
weet, hoe u dit vleit; daarom schryf ik het u ook. Zy spreekt ook, van aan u de eerste
plaats in myn hart af te staan. Ik weet niet, of zy zich in deezen wel met haare gewoone
netheid uitdrukt. Kan zy my, dunkt u, niet even dierbaar blyven, al klopt myn hart
voor u van de zuiverste liefde? Waar zoude dit denkbeeld heen, daar ik Ouders, daar
ik eene familie heb, my zo dierbaar? Er is veelerleie soort van liefde: doch die allen
zyn bereekend voor een welgeplaatst, een gevoelig hart; allen maaken zy zo een hart
gelukkig. Zy sluiten elkander niet uit; ieder deezer geneegenheden werken in haare
eigen kringen voort. Indien men
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't er wat meer op toe lag, om nette denkbeelden te krygen; zo men wat aandagtiger
ware op verschynzelen, die wy zelf ontwaar worden; dan twyfel ik, of men in die
uitsluitingen wel zo veel billyks zoude vinden; of men wel zo veel spreeken zoude
van die verminderingen, die standsverplaatzingen. Ik voor my houde my verzeekerd,
dat een Man, als myn Sytsama, van eene Vrouw, die hem teder bemint, niet kan
vergen, dat zy alle andere geneegenheden aan hem opoffert, maar dat hy in zyne
Vrouw, de tederbeminnende Dogter, de zorgvuldige Zuster, de vuurig genegene
Vriendin, met hoogachting zal omhelzen.
o Myn waarde Vriend, daar ontfangt myn Vader de tyding, dat de Student Leevend
een neerlaag gedaan heeft, zelf gekwetst en gevlugt is! Myn hart trilt in mynen
boezem! U moet ik het toebetrouwen; myne Vriendin is niet zo onverschillig voor
hem, als ik wensch dat zy ware. Myne zwakke Moeder weet hier nog niets van. Myne
Vriendin, - ach, ik zie, dat zy in den bloemtuin beezig is, met eenige opluikende
bloemen op te binden, en die dan met eene vrolyke goedkeuring op eenige afstand
be-
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schouwt. o Vriendschap, welk een pligt legt er nu voor my! Zy ziet opwaards; ik
merk, dat zy verlangt te wandelen, ik ga by haar; myne beenen beeven. Altoos
De uwe,
J. VELDENAAR.
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Agttiende brief.
Pieter de Zwerver aan Jonker Frans toe Valkenhof.
Jonker Frans!
Op order van men Heer schryf ik nu wat. Ik hoop, dat Jonker my maar zel verstaane,
want ik versta my beter op het bedienen agter tavel, dan, moet gy weten, op
Briefschryven. Nu, Jonker, men Heer is zo ereis door en door gestoken; och ja hy,
en de Gurigynen zeggen, dat hy er aan koud is. Er is evel nog leven; en daar leven
is, is hoop; zo dat bon courage, mafoi, gelyk de Franschen zeggen, daar ik veel mee
omzwerve op myn reis. Jonker mot dan weeten, als dat Jonkers Neef een pik had op
zeker Heer in deeze Stad; en als hy bezopen was, uw Neef meen ik, want die Heer
ken ik niet, dan schold hy en tierde hy, dat ik zo stond te lillen en te beeven; en ik
merkte wel, (want Pieter is nog zo heel gek niet,) dat er wat te doen geweest was met
dien Heer, toen ik nog in Duitschland was, daar hy my zo klakkeloos heeft
opgeschommeld en van den dienst gekogt, om dat ik nog een Boeren-Kammeraad
van hem plagt te zyn, zo als Jonker zelf wel weet; en hy had zyn knegt
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weggejaagt. Ja zie, Jonker, als hy nou geen Edelman was, mogt de Duivel en de
Satan hem voor Lyfknegt dienen; ik niet. Maar het is een Jonker, en dat is het maar.
Wat wil het geval; daar gaat hy van middag met een berooide kop (dat ik nog kop
zeg,) uit, alle de pitten waren al weer verpassediest, in een Herberg.
Pieter mot altyd mee, en wat zal men doen? Zoet wezen toe, of ik kryg klappen
in myn bek of men smoel, dat my de tanden in het kakement staan te schudden; en
daar zaten een heelen boel Studenten en zo; en er wierd gespeelt, gedronken en
geklonken. Pret! je leven zo niet, Jonker; ik was bly, dat ik er by was, want een jong
Kerel mot zo alles eens zien, wat zegt Jonker er van? en daar was nu ook dien Heer,
schynt het, daar Jonker zo een pik op had. Hoe de rusie aan den gang kwam, weet
ik niet; dat geloof ik, jandori; ik zat in de keuken te slaapen, en had in geen zes nagten
myn bed gezien. Althans, daar hoor ik een geschreeuw en een gebaljaar van 't
Vrouwvolk in de Herberg, puur of Leyen in brand stond. Daar vlieg ik op; daar loop
ik er (want ik moet overal het myne van hebben, want die niet nieuwsgierig is, is een
Twenterdomkop) een party omver, val over stoelen en tafels, die al om ver lagen, en
raak in de kamer; wel nou, daar lag sinjeur met een por in zyn huid, zo bleek als de
gewitte dood, en braaf bebloed. Is hy al
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dood? zei ik zo; ik kreeg geen antwoord. Hier kreeg ik een duw, en daar kreeg ik
een zet, zo dat ik begon ook van my te tasten. Nou, dat overgeslagen. Eenige knevels
waren bezig om dien Heer, daar Jonker zo een pik op had, te helpen. Hy bloedde
ook, maar dat was niks; een schramp aan zyn eenen arm, daar zo een lapje fel byhing,
niets te beduiden voor een jong Kerel. Zy lagen er een zwarte pleister op, en deeden
er een zakdoek om, en zo, want ik moest alles zo eens opneemen, dogt my; en toen
leiden zy hem in het stal op een werelds mooi Engelsch rypaard, dat myn hart er van
verdaagde; en zo reed hy, zonder zyn mond op te doen, dat ik vervloekt onbeleefd
vind, als men van Kammeraads gaat, vooruit legt de weg. Het was al donkeragtig,
en myn hart volgde het paard, want een mooi Meisje en een mooi paard, daar zou ik
my voor laaten gieselen; en toen ging ik weer naar binnen, want er was niet meer te
kyken; en toen was er een Surigyn, die Jonker verbond, en hy moest daar blyven.
Daar bennen wy dan, Jonker, in de Herberg, maar Jan Kredit is dood, en ik heb nog
geen duit van myn loon gezien, zo als Jonker wel denken kan. Hy zal zeker sterven,
Jonker, want de Surigyn zeit het, maar ik hoorde, dat hy met een ander Heer koeterde,
dat die steek het hem niet doen zou, maar dat myn Jonker, als Jonker het nu niet kwa-
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lyk zou neemen, zo verdibboseert is, die wat te veel van de Meisjes het gehouwen.
Nu, daar is hy niet te erger om, by my althans; maar Jonker zei met een vlaauwe
stem, dat ik aan u schryven moest; en nu schryf ik, met permissi van U Edele,
Uw Dienaar
P. DE ZWERVER.

P.S. De Post was al weg, en nu kan ik Jonker schryven, dat hy al dood is, en dat er
pitten zyn moeten; had ik maar weer een andren dienst.
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Negentiende brief.
De Heer Hendrik Lindenberg aan Jonkheer Frans Baron toe
Valkenhof.
Hoogwelgebooren heer!
Op verzoek van wylen uwen Neef van Goudenstein, hebbe ik de treurige occasie om
U.H.W.G. te schryven. En moet U.H.W.G. berichten, dat hy deezen nagt om twaalf
uuren is overleeden, zo hy gelooft aan eene wonde, hem in duël toegebragt door den
Student Willem Leevend. Alles, wat hier van hem is, is om schulden gearresteerd.
Myne achting voor zyne braave Familie dringt my, om my in deeze zaaken, immers
tot nader order van U.H.W.G., te laaten gebruiken. Ik verzoek des spoedig volmagt
of ontslag; zo als men goedvindt.
Een verouderd dispuut tusschen deeze Heeren heeft den grond gelegd van dien
twist, die tot daadlykheden is uitgebarsten. De Heer Leevend is geen byzonder Vriend
van my, maar men moet vreemde begrippen van eer en moed hebben, om hem die
in dit geval te kunnen weigeren. Uw Neef is de beleediger; hy heeft den Student
getergt, en toen die nog niet wilde trekken, hem

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

115
een slag in 't aangezicht gegeeven: een hoon, die zeker niet zonder bloed kan
afgewasschen worden; terwyl hy van zekere overleedene jonge Juffrouw zeer
smaadelyk sprak. Hier door geraakte de Student Leevend in zo eene woede, dat,
indien Goudenstein den degen had weeten te behandelen, hy hem dood ter neder
zoude gelegd hebben. Tot geluk van den Student was zyne onbedreevenheid te groot,
en hy ontfing een steek in de borst, die hem voor dood deed neder vallen. De Heer
Leevend is een weinig gekwetst, en reeds gevlugt. Ik ben,
HOOGWELGEBOOREN HEER!

U.H.W. Geb. ootmoedige Dienaar,
H. LINDENBERG.
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Twintigste brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan den Heer Willem Leevend.
Myn waarde Leevend!
Uw geduchten brief (geducht noem ik hem, om dat hy my doet sidderen,) ontfing ik
niet voor Maandag. Hy heeft my geheel uit myne standplaats gerukt. Er zyn door
deezen schok aandoeningen opgeroepen, waar voor ik tot nu toe geloofde onvatbaar
te zyn. Aandoeningen, die, had ik uwen Brief niet geleezen, wel voor altyd in eene
doodsche stilte zouden voortgesluimerd hebben: zo weinig kennen wy ons zelf. Is
er dan volstrekt geen ander middel, dan de ondervinding, om ons in onzen eigen
kring te plaatzen? Zyn reden, zyn overdenkingen, zo onvolkomen, om ons te
overtuigen wat wy zyn? Laat het ons bedagtzaamheid inboezemen; en waar toe wy
onzen medemensch zien vervallen, laaten wy nooit zeggen: ik dank u, ô Heere, dat
ik niet ben als anderen, ook niet als deeze Tollenaar! Laaten wy ons zelf weegen,
en den Bermhartigen om genade smeeken! Maar ik heb met u geheel wat anders te
verhandelen.
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Zo als gy nu zyt, zyt gy veel geschikter, om een voortplanter der uitzinnigste
Dweepery te worden, dan een Leeraar van den redelyken Godsdienst van Jezus. Uw
verstand staat als in eene Crisis. Verhit uw overspannen zenuwstel nog eenige
graaden; wint het nog eenige slagen op; en gy zult een der grootste Dweepers worden,
waar door de gezonde Rede ooit gehoond wierd. Uwe lichaams kragten zullen onder
het ysselyk gewigt uwer mymeringen wegvallen; uw geest zal niets dan de ruïne van
zyne voorige schoonheid behouden. Gy zult of krankzinnig, of een lyk worden.
Ik weet, wat gy zult antwoorden: mogt het laatste waar zyn! mogt ik by myne Lotje
begraven worden! En echter moet ik deeze snaar aanslaan. Gezonde redeneeringen
hebben thans op u geen genoegzaam vermogen. Ik moet met u handelen, als met een
ongelukkigen, die door een geweldigen schrik zyn verstand verlooren heeft, en dien
men door een nieuwen schrik wil herstellen. Het middel is geweldig; maar wat is
ysselyker dan zinneloosheid?... Dit is voor den denkenden mensch zulk een
hartbreekend gezicht..... Zulk eene verwoesting! Niets is daar by te vergelyken.
Wil ik u dienst pogen te doen, ik moet van mynen gewoonen weg aftreeden, en
myn eigen karakter ter zyden stellen.
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Ik moet onrust en verwarring in uwe driften veroorzaaken; of het mooglyk ware, die
drift door anderen opteweegen, die u anders voor altoos ongelukkig zal kunnen
maaken.
Ik weet wel, dat ik thans vry sterk op uwe wonden druk; maar gy moet smart
gevoelen; geenzins eene smarte, die men met eene zagte, weemoedige, wellust
aanbrengende overstelping gevoelt;.... neen, eene smarte, die doodlyk grieft, en die
men daarom door instinct wil vlieden.
Heb ik niet alles verlooren? Gy? Ik ontken dit: ten ware gy noch de betrekkingen
der Natuur, der Vriendschap, noch der dankbaarheid erkende; ten ware gy zo
veranderlyk waart, dat gy de beminlyke Helder reeds vergeeten had. Maar als gy u
zelf dus toegeeft, uw verstand verwoest, uwe gezondheid verkwist, uw fatsoen en
geld in slegte gezelschappen weggooit, uw Godsdienst verwaarloost, dan zult gy wel
dra alles verlooren hebben; ja zelf uwe zedelyke geschiktheid ten goeden, uwe
uitzichten op de onsterflykheid. Is dit nu alles niets in uwe oogen? Kunt gy vraagen:
wat heb ik meer te verliezen? Lafhartige! Geeft gy alreeds de hoop op, om haar, die
gy betreurt, in het waare leven, daar niets schaduwagtig is, weder te zien? Ga voort
in uwe dolzinnigheden; weiger uwe oprechte Belcour gehoor. Weet echter, gy dwaas,
dat gy u,
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dus doende, verder van uwe zalige verwydert, dan de dood zelf vermag. Hoe weinig
toont gy u de liefde waardig van haar, die u zulk een edel voorbeeld gaf; en die in
het vertrouwen, dat gy het zoud volgen, ontsliep.
Ik voor my ben tot nog toe zeer verzeekerd, hoe vreemd zulks iemand ook in eene
Vrouw van myn koel eenvormig karakter en stille denkbeelden toeschyne, verzeekerd
op voor my toereikende gronden, dat haare ziel thans veel nader by u zweeft, dan
toen die nog in haar teder, zwak, ziekelyk lichaam vertoefde. Thans ziet zy u met
sterker aandagt, zonder afleiding, boven vooroordeelen. Hoe gewigtig behoort thans
voor u haare goedkeuring te zyn, nu zy zo meer instemt met de schikkingen van
haaren God.
Kunt gy u zo leevendig voorstellen alles, wat onze Vriendin sprak, hoe zy sprak;
kunt gy de plaatzen zien, waar zy stond, waar zy zat, wandelde, rustte; kunt gy op
die plaats met vloeijende oogen staaren, alwaar zy ook haaren God voor u, haar
Vriend, bad; kunt gy? En echter alles verzuimen, wat in staat is om, indien zy daar
tegenwoordig ware, haare goedkeuring te verwerven! Kunt gy die sombere gewyde
plaats zien, waar op uwe Lotje, toen de geheele schepping haar ontviel; toen
vriendschap en liefde, toen alle menschelyke hulp haar ontweeken, en zy zich met
een blymoedig geloof, vol vertrouwen, over-
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gaf aan haaren God; kunt gy op die zelfde plaats dien God vergeeten? Is uw geest
alreeds zo ontadeld, dat hy het denkbeeld draagen kan: De God haarer zaligheid is
myn God niet!
En vermeet gy u, u te beroemen de eenigste te zyn, die het innigste weezen der
vriendschap alleen kent; die alleen haare allerfynste doordringendste zich met ons
vereenigende byzonderheden kent, gevoelt, dierbaar acht? Welk eene grootspraak!
Niemand beminde haar zo, wist haar zo te beminnen, als gy; en gy zyt juist de eenige,
die niet in betrekking wilt staan met dien Eeuwigen Geest, aan wien zy u nog met
stervende lippen aanbeval? Zie op den gevoeligen, den getrouwen, den haar altoos
bemind hebbenden Bernards: hy, die alles verliest, waar zyn manlyk hart aan gehecht
was; hy beweent zynen schat, maar zo als het een verstandig Godsdienstig Man
voegt. Hy twist niet met zynen Maaker: zo vol eigenliefde is geene ziel, die aanbidt,
ook als zy bedroefd wordt, en zyne uitzichten niet besluit in het onzeekere. Deerniswaardig Jongeling; hoe onkenbaar zyt gy reeds, en dat nog maar aan eenen
ingang, die ter Helle afdaalt!
Lees slegts het allerbeste Boek, als een schoon stuk der oudste Letterkunde, als
een Werk van smaak, en een zedelyk Wetboek! Gy zult echter met dit woord
instemmen: wie heeft met God getwist, en vrede gehad? Wie heeft hem, den
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springader des leevendigen Waters, verlaaten, en zyn geluk niet verwoest? Is twyfling,
is zedeloosheid bereekend voor de gevoelige ziel van eenen Willem Leevend? Kunt
gy hier aan denken, zonder dat eene kille huivering uw geheele weezen dóórtrekt?
Zie nog eens, waar uwe droefheid u toe afvoert. Alreeds zyt gy op eenen weg, die
u van uwe heerlyke bestemming afleidt. Twyfelen aan eene alles bestierende
Voorzienigheid, wordt wel eens gevolgd door de ontkenning. Ach, Leevend, moet
ik u op die woeste tooneelen der baldaadigheid zien; moet ik zien, dat gy uwe
oorsprongelyke waarde zo geheel wegwerpt..... Is dit het alles, wat uwe Vrienden
van eenen Willem Leevend moesten verwagten?
Zeg het niet andermaal, (myn medelyden met u verzagt alreeds mynen styl!) dat
gy Lotje had kunnen behouden. Zie eens, hoe wreed eene laakbaare droefheid wordt!
Zy beschuldigt ons valsch; zy verbittert ons tegen ons zelf! Neen, gy had Lotje niet
kunnen behouden. - Gy hebt eerlyk gehandeld. Uw hart beminde eene andere: dit
kan u niet ten verwyt strekken.
Bezoek my, myn Vriend. Wy zullen over Lotje spreeken, en ik zal u verstaan! Dat
medelyden, 't welk ik voor u heb, kan u alleen van dienst zyn. Dit medelyden is werk-
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zaam. Maar u voldoet het niet. Hoor nog eerst de volgende bedenking.
Het oogmerk der Godheid, in ons het medegevoel in te drukken, was dit: dat wy
te sterker zouden gedreeven worden tot hulp en troost, tot redding onzer weenende
natuurgenooten. Niet dat medegevoel op zich zelf helpt den ongelukkigen, maar onze
wilvaardigheid om hem te helpen. Ben ik nu wel minder uwe Vriendin, als ik uwe
aandagt eene andere richting geef, en u opleide, niet zo zeer tot uw verlies, als wel
tot de gelukzaligheid, die zy thans geniet; u aantoon, wat gy nog bezit, waar gy nog
op hoopen kunt? als ik u wys op uwe geliefde Helder, die u onbekwaam maakte, om
zelf eene Lotje te beminnen? De ontmoeting, waar van gy meldt, is niets minder dan
beslissend, dat zy u zoude verachten; iets, waar toe eene Juffrouw Helder niet ligt
kan overgaan: draag gy maar zorg, om geene verachting te billyken!
Kom dan, myn geliefde Willem, hef uwe nedergedrukte ziel op tot den
aanbiddelyken Regeerder der waereld; smeek met een gebrooken hart vergeeving
voor uwe uitzinnigheden; wisch die uit door een manmoedig berouw; dan zal Hy
gedenken: dat wy leeme hutten bewoonen, wier grondslagen in het stof zyn. Wees
weer de braave, de deugdzaame, de edele Vriend van myne Lotje! Wy zullen beiden
traanen storten, ook terwyl ik u poog te
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troosten. Dan zal uwe ziel in rust komen; en gy zult met vaster oog onbenevelder
inzien in het groote, het ontzachelyke verband, dat er is tusschen deeze en de
toekomende waereld, tusschen tyd en eeuwigheid. Dan zult gy u weder verzeekerd
houden, dat de Algenoegzaame, in het scheppen van redelyke gevoelige weezens,
niets beoogt dan hun geluk; en dat wel door den geheelen duur van hun bestaan. Tot
het geluk van zulke weezens behoort óók de overtuiging, dat men zich door een
getrouw aanleggen onzer vermogens dat geluk helpt bezorgen; in weerwil van veele
en moeilyke beletzelen. Dit verhoogt ons eigen geluk, en geeft ons eene edele
zelfs-voldoening. Deeze geleegenheid schenkt God ons in den algemeenen loop der
dingen, waar in wy met anderen staan. Hy, die de Vriendin van zyn hart niet tot de
verheeven plaats haarer bestemming kan zien opvaaren, zonder zich in de armen
eener onmanlyke moedeloosheid te werpen, en dus onnut wordt voor het algemeen,
berooft zich van die uitneemende zelfsvoldoening, terwyl hy dwaaslyk aandruischt
tegen de schikkingen der hoogste wysheid; terwyl hy den eeuwigen keten van
oorzaaken en gevolgen ondankbaar en dwaaslyk poogt te verbryzelen. En waar toch
ligt de oorsprongelyke bron van uw ongeluk? In uwe eigen onbetemde driften, in
uwe hoogmoedige zelfsliefde.
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Dit leven is zeker nog iets meer dan een moeilyke droom. Het is ryk in groote, door
alle eeuwigheden voortloopende gevolgen. Hy, die het in dat ontzachlyk licht
beschouwt, zal niet nalaaten, om het eerbiedig te gebruiken. Ik hou er niet van, dat
men het leven voor zo eene beuzeling houde. Hier, myn Vriend, slaan wy den schakel
van ons eeuwig geluk, of onbeschryfelyke elende. Ja, het zegt zeer veel, hier
ongelukkig te zyn door onze eigen schuld; en zyn wy het anders wel ooit? Hoe deerlyk
ligt alles in uwe ziel overhoop! Ik ken uwe twyfelingen, zo iemand die kent! Gy
spreekt meermaal van het LOT. Wat verstaat gy daar door? dit is my nog wat duister.
Ik voor my, die langs de slingerpaden der twyfelary en onzeekerheid eertyds wandelde,
maar nu geene gelukkige vooroordeelen omhels; neen, de waarheid, de door my met
yver en gebeden tot den Allerhoogsten gezogte waarheid, die ik des de myne mag
noemen, volg; ik verzeeker u, dat zy zo wel het hart in rust brengt, als het ernstige
verstand verlicht.
Ach, Leevend, als ik my verbeelde, hoe gy uwen milden inborst verzuurt door
wrangen menschenhaat; als ik my verbeelde, hoe gy uwe edele trekken, den vryen
opslag uwer oogen ontluistert, verdiept, verliest in een norsch opzien; hoe gy uwe
zagte gevoelens verhardt, alle uwe vriendelyke driften wegkwynt; - dan worde ik
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weemoedig. - Spaar u zulk een grievend berouw.
Eenige dagen belet zynde om deezen te sluiten, heb ik uwe rymelooze Vaerzen
dus gekeerd. Lees die, en geloof, dat ik onveranderlyk ben
Uwe Vriendin,
A. BELCOUR.

Godsdienst, ons zo onontbeerlyk
als zich 't hart ontsluiten moet;
Als het hooploos weg zou sterven
om den dood der eenige;
Droefheid opklimt tot in de oogen,
mymert in 't verbleekt gelaat;
Als zy staamelt op de lippen,
en den drang der klagten stuit;
Als de naar geprangde boezem
toegang weigert aan een zucbt;
Als we een kille rilling voelen
door het lydend zenuwstel;
Als de droefheid op de Rede
telkens de overwinning haalt;
Als de kragten ons begeeven,
't brandend oog geen traanen kent:
Dan, dan opent zuivre Godsdienst
Bronnen van verheeven troost,
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Toont zyn zegenend vermogen
aan den diep doorwonden geest.
Hoe het fyn bewerktuigd lichaam
ook ontkragt is, hoe gesloopt,
En die veerkragt wordt gebroken,
die den geest zo werkzaam maakt;
Schoon de Rede al eens mogt sluim'ren,
schoon 't verstand beneveld zy,
Godsdienst spreekt: het hart klopt weder;
spreekt nog eens - de Rede ontwaakt.
't Bloed stroomt weer in zagte golving
door 't herstelde lichaam heen;
Al de woeste driften zwygen;
stille rust verwint het hart.
Vriendschap laat de waardste rusten
in het doodsch, het eenzaam graf.
Godsdienst heeft volmaakt beweezen
dat de waardste Goël leeft.
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Een- en- twintigste brief.
De Heer Jacob Roulin aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Waarde vriendin!
Ik heb op my genoomen u het volgende te melden. Onze Vriend heeft een neerlaag
gedaan; hy zelf is een weinig gekwetst, en terstond gevlugt; gisteren nagt is zyne
Party overleeden. - Men zal onzen ongelukkigen Vriend zeker vervolgen. De Hemel
geleide hem in veiligheid. - Leevend (ik was er tegenwoordig,) heeft niet getrokken,
dan ten uitersten getergd. Hy heeft my bevoolen, my den sleutel van zyne Bureau
geevende, om aan u een verzegeld Pak brieven en papieren toe te zenden; het zelve
gaat hier nevens. Ik kan geene omstandigheden melden, te diep getroffen door het
ongelukkig voorval. Lotje is gewrooken; dit denkbeeld schynt by hem alles op te
weegen. Ik heb ook op zyn bevel aan den Heer Ryzig geschreeven. De byliggende
is hier van den morgen besteld; het opschrift is van u; ik zende dien te rug, niet
weetende, waar ik dien anders zoude adresseeren.
Hoe is myn lot veranderd! Droefheid en ver-
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warring volgen myne geruste weinig beteekenende dagen. Myne tedergeliefde eenige
Zuster in den bloei van haar leven gestorven; myn Vriend en huisgenoot vlugtig! Zo
wy alleen in dit leven ons heil zoeken, hoe ongelukkig zyn wy dan!
Altoos uw oprechte Vriend,
J. ROULIN.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

129

Twee- en- twintigste brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan Mevrouw Petronella Everards(*).
Lieve Pietje!
Zo moet, zo zal, zo wil ik u noemen, al gaaft gy morgen, naar den mensch gesprooken,
uw gouden Bruiloft; al had gy zeven Dogteren ende zeven Zoonen daar nog toe; al
waart gy zo wys als Abigaël; al was Krelis Oom zo statig als een Profeet. Ga nu eens
bedaard en met een lief leerzaam onderworpen hartje (dat u toch zo wel aanzicht!)
eens in den geeste aan myne voeten zitten; zo! nu zit gy wel. Want ik moet eens met
u spreeken, over de gebreken der Vrouwen; van welk een aart die zyn, zal ik u zeggen.

(*) Mevrouw Ryzig wist, toen zy dit schreef, nog niets van het ongelukkig geval: vermits de
Heer Ryzig den Brief van den Heer Roulin verborgen, en dien van haaren Broeder onderschept
had; overtuigd, dat zo een bericht haar en haar Kind hoogst nadeelig zyn zoude, indien zy
hier toe niet geprepareerd was, waar toe hy alles aanwendde, wat liefde en voorzichtigheid
aanbieden. Zy schryst des, in de vrolykheid van haar hart, aan haare Vriendin.
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Wel Kind, ik plagt in myn jongen tyd, (ach arm, ben ik niet al zeven- en- twintig?)
- in myn jongen tyd zeg ik, veel te hooren van kwaalen, daar jonge Vrouwtjes veel
aan sukkelen. - Maar ik, weet gy, had toen de loffelyke gewoonte van met alles te
lachen, dat my zo gek voorkwam; en naar de regelen der waarschynlykheid zoude
ik daar by gebleeven zyn, indien de ondervinding my niet overtroefde - logenstrafte,
zegt Pastoor Heftig, als hy tegen de heele, halve en kwart Pelagiaanen staat te yveren.
Ach, zedert myn dwaas, doch (dit helpt,) noodlottig huwlyk met myn Bram, laboreer
ik droevig aan invallen; byna zo sterk, als ik voor myn droevig huwlyk met uitvallen
geplaagd was. Maar - lees het eens zonder traanen, ô gy Germain-Nigt van liefde,
zoetaartigheid, weekheid, en gevoeligheid: maar! het ergst van de heele klugt is dit!
Myne ziel blyft, net als een nieuwsgierige labbekak van een meid, by al die invallen
staan kyken en gaapen, zo als eene myner dienstmaagden nog van morgen deed, by
een Liedjes-zangster, om het slot te hooren van:
Mevrouw klom op den tooren,
Miron don don don don daine.
Mevrouw klom op den tooren,
Zo hoog zy kon klimmé.
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In plaats dat zy, na er eens het hoofd by gestooken te hebben, schielyk voorby zou
daveren, of het door iets anders verdryven.
Zo zit het dan by my! en dat met een zuigend Kind; als het schaap die invallen
maar niet overerft! Nu zeker, door al dat Philosofeeren over myn Broeder, die nu
mooglyk om niemand in de wyde waereld minder denkt, dan om zyne aan invallen
sukkelende Zuster! en terwyl ik niet uitgaan wil, hoewel ik veel te economiek ben,
om dat niet voor eene groote opoffering by Ryzig uitteventen - is er geduurig iemand,
(of het een Engel of een Duivel is, weet ik nog zo net niet,) die my al gestaadig aan
't oor lelt:
Kan er tusschen een paar jonge vrye lieden van beide Sexen vriendschap zyn, die
niet tot Sexeliefde overslaat?
En dan word ik altemets ook haastig, zegt Tante, want ik ben toch een zwak vat; en
zeg: loop jy rondom met uw gefluister. Kan ik daar over oordeelen; ik, die de liefde
niet ken, al viel ik er over; en het over de vriendschap met my zelf nog niet regt eens
ben? Vraag dat, kwelgeest, aan eene Chrisje Helder, aan eene Coosje Veldenaar;
die brengen haar ydel leven door in zulke natuurlyke en bovennatuurlyke
bespiegelingen; die weeten op een half hair breedte de limietscheiding van liefde en
vriend-
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schap; die weeten, elk voor haar hoofd, meer dan alle de zeven Wyzen met elkander.
Was my deeze vraag in mynen gedagteloozen ongehuwden staat gedaan, dan zoude
ik die knoop van Gordius knaphandigjes doorgehakt hebben; want toen was ik eene
eerste liefhebster, om den eenen inval door den anderen te laaten op de vlugt jaagen.
Ik zou misschien gezegd hebben, wel trotsch en beslissend kykende; (een kunststreek,
die veel afdoet,) weet gy wat, het is met de Limietscheiding tusschen liefde en
vriendschap precis eender, als met het Groningsche en Friesche grondgebied op den
Hoek van Strobosch. Op dien hoek staat, zo als my verteld is, eene Herberg; in die
Herberg is een Bedstede, of Bedsponde; die vóór slaapt, slaapt op het Groningsche,
die agter slaapt, op het Friesche grondgebied. In het gestelde geval, is de afstand
van liefde tot vriendschap even na aan elkander. Zo dra two Bedfellows, zeggen de
Engelschen, maar een weinig, en dat is zeer maklyk, naar elkander af, en naar het
midden van de Bedstede zakken, slaapen zy op elkanders bodem. Maar na myn deerlyk
Huwlyk laaten die Gelei-Geesten zich zo met geen kluitje in het riet stuuren. Zulk
Volkje is zeker by Ryzig gewend, het onderste uit de kan te krygen. Zy gonzen en
tandtrekken, en teemen zo lang, tot zy het waarom van het daarom weeten; ja, de
genoegzaame rede van dingen, voor welken welligt geen genoegzaame re-
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den te vinden is, al had men ook oogen als Willem; en den dievenlantaarn van dien
morzigen Griekschen tonbewoonder, Diogenes den Hond. Die Gelei-Geesten kennen
geen steegen voor straaten; zy houden zich aan de spreuk: Man en Vrouw zyn één.
Zy zyn zulke gruwelyke Antima-homedaanen, (ha! dat woord is voor een liefhebber
van Kettermaaken een ducaat zo goed als een duit waardig!) dat zy aan een zo weinig
beteekenend weezentje, als een Vrouw toch maar is, eene ziel opdringen, ja wel
meermaal eene zeer denkende ziel, eene ziel, aangelegd om te philosofeeren! Kortom
gezegd, Pietje, ik word waarlyk eene heele denkster. Het gaat zo hol in myn kruin,
dat ik zelf niet weet, wat hamer er al in huishoudt. Voor eerst ontdek ik er in: invallen,
nieuwsgierige vraagen, kisten van zwarigheden; vlotschuiten vol onbesliste dingen;
neigingen om te ontwikkelen; een halfdouzyn oplossingen, spikspeldernieuwe
zwarigheden; brokken van Leerstelzels door reden en meerkennis omvergehaald:
een klein stroo vuurtje van verstand; een heele boel voetstoots vernuft; en alles
onophoudelyk in de weer. Zo dat, myn harsenvat heeft veel overeenkomst met een
van Ryzigs Koopvaardy Schepen, die niets doen dan lossen en laden; terwyl de
dagelyksche voorvallen, als zo veele Jollen, Booten, en Smak-Schepen, geduurig ten
dien oogmerke af en aan vaaren. - Of moet
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ik een zinnebeeld uit de Huishoudingskunst neemen? Goed: als myn kleine Jan maar
zo wat stil blyft liggen, zal dat wel gaan, voor ik hem in zyn wieg breng. Het is in
myn hoofd even eens gesteld, als in Tante Martha's huis. Hoe schoon alles, van de
haanenbalken af tot de kelder toe, geschrobt, geschuurt, gewit, gevreeven, geschikt
is; zy is naauwlyks beneden schoon, of zy begint al weer van de vliering af. Want,
(dit woord noemen de geleerde lieden de redengeevenaar,) zo dra heb ik niet iets
door en door gedagt, en met aandagt bespiegeld, en door veel wikkens en weegens
tot een goeden graad van zekerheid gebragt, of ik begin weer van voren af aan; en
kan niet op myn zinnebeeldigen stoel, rust, nederzitten, voor alles voor my beweezen
is; en dan blyf ik nog zo onvoldaan, als myne goede Tante zyn kan, wanneer zy zegt:
je moet niet rond kyken, Nigt.
De beöordeelingen der Critiken over de Vrouwen zyn des al zo valsch, als over
de werken van fyn vernuft. De goede arme zielen slaan den bal geheel mis, als zy
aan vive Vrouwen vernuft, wat zegt vernuft? neen, de bekwaamheid om te kunnen
denken, weigeren. Hadden deeze Keurmeesters maar een eijerlepeltje gezond wel
gescherpt oordeel, dan zouden zy immers een Hekelschrift van een Leerreden en
eene vive Vrouw van eene wilde Meid kunnen onderscheiden, Pietje? Wat zal
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men doen? Men moet de Lieden, zeit onze Gerrit, opnaaijen zo als zy geknipt zyn;
en niet aanstonds grimmig worden, als zy ons onrecht doen. Het ongeloof zelf heeft
den Christen Godsdienst zeer verpligt. Laat de Drukpers vry zyn, en hy, die bang of
ligtgeraakt is, uit den weg gaan. Ik heb een dolle zin in de Anecdote van een onzer
braafste overleeden Regenten. Hy kwam door een enge straat: er stond een kruijer
met zyn kruiwagen: uit den weg, knaap, zeide de niet vriendelyke Burgemeester. Ik wyk voor geen schoft, kreeg hy, onbekend zynde, ten antwoord. Hy nam beleefd
zyn hoed af, en zei: ik wel; terwyl hy ter zyden uittrad. Om tot myn Text
wedertekeeren. Op dat wy met geene woorden speelen, zal ik u eerst zeggen, wat ik
versta door liefde, en wat door vriendschap. Vriendschap is eene geheel zuivere,
geestelyke, driftelooze, fyne zielsliefde, eene door Dweepery eenigzins boven den
mensch verhoogde liefde; die meer doet voelen van den zagten, stillen, ernstigen
opgetoogen, heiligen wellust der Mistyken, dan wel van de afmattende bezwymende
aandoeningen der eigenlyke liefde. Verliefdheid is natuurlyk, en een weinig dierlyk;
vriendschap bovennatuurlyk, geestlyk. Liefde kan den mensch eenige oogenblikken
beneden den mensch plaatzen; vriendschap kan hem nu en dan daar boven verheffen.
Men bezwykt onder de liefde, om dat men te
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veel stof, men kwynt weg onder de vriendschap, om dat men te veel ziel is. In het
eerste geval lydt het dierlyk, in het tweede geval het geestlyk deel. Liefde is meer
geschikt voor weezens, als wy Menschen zyn. Vriendschap voegt zo beter by de
Engelen. Zo dra liefde te grof, te geweldaadig wordt voor de kragten der Menschelyke
natuur, en de mensch meer dier wordt dan Mensch blyft, meer dan zyne natuurlyke
bestemming gedoogt, wordt hy het offer zyner onmaatigheid. Wordt hy meer Engel,
dan met zyne menschelyke bestemming hier beneden kan instemmen, dan ook wordt
hy het offer zyner geestelyke aandoeningen. En daar de Mensch, voor zo veel hy
mensch moest zyn, vatbaarheden voor liefde, en zo veel vatbaarheden voor
vriendschap heeft, als hy Engel zyn moest, daar heeft en lichaam en geest beiden
juist zo veel werkzaamheid en rust, verlangen en genot, als hy hebben moet, om
gezond en gelukkig te kunnen leeven; voor zo verre deeze voorrechten afhangen van
in order gebragte driften en afkeerigheden. Uit deeze bepaalingen blykt, dunkt my,
al vry klaar, dat liefde en vriendschap niet alleen onderscheidene, maar zelf elkander
uitsluitende neigingen omtrent een en het zelfde voorwerp zyn.
Ja, ja! Ik weet wel, dat men de volmaaktste Huwlyksliefde de hoogstmogelyke
vriendschap noemt; en dat zelf meer dan één Vrouwtje zich
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affecteert om Manlief haar besten Vriend te noemen; om dat zy eens iets gehoord
hebben, en willen doorgaan voor allergevoeligste schepzels. Maar men kan met even
veel grond zeggen, dat de heevigste onweersbui de zagtste stilste kalmte der natuur
zy; om dat de laatste een gevolg is van de eerste; en even goed beweeren, dat het
grootste huiskrakeel de alleraangenaamste huisselyke vreede is. Ik ben een Vrouw
van ondervinding. En daarom maak ik daar gebruik van. - Wel Kind, nooit is er zo
eene zoete, zagte, kalme stilte in ons huis, dan na dat Bram en ik het eens wat
heldertjes te zamen geroerd, en het huis door de glazen gegooid hebben. Dan zou
men onze Eetzaal waarlyk aanzien voor het stille verblyf der met haare oogen ten
hemel geslagene Bespiegeling; dan zou men een speld hooren vallen, en een
aardmuisje ritzelen.
Neen, Vriendinne van myn kennis, Huwlyksliefde gaat over tot vriendschap. Dit
denkbeeld is het, dat my, en duizend jonge Vrouwen, een hart onder den riem steekt,
als wy onze buigzaame zwaanenhalzen geduldig onder het straffe Huwlyks-juk
vleijen. Wy, goede zielen, maaken dan van den nood een deugd, maar denken
onderwyl: elke drommel regeert in zyn maand.
Wel, hoe gaat het doch met de eerzaame getrouwde jonge lieden? Eerst zyn onze
Mannen onze Minnaars: worden zy zo wat aan al dat
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moois gewoon, en zyn het hupsche Plerrys, dan worden wy van adorable Vrouwen
allerlieftste Poppetjes, daar zy mee speelen, die zy met allerhande fraaije Stofjes en
Juweeltjes opschikken; heel lief, dat moet ik zeggen. Zy neemen ons, als wy maar
niet afgryslyk lelyk zyn, ook nog wel eens mee, daar wat te hooren en te zien valt.
Dan worden zy onze Heeren en Meesters, en dewyl het regeeren al een heel kunstje
is, moet gy u niet verwonderen, dat de meeste Mannen maar een deel droevige
broddelaars in dit stuk zyn. Eindelyk, om ons onze stuntelige diensten ook nog af te
trogelen, worden zy onze Vrienden. Hun moed en hovaardy is dan met hunne kragten
gekortwiekt. Zy komen dan hunne zwakke Vaatjes wat nader; dat moeten zy zo
zeggen! Gelykheid voedt vriendschap, en de eene beleefdheid is de andere waard.
Ik spreek altoos van de beste uit de rommelzóó, hoor? Niet meer op de Beurs, in de
Koffy-huizen, verkeerende, en noch op hunne kantooren, noch in de waauwelende
waereld komende; en evenwel nog te maalagtig, om by zich zelf te kunnen blyven;
en zo als de Mistyken zeggen, ingekeerd, by hun eigen hart te leeven; en niet gewoon
zynde, om in het hoekje van den haart een goed boek te leezen, deelt Vrouwtje hun
nog eens een vertellingje van haar jeugd mede; of leest eens een Predikatie uit
Smytegeld of Tillot-
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son, of een zoet Vaersje voor Man. Komt er nog eens een woordje van de min in
voort, (in de zoete Vaersjes, meen ik,) dan glimlacht Vader nog eens over het voorby
zweevend gevoel zyner jeugdige vermaaken; en ziet, zyn gryzen baard met zyne
hand strykende, nog wel eens snoepig naar zyne gebrilde zestigjaarige Beauté. Dit
is het echter al. Men begint te denken aan de algemeene aanstaande verhuizing. Men
spreekt er met elkander over. Moeder gaat echter altoos daar in voor. Het hart is
zwak, het wordt week; men raakt bewoogen. Men spreekt van wederwaardigheden,
(dikwyls beduiden die evenwel niet veel,) van rampen, die men zo een veertig vyftig
jaar met elkanderen droeg, van het groot getal van Kinderen, dat men heeft zien
komen en gaan. Moedertje, (zegt de oude sukkel,) wat zou ik nu evenwel zonder u
ongelukkig zyn, zonder gezelschap, zonder Vriendinne! - Ja, (antwoordt de goede
sloof,) en ik zonder leidsman, zonder Vriend. Dit vleit den hoogmoed van Bestevaêr.
(Hy sterft toch het laatst, geloof ik.) Men voelt nog met een oude lui's genoegen, dat
men elkander noodig heeft. Men wordt elkander dierbaarder. Men is ook zo elkander
gewoon. Men kan zich zo vertoonen, als men is; zyne zwakheden zo bot vieren. Dit
kweekt vertrouwen. Men keuvelt eens over de ziel, over derzelver staat; men denkt
eens gemeenschappe-
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lyk over het een of ander Geloofspunt: men spreekt over den dood, de onsterfelykheid;
de oude vroome lieden worden bewoogen. Moeder schreit; Vader doet (om de
gelykheid,) eens mee. Zy zouden nu, als het den Heere zo behaagde, nog wel wat by
elkander willen blyven; nu zy elkander zo regt noodig hebben, en twee ouwe
Sukkelaars worden; maar evenwel, zo als het God behaagt; zy hoopen elkander toch
hier Boven weder te zien. Zie daar, dat zyn die zelfde Menschen, die een dertig of
meer jaaren zich niet heel veel om elkander bekommerden, en veel meer van Ryzig
en my dan van Everards en u hadden.
Zo wordt dan de inwendige mensche vernieuwd, naar maate de uitwendige mensche
verdorven wordt. Naar gelang zy minder van den stoffelyken Mensch hebben, heft
de geest zich op tot vriendschap. Zo wordt vriendschap de opvolgster der
Huwlyksliefde; en in dien zin alleen geef ik daar myn Koninglyk fiat op. Die
vriendschap wordt hier in de Huwlyksliefde gezaait; dan dat gezaaide wordt niet
leevendig, voor dat het zaadje der Huwlyksliefde gestorven is; dan eerst ontwikkelt
het zich; dat gezaaide groeit weelig op in het hart, door ouderdom en tegenheden
verweekt, en verwagt haare volkoomenheid in eene andere waereld, waar van wy
hier maar byster weinig weeten.
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Voeg hier by, dat vriendschap en liefde veel te onderscheiden van aart en zeeden
zyn, om vredig huis te houden. Sexenliefde verbeeld ik my als eene stoute, dartele,
gulle, malle Meid; zy wil altyd stoeijen, plaagen, loopen, snappen, kwellen, kuuren
uitregten, al kan zy er niet zonder kleerscheuren afkomen; vriendschap als een zedig,
bedaard, zeer aandoenlyk, innig vergenoegd, eenigzins tot dweepery overhellend
Meisje. Liefde heeft wat heel veel, in dat licht beschouwd zynde, van Alida Leevend.
Vriendschap schynt wel geparenteerd aan Coosje Veldenaar: immers de familie-trek
is zeer sterk.
Nu zult gy my mooglyk vraagen, (doch of gy het vergat, zo zal ik het maar doen;
want zou het geen jammer zyn, dat gy alle myne gedagten daar over niet hoorde?) vraagen: Is het niet even zo mooglyk, dat liefde tot vriendschap overgaat? Zou men
in deezen ook niet met den geest kunnen beginnen, en met het vleesch eindigen?
Mooglyk? dat weet ik zo net niet, als ik my wél bedenk. Ik houde my maar aan het
on- en het hoogst-waarschynlykst; en dat is, dunkt my, al wel gevogten voor een
Etre comme moi. De ondervinding toont ons wel meermaalen zo eenige verwarringen,
maar de Natuur is echter doorgaans wel op haar kantoor: zy verzint zich maar zelden.
Men heeft wel eens een warmen dag in Febru-
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ary, en een zeer kouden in Augustus; Aardbeziën in November, en Sneeuw in Juny.
Men vindt oude knorrige grimmige Grootjes van agttien, en charmante lieve vrolyke
Meisjes van zes- en- zeventig, (zo als myne venerable de Vry.) Doch met welneemen
van alle denkende Meisjes, men kan daar uit niet redeneeren. Die toekykt, kan
doorgaans beter over het stuk oordeelen, dan die er in speelt; en dewyl ik nooit met
Monsieur Cupido in verschil was, kan men my niet van partydigheid verdenken. Ik
zeg echter, dat die verbruide Jongen overal zyn neus by heeft, en zegt het
spreekwoord: daar de Hemel een Kerk bouwt, bouwt de Satan een Kapèl, ik zeg met
het zelfde regt: daar de vriendschap in een paar vrye onbedorven harten een
burgervuurtje stookt, daar blaast ook het blinde Ventje het in lichterlaaije vlam. Het
is een hamers werk; maar het is echter zo. Een lieve frissche Jongen ziet altoos een
Meisje als een Meisje, en een even lief schoon kind ziet altoos een Jongen (comme
il faut;) als een Jongen. Zie maar, hoe hy zyne amie behandelt! Zie maar, hoe veel
attentie zy voor den Vriend heeft. Hy brengt zyn Vriend, zo hy een braave Jongen
is, en met ander gemeen tuig bemoei ik my niet, zyne gebreken onder het oog, ook
zulken, waar by hy niets lydt; dit is vriendschap. Hy vleit zyne Vriendin, en dat ter
goe-
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der trouw; dit is liefde. Hy neemt de hand van zyn Vriend, en drukt die met warmte
en yver; hy is echter wel zo wys, dat hy die der Vriendin niet met het uiterste van
zyn pink aanraakt, voor dat hy in haare oogen eens hoogte genoomen heeft: of het
wel met Juffrouws blieven is. Zo dat ik maar zeggen wil, dat ik voor my daar zeer
gerust van ben, en wel eens zou willen hooren, wat (by voorbeeld) uwe verstandige
Vriendinnen daar op zouden antwoorden: want gy, myn lief schepzel, hebt zeker te
drukke affaire met uwen besten Vriend.
Nu kunt gy opmaaken, wat ik denk over de vriendschap van Willem en zyne Lotje.
Is Willem vry geweest, (en daar aan twyfel ik niet,) dan zal het met hem gegaan zyn:
Sous le nom de l'amitié,
Lotje, je vous adore, enz.
Lotje, je vous caresse, enz.
Sous le nom de l'amitié, enz.

Maar voor wiens rekening komen nu al de gevolgen, die de Natuur aan zo eene
vriendschap geschakeld heeft? Zeker, zeker voor haare, die deeze jonge menschen
by elkander gehuist en gehoofd heeft. Heugt u nog, welk een discours ik met Mama
in de Koets had, toen wy
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Willem te Leiden gebragt hadden? Hier om, wat er ook gebeurd zy, ben ik zyne
yverigste verdeedigster. Lotje en Willem zullen eerst als een paar goede eenvoudige
kinderen, (ja, Willem is waarlyk eenvoudig, maar eenvoudig is iets anders dan dom;
schranderheid iets anders dan loosheid,) met vuur gespeeld hebben, en zo, hartje lief,
hebben zy zich dan bitterlyk gebrand; maar men moet geene Kinderen met vuur
laaten speelen, en als de schaapen hunne handjes gebrand hebben, nog braaf
beknorren. Zo plagt Tante de Baronesse de Flidderak tegen my te zeggen: als je valt,
zul je nog slagen toe hebben: en de Malle wist, dat ik een wild onbesuisd Kind was!
Zeg je nu evenwel niet, dat ik magtig geduldig word, daar ik in staat ben, om zo
een vervoerden langen Brief te schryven? Ja maar, hoor eens, ik doe het by de wieg!
en terwyl ik myn knol in slaap hobbel met myn voet, kan ik al niet veel degelyker
werk beginnen. - Ondertusschen, regt verliefde Ega, heb ik dit voordeel op u; dat ik
meer van den Engel heb, dan gy met dat zoet glimlachend malsche bekje, en die
hemelsblaauwe oogen hebt, en dat ik veel eerder geheel Engel zal zyn dan gy; want
myne Huwlyksliefde is reeds veel meer vriendschap dan uwe kalverliefde. Bram en
ik zullen reeds grys in de vriendschap zyn, als gy
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met uwen Pastor fido nog in de jeugd der liefde voortdartelt. Vader en Moeder Ryzig
zullen reeds de kransjes en oude luiden Saletten versieren, als gy lieden nog onder
de jonge lieden omzwalkt; of, wilt gy, als een paar verliefde minnaars, arm aan arm,
terwyl uwe hand in de zyne ligt, door de Rotterdamsche Boompjes wandelt; naar de
Comedie rydt; of tête-à-tête een ombertje speelt. Zie, Kind, dat noem ik het
verhandelde, op zich zelf, troostelyk en ernstig toepassen. - Beproef nu deezen
geleerden Brief, en behou het goede.
Groet nu voor my uwen eeuwigduurenden Minnaar; ook de lieve Meisjes, uwe
Vriendinnen; en met eerbied Mevrouw Helder. - Over uwen laatsten Brief eens by
geleegenheid. Jan maakt het my wat drok; deeze is uit den brand gehaald. Ryzig en
ik gaan zo aan tafel. Zyn geduld groeit als zyn Zoon; want het is nog: Vrouwtje lief;
en hy heeft al twee minuuten naar my zitten wagten. Daar zitten wy dan over elkander.
Hy schommelt in zyn brieventas, en ik veeg met myn Servet myn bord af. De wieg
naast my; en zo de Jongen er zyn mond niet insteekt, eeten wy in eene diepe stilte,
staan van tafel op; de wieg wordt naar myne slaapkamer gedragen; ik kyk nog eens
op myn knien, of Jan wel gemutst is; wy gaan naar bed, geeven elkander eene
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zo bedaarde als welgemeende nagt-kusch, met een nagt Vrouwtje, nagt Ryzig. Klaas
vaak die komt, en wy slapen - zo lang ik niet heu! heu! hoor. - Hier eindigt mynen
Epistel.
A. RYZIG.
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Drie- en- twintigste brief.
Mejuffrouw Jacoba Veldenaar aan Mevrouw Petronella Everards.
Dierbaare mevrouw Everards!
Het droevig nieuws is ons reeds bekend; ik zelf heb het aan onze Vriendin
medegedeeld. Oordeel, wat my dit moet gekost hebben! Ik wist niet, dat ik haar zo
beminde; ik kende den geheelen schat van tederheden niet, die myn hart voor haar
bewaart! Niets dan de ondervinding maakt ons met ons zelf regt bekend. Zy is
adergelaaten, ligt in eene zwaare koorts, ylt geduurig. Ik alleen ben by haar. Nu
verbeeldt zy zich, dat de ongelukkige Jongeling aan zyne wonde is overleeden; zy
noemt met eene stem, die uit het hart voortkomt, zynen naam. Zy spreekt met hem;
verwyt hem tederlyk, dat hy haar heeft kunnen vergeeten; zy beschuldigt zich zelf,
dat zy zich zo voor hem verborg, toen hy nog in haar's Vaders goede gedagten was.
Dan verbeeldt zy zich, dat hy gevat wordt; zy schreit, zy smeekt met opgeheven
handen. Zy noemt hem haar dierbaaren jongen Vriend, haar lieven Willem; en myne
hand grypende, die zy zeker voor
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de zyne houdt, sluit zy die in de haare, weent, komt tot zich zelf, zucht. Nu is zy door
vermoeidheid en koorts in een diepen slaap gevallen.
Myn Vader ontfing, twee dagen na het ongeluk geschied is, daar van tyding in
eenen Brief uit Leyden. Hy verhaalde het my, en wy overleiden, hoe wy dit aan eene
jonge Dame, die niet onverschillig voor hem is, zouden zeggen. Wy voorzagen, dat
het gerucht moest maaken, en hadden eene zwakke ziekelyke Vrouw, myne lieve
Moeder, die nog zeer met hem blyft ingenoomen, te spaaren.
Ik was bezig met eenen Brief aan Kolonel Sytsama te schryven. Onze Vriendin
wandelde in den Tuin; myn hart ontroerde, toen ik haar lief, blymoedig gerust gelaat
aanschouwde! Ik gaf den Brief aan een bediende, en vroeg, of zy eens met my wilde
wandelen? Gaat Jetje niet mede? vroeg zy. Dit vond ik nu niet goed. Neen, zei ik, ik
wil nu met myne Vriendin eens geheel alleen in het Bosch wandelen.
Zy. Gy weet naauwlyks, hoe veel genoegen my dit geeft: ik heb u altoos, dunkt
my, zo heel veel te zeggen; en praat nooit liever met u dan alleen. [Zy was zeer
leevendig en vrolyk.]
Ik. Ja, lieve, ik ben zo geheel onverschillig niet, als gy u wel eens poogt wys te
maaken, dat ik, in weerwil der vriendschap, ben.
Zy. Alweer dat oude Dispuut? Ik wil niet met
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u disputeeren, al is het ook pour rire; het doet my altyd toch zeer..... Ja, dit vind gy
weer ysselyk romanesk, niet waar? [Zy lachte smaaklyk.]
Ik. Ysselyk romanesk juist niet, maar..... [Zy lag haare hand grappig op myn
mond.]
Zy. Laat my dit denkbeeld, of ik zal denken, dat Sytsama met uw geheel hart op
den loop is.
Ik. Hy is zo onredelyk niet: was hy het, gy zoudt geenzins behoeve te duchten, dat
hy u zoude benadeelen.
Zy. Is het dan zo onredelyk, het geheele hart eener beminde te willen bezitten?
Ik. Gy zyt zeer vrolyk, lieve.
Zy. Wel nog mooijer! Als men zo gelukkig is, als ik met u altoos ben, kan dat niet
wel anders. Lieve Veldenaar, hier is het ook, zo als de Vriend Pope in zyn algemeen
Gebed het uitdrukt.
To enjoy is to obey.
Ik. Toen gy hier kwaamt, waart gy niet zo blygeestig.
Zy. Zó lief heb ik u, dat uw gezelschap alles voor my is. In ernst, Coosje, de invloed,
dien gy op myn hart en manier van denken hebt, is nergens by te gelyken, dan by
het belang, dat gy neemt in myn bestendig geluk. [Zy bloosde, doch bedekte haar
aangezicht onachtzaam met haare
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zakdoek. Wy wandelden zo al de eene laan in, de andre uit; en den Tuinman ziende,
beval ik hem een Caraffe met water in het Linden - Huisje te zetten, dewyl ik dorst
had; de Hofmansdroppels had ik reeds by my.]
Ik. Dit is de eerste, de grootste, zo gy my al niet wilt toestaan de eenige pligt der
zuivere vriendschap. Zoude ik ooit met u kunnen verschillen, zo uw geluk er buiten
bleef? [Ik leide haar ongemerkt naar het Linden-Huisje.]
Zy. Laaten wy hier wat zitten. Het is zulk een lieve Lenten-avond. Wat heeft dit
vroege faisoen toch treffende bekoorlykheden! Alles belooft nu zo veel; en de hoop,
de verwagting is toch eene lieve aandoening, indien zy in de zagte nooten blyft. [Zy
zuchtte in zich zelf, en zweeg een weinig.]
Ik. Het aangenaame zelf kan pynlyk worden, lieve, als men het te sterk aanzet.
Niets te veel, is allerveiligst.
Zy. Wel nu, nu zit ik eens met u in dat Linden-Huisje, waar van gy in uwen zang
spreekt. Zeg wat gy wilt van de vermaaken der verbeelding, zo leevendig kon ik my
dat genoegen toch niet voorstellen, als ik het nu geniet. [Zy sloeg haar arm gezellig
om my; zag nu voor zich neder, dan my weer oplettend aan. Haar hart sloeg sterk;
ik zag, dat zy my iets zeggen wilde en vermoedde half, wat het zyn Ron, maar zweeg
nog, haar min-
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zaam aanziende.] Gy zyt niet vrolyk, Coosje; zelf niet, zo als gy doorgaans zyt! Is
dit ook het Priëeltje, waar in gy van Sytsama het laatste afscheid naamt? ô Liefde!
Ik. Gedeetelyk gist gy de zaak; Liefde daar gelaaten. Maar, indien ik nu niet heel
opgeruimd ben, dan is dat afscheid echter daarvan geenzins de oorzaak: myne
gedagten waren hier, voor gy my dit vroeg, niet zeer by bepaald. Ik zat hier ook eens
eenige minuuten met uw Vriend Leevend.
Zy. Uw Vriend Leevend; niet meer Coosjes Vriend?
Ik. Besluit gy dit uit deeze woorden?
Zy. Neen, maar uit den toon, waar mede gy die uitspreekt.
Ik. Hoe spreek ik die dan uit?
Zy. Zo! als af gy zeggen wilde: uw Vriend Leevend. ô Ik zie het wel! die arme
goede Jongen is geheel in ongunst! Zelf Mevrouw Everards, zyne Vriendin, noemt
nooit zynen naam.
Ik. Chrisje lief! kan ik u kwellen? Zoude ik van Leevend niet met een Zusterlyk
vermaak spreeken, zo ik het doen konde?
Zy. Hier over zyn wy het nog niet recht eens.
Ik. Dat is my leed; want ik meen reden te hebben om te doen, zo als ik doe.
Zy. Reden! altoos reden, myne lieve!
Ik. Reden! altoos reden, myne Vriendin!
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Zy. En waarom toch?
Ik. Zou iets dan de reden my in staat kunnen stellen, om u een eenig genoegen te
onthouden? Gy bemint Leevend, en hy kan thans uwe keuze geen eer aandoen. Ik
ben zo grootsch op myne Vriendin, dat ik dit denkbeeld niet kan dulden.
Zy. ‘Gy bemint Leevend.’ En hy doet myne keuze geen eer. En ik heb u gemeld,
hoe ik over hem dagt, na dat ik zeide myn hart onderzogt te hebben! en kunt gy my
dan liefhebben?
Ik. Niet alleen liefhebben, maar achten.
Zy. Hoe? En het is myne ernstige Vriendin, die dit zegt? [Zy was twyfelmoedig,
bedroefd.]
Ik. Wees niet bedroefd, myne Vriendin. Laat ik u dit mogen uitleggen.
Zy. Gy verdenkt my van onöprechtheid; kent gy myn hart dan nog niet?
Ik. Ik ken het mooglyk beter, dan gy het kent, juist daarom bemin ik dit lief gevoelig
oprecht hart zo zeer. [Zy lag haar hoofd tegen mynen schouder, en drukte myne hand
met die gloeijende geneegenheid, die haar altoos voor my bezielt; zy zag voor zich
neder.] Wees niet bedroefd; ik zal u alles uitleggen. Gy bemint Willem; maar uw
verstand, uwe goede beginzels, uw eerbied voor uwen Vader beletten u, die neiging
in te volgen. Dit smart u, dit kost u veel moeite; maar dewyl uwe liefde met uwe
pligten strydt, poogt gy die te overwinnen. Gy mydt zorgvuldig alles, wat
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die zoude kunnen doen vermeerderen. Moet ik u des niet hoogachten? toont gy u
myne liefde niet overwaardig? - Wat voor verdienste lag hier in, zo hy u onverschillig
was? Die niet behoeft te stryden, kan niet overwinnen; hy kan ons des niet doen zien,
waar toe hy bekwaam is. Gy hebt ook zeer veel ter uwer verschooning. Gy beminde
elkander van uwe vroegste jeugd. Hy was de beminlykste Jongen, immers zo getuigt
Mevrouw Helder zelf, dien zy ooit zag. Gy wist niet dat gy hem beminde; hoe kan
een kind twyffelen omtrent iets, haar geheel onbekend? Personeel behagen en een
aankomend Jonglingschap hebben die beginzels ontwikkeld. Gy wist niet, dat hy
eene andre beminde. En zyt gy, wat er ook moge gebeurd zyn, wel overtuigd, dat hy
een slegt hart heeft?
Zy. [met yver.] Ik? niets minder! Ik geloof alleen, dat hy meer te beklagen dan te
beschuldigen zy.
Ik. Juist zo is het. Beschouwde gy hem als een Jongeling van slegte beginzels; als
de verleider van een deugdzaam Meisje, dat door zyne onstandvastigheid, ik zeg niet
eens trouwloosheid, in eene kwynende ziekte viel, en gestorven is, dan zou myne
Chrisje Helder weinig moeite vinden, om hem uit haare gunst te werpen. Hoor, myne
lieve, ik ken u zo wel, dat ik gerust ben, dat uw oordeel moet dwalen, indien uw hart
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hem bemint. Al de beminlyke welgemaaktheid zyner gestalte; al de bevalligheden
van zyn levendig verstand; al het inneemende van zynen ommegang zouden zo weinig
afdoen, dat gy naauwlyks vlugtig aan hem dagt.
Zy. o Gy kenster van myn hart, omhels my! verlaat my niet. Ik ben niet zo gelukkig,
als ik behoorde te zyn. Help my my zelf overwinnen! Ik bemin Leevend onder deeze
bepaaling; ik kan niet gelooven, dat hy een slegt karakter heeft.
Ik. Dit is eene niet prysselyke eenzydigheid. [Zy zag my ernstig aan, ik versta dat
doordringend inzien.] Hoe kan ik het anders noemen? Hoe veel menschen moet men,
om hem vry te spreeken, van laster en leugentaal beschuldigen! En komt ook een
Willem Leevend wel genoeg in aanmerking, om zo snoodelyk besprooken te kunnen
worden; welke zyn zyne verdiensten?
Zy. Veelen voor een Jongeling. En mooglyk zyn zyne vyanden klein genoeg, om
zelf ook maar door eenen Willem Leevend overtroffen te worden. Wie zyn nu zyne
lasteraars, of wilt gy, vyanden? Verdienen zy, dat men op hun bericht hem voor een
schurk uitkryt?
Ik. Zyne vriendschap met eenen Vrygeest, zyne berispelyke conversatie met
Juffrouw Roulin, zyn los leven, speelzucht....
Zy. [my invallende.] Niet verder! Het smart my al te veel. Ach, Coosje, [haar hoofd
voor over
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buigende, en als 't ware myn antwoord niet durvende afwagten,] gelooft gy dan
waarlyk, dat hy, - ik kan het niet uitspreeken - lieve! een slegt, ondeugend karakter
heeft?
Ik. Ik zal u alles zeggen, wat ik denk; oordeel dan bedaard. Willem heeft veel
goeds, veel bekwaamheden, maar hy heeft sterke driften en een hart, dat werken
moet. Willem moest onder het oog zyner Moeder gebleven zyn, en alles zou dan
taamlyk wel zyn afgeloopen. Ik geloof geenzins, dat zyne beginzels zo slegt zyn, dat
zyn hart zo bedorven is, maar ik houde my verzeekerd, dat hy het gezach over zyne
driften niet heeft behouden; en waartoe kan dan een Willem Leevend niet komen? [Ik zweeg op eenmaal stil.]
Zy. Coosje! [Dit zeide zy met een angst en aandoening, die alle haare trekken als
deeden uitspringen. 't Was of zy zeide: gy weet meer.]
Ik. Gy zyt wat onthutst, lieve; dat spyt my; ik ben ook wat door ons gesprek
ontdaan. [Ik schonk een glas vol water, droop er eenige druppels by: wy dronken
beiden; zy met veel moeite.]
Zy. Hebt gy iets van hem geboord; zeg het my. [Zy zag bedroefd.]
Ik. Ja, ik heb nog iets gehoord. Hy is weer in verschil geraakt met van Goudestein,
zy hebben gevogten, en.....
Zy. ô God! hy is dood! [Bestorven als haar
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linnen, gaf zy een gil, en sloeg zy machinaal haare beide armen om myn hals. Ik had
voor alles, zoveel ik konde, gezorgt. Ik kan niet zeggen, dat zy flaauw was; neen,
haar staat was veel erger: zy voelde alles in het binnenst van haar hart. De strik,
waar mede haar Polonnaise gehecht was, barste met geweld van voor haaren boezem
los. Voor de eerstemaal kreeg zy een hevigen schok door haare zenuwen. Myn
medelyden alleen stelde my in staat om haar te helpen. Door de tederste
vriendelykheden, door de zagtste bewoordingen, poogde ik haar van dit gruwlyk
denkbeeld te verwyderen. Zy opende haare schoone oogen, sloot die, drukte zich nog
vaster om my, zuchtte, begon te schreijen.]
Ik. Chrisje, myne eenige! Bedaar! Zoude ik, indien onze Vriend niet meer leefde,
in staat zyn, om u dat te berichten? Ken my beter. Hy is niet dood, hy leeft; hy is
slegts gekwetst, en gevlugt. [Ik vond best, haar nu maar alles te zeggen, en dus het
afgrysselyk denkbeeld, waar by nu alles zagt en welkom zyn moest, te verdryven. Zy
zweeg, maar haar gelaat sprak, haare in traanen zwemmende oogen spraken. Nooit
voelde ik zo zeer, hoe ik haar beminde.]
Na nog ruim een half uur dus gezeeten te hebben, stond zy op, overstroomde my
met stille minzaamheden. Wy gingen zagtjes huiswaards, en naar onze kamer. Myne
Moeder wist het geval nu ook. Als by toeval was onze Chirurgyn
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by ons. Myne Vriendin wierd adergelaaten, en kreeg eene zwaare koorts; dat myn
Vader voor een geluk aanziet. Men kan de tedere zorgvuldigheid, die hy voor haar
heeft, niet bezeffen, indien men zyn zagtmoedigen inborst niet kent. Hy, waardige
Man, is eigenlyk een Menschen-Vriend.
Ik zend deezen aan het adres van myn Heer uw Man. De voorzigtigheid zal u wel
zeggen, welk een gebruik gy daar van zult dienen te maaken. Onze Vriendin slaapt
zo gerust, dat ik ook nog wat op kussens ga leggen, om toch by de hand te zyn.

Agt uuren des morgens.
De Koorts is af, doch de lieve is zo afgemat, dat zy het bed moet houden; immers
van daag, denk ik.
Wat heb ik daar een aandoenlyk tooneeltje bygewoond! Kleine Jetje hoorde, dat
Juffrouw Helder de koorts had; zy stond met de andere Kindertjes te ontbyten. Het
boterhammetje viel uit haar handje, en zonder dat ik het wilde merken, volgde zy
my in de Kamer. Aan de deur deed zy de schoentjes uit, en dreef zo naar het Ledikant.
Zy stond op haare toontjes; Chrisje lag met haar aangezicht omgewend, en merkte
er niets
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van. Het Engeltje kuschte haar eigen handje verscheiden keer, en lag het dan op
Juffrouw Helders arm; doch zo zagt, dat die het niet zo terstond voelde; Jetje liepen
de traantjes over de wangentjes, en zy zuchtte heel droevig. Chrisje keerde zich om,
begreep alles, nam het Kind in haar lieven arm; het klom by haar, en ontfing duizend
stille liefkoozingen, die het zo roerde, dat het alleen zei: Beter worden, Jetje is zo
bedroefd. Gy kent onze Vriendin! Ik nam het Kind hierop op myne armen, onder
voorwendzel, dat Chrisje nog slaapen moest, als zy beter zou worden.
Vaarwel, geliefde Mevrouw Everards! Hoe gelukkig moet gy niet zyn met eenen
Man, dien gy al zo hoogacht als waarlyk bemint! Zagen wy onze Vriendin eens even
gelukkig! Ik omhels u met tederheid, en ben
Uwe liefhebbende Vriendin,
J. VELDENAAR.

PS. Adresseer uw Brief aan mynen Vader; en laat een der Kantoorbedienden het
adres schryven: ik behoef niet te zeggen waarem.
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Vier- en- twintigste brief.
De Heer Willem Leevend aan Mevrouw Alida Ryzig.
Tedergeliefde zuster!
Wat zal, wat kan ik ter myner verdeediging zeggen? Wat zal ik schryven? Myn
Vriend Roulin zal zeker aan myn verzoek voldaan hebben. Getergd, trok ik den
degen; myn party is doodelyk gekwetst. Zo hy sterft, zal men my zeker vervolgen.
Zyne familie is trotsch en ryk. Ik ben gevlugt. Ik kan veiligheidshalve niet schryven,
waar ik my bevind. Dit doet ook ter uwer geruststelling niets. Ik weet ook nog niet,
waar ik heenen zal.... Eene ligte kwetzuur, even boven het gewrigt van myne
regtehand, en eene lastige verwrikking, is al het ongemak, dat ik heb: beiden zyn
naauwlyks noemenswaardig. Ik schryf u dit ook maar, om u niets te verbergen.
Ik durf niet aan onze tedergeliefde Moeder schryven. Myn moed begeeft my, als
ik my voorstel, dat zy om myne dolligheid bloedige traanen schreit. Lieve waarde
Zuster, allerbeste Broeder, bid voor my van haar die vergeeving, die ik niet
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durf bidden; maar die ik zo noodig heb. Nu zullen myne vyanden triomfeeren. Zo
getergd, eene zalige te hooren smaaden, om mynentwil hooren smaden! Kan ik
oprecht zyn, en zeggen, dat de daad my berouwt? Zoude ik niet lafhartigheid by
myne overige dwaasheden voegen?
Bestraf my; veracht maar niet
Uwen liefhebbenden Broeder,
W. LEEVEND.

PS. Ik schryf naauwlyks leesbaar.
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Vyf- en- twintigste brief.
Mevrouw Petronella Everards aan Mejuffrouw Jacoba Veldenaar.
Beminde vriendin!
Ik ontfing uwen treffenden Brief door mynen Everards. Ik schryf onder het adres my
aangeweezen; begrypende met u, dat onze Vriendin van deezen niets moet weeten,
om dat wy haar teder liefhebben. Het vleit my, dat wy zo het zelfde denken.
Het ongeluk, waar in onze lieve Willem, mag ik zeggen, gesleept is, werd hier aan
ons huis verhaald, op eene wys, die, zo onze Chrisje er tegenwoordig geweest ware,
zeer onaangenaame gevolgen zoude kunnen gehad hebben. Ach, daar uwe zagte
minzaamheid, daar de invloed, dien gy op haar hebt, haar niet konden bewaaren voor
die droefheid en ontsteltenis, my zo aandoenlyk beschreeven, wat zoude het geweest
zyn, indien zy, by ons aan tafel zittende, deeze tyding gehoord had! Ik beken, dat dit
onverwagt bericht my dermaate onthutste, dat ik naauwlyks in staat was, om my
taamelyk bedaard te houden. Hoe zou Chrisje by haaren Vader zyn verdagt gehouden,
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van eene neiging, die hy zelf niet twyfelagtig kan dulden!
Myn Man had eenige Vrienden ter maaltyd: Myn Heer en Mevrouw Helder hadden
ons de eere aangedaan, om ons verzoek insgelyks aanteneemen. Renting verhaalde
ons, dat hy zo even een Brief uit Leiden had ontfangen van eenen zyner Broeders,
en verzogt de vryheid om dien te leezen. Een der Heeren vroeg familiaar: schryft
Jan wat nieuws? - Ja, (was 't antwoord,) en wel dit: De Student Leevend, dien ik nog
niet dan van verre ken, heeft van de week in een Herberg met een Edelman, wel eer
zynen Contubernaal, kwestie gekreegen: de degens zyn uitgeraakt, en de aanvaller
is doodelyk gekwetst: de overwinnaar is met eene geringe kwetzuur het Gerecht
ontvlugt. Ik was er niet tegenwoordig.
Onder het leezen wenkte Mevrouw Helder haaren knegt om een glas water. Ik
alleen merkte het; al de aandagt was op den Brief gevestigd. Zy ontroerde, doch zeide
niets; zag voor zich, en schonk my, zwygend, ook een glas in. Ik verstond dit: trillende
dronk ik het uit. Het gezelschap raakte druk aan het praaten. Mevrouw vroeg my, of
de kamer niet wat benaauwd was, en nam hier uit geleegenheid, om met my in een
ander vertrek te gaan. De Heeren bleeven zitten. Zy zette zich op de Canapé, en
vroeg: hebt gy ook verstaan, wie de aanvaller is?
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Ik. Neen, Mevrouw; ik was te veel onthutst. Gy zyt zeer ontsteld, Mevrouw.
Zy. De Zoon myner Vriendin! [Zy drukte myne handen met innerlyke droefheid:
myne oogen liepen over.]
Ik. Ach, Mevrouw, wat is dit ongelukkig!
Zy. Zeer ongelukkig: weet gy niet, myn lief, wie de aanvaller is?
Ik. Ik kan het niet zeggen, Mevrouw.
Zy. Doodelyk gewond..... ô Myne Vriendin! Gy zyt Moeder! welk een zwaar lot
treft u! [Zy herstelde zich. ô Wat is dit eene groote Vrouw!] Kom, gaan wy weer
binnen; hou u toch bedaard.
Wy vonden het gezelschap nog even zeer in discours. Wie, (vroeg Mevrouw
Helder,) wie, myn Heer Renting, is de aanvaller? - Ongetwyfeld, (zeide de Heer
Helder,) ongetwyfeld, Mevrouw, de jonge Breteur! Hoe beklaag ik zyne Moeder!
zulke uitmuntende zielsvermogens, en reeds zo bedorven! De Heer Renting las die
Periode nog eens; maar het bleef onbeslist. Een ander Heer zeide: ik ken Leevend
genoeg, om te vermoeden, dat zyn trotsche opvliegende geest hem het eerst naar den
degen heeft doen grypen. Everards, die nooit dan goed van hem hoorde, en weet, hoe
lief ik hem heb, antwoordde: dat er op alle regels uitzonderingen waren; dat hy
altoos veel goeds van den Heer Leevend gehoord had, van lieden,
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daar hy veel credit voor had; waarop de Heer Helder hernam: ik zie met vermaak,
myn Heer Everards, hoe zeer gy geneegen zyt, om naar uw eigen braaf hart dat van
anderen te beöordeelen: doch zo gy eenig credit in my gelieft te stellen, zo kunt gy
al taamlyk zeeker zyn, dat Leevend de aanvallêr is.
Gy weet, dat de Heer Helder iets droogs, of liever iets imposants heeft, als hy
ernstig spreekt. Everards zweeg, en boog zich voor den waardigen Man. Het
gezelschap scheidde. Mevrouw deed my de eere, om by my te blyven. Zy was vol
gedagten, en sprak weiniger dan ooit. Toen wy thee dronken, zeide zy tegen Everards,
haare hand op zyn arm leggende: zeg my toch, myn lieve Everards, is Leevend de
aanvaller? Zy vroeg dit met eene zeer merkbaare bekommering en deelneeming......
Wat kon myn Man antwoorden? Wilt gy my, tegen dat de Post vertrekt, een dienst
doen? Hy kuschte haare hand: Vraagt Mevrouw Helder dit? zeg maar, wat ik kan,
wat ik moet doen: meer behoeft er niet. - Dit alleen: een Brief, dien ik ga schryven,
eigenhandig op de Post geeven, en er verder geen notitie van neemen. Mevrouw trad
toen in myn kabinetje, en schreef, gaf myn Man den Brief, die er mede vertrok; er
werd niet meer over gesprooken. Twee dagen daar aan ontfing hy een Brief onder
zyn couvert. Wy gingen beiden naar Mevrouw Helder. Zy
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las dien. Zy omärmde ons beiden, en voegde er by: Gode zy dank! Leevend is de
aanvaller niet; hy is een weinig geblesseerd, en gevlugt. Zy beval ons eene strikte
geheimhouding, zeide niet omtrent wien; doch wy verstonden haar volkomen. Het
kan haare intentie niet geweest zyn, voor u dit te verbergen.
Deeze uitmuntende Vrouw bedoelt een geheel ander einde. De welverdiende
achting, die zy den Heer Helder toedraagt, maakt het onnoodig, dat zy duidelyk zyn
moest. Ik heb met hem, in 't byzyn zyner Vrouw, het volgende gesprek gehad. ‘Heeft
Chrisje niet geschreeven, of zy haast denkt t'huis te komen?’ vroeg hy.
Ik. Neen, myn Heer.
Myn Heer. Ik kan dat inschikken. Had Chrisje altoos zulke welgeleide
geneegenheden, als voor die familie, hoe gelukkig zoude ik dan zyn!
Ik. Mag men wel onderstellen, dat Juffrouw Helder in staat kan zyn....
Myn Heer. [my invallende.] Om zich te hebben laaten voorinneemen door iemand,
die haar niet kan verdienen, al ware hy een Vorst, dewyl hy slegte zeden en al zo
verderfelyke gevoelens heeft. Nu, ik heb haar ook veel te lief, om te kunnen toestaan,
dat zy in haar ongeluk zal loopen. Daar voor zal haar Vader
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zorgen. Zeg eens, lieve Mevrouw Everards, kent gy Leevend byzonder?
Ik. Ik geloof, myn Heer, dat ik hem zo wel ken, als het voor my mooglyk is iemand
te kennen.
Myn Heer. En wat oordeelt gy gevolgelyk van hem?
Ik. Dat hy zeer veel goeds in zynen aart heeft, en dat hy te Amsteldam zich aan
geenerlei Jongens buitenspoorigheden heeft schuldig gemaakt, ofschoon hy, durf ik
zeggen, doen konde, wat hy wilde. Zyne Moeder gaf hem eene onbepaalde vryheid.
Hy is wat trotsch en opvliegend, maar echter goedaartig.
Myn Heer. Ik beschouw u, weet gy, als onze Dogter; zeg my dan openhartig,
bemint Leevend myne Chrisje?
Ik. Dit kan ik niet beslissend zeggen: maar dat hy nooit dan met de grootste achting
en geneegenheid van haar spreekt, dat is waar. Hy eerbiedigt haar waarlyk.
Mevrouw. Waarom, myn waarde Helder, mistrouwt gy Chrisje? Kan zo een Meisje
ons misleiden? Deed zy het ooit?
Myn Heer. Nooit: maar Mevrouw Everards konde immers iets meer weeten dan
Chrisje zelf. Ik vrees altoos, dat toch uit dien hoek haare ongeneigdheid tot Renting
voortkomt. Hy, zo iemand, moest haar behagen.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

167
Mevrouw. Onderstel, dat Chrisje, toen Leevend dit waardig was, zeer gunstig over
hem gedagt heeft; besluit gy daar uit, dat zy dwaas genoeg zyn zal, om zo over hem
te blyven denken, wanneer zy overtuigd wordt, dat hy dit niet verdient.
Myn Heer. Overtuigd, Mevrouw Helder! Is zy dit?..... Hoe het zy, myne Dogter
moet niet vergeeten, dat ik geen Willem Leevend voor mynen Schoonzoon hebben
wil.
Ik. Zou hy dan waarlyk een slegte knaap zyn, myn Heer.
Myn Heer. Alle verschynzelen zyn tegen hem. Ik oordeel uit zyn doorgaand gedrag
over zyn hart; ik ken geen anderen regel, om iemand billyk te beöordeelen. Zyne
behandeling omtrent Juffrouw Roulin overtreft echter nog verre alles, wat er op de
lyst zyner misdryven staat. Hy is een verleider. Ik ben Vader, Mevrouw Everards.
Wy zweegen. Myn Heer ging uit. Mevrouw zuchtte. ‘Gy zucht, Mevrouw Helder,
hoe bedroeft my dit!’
Zy. Ik ben onthutst, myn lieve Vriendin. Hoe zal Chrisje getroffen zyn, als zy dit
hoort! Zy vergeet haare oude Vrienden nooit. Hoe gelukkig, dat zy dat nieuws niet
aan tafel hoorde! Haar Vader bemint haar zo verstandig! Hoe zal men het haar
verhaalen? wist ik dit maar!
Daar op gaf ik haar uwen Brief. Lees, Me-
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vrouw, zeide ik, aan zo eene Moeder moet ik alles mededeelen. Beevend nam zy
dien aan, en ging met my in haar eigen kamer. Zy las, lag den Brief neer; haare
traanen druppelden op het papier. ‘Uitmuntende Juffrouw Veldenaar! myne lieve
Chrisje, myn braaf Meisje!’ Meer kon zy niet zeggen. Zy was overstelpt, en omhelsde
my met dankbaarheid. Ik hoop, dat ik aan uw oogmerk voldaan heb? Maar hoe kon
ik zo eene voorzichtige Vrouw iets onthouden? Teder wordt gy gegroet van Mevrouw
Helder en mynen Man. Omhels Chrisje, zonder het te zeggen, voor
Uwe
P. EVERARDS,

gebooren RENARD.
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Zes- en- twintigste brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mevrouw Cornelia van Oldenburg.
Waarde vriendin!
Alles, wat ik in deezen schryf, moet tusschen ons onschendbaar bewaard worden. Ik
heb hier toe myne byzondere redenen; waar naar ik u ook verzoek u niet te
informeeren. Dit beiden vastelyk vertrouwende, zal ik u toonen, hoe veel belang ik
in uw lastig lot blyf neemen. Ik hebbe, ziet gy, niet willen wagten, tot ik eenen Brief
van u ontfing; nu ik weet, dat ik uw Moederlyk hart rust en troost kan bezorgen.
Ik laak het gedrag van uwen Zoon, voor zo verre hy zich dat waardig mogt gemaakt
hebben. Het troost my echter, dat hy de aanvaller niet was, dat hy gedwongen was
om te trekken; en dat hy om die reden niet te streng moet beoordeeld worden. Ik
vrees ook, zo wel als gy, myne Vriendin, dat zyn gedrag, zedert de dood der lieve
Lotje Roulin, niet zo ordentelyk naauwgezet zal geweest zyn, als ik van harten
gehoopt had, en ik van hem ook verwagtte. Hier over wel eens nader. Lees nu maar
ter uwer gerust-
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stelling, en, zo als ik herhaal, onder eene stipte geheimhouding, deeze volgende door
my afgeschreevene

Copie.
De Heer Willem Leevend, Student op 's Lands Universiteit te Leiden, komt op den......
deezer maand, in de Herberg...... buiten de Stad geleegen; en word daar grovelyk
geinsulteerd door den Heer Ulrich van Goudenstein, voormaals Student op dezelfde
Academie, die hem schamperlyk te laste legt eene schuldige conversatie met een
onbesproken Meisje, wylen Mejuffrouw Charlotte Roulin, ongehuwde Zuster, en
huisgenoote van den Heer Jacob Roulin, Burger en Inwoonder dier Stede; ten wiens
huize de Heeren Leevend en van Goudenstein geweest zyn Commensaalen en
Contubernaalen. De Heer Leevend, van een onergerlyk gedrag, een veelbeloovend
Jongeling, doch van inborst trosch en opvliegend, en daar voor bekend staande,
zwygt eerst; doch de Heer van Goudenstein, bezet door den drank, geeft hem daar
op een slag in 't aanzicht; en terwyl de Heer Leevend opvliegt, en naar zynen Degen
grypt, springt hy eene trede agterwaards, om een stoot van zyn party te ontwyken;
en daar zich in de algemeene confusie geen scheidsman opdoet, trekt de Heer Leevend,
door woede buiten zich zelf geraakt, den Degen, zich stellende zo veel hy kon in
postuur van defensie.
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De Heer van Goudenstein valt nogmaal aan, wordt gepareert, en tevens door een
uitval van den Heer Leevend zwaar gekwetst. Binnen het etmaal sterft hy; niet, naar
het oordeel van des kundigen, aan zyn blessure; maar, zo als Doctor en Chirurgyn
getuigen, aan de reeds stand hebbende gegreepen gevolgen zyner debauches.
Voege hier by:
Dat eene uitdaaging, voor eenige maanden door den Heer van Goudenstein aan den
Heer Leevend gezonden, hier veel afdoet; wyl het blykt, dat de Heer Leevend die
uitdaaging met verachting verworpen heeft. Men verlangt daar van het eigen schrift
des uitdaagers te zien.
Ik ben met onveranderbaare geneegenheid, en deelneeming in alles, wat u betreft,
Uwe getrouwe Vriendin,
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Zeven en- twintigste brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mejuffrouw Christina Helder.
Tedergeliefde Chrisje!
Denkt gy, myn hartje, niet haast om eens t'huis te komen? Zyt gy niet een weinigje
stout, dat gy uwe bedienden alleen hebt laaten te rug keeren? Ik beken, dat men niet
gemaklyk scheiden kan van eene familie als die, waar by gy u thans bevind, als ook
dat uwe Vriendin alle uwe gehechtheid aan haar eere doet. Evenwel, myne lieve, uw
Vader en ik verlangen alreeds om u te omhelzen. Mevrouw Everards bezoekt ons
wel meermaal, en ik ontdek daaglyks nog veele verborgene deugden en zich zelf
ontwikkelende begaafdheden; uw lieve Vader bemint haar zo zeer, dat hy haar meest
alle daag een kort bezoek geeft. Dit alles behaagt my ongemeen; maar toch, nu Chrisje
hier niet is, is het zo ledig, zo eenzelvig, alles blyft zo op zyne plaats. Ik ontdek in
my zelf stille zwakheden, waar voor ik my niet gevormd hield. Alle avond ga ik eens
in uw slaapkamer, en eens gaf ik my genoeg toe, om in uw Ledikant te zien. Eenigzins
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verleegen voor my zelf, ging ik te rug: maar zo is het:
ô Nature, ô tendresse! ô divin caractere,
Le chefd'oeuvre d'amour, c'est le coeur d'une Mere.

Zo het u niet al te moeilyk viel, zag ik gaarn, dat gy aanstaanden Woensdag gereed
waart; ik zal Dingsdag de Koets naar Beekenhof zenden, op dat gy des volgenden
daags tydig vertrekken kunt. Lonne zal u verzellen. Zal uwe Vriendin ons met haar
bezoek verblyden? Maar ik durf my hier niet mede vleijen, om den zwakken staat
der Moeder! Uw Papa verzoekt nevens my, is het mooglyk, dat zy met u komt: niets
zal ons aangenaamer zyn. Gy waart wat onpasselyk, toen gy vertrokt. Dat gy daar
niets van meld, stelt my maar taamlyk gerust; Chrisje klaagt niet graag!
Gy zult zeker al gehoord hebben, dat Leevend op nieuw van zich heeft doen
spreeken? Het geval is moeilyk. Ik beklaag zyne Moeder. Wat voldoet hy weinig
aan onzer aller verwagting! Hy is groot, die heerscht over zich zelf.
De Heer Renting zoude u gaarn te paard verzeld hebben; doch ik meen, dat gy dit
liefst niet zoud zien, en heb er des niet in gestemd. Uw Vader acht en bemint hem;
en dat is billyk. - Geen braaver Man, en weinig beminlyker, leeft er. Ik hoop immers,
myne lieve, dat gy uwen
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toegeeflyken, uwen verstandigen Vader niet zult te leur stellen? Gy weet, wat hy
vreest; gy weet, dat zyne tederheid voor u hem alles doet vreezen. Hield ik my niet
volmaakt overtuigd, dat myne Dogter nooit van haare vaste deugdzaame beginzels
zal afwyken, en haare gelukkige vooruitzichten in de waereld in 't oog houden, ik
zou op deeze of diergelyke wys aan u schryven.
De hervormde Lichtmis maakt deh besten Man niet. Hier over behoef ik, als ik
aan u schryf, niets by te voegen. Uw Vriend Blankaart heeft in zyne aandoenlyke
eenvoudigheid dit stuk voldongen. Maar Meisjes, die hier van overtuigd zyn, vallen
in eene andere dwaaling, indien zy zelf verstand hebben. Zy gelooven, dat dan de
Man, die uitmuntende begaafdheden heeft, die door zynen geest en geleerdheid
beiden beroemd is, de voorkeur verdient. Zy verwagten, met eenen Man van een
edelen geest, dat verfynt, verheeven en duurzaam geluk, een redelyk weezen zo
waardig. Mooglyk vleit dit voorgeeven meer de verwaandheid der geenen, die dus
spreeken, dan dat de ondervinding het bevestigt. - o Men gelooft zo ligt, dat men
zelf verstand moet hebben, om dat in een ander hoog te schatten. Ik ben, weet gy,
geene vyandin van het verstand, en niet geheel ongevoelig voor de producten van
uitmuntende geesten; maar denk evenwel, dat het huisselyk geluk nooit op vaster
grond
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kan rusten, dan op goedaartigheid. Ik weet wel, dat men doorgaans een goed Man
voor een bloed houdt. Hy is goed, dat is 't ook al. Hy is een gek, maar hy is toch
goed. Zo zyn de dagelyksche fraaije uitdrukkingen. Wat hebben wy daar mede te
maaken? Ik versta door een goed Man geen Man, die nimmer kan weigeren, maar
wiens zwak beuzelagtig karakter hem toelaat, om ten plaisiere van anderen zyne
gezondheid of fatsoen weg te gooijen, of zich zelf ruïneert, om eene trotsche Vrouw
alles te geeven, wat zy begeert. Ik geloof ook te mogen zeggen, dat zulke onmanlyke
zielen zelden meer weldaadigheid dan inwendige kragt bezitten. Wat is er op te
vertrouwen?
Een goedaartig Man heeft noch het bytende der vinnigheid, noch het stuursche
van kwaade luimen. Men kan hem niet ligt beleedigen; hy zet niet spoedig iets betaald.
Hy heeft eene edele gevoeligheid, hy deelt des in de genoegens en onaangenaamheden
van anderen. Hy is des de beste, de getrouwste Vriend van huisselyk geluk. Hy brengt
het altoos met zich, hy deelt er altoos in.
Dat wy allen veele onvolkomenheden hebben, is niet te ontkennen; maar is het
ons belang wel, dat hy, aan wien wy willen behagen, daar meer van ziet dan wy zelf?
O, (zegt men,) een Manvan verstand kan nooit eene Vrouw slegt behandelen. Slegt
behandelen! wat verstaat men daar door?
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Hoe men dit ook uitlegge, dit is zeeker, dat een verstandig Man eene Vrouw al heel
ongelukkig kan maaken. Zeer schrandere, fyn gevoelige menschen worden veel meer
beleedigd, en pynelyker gestoten dan anderen; zy hebben ook het scherpe vermogen
om dieper te wonden; en ongelukkig zy, die zulks, naar hun inzien, verdiend hebben.
Zo een Mensch, is hy niet goedaartig, is noch zelf gelukkig, noch kan anderen zo
maaken. Wordt zyne bestraffing met traanen en een smeekend stilzwygen geduldig
verdragen, mooglyk zal het hart des wreedaarts verzagt worden. Doch de slag is
gegeeven; het berouw, gelyk aan dat eens Moordenaars, komt te laat. Begrypt de
Vrouw, dat zy zich mag beklagen, zich tegen zulke onredelykheden verzetten; wel
waar blyft dan toch ‘dat fyn, dat verheeven, den Mensch zo waardig huisselyk geluk,
dat men alleen met een verstandig Man kan genieten?’
Indien des de verheevenste gaaven der ziel niet in staat zyn, om de goedaartigheid
op te weegen; dan zeeker is zy de voornaamste personeele verdienste. Zonder haar
is de wysheid niet vriendelyk; hoe afschuwlyk moet dan dwaasheid zyn zonder
goedaartigheid! Zy is des de beste grondslag van huisselyk geluk.
Zeg my echter, myn Kind; (gy weet, ik ben uwe Vriendin zo zeer als uwe Moeder,)
hebt gy
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geneegenheid voor iemand, die zo zeer in uws Vaders ongunst gevallen is; die zich
uwer voorkeuze onwaardig heeft gedragen? Immers neen. Uwe rede zal uw hart
bestieren; gy zult niet beminnen, daar gy niet kunt achten. Uw Papa zal met u, als
gy t'huis zyt, ernstig over een Huwlyk spreeken, daar zyn hart zo opgesteld is; en gy
weet wel, Chrisje, dat ik niet minder dan uw Vader uw geluk bedoele. Kan ik des
met hem over Renting verschillen? ô Gehoorzaam uwen Vader! Maak een eerlyk
beminlyk goedaartig Man gelukkig! Ik heb my, door het vermaak van aan u te
schryven, laaten wegvoeren. Zie zo eenen langen Brief eens! Nu, lieve, tot Woensdag!
Omhels de waarde Familie, met de hoogste achting, voor uwe
U tederliefbebbende Moeder,
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Agt- en- twintigste brief.
De Heer Jacob Renting aan Mejuffrouw Christina Helder.
Myne dierbaare Helder!
Wees gerust! uw Renting is onbekwaam, om u een treurig oogenblik te veroorzaaken!
Ook niet laag genoeg, om daar in eenige verdienste te stellen. Laat ik u maar mogen
weder zien. Alles is naar, alles is my ondraaglyk, nu gy hier niet zyt. o Myne geliefde
Helder, waarom hebt gy hem, dien gy uw Vriend noemt, niet in staat gesteld, om uw
vertrouwen eere aan te mogen doen? In u te beminnen, in u te mogen overtuigen,
dat ik u bemin, zal ik myne belooning vinden voor alles, wat..... maar ik ken uwe
kieschheid; ik durf niet meer zeggen.
Geloof maar niet, dat ik een dier ligt plooibaare, dier ondergeschikte karakters
ben, die gemaklyk met den algemeenen stroom afdryven. Dat vermoeden zou my
verongelyken. Weet, dat ik een Vriend ben van ongelukkigen; en niet oordeel over
het oogmerk uit de gevolgen. Ik moet u spreeken; vergun my by uwe t'huiskomst
een half uur voor my: haat my, zo ik daar in van
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myne liefde spreeken zal. Ken my geheel! Betuig eens, of gy wel een grooter aan
uw belang verknogter Vriend hebt dan
Uwen
J. RENTING.

PS. Per adres uwer Vriendin, die ik met de hoogste achting groet.
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Negen- en- twintigste brief.
Mejuffrouw Christina Helder aan Mevrouw Suzanna Helder.
Waarde, tedergeliefde moeder!
Hoe zagt waren die traanen, die myne oogen ongemerkt ontglipten, onder het leezen
van uwen dierbaaren Brief! Voor hoe veele onderscheidene aandoeningen zyn wy
niet vatbaar! Alles, wat myne lieve Mama wil, zal geschieden, ten eersten, en met
die blymoedigheid, die best kan getuigen van het genoegen, waar mede ik
gehoorzaam. Op Woensdag zal ik gereed zyn. Myne Vriendin en ik lazen uwen Brief,
met eene geschiktheid, zo eenen Brief waardig. Mevrouw Veldenaar hing haar zegel
aan uwe begrippen, nopens den grondslag van huisselyk geluk, en vormde dezelfde
denkbeelden over een goed Man. Ons komt het ook zo voor: immers, zo dra wy ons
wel bedagt hebben.
Nu ga ik, met die oprechtheid, die my in uwe oogen zo behaaglyk maakt, op uwe
vraag antwoorden. Ik beminde in kinderlyke eenvoudigheid iemand, die toen myne
voorkeuze verdiende. Ik zou hem nog beminnen, indien hy dit waardig was; maar
nooit zal ik mynen waarden
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Vader misnoegen verwekken, door iemand voor my te kiezen, die hem met reden
mishaagt. Alles, wat ik op dit stuk met mynen Vader gesprooken heb, is nog myne
gevestigde meening. Had de goedkeuring myner Ouders myne liefde gebillykt; was
hy nog braaf; ik zoude hem nog beminnen. Het valt my zelf moeilyk, aan hem met
ongenoegen te moeten denken. Nu heb ik een teder medelyden met hem; en is hy in
de daad zo ten slegten veranderd, als men zegt, dan acht ik het my eenen pligt, nooit
meer byzonder aan hem te denken. Van dit alles mag wel iets op reekening van myn
inborst gesteld worden. Ik ben niet veranderlyk; en hoe veele myner aangenaamste
dagen bragt ik niet met hem door! Gy, Mama, hebt my leeren opmerken, dat onze
deugden en gebreken zeer veel van ons temperament ontleenen, en dat dit weder zeer
veel invloed heeft op de richting onzes karakters.
Doodelyk zal het my bedroeven, indien ik zo ongelukkig ware, van mynen geëerden
beminden Vader ergens in te misnoegen. Blyft echter het oogmerk, om my als
Mevrouw Renting te omhelzen, - ach, lieve Mama, ik kan niet. Ik acht, ik acht Renting
zeer hoog. Hy is my een waardig Vriend; hy is een beminlyk Man: maar - ik kan om
hem niet van staat veranderen. Is dit myn schuld? Moet ik daarom verdagt worden?
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Ik omhels u teder, ook myn Vader, en Mevrouw Everards; ik groet den Heer Renting
minzaam. - Dit nog. Ik ben wat koortsig geweest. Dominé vond goed, my eens te
doen aderlaaten, en nu ben ik heel veel beter.
By het leezen van uwen Brief zeide Mevrouw Veldenaar:
Two kindest souls alone must meet;
T'is friendship makes the bondage sweet,
And feeds their mutual loves:
Bright Venus on her rolling throne
Is drawn by gentle birds alone,
And Cupieds yoke the doves.

Ik ben met alle mogelyke liefde en eerbied,
Uwe gehoorzaame Dogter,
C. HELDER.
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Dertigste brief.
Mevrouw Cornelia van Oldenburg aan Mevrouw Suzanna Helder.
Waarde vriendin!
Zeer heevige diepdoordringende aandoeningen stellen ons buiten staat, om het geen
wy voelen door woorden te uiten. Dit leerde my de ondervinding, zedert het
onverantwoordelyk gedrag van mynen Zoon my bekend is geworden. Uw oogmerk,
in dus zagt over hem te schryven, zie ik duidelyk; ik ken uwe voorzigtigheid. Maar
ik denk nu eindelyk geheel anders over hem. Hy zondigt tegen alle vermaaningen,
tegen zyn licht - tegen zyn eigen hart aan, vliegt in duël, steekt zyne party
overhoop....... Ach, Mevrouw Helder, myn Moederlyk hart laat my niet toe, op dien
toon voorttegaan. Is hy myn Kind niet! Is hy niet in levens - gevaar? Kan zyn slegt
gedrag wel eenen band verbreeken, dien de alles overwinnende natuur om ons gelegd
heeft? Weet nooit, wat eene Moeder om en door haar
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Kind lydt! Lange stond ik hem voor..... Hoe gaarn vleit zich eene Moeder! Maar
helaas! hy heeft slegte beginzels, en leeft in wanorde. Het Spel en de Wyn zullen
hem wel dra volkomen bederven. En dat is die Zoon, daar myn hart zich op verhief;
dien ik beminde als de appel myner oogen. Ik ben bedlegerig van ongeklaagd hartzeer,
en diep ineetend verdriet. - Ik moet beschaamd zwygen. - Van Oldenburg is onredelyk:
myne traanen verbitteren hem omtrent mynen Zoon, die ik hoop, dat hem nooit onder
de oogen komen mag!
Nu eerst heeft myn Schoonzoon kunnen besluiten, om het geval aan zyne Vrouw
te zeggen. Zy is er zeer bedroefd over, maar haare droefheid is niet geheel zagtheid.
Zy gebruikt groote vryheden omtrent mynen Man, en die is niet geschikt, om een
voorbeeld van geduld te zyn.
Willem heeft aan zyne Zuster geschreeven, zonder plaatsteekening. Ryzig heeft
my dien Brief getoond. Hy is geheel boetvaardig, en zyne liefde voor my schynt
oprecht en teder. Boetvaardig! Kan, durft hy nu wel anders schryven? Zou hy zo
ontaard zyn, dat hy zyne Moeder niet beminde? Zyne verdiensten zyn des gering.
Hoe wordt myne ziel geslin-
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gerd door gramschap en droefheid, door angst, door medelyden!....... Ik kan niet
langer schryven...... Myne ziekte laat het my niet toe...... Bid voor
Uwe ongelukkige Vriendin,
C.V. OLDENBURG,

gebooren BURLET.
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Een- en- dertigste brief.
Mejuffrouw Christina Helder aan Mejuffrouw Jacoba Veldenaar.
Myne dierbaarste vriendin!
Konde ik woorden vinden, om u te zeggen, wat myn hart voelde, toen het weder aan
den boezem myner tederbeminde Moeder klopte; toen ik mynen waarden Vader in
de armen viel! Ach Coosje, naauwlyks konde ik genieten alles, wat de Natuur, de
kinderliefde, de dankbaarheid, de vreugd voor my bereid hadden. Nooit was ik - Ik
weet het niet, maar ik voel te veel, geloof ik, om het kunnen zeggen. De lieve
Mevrouw Everards, haar Man, Renting, allen waren zy hier, om my te verwelkomen.
Allen zo huisselyk blyde met my, en ik geheel gevoel voor zo veele blyken van liefde
en vriendschap.
Gy hebt gelyk; ik kan niet draaglyk gelukkig of ongelukkig zyn; zo is myn hart
gestemd. Geheele stroomen van de verrukkendste gewaarwordingen vloeijen er over
myn hart, als ik myne lieve dierbaare Mama omärm, als myn Vader my zyn beste
Meisje noemt!...
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Nu de al te treffende aandoeningen van gisteren wat bedaard zyn, voel ik weer eerst
regt, wat ik met u mis. Wees echter gerust, myne Vriendin, ik zal alles doen, om my
in staat te houden, uwen wyzen en vriendelyken raad te volgen. Men spreekt hier
weinig van het geval. Zelf myne Mama rept er niet van. Ik bezogt deezen voormiddag
onze Vriendin Everards, en at daar vervolgens familair. Ik moet u alles zeggen, of
ik ben op my zelf misnoegd; 't was des niet alleen, om deeze allerbeminnelykste
Vrouw, dat ik uitgereeden was. Moet ik my niet een weinig hier over schaamen, daar
zy my zo oprecht bemint? Hier is zeker eene kleine verwarring: evenwel, ik bemin
haar zo veel als ooit. Gegeeten hebbende, plaatsten wy ons beiden op de Canapé in
de Zykamer. Zy verlangde zo sterk, om van haaren Vriend te praaten, als ik om er
iet van te hooren. Maar hoe moeilyk was het om te beginnen! Zy gaf my haare hand;
ik hield die in de myne: haare oogen dreeven van geneegenheid: ‘Chrisje, zeide zy,
wat is dat ongelukkig met onzen Willem! [Zy sprak zeer zetgt.]
Ik. Hemel, ik mag, ik moet er niet aan denken, en denk er altyd aan. Zo waar is
het, dat iets te willen vergeeten, niets anders is dan er aan te denken. - Waar is hy?
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Zy. Dat weeten wy niet. Zyne Zuster heeft een Brief van hem, zonder
plaatsteekening....
Ik. [Haar invallende.] Hebt gy dien geleezen?
Zy. Neen, maar myn Man heeft het my verhaald, moogelyk om u dit mede te
deelen.
Ik. Goede Everards! [Ik wierd rood.]
Zy. Gy wordt rood, myne lieve; niet uit verleegenheid, hoop ik?
Ik. Wat zal ik antwoorden?
Zy. Niets, zo het u moeilyk valt.
Ik. Hy zal zeker zyn naam veranderd, en zich (hy spreekt, weet gy, het Fransch
als een Franschman,) voor een Franschman hebben uitgegeeven; dit is voorzichtig.
Zy. Zoud gy evenwel niet gaarn weeten, waar hy is?
Ik. Dat behoef ik niet te zeggen. Zou ik geen belang in hem neemen, met wien ik
zo veel omgegaan heb?
Zy. Belang? neemt gy alléén belang in hem, lieve?
Ik. Zo ik alléén belang in hem neem; wien is het te wyten?
Zy. Mooglyk is hy zo zeer niet te beschuldigen.
Ik. Hoe gaarn zoude ik dit willen hoopen! Maar hy heeft zich toch, niet zeer
voorbeeldig gedragen.
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Zy. Niet dan eerst na den dood van Juffrouw Roulin heeft hy gedaan, als alle andere
Studenten.
Ik. En wat besluit gy daar uit ten zynen voordeele?
Zy. Dat hy ten minsten zeer wel te leiden en te raaden is. Haar karakter was boven
alle berisping. Zeker, lieve, Willem is veel beter, (wat er ook misdaan is,) dan zyne
meeste be-schuldigers!
Ik. Ik gelooof dit ook; maar dit neemt niet weg, dat hy zich berispelyk gedragen
heeft.
Zy. Dit beweer ik ook in 't minste niet, en juist dit bedroeft my, want ik heb hem
hartlyk lief; hy heeft zo veel goeds.
Ik. En dat ik zeer onbetaamlyk zoude handelen, indien ik niet alles aanwendde,
om myne rede en myn hart te doen overeenstemmen tot myn welbegreepen geluk.
Zy. Indien Willem u dit aanwenden noodeloos maakte, zoud gy hem dan niet
onderscheiden... Mistrouwt gy my?
Ik. Uw hart mistrouw ik niet; maar, [haar teder omhelzende,] gy zyt, vrees ik, wat
te veel voor hem ingenoomen.
Zy. Ook als hy het niet verdient, Chrisje? [Zy was bedroefd.] Hoe weinig ware ik
dan uwe Vriendin! Ik heb zeker het vast verheeven karakter van onze braave
Veldenaar niet; maar
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ik bemin u even zeer, en uw roem en geluk liggen my na aan 't hart.
Ik. Lieve aandoenlyke schat, wees niet bedroefd; ik ken uwe waarde, ik erken uwe
vriendschap voor my. Maar ik weet by ondervinding, dat wy de misslagen van hen,
die wy liefhebben, zo gaarn in een zagt licht houden! Was uw Vriend zo braaf als
beminlyk, alles zou wel zyn, zo wel met myne Ouders als met hem. Mag ik nu
evenwel goedkeuren, daar myn lieve Vader afkeurt? en ook, Leevend is (nu, dat mag
hy, ô heel gaarn,) voor my onverschillig.
Zy. Leevend was niet vermeetel genoeg, om te durven hoopen; waare liefde is niet
stout, anders zoude hy u bemind hebben.
Ik. My bemind hebben!
Zy. U, Chrisje Helder; die hy zo hoog acht. Verwondert u dit zo zeer? Ik weet, wat
het hem koste, van u te scheiden; hoewel gy hem, by zyn laatste bezoek op Beekenhof,
tegen hem vooringenoomen ontfing.
Ik. Wat zegt gy; ik?
Zy. Gy! Niets dan waarheid: ik zelf zie hier veel duisters in, maar de tyd ontdekt
alles.
Ik. Heeft hy u dit gezegd?
Zy. Hy zou te excuseeren zyn, zo hy het gezegd had, maar Leevend is op uw sujet
zeer stilzwygend. Dit weet ik: Noch uw rang, noch uwe schatten, noch de uitzichten,
die men met u
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heeft, weêrhielden hem u te beminnen; maar uwe eigen uitmuntende verdiensten,
dat geen, 't welk de natuur u geschonken heeft: hy voorzag, dat het involgen eener
hoopelooze liefde u lastig zyn moest, en hem, zo gevoelig van hart, ongelukkig zoude
maaken.
Ik. Wat is er toch van die historie met Juffrouw Roulin?
Zy. Daar ben ik geheel onkundig van; maar ik vrees, dat er onvoorzichtigheden
begaan zyn.
Ik. Hebt gy haar ooit gezien?
Zy. Neen: maar myne Vriendin Ryzig zag en sprak haar; en zy is eene van die
weinige Vrouwen, die haare eigen Sex recht doen, ook omtrent voordeelen, die zy
zelf niet bezitten. En die zegt, dat zy nimmer een Meisje zo aandoenlyk fraai, zo edel
beminlyk zag, of er mede sprak, dan Lotje Roulin: zy voorspelde toen reeds in haaren
grappigen trant, wat er gebeuren zou met Willem; en was er sterk voor, om hem bon
gré mal gré, ten eersten weer in de Koets te plakken, en naar Amsterdam in veiligheid
te brengen. Ik zal u dien Brief eens geeven by occasie.
Ik. Schryft zy nog veel aan u?
Zy. Zeer veel. Den laatsten, dien ik ontfing, moet gy ook leezen. Toen zy dien
schreef, wist zy nog niets van het laatste ongeluk.
Ik. Gaarn. Bemint zy haar Broer?
Zy. Met haar geheel hart; en zy is met
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haare Mama, en Stiefvader ook over hem gebrouilleerd.
Hier wierden wy gestoord. Everards en Renting kwamen binnen.
Everards. Zyn de Vriendinnen hier? dat wist ik niet. [Hy wilde beleefd weg gaan.]
Ik. Blyf, myn Heer Everards; gy hindert ons niet. - [Mevrouw stak hem haare hand
toe, en maakte tusschen ons beiden plaats voor hem op de Canapé; Renting stond
wat ter zyden voor my.] Myn Heer Renting, gy hebt my in uwen beleefden Brief
gezegd, dat gy my gaarn eens wilde spreeken. Gy kunt my niets te zeggen hebben,
't welk zulke waarde Vrienden van ons beiden niet moeten weeten. Wat wenschte
gy my te zeggen? [Hy knielde by my neer, en hield myne hand zedig in de zyne.]
Renting. Dat ik u bemin, en u onverschillig ben, is even waar.
Ik. [Hem vriendelyk invallende.] Van het eerste ben ik veel meer verzeekerd, dan
gy van het laatste behoort te zyn. Ik acht u zo hoog, dat uwe vriendschap my waardig
is; en ik heb u altoos wél behandeld.
Renting. Zo wél, als eene waarde weldenkende jonge Dame iemand kan behandelen.
Gy had de billykheid, om myne vraag, of uw hart vry was, voldoende te
beantwoorden; en zeide, dat gy niet inclineerde tot een Huwlyk. Ik hoopte te-
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gen uwe waarschuwing aan, dat gy gunstig te mywaards zoude veranderen.
Vergeefsch. Ongezogt, geloof ik de bron van uwe ongeneigtheid te mywaards
gevonden te hebben. Er is een Jongeling, die u van kindsbeen af beminde, en die u
behaagde. Het schynt, dat hy eenige dwaasheden begaan heeft, en dat hier door uw
verstand niet zo over hem voldaan heeft kunnen blyven, als wel uw hart. Gy geloofde
des, dat het uw pligt ware hem te vergeeten: maar gy denkt veel te edel, om my
blyken te geeven van eene liefde, die gy niet voor my hebt. En gy weet zeer wel, dat
geen Renting met de beminlykste der Vrouwen gelukkig zoude zyn, indien hy haar
hart niet zo wel bezat als haare persoon.
Ik. [Hy was aangedaan; ik ook.] Gy kent my volkomen, Renting; ik moest zo wel
vodr u als my zelf zorgen.
Renting. Bemint gy, myne geliefde Helder, bemint gy Leevend? [Hy boog zyn
ontroerd, fraai gelaat op myne beevende hand; hield die aan zyne lippen: ik kon niet
antwoorden.]
Mevrouw Everards. Toen de Heeren intraden, spraken wy juist over dit stuk. Laat
ik u mogen zeggen, Renting, het geen myne Vriendin zo moeilyk valt. [Renting boog
zich nog al.] Juffrouw Helder zoude zeeker den Vriend haarer vroegste jeugd
beminnen, indien haare Ouders in haare keus hadden kunnen stemmen; was hy zo
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vol verdiensten, als hy met beminlykheden beschonken is; maar vermits zy vreest,
of hy haare liefde wel verdient, weet zy, wat pligt van haar eischt. Gy weet ook wel,
dat een zo bestendig karakter, als dat onzer Vriendin, niet spoedig tot uitersten
overslaat? [Hy zag haar nu zeer ernstig aan.]
Renting. Ik begryp dit alles maar al te wel! Ik ken Juffrouw Helder. Haare liefde
blyft de dryfveer van alle myne daaden. Ik zal ten minsten het genoegen hebben, om
haar te kunnen toonen, dat ik wel genoeg denk, om haar Vriend te mogen zyn.
Everards. Myn Heer Helder is zeer tegen Leevend ingenoomen.
Ik. Myn Vader zou minder streng omtrent hem zyn, vreesde hy niet, dat myn geluk
er door zoude lyden. [Ik bloosde. Renting zweeg een wyl; toen zeide hy:]
Renting. Eene liefde, als gy, myne waardste, my hebt ingeboezemd, kan zich, moet
her zo zyn, opofferen aan het geluk des meest geliefden. Waar is de jonge Heer?
Allen. Dat weeten wy niet.
Renting. Het is billyk, dat hy zich verdeedigen mag. Een gevangen Man wordt
altyd bezwaard. Ongelukkigen hebben weinig Vrienden, maar die zy hebben,
verdienen hunne vriendschap. Is de Heer Leevend uwe liefde waardig, en bemint
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gy hem - ik weet myn werk. Ik bedank u voor het vertrouwen, dat gy in my stelt.
Wisten wy maar, waar hy is!
In myne ziel aangedaan over zo eene edelmoedigheid, ontmoetten myne oogen
de zynen. Hy teekende eene droefheid, die zich poogde te verbergen onder een lief
glimlachje; ik zag hem niet weêr aan: 't was te sterk.
Hier op volgde eene dier stille zwygende tooneelen, die voor denkende gevoelige
menschen zo bereekend zyn; waar by wy zo onze volle waarde, in lieve kalmte,
gewaarworden, en onze ziel al het verheevene der deugd, al het vertrouwelyke der
vriendschap ongestoord geniet!
Tegen den avond bragt Renting my t'huis. Dit scheen mynen Vader zeer te voldoen.
In het naar huis ryden sprak hy weinig; ik liet hem gaarn myne hand, om dat dit hem
zo aangenaam was. Mama verzogt Renting, om den avond hier te passeeren; maar
hy, lieve Jongen! wist wel, dat ik toen liefst geen gezelschap had. Hy excuseerde
zich des, om dat hy t'huis zyn moest. Hy zag, dat ik hem die beleefdheid dankbaar
afnam.
Het slaat daar half tien. Mama weet, dat ik aan u schryf. Ik ben niet heel wel, en
- ik teeken zo sterk. Ik heb het heel lastig.... Waarom moest een zo edele Jongen op
my verlieven, daar ik hem niet kan beloonen? Myne Ouders waardeeren hem zo
hoog; ik ook. Was hy ge-
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lukkig! Ik ben bedroefd, dat ik hem verdriet aandoe, die zyn leven voor my geeven
zoude. Altoos
Myne Coosjes
CHRISJE HELDER.

P.S. Ik las daar den Brief, dien onze Vriendin my gisteren gaf. Gy moet hem ook
leezen. Myne Mama stond verzet over al het vernuft, en gezond oordeel, dat daar in
ontdekt wordt. Gelukkig Mensch! Hoe is zy tot haar voordeel veranderd. Ik bemin
haar. Maar ik ben het met haar in de groote vraag niet eens. Mooglyk zult gy by
geleegenheid uwe gedagten daar wel eens over laaten gaan. Zou zy het ook alleen
uit dartele speelzucht geschreeven hebben?
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Twee- en- dertigste brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan Mevrouw PETRONELLA EVERARDS.
Lieve vriendin!
Gy, zo wel als de overigen, zult voor lang reeds weeten, het geen ik nu eerst voor
drie dagen gehoord heb. Ik ben zo onthutst door dat verhaal, dat ik goed vond myn
Jantje een geheel etmaal van de borst te doen; het geen de Doctor zeer goed keurde.
Waarlyk, ik kan, zo doende, nergens meer voor instaan; want Bram dwingt my, en
dat op eene Euangelische wys, om hem lief te hebben. Hoor, een verstandig Man,
als men toch een Man hebben moet, is maar een heele toeslag; de liefde zal wel
komen, als de grond maar goed is; en gy weet, ik had weinig tegen hem, dan dat ik
hem noch konde, noch wilde behandelen als een gek. Zo veel zorgvuldigheid, zo
veel voorzichtigheid! Kom, Pietje, gy moogt zeggen wat gy wilt, ik verzeeker u, dat
Ryzig in lang de ergste niet is.
Het geval legt er toe! Ik heb over Wims Brief zitten kryten, en zou niets te lief of
waardig achten, konde het hem helpen: maar 't gebeurt meer;
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en dewyl niemand van hem hoort, ben ik magtig gerust, dat hy veilig is. ô Zo een
charmante Jongen heeft geen noot. De Natuur gaf hem zulk een schoonen
recommandatie-brief op zyn tronie; en die hem kent, is gek met hem. Alle Meisjes,
zo hy naar Vrankryk is, zullen met hem willen weg vliegen; wie weet, met welk eene
lelyke bevalligheid hy te rug komt! Kom, wy moeten maar moed houden, zeg ik
tegen myn Bram; die ook sterk in courage doet.
Ik heb u magtig en magtig veel te schryven. - Ik zal maar beginnen. Joost weest,
wanneer Jan, Erfprins van het kantoor, aan Mevrouw, zyne Moeder en Gouvernante
van genoemden Zyne Hoogheid, zal toestaan deezen te voltooijen. Voor ik tot de
hoofdzaak kom, (schrik niet; denk, in wat staat gy zyt, Kind!) moet ik u nog een
pagina of zes myner aanmerkingen over doen, die ik wel wat heel mooi vinde; maar
gy zyt ook nog al alle Man niet. Luister dan eens zo aandagtig naar my, als gy naar
Dominé Heftig kond zitten luisteren; vroome goeije ziel, daar gy daar zyt!
Dat wisselvalligheden en rampen ook al tot onze beste waereld behooren, hier
over heb ik thans geen lust met u te harrewarren. - Zy zyn er.
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Voila l'affaire! Of ze er zyn moeten, en waarom; dit laat ik daar. Al die bruijery is
my geen scheeven smoel van een modern Stoicyns Wysgeertje waardig. Ach, dat
zelfde ventje, dat zich in zyne eigen luchtkasteelen verwart, is, zo dra de wind uit
het noorden blaast, niet uit zyn morzigen Japon of berookte kamer te krygen.
Ik vind het evenwel, behoudens myne reverentie voor de rampen en
wederwaardigheden, zeer impolit, dat zy ons bezoeken, of het ons al of niet geleegen
komt. Zonder belet te laaten vragen; ook niet, als zy nog maar zes huizen van ons
afzyn. Zonder eens het compliment aan myn Heer of Juffrouw te laaten maaken;
daar toch gasten, die altyd welkom zyn, voor wie wy vensters en deuren open zetten,
ons niet bezoeken, dan na aangescheld te hebben.
Voorleeden week (en toen wist ik nog niets van het geval) lieten hier drie onzer
oude Salet-Vriendinnen belet vraagen. Zy zyn nog de minste niet; zy spreeken nooit
kwaad, en zyn maar, gek voor eigen reekening. 't Zyn dartele dingen, (zei ik tegen
Ryzig,) die het druk genoeg kunnen maaken. Hy, trotsch op zyne waardigheid als
Man en Vader, zeide met vry wat Ryziaansche deftigheid: Kind, gy zegt, dat gy niet
al te hupsch zyt, zult gy u niet liever geëxcuseerd willen houden, tot gy geheel frisch
zyt?.... Evenwel, lief, ze als gy het verkiest, gy moet het weeten. Moedig op
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de hulde aan myne souvereiniteit, verbeeldde ik my eene Catharina de tweede te zyn;
ik deelde gunsten uit, om dat men erkent, dat ik straffen kan. Ik deed zyn zin; om
dat ik den mynen kon doen. Nu geloof ik echter, dat hy my te gaauw was, en my in
zyn vuist uitlacht. Ik moet het niet willen zien.
Wat gebeurt er vervolgens? De rampen, die wel begrypen, dat het altoos voor haar
zou zyn niet t' huis, of niet by de hand, komen maar sans complimens, met de deur
in huis. Dit bleek, toen Ryzig my de zaak mededeelde; en een Brief gaf, waar in ik
zie, dat myn Broêr is zwervende en vlugtende langs den aardbodem, om dat hy een
schurk, die al lang moest zyn opgehangen geworden, al had hy niets misdaan dan
een Engel gelasterd, die hy heeft poogen te verleiden, over hoop gestooken had. Heb
ik het u niet gezeid, Kind, zo ondankbaar is de waereld. Zy, die, hem wel hartlyk
moest bedanken voor den dienst, haarer veiligheid gedaan, trekt tegen hem te velde.
Verpligt haar; ja wel, geen speld neem ik om zo een ouwe Caronje uit den weg. Is
zy dan raazend zot? moet men zich eerst op zyn kop laaten geeven, en dan nog in
Gods naam laaten doodsteeken? Ik weet wel, hoe 't gaat. Willem zal boeten. En wie
weet, of hy zelf de achting der uitmuntende Heldersche familie niet reeds verlooren
heeft; maar dan wordt hy gek; want Me-
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vrouw Helder is zyne Sancta Suzanna; en of hy voor Chrisje ook niet wel eens een
paternostertje leest, durf ik niet verzeekeren. Hoe het zy, al besloot gy, gy zelf, o
wreedaartig schepzel, hem aan het Gerecht overtegeeven, ik zal hem verdeedigen,
rechtvaardigen, helpen; en Ryzig is even zeer zyn Vriend; om dat wy, in zyn
temperament en een ongelukkigen samenloop van zaaken, de oorsprong zyner
dwaasheden vinden; niet in zyn hart; dat is zo helder als zyne oogen, en zo gezond
als myn kleine Jongen. Leer my Willem Leevend niet kennen, Mevrouw Everards.
Al weêr voort! Dít is de derde maal, dat ik deezen vervolg. o Ik ben, als ik maar
bedaard doordenk, voor Wim niet bekommerd; (heb ik dat niet al eens gezeid?)
Allemaal moffen wind! Wim zal zich wel redden. Heeft de Familie geld? Wy ook!
Wim staat te boek voor een braave Jongen, (eenige beuzelingen doen niets uit,)
Goudenstein voor een verligtmiste liederlyke knevel. Kunnen wy onze Advocaaten
niet als Amsteldamsche Kooplieden betaalen? Dat klinkt ou wat anders voor den
snoet, als op zyn Jonkers! En welk Advocaat is zo een schurk, dat hy, zo zyn beurs
er niet door lydt, de ondeugd zal verdeedigen? Ei, wat, Renard, gy zyt toch bedroefd
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ergdenkend! Kom, kom, de menschen, de Advocaaten mede gereekend, zyn zo beestig
bedorven niet, dat zy de deugd niet zouden willen bedienen, wanneer die goeije sloof
maar bank- en kas-geld heeft: zo is het ook nog al niet: de Advocaaten hebben ook
wel consciencie, en eene ziel te verliezen.
Ja, 't geval treft my waarlyk: vraag het Ryzig maar; juist daarom zet ik alle zeilen
by, om den hoek op te komen. Ben ik geene Moeder? Zoog ik myn eigen Kind niet?
Is 't niet al wel, dat de Kinderen de ongerechtigheden van hunnen Vader moeten
draagen; moeten zy die hunner Oomen ook nog sleepen? Is het niet al wel, dat Jan
een loos gastje, een regt platje zal worden; moet ik myne verbeelding nog daar en
boven met moorden en doodslagen zwart kladden, zo dat hy ook een kleine vegter
wordt? Er logeert in zyn klein zieltje al drift genoeg; en hy schermt, of hy zo aan den
haal zou. Wel, Vriendin, ik heb immers eens heel Amsteldam laaten doorzoeken,
om hem een Beniste Baker te bezorgen! Ja! eindelyk kwam er zo een weezentje, dat
heel lief en zagt er uit zag. Maar gevallig was Oom de Harde hier, en die sprak met
Ryzig over eenige Engelsche baldaadigheden; dat zy, meen ik, een Spanjaart neus
en ooren hadden afgesneden, en hem gedwongen die op te eeten. En het weezentje
wierd zo toornigjes, om dat er, NB.! niet gevog-
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ten wierd. - Vrouwtje, (zei ik,) je dient my niet; ik geloof, dat gy aan uwe Menistery
zo al vry wat slytage gekreegen hebt? - Ja, Mevrouw; Mevrouw moet weeten, dat ik
van den Tooren en het Lam ben; als 't met Mevrouws blieven was. - Heel wel, hartje
lief, (zei ik,) is dat myn blieven; maar ik zogt eene Meniste Baker; beloonde haar
voor haare visite, en zy ging haaren weg, zo ik hoop in vrede. Of nu deeze Vrienden
van den Tooren en het Lam, op het Request der booze Natuur, van Vader Menno
Fiat Vegten, geobtineerd hebben, is my onbekend; dit is hunne zaak. Tot morgen.
Wel mis! - Tot overmorgen moest ik gezegd hebben.
Wel, Pietje lief, daar heb ik gistren zulk raar en gemengd gezelschap gehad, en zo
veel wyze, en zotte, en kwaade, en goede klap gehoord, alles over Willem, dat ik het
u moet schryven; ik kan het niet voor my alleen houden.
Ik was naauwlyks van tafel opgestaan, en sta met myn kleinen Lievert zo wat te
kyken en te trantelen, of zie op sluis een slee aankomen; en, dagt ik, in zulk heerlyk
weêr, wie wil er nu in zo een Pothuis? Ik kyk dan over het horretje, en zie, dat het
paard een heele vragt heeft. Geen

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

204
wonder waaragtig! De slee was volgestuwd met den Heer en Vrouw van Zeemansrust;
knie aan knie gepakt, zo al schuddende en knikkende. - Tante was heel mooi
aangedaan, en had haar fyn wit voorschootje in een papieren zakje op haar schoot,
om dat Man het niet besmoezelen zou; (geloof ik.) Oom zat met zyn hoed in zyn
hand, en had, of hy zo klinkklaare Bruigom was, kabretleeren handschoenen aan; en
zat in die benaauwde slee te veegen, te poesten, en te blaazen. Ik schelde in voorraad;
de knegt deed open, en zy traden deftig in de zykamer; net of zy my over het verlies
van myn Man kwamen condoleeren; ik was ook niet regt gerust, voor ik hem zag.
Wy kusten malkander, dat het rookte; ik hou dan eens dol veel van deeze allerbeste
goeije menschen.
Eindelyk raakte Tante en ik aan 't zitten. Oom liep al heen en weêr door den gang
drillen. Ryzig was naauwlyks binnen, of Tante vroeg: ei lieve, Neef, zou ik je wel
een woordje alleen mogen spreeken? - Zo, Tante, (zei ik,) dat beduidt niet veel goeds;
mag ik het weêr niet hooren? - Dat doet het waaragtig toch niet, hoorde ik Oom al
in zyn zelf brommen, en gonzen. Tante zugte, en ging heen, maar kwam dra te rug,
want Ryzig had haar gezegd, dat ik het ongelukkig geval reeds wist. - Zy viel my
met zo veel goedhartigheid om den hals, dat ik magtig aangedaan was. Oom stoof
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binnen, en zei: wat zullen wy doen, Neef Ryzig; wat zullen wy doen, Man lief? Was
hy maar by ons gekomen, ik zou wel occasie gehad hebben om hem op een schip te
doen; dat kwam er niet eens toe.
Tante. Ja, dat had niet eens behoefd; ik had hem makkelyk op ons klein kamertje
boven het tuinhuis kunnen verschuilen. By ons komt God noch goed mensch, kat
noch hond. En wie zou een Student by ons, klosse menschen, wil ik spreeken, gezogt
hebben? Myn Man heeft niet veel goeds by de zee geleerd, en ik heb met myn zwaare
huishouwing zelden tyd om eens een kapittel te zitten leezen; en 't is of er een Os in
den Bybel kykt; en hy zou by ons wel geweest zyn, en zyn studie hebben kunnen
voortzetten; want Nigt, wy hebben boeken genoeg; ik stof ze zelf alle jaar tweemaal
helder en schoon af; heele zoete boeken hebben wy, had ik maar tyd om ze te leezen!
allemaal Dominées boeken.
Tante was nog in den vollen yver, toen er weer gescheld wierd. Zyn bezoek was
onverwagt; het was niemand anders dan onze Gerrit. Hy zag zo rood en verbolgen,
of hy gevogten had, en zo barsch als een Pruissiesch Grenadier. Sta ruim, dagt ik.
Van Oldenburg. Wel nu, Daatje, wat zeg je van dien d - r - schen Jongen? Je
Moeder stelt zich waaragtig aan, of zy gek is, en huilt
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zich tot water, en legt te bed, en ik ben boos de deur uitgeloopen. Is dat een leven,
en dat om jou satanschen Broêr.... [Ik wierd zo al wat warm.]
Ryzig. Ik verzoek, myn Heer, dat er in myn huis geene insolentiën gezegd worden;
uw bezoek is my nu onverwagt, dan zou het my onaangenaam zyn. Wilt gy met ons
bedaard spreeken, dat is 't wel.
Tante zag hem ondertusschen zo al van ter zyden scheel aan; ik kon zien, dat zy
hem eene schoone schrobbeering dagt te geeven, en Freryk had hem nog niet eens
toegesprooken; die platvoette, of hy op het halfdek de wagt had. Ryzig liet thee
presenteeren. Naauwlyks had de knegt tweemaal gediend, of - Lingelingeling! En
wie anders, dan Zuster Collega Heftig? Geen niet t'huis, kon my redden; zy had my
gezien. Dat komt wat gek, zei Ryzig. Ik begreep het anders; doch zweeg. Zuster
kwam binnen; maar scheen wat uit haar humeur, om dat zy begreep, dat zy nu helaas!
de eerste niet was, die dat fraaije nieuwtje, hier uitventte.
Ik vermaakte my ondertusschen met de ongeduldige rustelooze postuuren van
allen; en de ongeduurige weezens en groote rollende oogen, die er gezet wierden.
Onze Gerrit gromde, om dat wy onze maag met zo veel laauw water bevragtten. Ik
dronk des nog een paar kopjes. Zus-
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ter keek wel vyftig maal om, of de knegt nog al in de kamer stond. Tante verzette
zich geduurig op haar stoel, als of zy zeide, zal het haast lukken. Freryk wandelde
en pluisde aan zyn baard. Ryzig? Kan die anders dan als een fatsoenlyk man zitten?
Ik had Jan op myn schoot; wel gerust, dat hy niet uit school zou klikken. Eindelyk
verdween de knegt, en Ryzig deed zelf de deur toe.
Elk onzer hield zich voor de belanghebbendste persoon van dit gezelschap,
ofschoon elk door byzondere inzichten bezield hier gekomen was. - Onze Gerrit was
door de gramstoorigheid en gierigheid hier naar toe gezweept. Het medelyden en de
menschlievenheid hadden Oom en Tante in een sleetje gepakt. Bemoeizucht en
Babbelaary hadden Zuster herwaards gejaagd. Een eenpaarig gebrom en gehem! Alle
zakdoeken uit: (in voorraad of uit statie, dit weet ik niet.) Was Nigt Hexameter hier
geweest, zy zou gezegd hebben,
't Was driemaal, eer de tong dees woorden konde slaken.]
Nu volgt het gesprek.
Ryzig. Het is onaangenaam, dat dit verdrietig voorval zo veel gerucht maakt. Het
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is van Goudenstein kwalyk bekomen; hy kreeg loon naar werk.
Van Oldenburg. En dat zal je lieve Broêr ook wel krygen; wagt maar. Je Moeder
is, of zy mal is; dat komt van dat vervloekte kaartspelen.
Ik. En wie, myn Heer, zegt, dat er gespeeld is?
Van Oldenburg. Dat zeg ik, Mevrouw Ryzig. [op zyn borst slaande en vinnig
kykende.]
Ik. o, Dan is het nog zo zeeker niet.
Van Oldenburg. Zeg liever, dat ik het lieg.
Ik. Verstond gy my dan niet?
Van Oldenburg. Lieg ik het dan, he?
Ik. De familie van Leevend is zo onbeschoft niet.
Van Oldenburg. Duivels! Zy spreekt liever met den degen; wel, je lui bent al heele
beleefde menschen.
Ik. Als wy maar anders zyn als gy, is 't my wel.
Van Oldenburg. En moet ik dat hooren?
Ik. Neen, gy moet juist niet; wie houdt u?
De Harde. Dat's net den spyker op zyn kop geslagen. Heb je de jonge lui jou huis
niet verboden?
Ik. Myn Mama's huis, meent gy zeeker, Oom?
Ryzig. Laat dit nu voor als nog onaangeroerd, Oom; en ik verzoek Daatje, dat gy
u niet
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moeilyk maakt; ik zal wel zorg dragen, dat u in myn huis geen insolenties gedaan
worden. [Gerrit keek by zyn neus neer, en zei niets.]
De Harde. Hoor, Broêr, ik wind er geen doekjes om; al wierd Willem zo
ondeugend, als de ergste Matroos, dien ik ooit voor den mast liet zetten, het is niemand
te wyten dan jou. Wat Satan had jy den Jongen uit zyn Moeders huis te boenen?
Want dat heb je gedaan! Is je Vrouw ziek, dat is geen wonder. Een stoute Jongen;
een Nero van een Man; met Neef en Nigt Ryzig in den broei; met Martha en my niet
heel groot. Een menschje, zo teertjes en zo fyntjes als kraakporcelein! Hoe zou zy
niet ziek weezen? .... Ja, kyk maar zo barsch niet! Daar draai ik geen roer na. Maar
jy zult er voor onzen lieven Heer zo eens een beetje reekenschap van moeten doen;
dan zal de examen fout loopen. Dat zeg ik je, en wat wil je er nu van hebben, he?
Van Oldenburg. Wat zeg je daar? Verwyt jy my dit? Heb ik het alles niet gedaan,
om jou scheelen Jongen aan den kost te helpen? Wist jy met den knaap wel raad? Is
't alles niet met jou toestemming geschied? Van den Jongen heb ik geen dank; hy
onderkruipt my reeds, door zyn Satansche streeken, by onze Correspondenten! [en
toen keek hy zo fier, als een Haan van een stooter, of een Prins van Biesjesdeeg.]

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

210
Tante. Wel, [de goeije Vrouw was geheel actie, en zy draaide zich geheel op haar
stoel naar hem om.] 't is of je ook met myn Man gevaaren hebt, zo gaat dat vloeken
en zweeren by onzen lieven Heers naam hier in zwang. [Hier van had ik nog niets
gemerkt.] Ik dagt, dat je al meer door jen Vrouw verbeterd waart. Maar zo een Nabel
ben je: wat wou je zyn? Daar is immers geen zoete beet aan je. En dat gaat ook nog
al voor een stil bedest man door. En dat durft nog van anderen spreeken. Om dat het
nu zo te pas komt, zal ik je ereis oud beet neemen. Ik ben jen Zuster, en een twintig
jaar of zo ouwer. [Hy wilde heen gaan; blyf hier, zei Freryk, myn Wyf zal je niet
opeeten.] 't Is schande, in zo eene deftige familie zo te vloeken en te tieren. Ik zeg,
dat myn Man gelyk heeft. Jy hebt hem misleid met je streeken. Jy hebt Willem op
een dwaalweg gebragt. Jy hebt onzen Jongen genoomen, om dat je een heerszuchtig
Potentaat bent, en om over hem dwars te kunnen heen zitten, en om het Kantoor van
Leevend in jen mag te krygen. Jen Vrouw is een wys godvreezend mensch; maar uit
malle goedheid, of uit vrees, wat weet ik het zo net? heeft zy het goed werkje zo
maar murf aangezien. God had haar Willem, en niet onzen Jongen gegeeven; wel,
wie hoort er van? Wy wisten, wat vleesch wy in de kuip hadden. 't Zou veel beter
voor zyn kostelyke ziel zyn, dat hy
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nooit in jou huis gekomen was; want onze lieven Heer, hier boven, zal dat ongelyk
van Willem nog t'huis zoeken; zo dat, zwyg jy maar van Willem.
Van Oldenburg. Wat hagel, Zuster, scheeltje? Hoe menigen Jongen gaat uit zyn
Vaders huis op de Studie, en wordt een deftig Predikant? Moet men, als men studeert,
even als het Canaille, speelen, zuipen, lichtmissen?
Ryzig. Dat heeft myn Zwager niet gedaan. En in het laatste geval verweerde hy
zich tegen een' schurk.
Van Oldenburg. Wat had hy met schurken te doen? Kon hy niet even goed preeken
leeren maaken? En heeft hy Juffrouw Roulin niet bedrogen?
Ik. Dat gaat te verre.... Maar gy verdient niet, dat ik met u over de zaak spreek.
Bid God, dat gy zo vry moogt zyn van nyd en gierigheid, als myn Broêr is van
Juffrouw Roulin bedrogen te hebben. Om haar te wreeken, heeft hy ook getrokken:
dit is bekend.
Van Oldenburg. Ja, hy is een breteur, dat weeten wy.
Ryzig. Ik verzoek, dat myne Vrouw niet getergd wordt. Ik ben meester in myn
huis, en zal niet toelaaten, dat iemand haar moeit. Zwyg gy ook, Vrouw: of wilt gy
u liefst absenteeren?
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Ik. In 't geheel niet; ik weet, dat gy spreekt, zo als gy 't meent. [Gerrit keek heel
gram.]
Tante. Hoor, Broêr Gerrit, ik zeg, zo als het is. Jou schuld is 't, en niemand anders.
Maar laaten wy liever eens wat uit Gods woord er over spreeken; zo veel en zo weinig
ik er dan uit weet, wil ik er gaarn by doen; dat zal wat beter zyn, dan dat aangaan en
vloeken. En jy, Freryk, [zy gaf hem een dof op zyn arm,] zult ook zwygen. Laaten
wy zien, of wy de zaaken redden kunnen.
Van Oldenburg. Redden, wat wil je redden? Goudenstein is immers dood, en myn
Heer Leevend, zo hy zyn lyf niet bergt, zyn kop kwyt? [Dat kon ik niet uitstaan.]
Ik. Flatteer u niet, dat gy in alles uw zin zult krygen! Myne Mama kan buiten dit
wel van verdriet sterven. [Hy bedaarde: wy zweegen allen; die occasie nam Zuster
waar.]
Juffrouw Heftig. Ik merk wel, (hier toe had Zuster niet heel veel schranderheid
noodig,) ik merk wel, Vrienden, dat de heele zaak reeds bekend is. Ik hoorde die
maar onlangs, en kwam hier, om u alles voorzigtig te zeggen. Het geval is waar.
Goudenstein is dood, en Leevend gevlugt. Men denkt van Leevend, met opzicht tot
Juffrouw Roulin, niet gunstig. En het is ook, of haar dood zyn geweeten heeft wakker
gemaakt; want hy is krankzinnig geworden. -
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Konden wy nu maar getuigen krygen, dat hy dol was, toen hy Goudenstein over hoop
stak, dan kon men hem nog misschien redden. Ik hou toch veel van hem; hy is zulk
een goeijen bollen Jongen. [Hier zweeg Zuster Collega; niet weinig in haaren schik
met de fraaije redenvoering, tot dat Oom de Harde begon.]
De Harde. En ik geloof, dat dit al den brui Satansche leugens zyn. Hy zal wel
recht krygen, al verklaaren wy hem niet voor mal.
Tante. Sus, Kind, Dominées Vrouw zeit het.
De Harde. Al zei het Dominé zelf, en al zeiden het alle Dominées uit de heele
Stad van Amsterdam, dan geloof ik nog, dat het allemaal hagelsche leugens zyn. Is
Dominé er dan by geweest? ô Ho! de eene of andere kwezelkous, die zo een snees
ouwe zonden heeft af te doen, zal dit aan Dominé in de huisbiegt verteld hebben.
Tante. Nou, ziel, jy bent al een raare Vocativus!
Van Oldenburg. Dat gebabbel over zo een slegten bengel verveelt my al lang. Dat
zeg ik, dat myn Vrouw noch ik geen duivelsche duit voor hem over hebben. Laat
hem zwerven en mores leeren; of voor Ziekentrooster naar Oostinjen bruijen. Myn
Vrouw ziek te maaken, zyn eigen Moeder de dood aan te doen, en dan nog
voorgesprooken te worden; my den schuld te geeven, die zyn Moeder zo bevoordeeld
heb. - En
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jy, Mevrouw Ryzig, hebt je Moeder al heel lief......
Ik. Zo lief, dat ik wensch, dat gy haar nooit gekreegen had. En wat het bevoordeelen
aangaat; dit was onnoodig, indien gy er uw eigen belangen niet meede beöogde. Myn
Broêr en ik zouden ons schaamen, dat gy ons ten nadeele van uwe eigen familie
bevoordeeld had. En wat ons betreft, vermaak uw testament vry.
Hy stoof daar op de kamer uit. Blyde was ik. Oom schreeuwde hem na: zeg, Gerrit,
zend jy ons den Jongen maar t'huis; jy mogt hem anders ook nog naar den duivel
helpen. Toen was het Juffrouw Heftigs beurt op nieuw; en die had gehoord van
Collega W...s Vrouw, en van Broeder Fekels Vrouw, (en nog van een half douzyn
zedige praatsters van alle kwaad,) en voor al van, Nigt P...s eigen Neefs Zusters
Vrouw, en die had het van een Leidsch Heer; (kon men het nader hebben?) en wat
had zy toch gehoord? zulke gekheden, zulke elkander vernielende tegenstrydigheden,
dat haare goedhartigheid haare babbelzucht verbood er geloof aan te slaan. ‘Er kwam
althans ook in van eene der Dogters (Juffrouw Betje,) van Professor Maatig, daar
Willem veel meê uitstaans had, enz.’ Tante zat onderwyl bitter te schreijen; en zei
dan: maar zwygt het toch, Mensch! Het zal zo erg niet zyn. Oom verloor al zyn geduld,
toen hy zag,
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dat zyn goeije Vrouw zo bedroefd was. Hy stond van zyn stoel op: Wyf, (zei hy,)
luister je nog naar die Satansche leugens? Laaten zy, die zulke leugens uitstrooijen
en geloof geeven, kryten; maar wees jy niet bedroefd, Moeder: dat mag ik om de
weergae niet zien. Al weeten wy dan zo ons geloof op zyn elf en dertigste niet, wy
hebben, God dank! ons niet te beschuldigen, dat wy ooit iemand benadeeld hebben.
Ik vreesde, dat het hooger zou geloopen hebben, want Zuster is als vuur op haar
Geloof. Maar gelukkig kwam myn kleine Jan my te hulp, die wel zal gemerkt hebben,
dat dit best zou zyn. Ik ging met hem inde naaste kamer, om hem de ontsteltenis eens
te laaten afdrinken, dat het hem over zyn hart stroomde. Met hem inkoomende, viel
het gesprek op Jan. Juffrouw Heftig kon het nog niet vergeeten; maar den dikken
Jongen op haar arm neemende, zei zy: lief onnozel Schaapje, ik hoop dat de Heere
je voor zulke wegen zal bewaaren! Het kwaade wil er zo gaauw in, Manneke. En
wat, denk jy, deed Jan? Jan reekende het beneden zyn waardigheid, er een eenig
woord op te antwoorden. Hy keek haar juttig aan, geeuwde, en viel in slaap. Zuster
vertrok, niet byzonder gesticht, geloof ik. Ik weet echter zeer wel, dat alles maar
praatzucht is; jammer voor haar goed hart; zy zou zulk eene hupsche Vrouw zyn,
buiten dit.
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Oom en Tante bleeven zo lang mooglyk was, en toen stond onze Koets gereed. Ryzig
ging mede. Moet ik zo een Man niet liefhebben, al was ik geheel van ys, marmer en
sneeuw te zaam gevroozen? Voor zy gingen, hadden wy nog eens van het klein
kamertje boven het Tuinhuis, om Willem te verstoppen; en Oom zei: dat hy alles
voor hem over had; geld kwam er niet op aan. - Wat zyn dat menschen!
Ryzig is daar by Mama geweest; zy is zeker niet wél; dit smart my; doch zy zou
haar's Mans zotte grillen en onredelyke eischen niet ingewilligd hebben. Ryzig, die,
mag ik zeggen, myne Mama adoreert, gelooft nu ook, dat zy haare verstoordheid op
Willem te ver voortzet. Zy wil naauwlyks van hem hooren, en wil niet toestaan, dat
haar Man schuld heeft. Het is raar, Vrouwtje, (zei Ryzig,) dat goede inschikkelyke
menschen, als zy eens regt ongenoegen opvatten, zo hard worden. - Zou het ook daar
van daan komen, dat zwakheid geen regt middelspoor kan houden? Hy schudde zyn
hoofd met veel wysheid. Niet over my, denk ik? Gy wel? - Nu zal ik eindlyk deezen
sluiten. - Eerst nog het geen volgt.
Gy weet wel, hoe weinig ik my bekreun, wat zy, die te zet zyn om my te kennen,
en te lafhartig om niet mee te praateu, over my oordeelen? Dat blyft zo, Kind. Zy
zyn even gek, even vol gebreken, even weinig beduidend, als
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de heele boel. Men hoort dezelfde lafheden in eene pragtige zaal, als in een bekrompen
binnenkeuken; in moderne koetzen als in nestige sleetjes. Maar! eene Mevrouw
Helder! de drommel nog toe! dat is wat anders. Mevrouw Helder is eene groote
Vrouw; haare grootheid verwekt des te meerder eerbied, om dat het eene stille, zich
zelf wel bewust zynde grootheid is. Zy vordert niets; maar al reed zy niet in een
Koets met vier Paarden, zy zou altoos de eerste Vrouw uit onzen kring zyn. Hy, die
voor zo eene Vrouw geene achting heeft - die niet verrukt wordt door de gedagten,
Mevrouw Helder acht my, moet een zeer laag ongevoelig karakter hebben. De deugden
myner lieve Mama zyn zo week, zo wegdryvend; haare zwakheid zelf maakt, dat wy
haar liefhebben, haar willen beschermen. De deugden van Mevrouw Helder zyn
altemaal dogters der gezonden reden en eener diepe menschenkennis.
Dat ik echter zeer nieuwsgierig was om te weeten, hoe zy over my dagt, kan ik
niet zeggen. Zie, Pietje, ik vreesde altyd, dat myne eigenliefde magtig veel van haare
mooiste veeren zoude moeten laaten. Ik vrees ook, dat het nog zo heel breed niet zit
met haare voldaanheid over my. Gelukkige jonge Vrouw! Wel ja, Mevrouw, ik geloof,
dat dit vry wél is. Uw geluksom, myne Renard, mag grooter zyn dan de myne;
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wie leeft er van haar overvloed? En als ik nu met minder geluk toe kan dan gy, ben
ik dan niet even ryk? Hoor, van Ryzig hou ik al heel veel; en myn Jan is myn alles.
Wat wil ik meer? Ik ben maar heel bly, dat ik zo extra gevoelig niet ben, als andere
menschen. Help maar kyken, of ik gelyk heb.
Ik las eens deezen regel, en begreep hem zo wel, dat hy my juist daaröm mishaagde:
Beef in zó gelukkig te zyn.
O, dat is lelyk! al heel lelyk! Ik geniet myn geluk zonder beeven; ik ben zo afgrysselyk
gelukkig niet! Ryzig mag eens knorren, eens wat narrig zyn, eens ja, neen, ik weet
het niet, antwoorden: ja, eens uitloopen zonder adieu te roepen; zonder dat ik zeer
diep ellendig ben. Hy mag eens hoesten, eens kringen onder de oogen hebben, wat
dorstig zyn, zonder dat ik uit wanhoop de hairen uit myn toupet pluk; en dat is met
hem het zelfde. Myn geknor hoort hy niet eens; als ik zeg, dat ik niet wél ben, voelt
hy myn pols, en raad my het een of ander, dat niets beduidt, geloof ik; maar met dit
al, wy zyn heel wél met malkander. ô Je leven zo niet. Met Jan wil dat zo goed niet.
Weet gy, waar ik het aan toeschryf? En het zal wel net zo zyn. Jan is van myn familie,
en zyn Vader is maar aange-
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trouwd. Evenwel, zo Sec als Mama Ryzig; dat ook niet. Zy spreekt niet over Willem
met eenig deelneemen; zy zegt niets. Vergelyk myne Venerable de Vry (die my, zegt
zy, komt bezoeken voor den heelen namiddag,) eens met zo eene Vrouw! Leef wel:
ik moet eindigen.
A. RYZIG.
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Drie- en- dertigste brief.
Jonker Frans Baron Toe Valkenhof aan Pieter de Zwerver.
Jy klant!
Zult best doen, om maar spoedig weer t'huis te komen. Gy zult in de boerdery werk
voor uwe leege handen vinden, en dan buiten gevaar zyn, om uw leven aan een galg
te eindigen; - iets, dat my om uwe braave Ouders spyten zou. Het baldaadig leven
van uw Heer, ziet gy, is rasch afgelopen, en het einde is juist niet van het grappigste.
Kom als een vent maar te rug, gooi den lievryrok uit, en kruip hol over bol maar
weer in uw boeren plunje. Op die voorwaarde zal uw Moeder u alle uwe guitenstukjes
vergeeven, en de Priester u absolveeren, want hy zal betaald worden. Tryn is nog te
krygen, zo gy wel oppast. Uw oude Vader heeft my gebeden, dat ik eens aan u wilde
schryven, om dat hy het niet doen kan, en hy met uw schande niet gediend is. Vroome
zielen! Uw jaar huur zult gy voluit krygen, maar hier moet gy zyn; en nog
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een present daar boven, als gy u wel houdt. Maar is dat zo niet van uwe verkiezing,
loop dan voor den duivel, en
Vaarwel.
TOE VALKENHOF.

Pas op, dat gy niet verronseld wordt.
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Vier- en- dertigste brief.
Jonkheer Frans Baron Toe Valkenhof aan den Heer Hendrik
Lindenberg.
Weledel heer!
Ik was op een myner Jagthuizen, toen uw Brief op Valkenhof aankwam. Myn
Hofmeester heeft verzuimd, my dien te laaten brengen; ik vond hem des ettelyke
dagen, na hy hier bezorgd was. Dit is de reden, dat gy myn antwoord nu eerst ontfangt.
Het is billyk, u in staat te stellen om my te excuseeren. Hier nevens eene behoorlyke
volmagt, om alle domestique zaaken af te doen. Ik guarandeer voor de onkosten; u
myne verpligting betuigende voor uwe werkzaame achting omtrent eene familie, die
gy door mynen overleeden Neef juist niet met byzonderen eerbied kost beschouwen.
Mevrouw, myne Tante, zal niet van haar vastgesteld plan afwyken, om den
ongelukkigen jongen Heer met al haar vermogen te vervolgen. Zy beminde deezen
onwaardigen Zoon, ten nadeele van haare overige familie, en van haare eigen
middelen.
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De Baron is niets dan een Edelman; en heeft nu, schynt het, zich in 't hoofd gezet,
dat des Stamhouders dood moet gewrooken worden. Zyn vermogen is, in onzen hoek,
al zeer groot; en de Vossenjagers, met wie hy in eene domme woeste eensgezindheid
leeft, zyn altoos van zyn gevoelen. Myne Vrouw verzoekt my, u dit te melden, of
het den ongelukkigen Jongeling te stade kon komen.
Niemand moeit zich buiten my met zyne schulden, ten zy er schulden van eer
mogten te betaalen zyn; waar aan ik niet twyfel. Eene vorige historie met dien zelfden
Heer Leevend heeft my de beste gevoelens van zynen moed ingeboezemd; en een
knaap, die moed heeft, kan geen slegte knaap zyn. Ik zie den dood van myn Neef
niet voor een groot ongeluk aan; zyn liederlyk leven en schandelyke verteeringen
beletten my dit. Ik ben misschien niet geheel vry, van het geene men in Holland
(alwaar ik ook studeerde,) Adelyke Prejugées noemt; maar zie evenwel duidelyk, dat
Adel zonder verdiensten geene aanspraak maaken kan op de achting van verstandige
vrye menschen. - Van Goudenstein had al de gebreken van een laag karakter, domme
verwaandheid en slegte opvoeding. Wat was er te wagten, als hy eens genoeg
beteekende, om in eene Academiestad attentie op te wekken?
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Het is my aangenaam, dat de gevluchte nog niet opgespoord is. Ik ben geen zyner
vervolgers. Wel verre. Ik teekene my met waare hoogachting,
U Wel Ed. Gehoorzaamen Dienaar,
TOE VALKENHOF.

Op den Huize
VALKENHOF.
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Vyf- en- dertigste brief.
De Heer Jacob Roulin aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Waarde juffrouw Belcour!
Hoort gy dan niets van onzen Vriend? Zou hy wel in veiligheid, zou hy wel gezond
zyn? Hy was gekwetst, en zyne hand wat verwrikt. o Myn hart hangt hem zo aan!.....
Ik kan hem niet vergeeten. Hoe treurig is thans myn huis! Het is, of zy beiden dood
zyn. Hoort gy niets van hem? Ik heb een beleefden Brief van myn Heer Ryzig; maar
weet niets byzonders door dien Brief, dan dat de Heer Leevend aan zyne Zuster
eenige regelen gezonden heeft, zonder plaats-teekening. - Was ik maar in staat, om
hem te helpen! Bernards is evenzeer met hem begaan; en zo het mooglyk was, hy
zou hem gaan zien, waar hy ook was. Zeker Heer heeft my eenen Brief voor geleezen,
waar in de Heer Leevend gewaarschuwd wordt, dat de Familie hem vervolgen zal,
en ten dien einde niets ontzien.
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Konden wy hem dit berichten! Zag ik hem maar; hoe, kan my haast weinig scheelen.
- Schryf toch, of gy iets ter vertroosting bebt voor
Uwen Vriend,
J. ROULIN.

P.S. Inleggenden heb ik voor u ontfangen.
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Zes- en- dertigste brief.
De Heer Jacob Renting aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Mejuffrouw!
Zou de verëerenswaardige Vriendin van zeker ongelukkig Jongeling, my niet kunnen
of mogen berichten, waar hy zich thans bevindt? Ik ben zyn Vriend, en brand van
verlangen zulks te toonen; stel my hier toe in staat, en gy zult my eeuwig aan u
verpligten. Indien de waarde Juffrouw Helder wist, dat ik aan u schryf, hoe gaarn
zou zy u van haare achting verzeekeren! Zy weet het niet; niemand weet dit.
Verlangend naar een voldoend antwoord, ben ik met eerbied, uwer verdiensten
schuldig,
Uw Vriend en Dienaar,
J. RENTING.
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Zeven- en- dertigste brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan den Heer Jacob Roulin.
Myn goede vriendelyke Roulin!
Neen, ik kan u niet zeggen, waar onze lieve Vriend zich thans bevindt. Ik ontfing
het toegezeegeld paket en mynen aan hem gezonden Brief, met die stille verbaasdheid,
die my niet toeliet u eerder te schryven. Vervolgens vleide ik my, dat ik iets ten zynen
opzichten zoude verneemen: maar neen. Byna een Maand weg, en geen bericht! Hoe
gelukkig is onze dierbaare Lotje, dat zy voor dit gebeurde in het stille stof des doods
rusten mag! Bernards groet u hartlyk: hy gaat zo van my weg. ‘Alles, zegt hy, wat
ik in de waereld heb, is voor den braaven Jongen, die ten koste zyner veiligheid, en
met levensgevaar, den Lasteraar van myn Lotje strafte.’ - Dit is alles, wat ik te berigten
heb aan mynen waarden Vriend Roulin.
A. BELCOUR.
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Agt- en- dertigste brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan den Heer Jacob Renting.
Myn heer!
De tederbeminnende en hoogachtende Vriendin van den ongelukkigen Heer Leevend
is buiten staat, om u het verlangde bericht te geeven...... God zeegene uwe edele
voorneemens, bidt
Uwe Vriendin,
A. BELCOUR.

P.S. Onpasselykheid doet my zo weinig, myne achting zo spoedig schryven!....
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Negen- en- dertigste brief.
Majoor Hendrik Veldenaar aan Mejuffrouw Jacoba Veldenaar.
Zeer geliefde zuster!
Myn hart vloeit over van zegenwenschen voor uw geluk met den besten Man, dien
ik, buiten onzen waardigen Vader, immer leerde kennen. Zyn bedryf is te groot, en
een weinig te zeldzaam, om niet gelaakt te worden; ook door zulken, die hem niet
kunnen beöordeelen. Men bespot hem, en noemt hem een eigenzinnig ongevoelig
Man: van zyne dryfveer zyn zy allen onkundig. Maar een Man, als uw Sytsama, doet
zelf zo veel niet, dat hy hierover ook maar een oogenblikkig misnoegen zoude voeden.
Hy heeft zeker in zynen aart den grondslag deezer koelheid, die hy zo verstanding
richt, altoos tot de beste doeleindens besteedt. - Gy weet, Coosje, dat ik by hen behoor,
die uwe Sexe met yver verdeedigen tegen alles, wat de ongevoelige Lasteraar haar
toebyt. Ik beschouw de Vrouwen als beminnelyke weezens, die de Hemel, om ons
gelukkig te maaken, gevormd heeft. Hier om gaf
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Hy schoonheid, die het oog behaagt; of bevalligheden, die het hart onmiddelyker
treffen; vernuft, dat ons opwekt; fynheid van smaak, die ons verbetert, ook in onze
vermaaken; aandoenlykheid van hart, zo wel geschikt, om ons geluk uit te breiden,
als om onze tegenheden te verzagten; waar door de eenvoudigste zelf ons
overmeestert, en waar voor alle aangenaame verkreegen talenten in waarde
verminderen. Maar moet myne achting voor het verstand der Vrouwen niet een weinig
daalen, als ik zie, dat een knaap, die het air militair en het air d'un petit-maitre in
zich verbindt, den voorrang krygt op uwen Sytsama? Met dit al, zullen zy u dien
zelfden Man benyden, dien zy, zo niet uit een laag belang, niet eens zouden willen
aanneemen. Hoe gelukkig zyt gy, die zyne waarde kent, en weet, welk een hart er in
zynen boezem klopt! Wees ook alles voor hem, wat een zo uitmuntend Man in eene
geliefde Vrouw kan bezitten.
Hoe verlang ik, om myn verloftyd by u, immers voor een groot gedeelte, en in het
gezelschap onzer geheele familie door te brengen! Dan zing ik weer eens:
Ou peut-on être mieux,
Ou peut-on être mieux,
Q'au sein de sa famille!
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Lieve Coosje, wat leidt men hier in 't algemeen een nietsbeduidend leven! En echter,
hoe weinig tyd heb ik voor my zelf! Dat is regt verdrietig! Ik bemin den Militairen
stand; ik ben een weinig grootsch op myn Majoorschap: maar teekende ik eens een
paar douzyn myner medebroeders af, dan zoud gy begrypen, hoe ik kan verlangen
naar dat stil, vrolyk, werkzaam leven, dat men by u leidt; hoe ik in myne verbeelding
ons boschje doorwandel, en met eene heimelyke zelfvoldoening zie, hoe wél de
boomen opgroeijen, de prieeltjes digt loopen, en alles, wat myn Vader het zyne kan
noemen, aan zyne wenschen beantwoordt.
Dank hebbe de beginzels, my ingeplant, dank mynen smaak voor en in aangenaame
begaafdheden. Hier door ben ik grootsch op mynen rang van Mensch, verhef ik my
boven de verleidingen, die in onderscheiden gedaanten de zwakke zyde van myn
hart bestryden zouden. Dit doet my alle onaangenaamheden trotseeren, waaraan ik
maar te veel ben blootgesteld door de baldaadige meerderheid van sommigen, die
mooglyk denken, dat een onschuldig leven op het gedrag, dat zy houden, een te sterk
licht werpt.
Hoe vermogend is een oprecht voorneemen, als onze rede dat billykt; als de
liefderyke vermaaningen van eene tederbeminde Moeder dat eischen! Ik heb
overwonnen! Myn hart wordt
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niet langer gefolterd door smarten, waar voor de bedaarde mensch gruwt; die al de
stille reine bronnen van een genoegen verstoppen, ja afleiden, die de Natuur en een
werkzaam verstand voor ons openden; die onze levenskragten wegteeren, en wel dra
ons zo onbekwaam als onwaardig maaken, om in de algemeene zegeningen, den
mensche geschonken, te deelen. Geloof niet, waardste, dat dit eene dier jeugdige
exclamatiën is, die meer uit eene misleide inbeelding, dan stille overdenkingen
voortkomen: neen, ik mag gerust zyn; de ondervinding heeft my dit geleerd. Hersteld
is myne rede, geneezen is myn hart.
Laat ik u bedaard alles verhaalen, wat ik verlang u mede te deelen! Gy weet, dat
ons Regiment van garnisoen verwisseld is. Myn Kolonel zal u dit gezegd hebben.
Een liefhebber van te paerd te ryden, doe ik hier veele touren zonder een bepaald
oogmerk waar heen. De geduurige afwisseling van tooneelen, die volmaakt met het
zuinig bebouwd Holland contrasteeren, woeste vlaktens, dorre heiden, heerlyk
grasland, bosschen van eene groote en ruime uitgestrektheid; hier en daar een oud
vervallen Adelyk huis, en een klein Boeren-kerkje, Dorpen, die weinig van Negeryen
verscheelen, bewoond door eenvoudiger, maar niet dommer Boeren dan elders; die
met eene deftige vriendelykheid u hun tafel aan-
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bieden, en overal den weg wyzen; wier nieuwsgierigheid my niet verveelt, om dat
zy gemaklyk te voldoen is, en my overtuigt, dat zy nooit de dryfveer der domheid,
die den mensch weinig minder verlaagt dan ondeugd, zyn kan, en meest altoos hier
in bestaat: Komst du ut Holland? Bist du en Hollander? Op eene dier touren, die ik
veel grooter genoomen had, dan wel gemeend was, kwam ik voor een Herberg, het
eenig huis, dat ik in den omtrek van een half uur ontdekte, of wilt gy een Bierhuis.
- Myn Montuur, en een wel gezadeld paerd, bragt wel rasch al het volk by elkander,
en ik wierd ongemeen beleefd ontfangen, dat ik echter aan myn kleed alleen toeschryf.
In de kamer treedende, zag ik, op eenigen afstand, een Jongeling in een gryzen jas,
waar onder hy zeer wel gekleed scheen; zyn hoed was voor neêrgeslagen, en stond
hem diep over het aangezicht. Ik eischte een fles wyn; en dewyl men hier altoos vuur
aan heeft, en dit een koude dag was, liet ik eens helder opstooken. De Jongeling week
naar een venster, maar sprak niets. Ik begreep, dat hy niet wilde gekend zyn, en
voldeed eerst aan zyn oogmerk. De Waardin, een grof lelyk oud Wyf, sprak hem om
geld aan. Hy zeide, met eene stille verleegen stem: ik heb u alles gegeeven, wat ik
heb. Zy antwoordde, dat dit niets wou zeggen, en dat, zo hy niet
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betaalde, zy hem by den Landsheer zoude aanklagen; dat het dan zo maklyk niet zou
afloopen. Zy sprak van haar Zwager, een Chirurgyn, die ook geld wilde hebben enz.
- Verkoop uw Paerd, (zei zy,) myn Man wil er u veertig gulden voor geeven; en dat
is geld genoeg, en dan zullen wy nog niet betaald zyn. Hier toe scheen hy niet te
kunnen besluiten. Geef dan uw Orloge, (zei ze,) en hou het paerd; wy kunnen het
toch niet gebruiken. Vergeefsch. Zult gy my dan niet betaalen? zei zy vervolgens.
Ja, zo gy het niet reeds zyt; ik beloof u alles te betaalen, maar dit Orloge kan ik niet
afstaan. Hy sprak zo stil en zagt, dat ik het maar even hooren kon. Het Wyf wierd
kwaadaartig: hebt gy hier niet by de maand geweest, en ziek geleegen? en heeft myn
Zwager u niet alle morgen bezogt? Geld, of ik ga nog van daag naar den Rechter.
Hy zweeg, zeker om mynent wil. Vrouw, (zei ik,) hoe veel moet gy van deezen Heer
hebben? Zy noemde de som. Het was al, in dat oord, een heele stuiver; maar wat zou
men doen? Myn Heer, (zeide ik in 't Fransch,) mag een eerlyk Man, zonder u te
beleedigen, u eenen dienst doen?..... Ach, Veldenaar! - hy vloog in myne armen, Kent gy my niet meer? - Ik schrikte te rug. Leevend! gy! hier?......
Ik sloot de kamer. Ja, ik zelf, ziek, gekwetst, arm, verlaaten; ô myn God! myn Moe-
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der! myn Moeder! lieve Zuster! Hy viel op een stoel neder.
Hy was zo vervallen, zo bleek, zo pynelyk...... Ik snikte aan zyn hals...... O myn
Vriend, myn Vriend, (riep ik uit,) toen ik u de eerste keer zag, heb ik u onheusch
behandeld; ik had ongelyk! vergeef het my! wat kan, wat moet uw Veldenaar voor u
doen? - Help my hier van daan! Ik heb een neerlaag gedaan, en vlugt; echter
gedwongen, by verrassching...... veracht my niet; ik zal my niet rechtvaardigen.
Verstomd, drukte ik den doodlykbedroefden Jongeling aan myn boezem. Ik gaf hem,
trillende van aandoening, een glas wyn. Maar hy weigerde het... maar vroeg my...
ach Zuster, Zuster! Willem Leevend vroeg my om een stuk.... brood. - Ik heb hier,
(zeide hy, met eene schynbaare bedaardheid, die zo diep grieft, als men die wel kent,)
by dit barbaarsch Volk gebrek geleeden; toen het weinig geld, dat ik by my had,
verteerd was, lieten zy my op een zolder in een armoedig bed leggen, zonder naar
my om te zien, zonder het noodige: alleen een goedhartige Boeren-meid, die hier
dient, bragt my, als ik in brandende koortzen lag, een pot met water of karnemelk;
en, nu ik een weinig overeind kom, is het my ondoenlyk, deeze zwaare kost te eeten,
al gaven zy my die. - Nooit was ik zo in myne ziel aangedaan. Ik liet
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brood en boter binnen brengen; en sloot de kamer zelf weer toe. Met traanen at hy,
of liever poogde hy te eeten: zyn maag was te verzwakt, of zyne ontroering te groot.
Wat bedaarende, zeide hy: myn hart gaat open: ik moet spreeken, u alles zeggen; ik
moet. Hierop verhaalde hy my het geheele geval; gy, lieve Zuster, zult zeker alles
reeds weeten; en een Jongeling als Leevend kan, zelf om zich te verschoonen,
onmooglyk onoprecht zyn. Hier aangekomen zynde, weinig voorzien van geld, en
geheel onbekend, heeft hy door vermoeijing en kommer de koorts gekreegen. Hier
sloeg eene entsteeking aan zynen arm toe.
Dit alles hield hem in deeze ellendige herberg. Ik verzogt om zyn arm te zien. Het
gewricht aan zyne hand was zeer gezwollen, en de geheele arm rood pynelyk
ontstooken. Ik besloot, dat die Chirurgyn hem niet kon geneezen, al bleef hy hier.
Ik zeide, dat ik hem des andren daags onzen Regiments Doctor zoude zenden, op
wien hy zich verlaaten kon; betaalde het Wyf; en nog vier ducaaten overhebbende,
bad ik hem die aan te neemen. Gy kent Leevend...... meer zeg ik niet. Hy had zelf
het vermogen niet, om my iets te antwoorden: hy zag my aan, en zyne oogen vielen
toe. De tyd dwong my te vertrekken. - Met smarte vertrok ik. Hy hing aan myn hals,
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ik haastte my weg; hy zag my te paerd klimmen, en zag my met uitgestrekte armen
zo lang na, als myne oogen, keerende ik die menigwerf om, dragen konden.
Des andren daags zond ik den Doctor, onder conditie eener strikte geheimhouding,
naar de hut. Ik gaf hem een Pakje linnen, (daar hy zeker om verleegen moet zyn,
hoewel ik dit niet gevraagd had,) en eenige ducaaten, wel by een gezeegeld, mede,
om het zelf aan den onbekenden te overhandigen. Maar, des avonds te rug komende,
had hy van de lieden uit de herberg gehoord, dat die jonge Heer dien nagt stil
vertrokken moest zyn, want dat zy in zyn kamer komende hem niet vonden. - Dit
verwonderde den Doctor. - Het onguure Hoogduitsche Wyf scheen na taamlyk wel
gehumeurd; zy had haar geld. Hy ging in de ledige kamer, en vond op een tafel een
stuk papier, waar op met potloot stond: ik ben hier niet veilig: dit was in 't Latyn
geschreeven. - Nieuwsgierig, wat er mogt gebeurd zyn, verhaalde de Hospita hem,
dat er laat in den avond een knegt was ingekomen, die uit Holland kwam, maar hier
in den omtrek t'huis hoorde; een lugtige woeste knaap, zei ze, in een groenen rok
met witte opslagen en koorden; dat die, in den stal geweest hebbende, het rypaerd
gezien en gestreeld had, en
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in huis komende gezegd: Dat paerdje ken ik, hoe komt gy daar aan? dat zy gezegd
had: het behoort aan iemand, die hier t'huis is; wilt gy 't koopen, het is te koop. Hy
weer: zo veel hebt gy in de waereld niet enz. Dat hy toen verhaald had: ‘hoe zyn Heer
was dood gestooken, en dat hy nu naar Jonker Frans ging enz.’ ‘En, zei een
Boeren-meid, die jonge Heer, die hier was, vroeg my, doch ik moest het niet zeggen,
of die knegt een groen livrei aan had; dat ging ik zien, en zei van ja;’ en 's morgens
was er niemand in de kamer; en nu vroeg de Waardin aan den Doctor, of hy het paerd
wilde hebben voor zyn Heer; die het ook heeft gebragt.
Zie daar, lieve Zuster, een omstandig verhaal van een geval, dat my zeer treft. Gebruik deezen, zo als uwe voorzigtigheid best oordeelt. Hoe streelt my het
denkbeeld, dat ik iets voor den begunstigden Minnaar eener Juffrouw Helder heb
mogen doen! Dit zal haar eens aangenaam zyn; zy zal met genoegen aan my denken.
Ik vertrek voor eenigen tyd met onzen Generaal naar een zyner Duitsche
Landgoederen. Zyne Excellencie heeft wel zo goed willen zyn, om my te betuigen,
dat dit hem aangenaam zyn zal. Ik accepteer het met vermaak. Zyn
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karacter maakt, dat deeze onderscheiding my nog meer vleit, dan zyn rang.
Duizend groeten en omhelzingen sluit ik in deezen voor u allen. Kusch Moeder
en de Kinderen eens voor my, en geloof, dat gy geteerd en bemind wordt door
Uwen Broeder en Vriend,
H. VELDENAAR.
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Veertigste brief.
Mejuffrouw Jacoba Veldenaar aan Mejuffrouw Christina Helder.
Myne allerwaardste Helder!
Elke regel uws Briefs getuigt my van het welgevormd karakter myner Vriendin!
Liefde noch vriendschap zullen ooit by eene weldenkende jonge Dame de heilige
voorrechten der zuivere Natuur, in het allergeringste, benadeelen. Welk eene booze
drift ware de liefde, hoe verachtlyk ware de vriendschap, indien zy ons immer vergden,
de stille inspraak der Natuur niet te hooren - niet met verrukking te hooren! Ik beken,
myne waardste, men kan eens eenige oogenblikken hebben, waarin men minder
geschikt schynt, om deeze of geene neiging van ons hart zo leevendig te gevoelen,
als op andere tyden; maar ik spreek van het doorgaand karakter. - Naauwlyks zyn
deeze eerste vervoeringen gekoeld, of alles herwint zyn eigen grond; alles keert in
zyne kringen te rug.
Iets dergelyks ondervond ik, toen in de voorleeden week myn Sytsama hier
aankwam. Zoude
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ik voor zo eenen Man verbergen, dat ik hem bemin? Heb ik dan de goedkeuring
myner Ouderen zo wel niet, als die van myn eigen hart? Heb ik my dan ooit schuldig
gemaakt aan eene dwaaze Meisjesagtige gemaaktheid? Is er wel iets streelender, dan
dat een Man van eer en verstand ons uit alle hem bekende Vrouwen uitkiest, om het
geluk van zyn leven uittebreiden, te vestigen, met hem te genieten? Is dit ons niet
tot meer roem, dan het naloopen van een paar douzyn verliefde Gekskappen?
Hoe gaarn ik ook uwen lieven Brief eerder zoude beantwoord hebben, was het my
volstrekt onmooglyk; te meer, wyl ik dien eenigermaate omstandig moet
beantwoorden. Ik heb altoos beweerd, Chrisje, dat uw karakter gestemd is, zo als gy
zelf toestaat; maar, myne lieve, zoud gy het niet een weinig verstellen kunnen? Zoude
het niet de voorzigtigste party zyn, die gy kiezen kunt? Weet gy, of uw volgend lot
zo zal ingericht zyn, dat gy het met zulk eene ten uitersten aandoenlyke ziel zult kunt
kunnen dragen? Wy moeten zo wel om een zeer groot geluk, als om eenen treffenden
ramp te kunnen uitharden, eene groote hoeveelheid van innerlyke kragt hebben.
Buiten dit is er geen genot in de verrukkendste zeegeningen, die ons ten deele vallen,
en kunnen wy onze rampeu niet met de waardigheid van redelyke menschen dragen.
Ik weet
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wel, heele lieve, dat wy in deezen vry wat verschillen; ik spreek naar myn beste
inzien; en de uitoefening daar van bevalt my zo wel, dat ik niet kan nalaaten, myne
geliefde Vriendin hier over te onderhouden.
Dat men by u weinig van het geval spreekt, is wel te begrypen; en het kan u al zo
weinig vreemd voorkomen. Waartoe zoude men toch den aandagt myner Vriendin
leiden tot iets, dat haar sterk genoeg aandoet? Uw gesprek met onze Vriendin vergroot
myne achting en liefde voor haar. Zeer was ik bewoogen met den braaven Heer
Renting! Hy verdient u. Zyne liefde is zo belangeloos, als die, in de natuur blyvende,
zyn kan! Zo bemint geen ordinair Man, Chrisje. Hoe noodzaaklyk gy ook tot zyn
geluk zyt; hy zal echter geen oogenblik in twyfel staan, om, moet het zyn, (dat ik
niet hoop,) zyn geluk aan het uwe op te offeren. Ik ben grootsch op de liefde, die zo
een Man u toedraagt.
Ik heb een Brief van myn lieven Hendrik. Ik sta in beraad, of ik u al of niet spreeken
wil, over een gedeelte van dien Brief! Evenwel, ik besluit tot het eerste; overtuigd,
dat gy er het beste gebruik van zult maaken. Myn Broeder schryft my, dat hy, niet
verre van - in een Herberg den Heer Leevend ontmoet had; hy was niet wel geweest,
schynt het; en Hendrik had het sensible genoegen, om hem eenige, hoewel
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maar kleine, diensten te kunnen doen, en nu is hy reeds van daar vertrokken.
Gy staat my zelf toe, myne lieve, dat gy Leevend niet moet beminnen, om duizend
redenen; daarom kan ik u te meer toestaan, medelyden met hem te hebben; dit heb
ik ook met hem, en beschouw het als een pligt. Elk, die ongelukkig is, heeft recht op
onze tedere deelneeming; ook dan, als hy er zelf de oorzaak van kan genaamd worden.
Mooglyk dan met dies te meer reden.
Kom, myne lieve, verhef u boven alle vermoedens, die uwen Vader zouden kunnen
bedroeven en misnoegen. Gy verdient een Man van een onberispelyk gedrag. Ik
beschuldig Leevend niet; het is echter waar, dat hy zich zeer berispelyk gedragen
heeft. Zo eene Chrisje Helder op dit stuk zo weinig kieschheid toont; zy, met zo veel
verstand bevoordeeld; zy, opgevoed door de voortreffelykste Vrouw; wat zullen dan
andere Dames, van zulke voorrechten verstooken, mogen doen? Behoort een Renting
om zo eenen Jongeling te worden afgeweezen? Gy kent het vast, het onverzetlyk
karakter van myn Heer Helder! Hy is zó wel overtuigd van de goedheid zyner
oogmerken, uw geluk is hem zó dierbaar, dat gy u niet zult vleijen, denk ik, hem
immer van zyne zo wel genoomen besluiten afteleiden.
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Indien de Heer Renting noch uwe achting, noch uwe vriendschap had kunnen
verkrygen; of, zo hy niet in staat ware om te zien, wie eene Chrisje Helder is, zo als
de meesten uwer navolgers, hoe goed en geschikt zy anders zyn mogen, ik zoude
niet op deeze wys voor hem spreeken. Maar hy bezeft het geluk, waar op hy hoopt,
zo met zyn geheel hart, en gy doet hem als uwen Vriend een zeer onderscheidend
recht. Gy zult aan hem eenen Man hebben van een braaf gedrag, een goed karakter,
een genoeg geöefend verstand, en gy zult het geluk uwes tedergeliefden Vaders
bevestigen. Alle wolkjes van misnoegen zullen verdwynen; gy zult overal met achting
en liefde outfangen worden; ook als de Vrouw van zo eenen Man. Uw eer is myn
roem, uw genoegen myne blydschap. Wees dan nu eens groot in de oogen uwer
Veldenaar! Gy kunt nu eene geneegenheid overwinnen, die u kwelt, en waar aan
nimmer zal voldaan worden. Verhef u dan grootmoedig over die. Blyf zyne Vriendin,
maar laat de vriendschap alleen Willem Leevend by u vertegenwoordigen.
Was ik overtuigd, dat hy u verdiende, dat hy u had weeten te beminnen, zo als gy
verdient bemind te worden, ik zou een weinig anders spreeken. Maar, zo my myne
pligt omtrent u dierbaar is, dan moet, dan mag, dan kan ik niet anders spreeken.
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Ik weet, dat gy die zuiverheid van myn oogmerk kent. Wees niet bedroefd, myne
lieve. Laat ik mogen hoopen op het genoegen, om u binnen weinige dagen hier te
zien op het heerlyk Beekenhof.
Altoos de uwe,
C. VELDENAAR.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

247

Een- en- veertigste brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan Mevrouw Petronella Everards.
Myne lieve vriendin!
Ik acht my verpligt, u den inleggenden spoedig te rug te zenden; om dat ik u per post
wil bedanken voor het vertrouwen, dat gy in my stelt; want anders kond gy het in
uw hoofd niet krygen, my, boven vriendschap boven al, tot uwe confidente te maaken;
hoe veel eers de Schryfster deezes inleggenden Briefs ook daar door ontfangen moet.
En dat is evenwel dat zelfde Coosje Veldenaar, waar op ik, voor nog maar weinige
jaaren, uit de hoogte myner luchtkasteelen nederzag. Wel, het ziet er allerliefst uit.
Een Meisje, dat ik beschouwde, zo als de Parysche Coquettes une Provintiale! Ja,
die wel wat meer wist, als de malle Poppen, daar ik my meede diverteerde; doch er
ook zeer wel van overtuigd was........ Genoeg. Ik zou my zelf (zegt de Vriendinne
Burgerhart,) braaf kunnen afkloppen, - indien ik geen zuigend Kind had. Nu zal ik
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boete doen, en met myn zyden Kouzenband, als een strop om myn hals, voor haar
verschynen, om te beproeven, of ik vergiffenis kan erlangen voor het crimen laesae
majestatis, het gezond verstand, en zyne medegebiedster, de waare deugd, aangedaan.
Ten ware ik attestatie konde krygen, dat ik, toen ik dit feit beging, niet wel: ‘by den
hoofde geweest ben.’
Thans niet veel tyd hebbende, bepaal ik my alleen by het geen Willem betreft. Hoor, Kind, indien Chrisjes hart niet te zeer in het wargaren der liefde vertitst is, dan
geef ik geen halven penning voor myne hoop. En ik kan om den brui niet zeggen,
dat Coosje ongelyk heeft. Weet gy wat, er is nog zo maar in deezen pikdonkeren
nagt een klein openingje, zo groot als een speldenkop, en dat bestaat hierin: Chrisje
mag dan zo zeer Chrisje Helder zyn als zy wil; zy zal echter ook wel zo veel van
onzer aller Moeder overgeërfd hebben, als toereikende is, om naar het verbodene te
haaken; en in dit geval heeft Wim zo groote verpligting aan myn Heer Helder, als
aan Mevrouw deszelfs beminde...... Praat er my maar niet meer over: als Wim Chrisje
verdient, zal hy haar hebben; doch zo gy hem hier van het allerminste te kennen
geeft, dan zult gy eens zien, of ik straffen kan! De
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eer eener Chrisje Helder, ik neem die nu in den zin van goeden naam, is by my iets,
waarmede niet mag gespeeld worden. Hou u dan maar op den tweeden grond, en
geef niet toe, ook om Willem dienst te doen.
Ik spreek, zult gy zeggen, of ik wel wist, dat Willem haar beminde. Wel zie,
Vriendin, op oud ys wil het ligt vriezen. Dat hy haar als een Jongen lief had, is zeeker.
Hoe dat naderhand alles in den hobbel geraakt is, kunnen wy nog niet weeten, om
dat ons van de historie met Juffrouw Roulin te weinig bewust is.
Vast veronderstellende, dat Willem wel, mooglyk onvoorzigtig, doch niet eigenlyk
slegt gedaan heeft; en dat hy zich eens zal kunnen verdeedigen, ten minsten voor
redelyke menschen, heb ik, in ernst gesprooken, nog al moed; mits dat de Heer
Renting niet te veel haast maakt; want dan is alles reddeloos. Was ik thans eene
Catharina de Tweede, ik zond hem in Ambassade naar den Keizer van China, alleen
om tyd te winnen. Droevig is het, dat wy, Amsteldamsche Koopmans Vrouwen, niet
in staat zyn, om zo eene kleinigheid uittevoeren! Ik eisch van u, dat gy dit Episteltje
aan niemand, wie ook, laat zien; ook niet, al was het om Chrisje een lachje af te
vorderen, en dat is echter eene heele verzoeking voor u. - Myne Mama is maar geheel
misnoegd op zekere
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Dame. Ja, lief, de waarheid mag dan nuttig zyn, maar zy is niet altoos muziek der
ooren! Grootje Ryzig maakt het ook niet naar myn zin; maar ik straf er Bram voor,
door groote teleurstellingen, want ik ben nu eene heele draagelyke Vrouw.
A. RYZIG.
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Twee- en- veertigste brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mevrouw Cornelia van Oldenburg.
Waarde vriendin!
Ik begryp ten vollen, hoe ongelukkig gy zyt! Myn hart, reeds van onze vroege jeugd
zeer naauw met het uwe verbonden, voelt, wat het uwe lydt. Ik neem daar zo veel
deel in, als natuurlyk uit zo eene verbintenis is op te maaken; en verzuim des niets,
wat in myn vermogen zy, om door bedekte kanaalen onderzoek te doen naar het
voorgaand gedrag van uwen Zoon; en ook waar de verdwaalde zich moge bevinden.
Omtrent het eerste slaag ik echter veel beter, dan wel omtrent het laatste. Dit is
ondertusschen zeeker, dat hy niet ontdekt is. Laat u dit gerust stellen, tot wy meer
kunnen weeten. De Voorzienigheid bewaake onderwyl, bidde ik, zyne wankelende
schreeden, en brenge hem wyzer en beter in zyner Moeders armen te rug. Alles kan
nog te regt komen. Waarlyk, myne Vriendin, indien ik uw Zoon wél ken, en daar
durf ik my van verzeekerd houden, vermits ik hem van een Kind af met meer dan
enkele nieuwsgie-
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righeid hebbe gadegeslagen, dan is hy zo schuldig niet, als hy uiterlyk schynt.
Ik heb onder anderen, echter niet met myn naam, laaten verneemen naar uwen
Zoon, by den waardigen Heer Maatig; een Man van naauwgezette eerlykheid en
Euangelische menschlievendheid; en die geeft hem een goed getuigenis. Zyn Hoog
Eerw. zegt: ‘De Heer Leevend gedroeg zich voor den dood van Juffrouw Roulin
beter, in allen deele beter, dan de meesten zyner Mede - Studenten, waar over echter
ook niet veel te klagen was. Hy nam alle Colleges vlytig waar, hield zich betaamlyk,
was naarstig, en maakte groote vorderingen.’
Zyn speelzucht verschoon ik niet; maar het komt my toch voor, dat die meer een
verkeerd middel was, door hem uitgekoozen, om zyne droefheid afteleiden, dan wel
eene gevestigde hebbelykheid in zyn karakter, dat nooit met tydverkwistingen
instemde. Getuige de fraaije en wel uitgewerkte teekeningen, zyne aangename
miniatuuren, zyne goede vorderingen in de Muziek. - Zyne droefheid over den dood
van dit lieve Meisje moet ysselyk geweest zyn. ‘Hy heeft, zegt de braave Man, tegen
die droefheid gestreeden, doch ik zelf heb hem aangeraaden, om zich eenig afleiding
te bezorgen, bevreesd, dat zyne doodelyke zwaarmoedigheid tot zinneloosheid zoude
kunnen overslaan; dat men de
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waare reden van dit bytend verdriet nergens in konde vinden (zo men niet wreed en
liefdeloos ware,) dan in het overlyden deezer lieve Roulin. Zyn Hoog Ew. staat echter
toe,’ dat er in die alles overstreevende droefheid iets duisters, iets onverklaarbaars
blyft; ook, al houdt men het gevoelig hart des Jongelings in 't oog.’ Wat er ook moge
gebeurd zyn, zegt de gemoedelyke Man, dit is zeker, dat alles is samengeloopen, zo
in zyn aart, als in de omstandigheden, om hem veel meer van zyne goede beginzels
af te sleepen, dan wel afte leiden. Het karakter van Goudestein is slegter, dan dat van
losse Jongens doorgaans is: hy schynt zelf omtrent de deugdzaame Juffrouw Roulin
snoode oogmerken gehad te hebben.’
Dus oordeelt een onzer beste, kundigste, vroomste Mannen, over uwen Zoon.
Verdient hy des niet veel meer beklaagd, dan gehaat te worden? Beklaag hem als
ongelukkig, verwerp hem niet als ondeugend. Immers, zo doe ik; en ik durf u thans
heilig verzeekeren, dat zulks een myner pligten is omtrent jonge lieden, die gestruikeld
hebben op den weg der betaamlykheid.
Hy heeft ook, merk ik, Vrienden te Leiden, en dat zyn juist de braafste geschiktste
Studenten; iets, dat zeer sterk in zyn voordeel getuigt. Zo een Vriend van hem is 's
Professors oudste Zoon, een Jongeling zo eenen Vader waardig. Ook zul-
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ken, met wie hy nooit verkeerde, houden zyne zyde, en zouden, ten koste van hun
beurs, hem willen redden, en in veiligheid helpen. Zy hebben achting voor zynen
moed, om dat hy geen vegter was, en evenwel, als het zo zyn moest, niets ontzag.
Deeze stellingen zyn juist niet van de zagtmoedigste zedekunde, maar komen echter
niet op in knaapen zonder beginzels.
Ik bekommer my het meest over zyne groote en gezette droefheid! De goede
eerlyke Roulin geeft het allerbeste getuigenis van hem, en dit zoude hy niet geeven,
indien hy niet wist, dat de Heer Leevend dit niet verdiende. De braave Man bedroeft
zich zeer over het ongelukkig voorval, wyl het zeer zeeker is, dat hy om den lasteraar
zyner Zuster te straffen, in deeze moeilykheden gekomen is. Laaten wy des niets
verzuimen, wat onder de hand mooglyk zy, om zyne vryspreeking te bezorgen, en
hem de vryheid te verleenen, om in zyn Vaderland weder te mogen komen.
Mooglyk krygt, door zyn zwerven, kommer, en onrust, zyn aandagt wel eens eene
andere richting; mooglyk wordt hy door dien zelfden weg nog vroegtydig gebreken
meester, die in zyn aart gegrond zyn, ligtgeraaktheid en trotschheid; en voldoet hy
nog eens op de luisterrykste wys aan de groote verwagtingen, die wy van hem hadden.
Zo veel ter uwer vertroosting gezegt hebbende, moet ik aan nog eenen even gewigtigen
vriendschaps-pligt voldoen.
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God behoede my, myne waarde Vriendin, dat ik iemand, die reeds lydt, en eenigzins
door de gevolgen haarer onbedagtzaamheid, scherpe beschuldigingen zoude toedryven.
Ik ben eene Vrouw, eene Vriendin: dit zy u genoeg!
Ik bid u echter, dat gy uwe verregaande verstoordheid op uwen Zoon maatigt, en
u niet zo weekhartig, zo blindeling laat bestieren, door een Man, die ten uitersten by
my gedaald is, zedert ik weet, dat hy niet alleen Mevrouw Ryzig het huis heeft durven
verbieden, om dat zy haar's Broeders zyde hield, maar onverbiddelyk is omtrent
eenen Jongeling, dien hy maar zeer taamlyk wel heeft behandeld; (om niet erger te
zeggen.) Gy zelf, myne lieve Keetje, hebt my meermaal toegestaan, dat gy uwen
Zoon te eenzydig beminde. Mooglyk is dit het eenige zagt verschil geweest, 't welk
gy ooit met zynen Vader gehad hebt. Ik weet het wel! zyn lief hart, zyn onbepaalde
liefde en eerbied voor u, zyne zeldzaame zielsgaven, zyn behaaglyke ommegang,
zyne aartige blymoedigheid, zyn bevallig voorkomen, kunnen dit wel eenigzins
verschoonlyk maaken in eene zo liefhebbende Moeder. Ik zelf beminde den
opkomenden Jongeling teder; alles beviel my in hem. Zyne overdreevene vrolykheid
brak wel eens tot dartelheid uit, maar alles was zo onschuldig; zyn vernuft was zo
waarlyk hoog comicq; hy had zo veel van een goedaartig meêly-

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

256
dend Mensch. Maar hebt gy die liefde wel altoos tot de beste eindens geleid? Hebt
gy hem die niet te veel doen zien? Gezeggelyk was hy dermaate, dat ik altoos maar
eens behoefde te zeggen: Wim, dat niet meer; en Wim was nooit gerust, voor hy wist,
dat ik hem zyne platterytjes vergeeven had. Aan myn hals hing hy, mag ik zeggen,
als hy vreesde, of het wel vergeeten was. Dit is geen der minste trekken uit zyn aart.
Hoe nuttig had gy die kunnen gebruiken! Maar gy hebt zyne eigenliefde op eene
gevaarlyke wys gevleid; en zyn eerbied voor u moet groot geweest zyn, daar hy
omtrent u altoos voorbeeldig handelde.
Gy hebt hem ook zo veel moois gezegd over zyne gevoeligheid, hem daar voor
geliefkoosd, beloond; die zo toegejuicht, dat hy die wel dra voor eene zeer verheeven
deugd heeft aangezien. Maar hoe rasch ontaart zy tot zwakheid; en, neem het my ten
besten, wat is een Mensch, die tot zwakheid wordt opgelost? Dit is juist die zyde van
myne Chrisjes karakter, waar omtrent ik het waakzaamst geweest ben, om dat hier
myne oplettendheid het meest vereischt wierde. Wat kan men toch verwagten van
een Meisje, dat in haar eigen geest geene tegenwerkende kragt gewaar wordt, als
haar pligt eens zal eischen, dat zy den geliefdsten wensch van haar hart opgeeve?
Hardheid is geene deugd; het is niet eens eene Vrouwelyke ondeugd; maar eene
weekheid, die
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voor alle indrukzels buigt, is beneden eenige waarde. Men kan niets op de oppervlakte
van zo eene ziel schryven; zy gaat zo wel onkundig uit dit leven als die ziel, die in
de vroegste kindschheid deeze aarde verliet. Voor een Jongeling is zy nog oneindig
gevaarlyker. Zy ontaart doorgaans in lafheid; en gy weet, dat ik meen, dat de meeste,
zo niet alle overtreedingen, de vruchten der onkunde en der lafheid zyn. Deeze
gevoeligheid nu, gevoegd by zyne heevige driften, by zynen natuurlyken moed,
maakten hem een geschikt Kandidaat voor het doolend Ridderschap. Zyne
ligtgeraaktheid wierd des zo gevaarlyk voor hem, als voor zyne Vrienden; alle
oogenblikken kon men hem beleedigen; en alle oogenblikken kon hy die beleedigingen
ook wreeken.
Nog kon alles taamelyk wel zyn afgeloopen; maar gy, myne Vriendin, kunt goed
vinden, om een Jongeling van zulk een karakter, zo grootsch, zo wel bewust, waar
hy zyne plaats moest houden, in den bloei zyner jeugd, in den aanwasch zyns
verstands, in de volle rypheid zyner tedere zo wel als vuurige driften, naar eene
Academie-Stad te zenden, zonder eigenlyk toeverzicht, en dat om te voldoen aan de
grillen van een onredelyk Man; die geen reden had, om zich over Willem te beklagen.
Gy weet immers zelf, dat uw Zoon met genoegen op het Kantoor zoude gebleeven
zyn, indien hy een ander Meester gehad had;
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en dat hy uit baloorigheid zyn lust voor de Studien involgde. En wat hebt gy door
deeze berispelyke toegevenheid gewonnen? zeker niet veel, helaas!
Zo eenen Jongeling zend gy echter naar zo eene plaats: een Jongeling, altoos
gevleid, geliefkoosd, ontzien, in alle zyne wenschen voorgekomen. Hy komt onder
knaapjes, die noodwendig gevaarlyk voor hem moeten worden, door zyne zwakke
of trotsche zyde aan te vallen. Willem kan aan niemand onverschillig zyn: die hem
kent, bidt hem aan, of benydt hem, of kan hem niet dulden. Die hem bemint, streelt
zyne eigenliefde; die hem haat, wekt zynen moed op: zyne erkentenis werkte zyne
wraakzucht altoos in de hand.
Hebt gy des, myne waarde Vriendin, hem niet eerst helpen verzwakken, en hem
toen te veel toebetrouwd? Was het ook wel voorzichtig, zulk een manlyk Jongeling
te laaten inwoonen by eene allerbeminlykste jonge Juffrouw, hem gelyk in fatsoen;
niet in middelen; dit komt hier wel zeker in aanmerking; om dat hy toch wat romanesq
is, en hy zeker smaak moest vinden, in zich te kunnen verheffen boven de bekrompene
vooroordeelen der waereld. Boven den ordinairen slenter opgevoed, beminlyk boven
alle beschryving, zedig, deugdzaam, gevoelig: wat moet uw Zoon met haar, zyne
dierbaare Lotje, verlooren hebben? ô Kunt gy u iets verbindender voorstellen, dan
zo eenen huisselyken ommegang? Uw
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Zoon zo bevallig, zo welgemaakt, zo geheel en al de fatsoenelyke Jongeling, zo vol
aangenaame welgeoefende begaafdheden, zo gaarn in het gezelschap van Meisjes,
zo vatbaar voor zagte stille geneegenheden: hoe volmaakt moeten zo een paar jonge
onbedorven Menschen niet voor elkander bereekend geweest zyn! Zy moesten
elkander nooit hebben leeren kennen: het gevaar was voor beiden te groot!
Gy zyt overtuigd, dat ik veel achting heb voor de goede hoedanigheden van uwen
Vriend, den Eerwaarden Heftig; maar in dit geval heeft hy maar weinig kennis aan
het menschlyk hart getoond; en die kennis is mooglyk al zo noodig in een Predikant,
als zyne grondige ervaarenheid in de Ketter-Historie! Hoe zoude zo een eerlyk Man
anders in het hoofd gekreegen hebben, om eenen Willem Leevend by zo eene Engelin
te huisvesten? Zyn oogmerk was goed; dit geloof ik wel zeer zeeker; maar! - dit is
hier niet voldoende.
Wanneer zo een paar vrye Menschen al eens sterkte van deugd genoeg behouden,
om de reine beveelen der striktste betaamlykheid heilig in acht te neemen, dan hebben
zy nog niet altyd kragt van geest genoeg, om geene zeer vuurige verlangens, geene,
wel duistere, doch echter in den aart huns weezens ingedrukte gewaarwordingen te
ontwikkelen, die nog rusten moesten.
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En, zullen wy eens als Philosofen in vertrouwen spreeken, en wat zyn zulke jonge
Menschen te beklagen, dat men hen in zulke voor hun te sterke verzoekingen geleid
hebbe! Inzonderheid indien zy geene deezer verlangens alleen uit stroeven pligt
voldoen! Welke ysselyke verwoestingen kan dit niet in het Physisch gestel
veroorzaaken; en hoe veel invloeds heeft dit weder op den geheelen Mensch! Kan
er des wel iets gevaarlyker zyn uittedenken, dan eene zo vuurige vriendschap tusschen
zulke waarlyk uitmuntende jonge Menschen; tusschen eenen Willem Leevend en
eene Lotje Ronlin!
Veronderstel eens een eenig zwak oogenblik, dan zeker zoude de Deugd geweend
hebben; maar de Moederlyke onvoorzichtigheid, niet de Natuur had behooren te
bloozen! Ik vlei my nu nog met het gelukkigste: maar God weet, wat er in deeze
jonge harten is omgegaan; wat er nog in het bloedend hart des gevlugten omgaat!
Het weezen der deugd bestaat hier in, dat men aan alle de rechten der menschheid
voldoet. Overdryf de rechtvaardigheid, zy wordt wreedheid: ja, Godsdienst zelf kan
ontaarten in naare dweepery; vryheid, die adem van ons leven, dat dierbaar geschenk
der Godheid, in losbandigheid. Wees des niet verhard, (ach, welk een woord, als ik
tot myne zoetaartige Keetje Burlet schryf!) omtrent uwen Zoon. Neem
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zyn berouw aan. Toon aan uwen Man, dat gy zo wel eene braave Moeder wilt zyn,
als eene goedertierene Vrouw; en dat zyne balstuurigheid uwe tedere gezondheid
nog meer knakt, dan eene zeer aftekeurene buitenspoorigheid van uwen Zoon; dat
wy allen niet dezelfde gebreken hebben, maar dat wy, die op vergeeving hoopen,
ook anderen moeten vergeeven; dat de beste Menschen de allertoegeeflykste zyn;
dat onverzoenbaarheid ons in het oog der Godheid verfoeilyk maakt. Laaten wy toch
elkander aanzetten, om de beminlyke zyde der menschelyke Natuur te verhoogen.
Eene haarer schoonste trekken zyn, die der vergeeflykheid en des medelydens. Wat
moet men denken van zulken, die met onverschilligheid de elenden van anderen
aanzien? Moeten wy gelooven, dat zy uit onvermurwbaarder stoffe gevormd zyn, of
dat een laag eigenbelang, ondersteund door een weinig nyd, hun tot eene zo haatlyke
ongevoeligheid vervoert, dat het schynt, als of zy onzer natuur geenzins deelagtig
wierden? Jammer, dat dit juist ook al van die gebreken zyn, die nog al zo wat met
den mantel van uiterlyken Godsdienst, en een vry ordentelyk Burgerlyk gedrag te
bedekken zyn. Het zal echter eens blyken, wie van beiden gerechtvaardigd naar zyn
eeuwig huis gaat; hy, die het berouw des verdoolden aanneemt, om hem te behouden,
of hy, die
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hier nooit heeft poogen te leeren, wat het zy: wel te doen aan allen!
Geene Vrouw is meer overtuigd dan ik, dat zy het recht om te beslissen aan den
Man, dien zy trouwt, afstaat, indien hy nooit noch haare deugd noch haare reden
aanrandt. Dit is hier geenzins het geval. Zo gy, om uwen Man te behaagen, uwen
Zoon opgeeft, dan bezondigt gy u zwaarlyk; en hoe dierbaar gy my ook zyt, dit gedrag
zal ik ten hoogsten laaken; en dan toonen, dat de Vriendin zyner Moeder haare plaats
weet te vervullen. Ik weet, hoe omzichtig ik zal moeten handelen; maar ik zal evenwel
myn geweeten volgen.
Hou Dominé Heftig toch buiten de zaak. Hy is op uwen Zoon te zeer verstoord.
Ik hou er niet van, Keetje, om Leeraars met familie-verschillen te belasten. Lieden,
die op hunne Studeerkamers oud worden, zien de voorvallen des levens te veel in
het afgetrokkene, en van den werkenden persoon onderscheiden. Zy spreeken ook
doorgaans te beslissend, om zo veel nuts te doen, als men van hun wagtte. Er zyn
maar weinig Dominé Veldenaars, maar weinig Professor Maatigs. Alles in vertrouwen
tusschen u en my. Gy ziet, dat ik onveranderlyk ben
Uwe waare Vriendin,
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Drie- en- veertigste brief.
Mevrouw Petronella Everards aan Mevrouw Alida Ryzig.
Lieve waarde Ryzig!
Geluk met de vriendschap van Chrisje Helder. Nu zyt gy in staat, om haare waarde
te kennen. Chrisje Helder bemint u: zy is getroffen door de wys, waar op gy over
uwen ongelukkigen Broeder denkt. Denk toch niet te ver vooruit; gy moet niets
weeten; ik weet ook niets. Vergeet maar nooit, dat Mevrouw Helder..... wat wilde ik
zeggen?.... meer houdt van te regt brengen, dan van verderven.
Chrisje leest uwe Brieven zo gaarn; en die, welke gy nu zo doorgaans schrijft,
doen u zo veel eer aan, dat ik my het genoegen niet kan weigeren, dat er ligt, in zulke
menschen over u te laaten oordeelen. Uw voorige is nog by Juffrouw Veldenaar, die
mooglyk, als zy eens tyd heeft, dien vreemden Epistel zal beantwoorden; ten minsten
eenige aanmerkingen maaken over het stuk in verschil.
Ik ontfing uwen laatsten aan het huis van den Heer Helder; myn waarde Everards
liet my
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dien terstond brengen. Mevrouw, Chrisje en ik zaten by elkander: Chrisje en ik in
een Vensterbank, Mevrouw voor het Clavier. ‘Lees, lieve.’ Dit liet ik my niet
tweemaal zeggen. Toen ik nog naauwlyks een pagina geleezen had, begon ik zo
smaakelyk te lachen, dat Chrisje ook lachte, en Mevrouw ons glimlachende aanzag.
Mevrouw. [De snaaren nog al met accoorden annslaande.] Zeker een Brief van
uwe Vriendin?
Chrisje. En zo vrolyk! Weet zy het geval nog niet?
Ik. Ja, Mevrouw; ja, lieve, zy weet het; maar permitteer my, Mevrouw, dat ik u
eenige passages moge voorleezen. [Zy stond van het Clavier op, kwam by ons.]
Mevrouw. o Zeer gaarn. Maar willen wy niet liever op Chrisjes kamer gaan? Me
dunkt, Kinderen, dan zitten wy zo ongestoord. [o die schrandere Vrouw!]
Wy reezen op, en gingen derwaards. Myn Heer was uit eeten; een niet t'huis,
toonde wel, dat Mevrouw genoegen nam in mynen voorslag.
Mevrouw. Zo vrolyk, en zy weet het geval nu? Dat is vreemd.
Ik. Laat my, Mevrouw, den geheelen Brief maar eens leezen: myne Vriendin
bemint haaren Broeder; doch de droevigste voorwerpen hebben voor haar oog altoos
heldere punten, en een
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klugtig vernuft kan wel met een goed hart gepaard gaan.
Mevrouw. Hier van ben ik volkomen overtuigd; en daar om bemin ik het overal,
waar de reden den toon geeft. Vrolykheid neemt my altoos voor iemand in; het blykt
dan zo, dat alles helder en welgesteld is. [Chrisje keek onderwyl, als of zy zeide; ‘dat
is nu allemaal goed en wel, maar zouden wy nu niet liever den Brief leezen?’]
Ik las dan; en nimmer heb ik Chrisje over de grappigste gedeelten van een fraai
Blyspel zo zien lachen, als om zulke brokken uit uwen Brief. Niets gaat er voor haar
verlooren.
Mevrouw. Ik bedank u voor zo eene aangenaame Lectuur; uwe Vriendin heeft het
beste hart der waereld; en haar verstand lydt niets door haare dartelende geestigheid.
Groet haar vriendelyk voor my; zeg haar ook, dat ik my vereerd acht met den prys,
dien zy aan myne goedkeuring gelieft te hechten; dat ik, wat haar Broeder ook moge
misdreeven hebben, ten uiterste voldaan ben over de wys, waar op zy hem aangaande
denkt; dewyl her niemand minder dan eene Zuster betaamen zoude, tegen eenen
Broeder, hoe hy te beschuldigen zy, te getuigen. Ik zeide daar op: ‘dat u niets meer
eere zoude aandoen, dan dit getuigenis van Mevrouw Helder te ontfangen.’ En dat
is zeeker zo waar Daatje, als dat gy de klugtigste Vrouw zyt, die
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ooit een Man gelukkig maakte. Ik weet niet, of Mevrouw wel zeer voldaan is over
uwe Moeder; evenwel, zy zegt er niets van, dan dat zy haare Vriendin beklaagt.
Vervolgens gingen wy weder naar de zaal; en Mevrouw was den overigen tyd, tot
het Soupé toe, in haar kabinetje; ik geloof, dat zy daar zat te schryven. Wy spraken
geduurig al weer over uw Brief. Eindelyk viel Chrisje in zeer diepe gedagten.
Ik. [Op haar wang tikkende.] Een stuiver voor uwe gedagten, Lieve! [Zy herstelde
zich.]
Zy. Ik geloof, dat gy my te veel biedt, maar [Zy omhelsde my,] ik vraag excuus
over myne onbeleefdheid.
Ik. Een naauw afgepaste beleefdheid tusschen twee familiaire Vriendinnen, die
elkander daaglyks zien, is niet half zo in myn smaak, als die vryheid, die ons zelf
altoos doet zien, zo als wy zyn.
Zy. Gy zyt zeer vriendlyk, in myn eigen stelregel ter myner verschooning in te
brengen. Ik dagt daar nog aan den Brief; hy is origineel: ik bedank u nog eens voor
de lectuur daar van.
Ik. Alleen om dat hy origineel is?
Zy. Neen: maar ook, om dat ik met verrukking zie, hoe Mevrouw Ryzig over myne
Moeder denkt.....
Ik. [Haar invallende.] En ook, om dat gy nu
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weet, welk eene Vriendin zy van zekeren stouten Jongen is: niet zo?
Zy. Dat beken ik. Heden, het is zo natuurlyk, dat men gaarn heeft, dat onze Vrienden
recht gedaan wordt!
Ik. Heden, dit is zeer natuurlyk. Ik zelf hou te meer van Mevrouw Ryzig, om dat
zy myn lieven stouten Willem zo voorstaat, en geneegen is; [Chrisje bloosde, drukte
myne hand, zei niets; maar zulks is voor my niet meer noodig, als ik haar maar in
haare spreekende oogen zien kan.]
Zy verhaalde my vervolgens, dat zy een Brief had van Coosje Veldenaar, die
schreef, dat haar Broeder, de Majoor, onzen Vriend te **** gezien had. Zy gaf my
dien Brief; ik lag hem in myne Brieventasch, en ik neem de vryheid, om hem hier
in te stuiten; zend dien spoedig te rug. Ik weet echter wel, dat Chrisje voor u daar
geen geheim van maakt. Welk eene Vriendin is dit! De Familie gaat wel dra naar
Buiten: dan hoop ik de beminlyke Schryfster te zien; niet zo onbereekend voor haar
gezelschap als voor een jaar of vier, toen wy haar eens te Amsteldam ontmoetten.....
Maar gy zult naar myne woorden weinig luisteren, als gy een Brief van Juffrouw
Veldenaar kunt te leezen krygen!
Wy begrypen maar niet, waarom hy niemand bericht toezendt, waar hy zich bevindt:
zyne verleegenheid moet groot zyn, want hy is ter-
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stond gevlugt, en zeker geheel onvoorbereid. - Chrisjes oogen stonden waterig; zy
hoestte een opkoomend zuchtje met moeite weg.
Ik heb ook eens met Renting over Willem in vertrouwen gesprooken. Hy bemint
Chrisje onuitspreeklyk. Myn Heer Helder is sterk voor hem; Mevrouw ziet hem met
onderscheiding. - Chrisje bemint hem niet; dit weet hy, maar de hoop is het leven
der liefde. Hy kende uw Broeder niet; maar schynt, zedert ik hem gesprooken heb,
te begrypen, dat hy geen onëer doen kan aan de achting, die ik voor hem betuig. Hy
denkt edel. Maar eene Chrisje Helder aftestaan! Wie zou dat kunnen doen?
Duizend groeten aan uwen besten Ryzig, en veel kusjes voor Jantje, zendt hier
nevens
Uwe liefhebbende
P. EVERARDS.
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Vier- en- veertigste brief.
Mejuffrouw Wilhelmina Heftig aan Mevrouw Dorothea Maatig.
Mevrouw, zeer ge-eerde vriendin!
Vermits er eenige verbittering ontstaan is tusschen myn Heer uw Man en Dominé;
iets, dat ik heel wel kan inschikken, en zeer menschelyk is, en waar van de Heilige
Apostelen, in den vryen staat der genade, niet zyn vry gebleeven, zo als wy dit alles
in 't breede kunnen leezen in de Handelingen der Apostelen, beschreeven door Lucas
den Euangelist: hoe dat er, namentlyk, eene kleine verbittering ontstond tusschen
Paulus en Barnabas; ik meen, over het al of niet mede neemen van Marcus: een geval,
dat byzonder veel overeenkomt met dat van Professor en myn Man; want Professor
wilde immers den Student Leevend gaarn mede neemen in den dienst des
Euangeliums, maar Dominé vond zulks niet goed. Zo dat, Mevrouw, om alle
wissewasje voor te koomen, heb ik Dominé afgeraaden aan Professor te schryven.
Wy, Vrouwen, zullen dat veel korter, en ook gemoedelyker kunnen behandelen. o
Mevrouw, ik voorzag
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wel, dat Dominé niet by zyn hart zoude blyven; dat de oude zuurdeessem der booze
natuur weder zoude aan 't gesten raaken; en dat hy nog zo heel vriendelyk niet aan
Professor zoude schryven; er is nog zo een Brief te beantwoorden, en Dominé moet
zó zeggen, dat hy zyn schat in een aarden vat draagt; zo als de Apostel, en die was
nu wel een uitverkooren vat.
Nu hoop ik maar, Mevrouw, dat gy zo veel op uwen Man zult verkrygen, als ik
op den mynen; en dat dus de Broederverschillen weer zullen bygelegd worden; dat
hoop ik.
Al zeer lang hield ik de party van Leevend; al heel lang ook; want ik heb hem in
myn hart lief, en zo hebben ook de Kinderen hem; en hy heeft veel ontfangen; en hy
kan nog zulk een licht in de Kerk worden; en hy wist zo met onze Kinderen op en
neer te gaan. Maar nu zie ik evenwel ook, hoe dat de zondige Natuur hem beheerscht.
Laaten wy des niet langer het kwaad goed noemen; op dat wy het wee niet over ons
haalen. Professor moest nu ook bekennen, dat Dominé dieper inzien had in den ouden
Mensch der zonde.
Heden, Mevrouw, hoe veel boosheden heeft de onbegenadigde Jongeling niet al
bedreeven! Hy heeft immers eene deugdzaame jonge Juffrouw verleid, bedroogen,
den dood aangedaan. Hy heeft geduëlleerd, gezwierd, gespeeld, Venus en
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Bachus gediend. En toen hy het Meisje, (wie weet in wat staat!) van verdriet heeft
laaten sterven ven, is zyn conscientie wakker geworden, en zo wierd hy van een Deïst
een Ongodist en een Sociniaansche dwaalgeest; zo als dat zeer natuurlyk volgen
moest. Hy liep, om zich zelf te ontwyken, naar slegte gezelschappen, in plaats van
naar Gods huis, en de vergaderingen der Vroomen te gaan. En elk, die hem vermaant,
zo als de Heer van Goudenstein immers deed, slaat hy bont en blaauw, of vermoordt
de Menschen als vliegen. Hy is een Man als Kain, die een Man sloeg om eene buile,
ende eenen Jongeling om eene wonde. Hy doet zyne Moeder den dood, zyne Familie
schande. Hy staat op tegen zyn Stiefvader, dat evenwel een Man is, daar geen vinger
op te leggen is, en die heel geschikt en kerks is. Dit alles heb ik van zeer
geloofwaardige Menschen; en ook, myne lieve Mevrouw, ik geloof niet ligt, al heel
niet. Maar hem nu nog voor te spreeken, dat is zonde, en zonde is ongerechtigheid.
Dit mogt gy Professor, die zo veel in zyn hoofd heeft, wel eens herinneren; zo doe
ik den mynen nog al eens, en dat met vrugt.
Het is zeeker spytig, als men moet zien, dat wy te leur gesteld worden omtrent
iemand, daar wy hoog mee liepen; zo als Professor deed met zynen Leer- en Lieveling;
en het komt daanig op den ouden Mensch aan, als men dat bekennen
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moet. Mogt het ons maar leeren, zo veel niet op eigen kragten te steunen en te leunen;
of op ons eigen verstand te vertrouwen: want Salomon zegt zeer wel: Hoogmoed
komt voor den val: waar uit myn Man heel aartig den val van Adam kan bewyzen;
al hadden wy het verhaal van Mozes niet; dat nu ook al door Hoogduitsche
Godgeleerden voor een Poëtisch stuk, helaas, wordt aangezien. Zulke diep ellendige
tyden beleeven wy nu al! De reputatie van Professor hangt er aan, dat hy nu niet
meer voor Leevend pleit.
Wel, myn lieve Mevrouw Maatig, er gaan hier al heele slegte praatjes! Sommigen
zeggen, dat Professor groote voordeelen behaald heeft by Mevrouw van Oldenburg,
in haaren Zoon zo lange voor te staan; andren willen, dat uw oudste Zoon met Leevend
veel uitstaans heeft; en dat uw Dogter, Juffrouw Betje, met den Student overäl op
de praat is; dat my spyt, om dat het zo een lief Meisje is. Ik geloof zulke lelyke dingen
maar in 't geheel niet; want ik zeg altyd, waren er geen babbelaars, daar waren geen
lasteraars; want van praat komt praat, en ik hou my altoos overal buiten, daar ik my
best by vinde, en u ook aanraade. Professor moest maar zeggen, dat Leevend hem
misleid heeft, en dan is alles wel; want Professor zal altoos geloofd worden boven
een Student.
Ja, ik kan dat nog al begrypen. Professor zal
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gemeend hebben, iets grootsch van zyn Leerling te maaken; op dat men nog eens
zeggen zou: ‘Dit is de geliefde Leerling van Professor Maatig.’ ô, Het bedorven hart
wil dien weg maar te gaarn op! zo denkt Collega Doorgeleerd er over, gelyk zyn
Vrouw my ten minsten verhaald heeft.
Ik ben van de week by de jonge Mevrouw gegaan, om het geval heel voorzichtig
te zeggen; maar zy wist alles van A tot Z! Ik vond er myn Heer van Oldenburg, die
schrikkelyk boos was; en die wil van Leevend niet hooren; het is maar heel erg,
droevig, dat moet ik zeggen! De ziekte zyner Vrouw kan evenwel zyne boosheid
nog al vergeeflyk maaken; het is voor hem ook niet aartig; en hy heeft zyn Vrouw
lief; trouwens, dat bleek; anders had hy haar niet genoomen, of haare kinderen zo
kragtig bevoordeeld; daar hy echter weinig dank van heeft. Er waren nog een paar
goede vrienden: de Vrouw is van Oldenburgs halve Zuster; de Man heeft al zyn geld
by de Zee gewonnen; heele goede onnozele menschen: dezelfden, daar Mevrouw
Ryzig by in de kraam beviel. (Ja, dat was ook een inval!) En die waren ook op
Leevends kant. Apparent heeft zyn Zuster haar wat wys gemaakt, om haar Stiefvader
te kwellen. Zo dat, dit allerliefst jong Heertje zal nog meer twist in de familie brengen.
Mevrouw Ryzig is my zeer afgeval-
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len; de Heer Ryzig is, zedert dat zy Moeder is, zo mal, (neen, zo kan men het nog al
niet noemen,) zo te vreden met haar, dat het nergens naar lykt. De oude Mevrouw
Ryzig, zo hoor ik althans, is niet zeer gesticht over het heele geval, maar begrypt,
dat het buiten haar is; en dat haar Zoon Juffrouw Leevend, niet haaren Broeder
getrouwd heeft.
Vader wil niets, Moeder durft of kan niets geeven. Ryzig en zyn Vrouw zyn jonge
luidjes. Zo dat het zal van Oom en Tante moeten komen. Ik ben nydig op Willem,
maar zal er gaarn wat by leggen, al moest ik my in myn huishouden wat behelpen;
al was het maar om de deur der genade nog voor hem open te houden, als hy evenwel
anders zyn hoofd moest verliezen. En daar is Dominé ook heel wel van; hoewel, die
bemoeit zig niet met de kas. Voor ik bekeerd was, zong ik wel eens:
De Geestlykheid wordt kort gehouwen,
't Is, met de raapen in de pot;
Als zy geen ryke Meisjes trouwen,
Dan regelt Meester Schraal het lot.

En ik denk ook wel eens: (zie, Mevrouw, gy weet ook van, hou uw fatsoen met een
leege beurs; schoone borden en geen vleesch,) ô Dominé zal ook t'avond of morgen
nog wel een Pro-
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fessoraat krygen van een honderd gulden of agt; als er zo veel Kinderen zyn, zien
de Heeren van Amsteldam op zo een beuzeling niet; ja, wy zyn toch nog oude
Vriendinnen; ik maak van myn hart geen moordkuil.
En ook, Mevrouw, als ik zo alles inzie, dan moet ik zo zeggen: wy allen zyn de
grootste zondaars. Ik heb ook een huisje vol. Onze Betje is de oudste van zes, en het
zevende kan alle daag er by komen; en die is nu nog geen twaalf jaar. Myne Jongens
zullen ook moeten studeeren; niet met myn zin; er zit niet op, en evenwel geld is ook
goeije waar. Zy kunnen ook verleid worden; en Dominé is daanig voor de Utrechtsche
studie; en ik ben meer voor de Leidsche. Maar myn oogen schieten my vol: zou de
arme Jongen sterven moeten! dat zou my zo bedroeven, dat ik het niet zeggen kan.
Maak toch, dat Professor eens een zagtmoedigen Brief aan Dominé schryft. Dominé
is maar wat driftig; anders is hy een best, een kostelyk Man; en de wyzen moeten de
dwaazen leiden. Ik zou zo gaarn zien, dat myne Jongens eens te Leiden studeerden;
en dit zit er niet op, zo de zaak niet wordt uit den weg genoomen. Ik heb ook nog
eene oude zucht voor Leiden, dat wil ik wel bekennen; om dat die Stad zo veel in de
Belegering geleeden heeft, en door den Heere zo wonderbaar is verlost, zo als ik wel
geleezen heb;
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dit kan op de Kinderen zulke indrukken maaken. Nu, Mevrouw, verschoon het
gebrekkige van deezen Brief. Gy weet by ondervinding, wat er, met een Kind vyf
zes om de ooren, te doen is. Ik krab zo maar wat by een, want ik ben geene geleerde
Vrouw. Groet Professor voor my.
Uwe Vriendin en Dienaresse,
WILHELMINA HEFTIG,

gebooren RAMMEL.
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Vyf- en- veertigste brief.
Kolonel Uto van Sytsama aan Mejuffrouw Christina Helder.
Waardste jonge dame!
Ontrust u niet, als gy deezen door myne pen geschreeven ziet. Uwe tedergeliefde
Vriendin is redelyk wel; wees des niet ontrust; dit dicteert my my myne waardste,
en ik schryf. Dat hier echter alles zo wel is, als ik wensch u te mogen berichten, kan
ik niet zeggen. De geliefde Mevrouw Veldenaar heeft zedert zes dagen zwaare
koortzen. Hoe gaarn wy ons zouden vleijen met de hoop, dat die haar niet zeer
nadeelig zyn zullen, durven wy ons hier niet in toegeeven. De Doctor zegt niet veel:
maar dat zwygen verstaan wy. Ik vrees het ergst. Het diep bedrukt gelaat des
eerwaardigen Heer Veldenaars toont, wat er in zynen boezem omgaat. Myne Beminde
is hartelyk bedroefd; maar altoos is zy groot, altoos met zekere stille waardigheid
gelykmoedig. Zy lydt echter des te meer in haar eigen zelf. - Alle de Kinderen zyn
bedroefd; de Lyderes alleen is bedaard. Hoe ontwikkelen zich onze karakters, als zy
in omstandigheden komen, waar in

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

278
zy werken kunnen; en geene entraves die belemmeren! Welk een schat der beste,
der edelste, der hart-uitbreidendste gevoelens heb ik ondervonden, zedert ik myne
geliefde beminde! Hoe roeren my de stille tooneelen der hnisselyke rampen! Van
hoe veel belang is voor my eene zwakke zieke Vrouw - de dierbaare Moeder myner
Veldenaar! Ik kende my zelf niet; ik wist niet, dat myn hart zo vruchtbaar konde zyn
in alles, wat de menschelyke natuur waardig is. In welk een lieven verband sta ik
zedert met myne medemenschen! Nu zie ik, hoe onvolmaakt wy zyn, ook als wy ons
van geene groote overtreedingen te beschuldigen hebben; en hoe ons eigen geluk
toeneemt, naar maate wy den weldaadigen kring, waar in wy werkzaam zyn, al meer
en meer uitzetten.
Waarom zouden wy uit de Boeken gaan leeren, het geen wy zelf kunnen beproeven?
Staat het dan niet aan ons, deugdzaam, en dus ook op de volkomenste wys gelukkig
te zyn? Wat heeft een eerlyk denkend Man met Leerstelzels te doen, als hy de
treffende voorbeelden om zich ziet, en dat wel in leven en werkzaamheid? Waarom
meeten wy naar onze eigene zwakheid de kragten van anderen af? Waarom houden
wy voor romanesq, voor harsenschimmig, al zulke vermogens en heblykheden, waar
van wy in ons zelf niet het minste ontdekken? Is het ook, om dat onze ydelheid
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en traagheid daar belang by hebben? Om dat wy nog liever verstandig willen schynen,
dan de moeite neemen om het te zyn? Om dat wy ons ontslagen achten van het jagen
naar volkomenheden, die wy voor onbereikbaar houden; of schynen te houden?
Zoude het zo niet zyn?
Geloof niet, lieve Vriendin, dat ik, zelf geen Man van eene geleerde opvoeding
zynde, juist daarom met te meer kleinachting op onze Geleerden nederzie. Integendeel.
Ik erken, dat zy der Maatschappy in duizend opzichten groote en voortreffelyke
diensten doen. Ik heb oneindig meer achting voor een Man, die my eene waarheid
leert, dan voor de heele Duitsche Ridder-Ordening, als die in eene Adelyke
vadzigheid, op haare vervallene Kasteelen, Geslachtboomen teekent. Ik meen echter,
dat een gezond oordeel, kennis van Menschen en zaaken, en eene geduurige
proefneeming op onze eigene zedelyke kragten, veele bespiegelende geleerdheid kan
opweegen, en ons beter voorbereiden, om in ons vak, als redelyke, zo wel als
gevoelige Bewooners deezer schoone waereld, nuttig te zyn. Dikwyl heb ik
geleegenheid gehad, om my de Fabel van de Spin en den Zyden-Worm te herinneren:
't is fraai; maar is het ook ergens nuttig toe? Een Smit is des boven een Kunstenaar
te stellen, die al zyn leven heeft besteed in het maaken van yzere Vliegen of
Kloosterbloemen; om dat hy het meeste nut aan
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de Maatschappy doet..... Maar ik zou, zie ik, u te lang met myn geschryf ophouden.
Indien het ergste zal gebeuren, hoe zullen dan de voornaamste Persoonen
uitschitteren! Het is my meermaal voorgekomen, dat de wyze Regeerder der waereld
zyne gunstelingen de geleegenheid gelieft te geeven, om zich zelf te leeren kennen,
op dat zy in de weloverdagte bewustheid, van zich zelf wel gedragen te hebben, hier
reeds hunnen loon aanvangelyk zouden kunnen genieten. Buiten die geleegenheid,
zouden zy minder gelukkig zyn; om dat zy minder van hunne deugd zouden
verzeekerd weezen.
Hoe treurt met dit al myn geest, als ik nadenk, hoe ongelukkig dit beminlyk
Huisgezin worden zal, wanneer deeze voortreffelyke Vrouw daar van gescheiden
wordt. Hoe veele jaaren bezielden vroomheid en vergenoegen deeze liefdryke familie!
Hoe onbenyd gelukkig was deeze waarlyk groote Man! De meeste Menschen kunnen
zich geen denkbeeld vormen, dat men gelukkig zyn kan, indien men op het woelig
tooneel der waereld geene prachtige vertooning kan maaken. Zy benyden des het
onwaardeerbaar huisselyk geluk niet van een Predikant, die nog op zyn eerste
standplaats is, en zeeker geen koets en paarden houdt.
Het hoofdoogmerk myner overkomst kan de hartvriendin myner beminde niet
onbekend zyn?
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De plaats, die ik in 't oog had, heb ik gekogt: ik blyf des in de nabuurschap, zo dra
ik myne demissie heb. Hoe weinig verdiende ik eene Juffrouw Veldenaar, indien ik
nu zelf maar schemeragtig sprak van iets, daar myn geheel hart mede vervuld is!
Zullen wy haast het geluk hebben, om u Buiten te zien? Het is ons leed, dat dit zo
lang vertraagd is: wy durven naar de reden daar van niet gissen. Dit weeten wy, dat
de Heer Renting hier geen plaats heeft, en te Rotterdam om zyn Kantoor blyven
moet. Wy allen verzeekeren myn Heer en Mevrouw Helder, als ook de lieve Mevrouw
Everards, van onze hoogste achting. Myne geliefde Coosje omhelst u teder, en ik
ken geen grooter eer, dan my te mogen noemen
Uwen ootmoedigen Dienaar,
U. VAN SYTSAMA.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

282

Zes- en- veertigste brief.
Mevrouw Cornelia van Oldenburg aan Mevrouw Suzanna Helder.
Zeer ge-eerde vriendin!
Ja, ik ben ten vollen overtuigd, dat uw oogmerk goed is; ik erken de meerderheid
uws verstands boven het myne; maar het komt my echter byster vreemd vóór, dat zo
eene deugdzaame Vrouw de yverige voorspraak myns Zoons is. Het is zeer hard
voor eene toegeevende Moeder, door eene zo waarde en beproefde Vriendin
beschuldigd te worden, met opzichte tot eenen Zoon, die den weg der zedeloosheid
blyft bewandelen! Die zich niet eens verwaardigt, om aan my, of iemand zyner
familie, een regel te schryven; die te trotsch is om iets te vragen van eenen Man, die
het recht verkreegen heeft, om onze uitgaven te regelen, en daar zelf zo discreet in
is voor zich zelf. Hy heeft zeeker noch geld noch kredit: het verderflyk spel zal dan
zyn toevlugt blyven, en hy van de eene spoorloosheid tot de andere overslaan.
Ik heb geen reden, om onvoldaan te zyn over myn Heer van Oldenburg, wanneer
ik maar niet
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al te partydig voor mynen Zoon ben; iets, dat gy zelf zoud afkeuren. Het kan zeeker
geen naerstig, geschikt Man aangenaam zyn, dat zyne Vrouw blind zy voor
schandelyke gebreken van haaren Zoon. Een Zoon, die niet weet, wat het zegt, aan
eenen Man, dien ik evenwel voor my verkoos, onderdaanig te zyn. Een Zoon, die zo
veel verstand heeft, zo zedig is opgevoed, en van wien wy zo veel goeds verwagtten.
Dat myne Dogter zo met haaren Broeder heult, zou my bevreemden, indien ik niet
wist, dat zy maar behoeft te weeten, waar door zy haar Stiefvader kwellen en
vernederen kan, om het ter hand te neemen. 't Is waar, hy heeft haar in haastigheid
het huis verboden; doch zy gaf hem daar toe te veel reden; en hy behoeft zeeker
geene insolenties te verdragen, van jonge lieden, die hy zo considerabel heeft
bevoordeeld. Maar, dat myn Schoonzoon zyn Broeder, zo al niet vryspreekt, immers
volstrekt weigert hem te beschuldigen, is my wat veel ingewikkeld. Ik ben op Ryzig
en zyne Vrouw zeer moeilyk. Indien ik myne rust niet geheel wil verbreeken, iets,
waar toe ik zeeker niet verpligt ben, dan moet ik myn Man niet tegenspreeken, en
aan Leevend het loon zyner losbandigheid laaten wedervaaren.
Geloof echter niet, dat het slegt gedrag myns Zoons my niet bitterlyk bedroeft.
Ach, myne
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Vriendin, hy is niet altoos slegt geweest.... Hy heeft my zo teder, zo eerbiedig
bemind.... Hy is my eens zo dierbaar geweest!... Maar moet ik van eene Mevrouw
Helder beschuldigd worden, om dat hy slegte wegen bewandelt? Van eene Mevrouw
Helder, wier verheeven deugd ik eerbiedig, wier verstand ik waardeer; op wier
goedkeuring ik zo veel prys stelle! Moet zo eene Vrouw zyne voorspraak zyn - tegen
eene Moeder? Leeft hy? Is hy dood? Dit vraag ik my zelf duizend maal, hoe verstoord
ik ook op hem ben. Kan eene Moeder haar schuldig Kind vergeeten? Myne traanen
beletten my meer te schryven. Bid voor
Uwe ongelukkige Vriendin,
C. VAN OLDENBURG.
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Zeven- en- veertigste brief.
De Heer Willem Leevend aan Majoor Hendrik Veldenaar.
Myn Veldenaar!
Zoud gy my ook een oogenblik verdagt hebben - verdagt van ondankbaarheid? Nu
eerst kon ik schryven; laat dit alleen zo genoeg zyn. Myn hart sympathiseert met het
uwe: kan het des laage gebreken hebben? Dat is genoeg, dat moet genoeg zyn; ook
dan, als de waarschynlykheid tegen my getuigt. U bedanken? Edelaartig Man, Vriend
van myn hart, kan ik u bedanken, zonder u te beleedigen? Ken ik uwe wyze van
denken dan niet? Weet ik dan niet, dat uw deugdzaam, uw gevoelig hart juicht, over
de geleegenheid, die gy had, om een ongelukkig Jongeling zulke diensten te doen,
als gy my gedaan hebt? In mynen boezem heb ik uwe edelmoedigheid opgeschreeven:
woorden zyn te onvolkomen, te kragteloos..... ô Myn Veldenaar, ik voel, ik voel zo
sterk, hoe ik het zelfde zoude doen, dat gy deed, dat ik my onmooglyk kan
verwonderen over uwe behandeling te mywaards. Maar de wys, de onnavolgbaare
wys, waar op gy my behandeld
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hebt..... dit, dit treft my oneindig meer; dit verbindt my voor eeuwig aan uwe Persoon,
aan uwe belangen, ook dan, als de myne daar door zouden lyden. Gy zult ondervinden,
dat Leevend uwe vriendschap waardig is. Toen ik u de eerstemaal bezogt, was myne
geheele ziel gestemd om u hoog te achten; ik zogt uwe vriendschap; myn hart neigde
tot den braaven Zoon, den beminden Broeder eener familie, die ik zo hoog waardeer;
ik wierd te leur gesteld: maar hoe uitmuntend is reeds alles vergoed!
Nu, nu heb ik myn Vriend gevonden, en die, ô vreugd, is niemand anders dan
Hendrik Veldenaar; de geliefde Broeder eener Dame, die ik als eene Zuster bemin.
De Vriend van haar..... Ach, Veldenaar, ik moet zwygen; ik weet, dat ik zwygen
moet, ook tegen u, ô gy Vorst onder de Menschen. Gy weet niet, hoe ongelukkig ik
geworden ben! Ik klaag niet: ik voel alles, en dat, dat alles kan ik aan mynen Vriend
niet toebetrouwen.
[De Heer Leevend geeft hier een bericht, waarom hy den Doctor niet heeft
opgewagt, maar reeds vertrokken was, voor hy hem gesprooken had; als ook van
zyn tegenwoordig verblyf. Doch dit alles vonden wy omstandiger in den Brief aan
Mejuffrouw Belcour, waarom wy dat gedeelte hier agter wege laaten, om alle
herhaalingen te myden. Vervolgens schryft de Heer Leevend.]
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Ik bevinde my nog niet volkomen hersteld; ik geniet hier aanvangelyk die rust, welke
my zo lang ontvlood. Eens, myn Vriend, zult gy myne geheele historie weeten; niet,
op dat gy my zoud vryspreeken van moedwillige misdryven; gy verdenkt my daar
niet van; maar op dat gy zoud kunnen oordeelen, of ik vriendschap ken en
onderscheide van liefde: mooglyk heb ik daar by nog eenige andre zedelyke
bedoelingen. Laat den inleggenden een veilig adres geeven. Hy is voor my, en voor
haar, die hem zal ontfangen, van het uiterste belang. De andere Brief is voor myne
Zuster: beiden beveel ik u ten sterksten aan. Myne hand weigert my langer te dienen.
Behoef ik u te verzeekeren, dat ik u vuurig omhels, en myn grootsten roem stelle in
te zyn de Vriend van myn Veldenaar?
W. LEEVEND.

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

288

Agt- en- veertigste brief.
De Heer Willem Leevend aan Mevrouw Alida Ryzig.
Tedergeliefde zuster!
In de eerste ontroering, na het door my bedreeven ongeluk, schreef ik u eenige
regelen..... Zedert dien dag tot op heden is het my onmooglyk geweest, om u eenig
bericht van my te doen toekomen. Maar wat kan ik ook te schryven hebben? De daad
is gepleegd; en myn leven in gevaar, immers myne veiligheid, indien ik daar voor
niet alle mogelyke zorg draag. Hoe smagt ik van verlangen om te hooren, hoe gy,
myne lieve Zuster, hoe myne tederbeminde Moeder zich bevinden, na u dit bedryf
is ter kennis gekomen! Ik hoop immers, dat gy beiden wel zyt, en ik my zelf niet nog
meer te wyten hebbe. - Ik hoop, dat de harmonie tusschen Mama en u in volkomenheid
blyft. Hier op vertrouwende, en uw goed hart kennende, verstoute ik my, om aan
haar, door uwe tusschenkomst, deeze regelen te schryven: door uwe hand zal zy die
willen ontfangen.
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Tedergeliefde moeder!
Hoe aarsselt myne pen, als ik my de eere zal geeven, om aan u te schryven! Myne
hand beeft van eerbied en droefheid. Ach, ik heb de beste der Moederen bedroefd,
de toegeeflykste.... Ik heb niet voldaan aan de verwagting, die gy van myne goede
opvoeding, en het voorbeeld, dat gy ons gaaft, zo billyk moest hebben. Ik heb niet
genoeg gewaakt over myne driften; myne gevoeligheid niet wel geleid. Ik heb myne
verwaandheid gekoesterd, en ben gevallen! Ik ben (hoe beeft myn gekoeld hart te
rug voor deeze gedagten!) ik ben in de wreede noodzaaklykheid gekomen, om myne
handen met het bloed van mynen medemensch te bezoedelen; of om zelf het ontydig
slagtoffer zyner woede te zyn. Nu vlugt ik voor den Burgerlyken Rechter, om my
ten minsten voor eene gevangenis te bewaaren. Ik zal uw medelyden niet opwekken,
uw hart niet doen bloeden. Ik onderwerp my aan de harde gevolgen myner
verkeerdheid. Ik vraag om niets, dan om uwe vergeeving. Vergeef my, myne geëerde
Moeder, myne overyling, myne jeugdige dwaasheden. Vergeef my alles. Meer bid
ik niet; maar buiten die vergeeving, is my het leven een last. Om in uwe gunst hersteld
te worden,
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smeek ik niet: ach, laat my die door myn goed gedrag herwinnen! anders ben ik die
onwaardig. Ach, wist ik, wist ik of deeze bede verhoord zy! Laat ik my mogen
noemen, zo als myn hart my gebiedt,
Uw liefhebbenden gehoorzaamen Zoon en Dienaar,
W. LEEVEND.

En nu bid ik u, waarde Zuster, dat gy ter geleegener tyd deeze regels aan onze Moeder
voorleest, en myne ootmoedige verzoeken by haar ondersteunt. Dit durf ik u
verzeekeren, dat uw Broeder niet zo schuldig is, als hy veelen zal voorkomen: eens
zal ik myn geheel hart voor u openen; maar gy zult my nooit wederzien, indien ik
niet met een opgerecht hoofd my in veiligheid en in eer overal kan doen zien.... Vaar
wel! myne lieve Zuster; omhels uw Man voor my; kusch het Kind. Leef gezeegend,
en denk nu en dan eens aan
Uwen liefhebbenden Broeder,
W. LEEVEND.

Een Brief aan het adres van Majoor Veldenaar zal my wel geworden.
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Negen- en- veertigste brief.
De Heer Willem Leevend aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Waardste Belcour!
Nu eerst kan ik onderneemen, om te zien, of ik schryven kan. Ik ben zeer krank
geweest: het weinig beduidend ongemak aan myn regter- voorarm heeft my
onbeschryflyk veel doen lyden, door de verkeerde wys, waar op het behandeld wierd.
In de eerste dagen telde ik het niet; ik dagt er haast niet aan, maar het verërgerde
zeer, en toen viel ik in de handen van een onkundig Kerver, die my in zyne
onweetendheid veel smarte heeft aangedaan. Of myne zwaare ziekte daar uit, of uit
eenige andere oorzaaken ontstaan is, weet ik niet; dit is zeeker, dat ik niet heb kunnen
schryven. Dit is het niet al. Ik weet, dat ik niets minder dan een bloodaard ben; maar
het vreeslyk denkbeeld: ‘Het Gerecht volgt u, en zal u, waar het u vindt, arresteeren:’
een geheele sleep van zwarte gebeutenissen, die er langs zulk een Treurtooneel
zwerven; de traanen myner Moeder; die myner Zuster; een zucht van haar, die my
versmaadt, maar die ik aanbidt! - Ik kon niet schryven..... Hemel! verdiende ik wel,
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dat iemand deezer geliefde Persoonen, dat gy, Vriendin van myne Lotje, vroeg: ‘waar
is Leevend?’ Zonder u te vermoeijen met het nederzetten deezer overdenkingen, zal
ik u, het geen my ontmoet is, melden, en daarom van dien dag beginnen, waar op ik,
getergd zynde, den degen trok. Onze Vriend Roulin zal u zeeker wel iets gezegd, en
u het Paket Papieren, dat in myne Bureau lag, ter bewaaring gezonden hebben.
Myn laatste Brief aan u bleef onbeantwoord. Ik meende, dat gy my, om eenige
ongereegeldheden, waar van gy my verdagt, verachtte, en u voords niet meer met
my wilde moeijen. Eenige dagen wagtte ik alle morgen een Brief; maar telkens te
leur gesteld zynde, deed ik myn best, om dit grievend denkbeeld: ‘de Vriendin myner
Lotje veracht my,’ uit mynen geest te verbannen. Onbekwaam geworden om te
denken, om te studeeren, en by ondervinding ziende, dat gezelschap, het mogt dan
goed of wel niet goed zyn, my het meeste hielp, om my my zelf te doen ontvluchten,
ylde ik daar heenen. Geen Vriend van ruwe dartelheden, en ten hoogsten afkeerig
van slegte Vrouwen, geen drinker zynde, schoot er niets over dan het spel. Klein spel
voldeed niet; het hield my niet genoeg bezig; het intresseerde myn geest niet. Ik
speelde om die reden altyd verbaasd hoog, en had het ongeluk om veeltyds te winnen.
Onbeschryflyk sterk vuurt
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het grof speelen onze dierlyke geesten aan; gy kunt u niet verbeelden, myne Vriendin,
hoe het ons inspant, doet gisten, afmat, en hoe wy als dan toevlugt en verkwikking
zoeken, niet by den slaap, maar by den wyn. Op zekeren dag, uitgelokt door het
schoone weder, liet ik myn paerd zadelen, en zeide aan Roulin, dat ik mooglyk een
dag of vier uitbleef, maar dat ik in de Herberg * * * zyn moest, om een paar Vrienden
te spreeken, die ik daar zeeker vinden zoude. Hy wandelde dan voor uit, en ik vond
hem daar, toen ik afklom. Daar zynde, vond ik myne Vrienden nog niet: ik wagtte
des; de tyd was de myne. Daar op treed ik in een kamer, alwaar eenige Studenden
zaten te speelen. Onder hen was ook van Goudenstein, dien ik nog niet na zyne
t'huisreis gezien had. Ik maakte party, terwyl ik toch wagten moest. Hy plaatste zich
onbeschoft regt voor my, trok zyn hoed in de oogen, en zag my zeer sterk in 't
aangezicht. Ik verwaardigde my niet om juist zo te doen. Dit maakte hem kwaad.
Hy bemoeide zich met myn spel; ik zweeg nog al. Hy sprak my zeer onbescheiden
toe; ik zweeg, hoewel ik my bezwaarlyk bedwingen konde. Door het spel en den
wyn, (ik dronk sterk door,) nog al meerder verhit wordende, kookte myn bloed
geweldig. Myne bedaardheid vermeerderde hier door niet. Ik verloor het spel; van
Goudenstein klopte hier-
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op myn party op den schouder, en luisterde hem iets in, waar over die, my sterk
aanziende, begon te lachen. Hier door aangemoedigd, ging hy voort, en zeide, zo
hard spreekende, dat ik het duidelyk genoeg verstond: deeze kwant heeft veel beter
den slag, om een aartig Meisje te debaucheeren, dan van zuiver Ombre te speelen.
Ik voelde, dat ik bestorf; ik kon niets zeggen; myne wangen beefden; myne oogen
schooten blixemstraalen; maar, (ging hy voort, nog al half luisterende,) het lief Kind
te laaten sterven, en dat van hartzeer; dat was al te boos; nu, om de rekening effen
te maaken, heeft hy zich over de arme ziel in den rouw gestooken; den aanstaanden
Pastoor staat dit montuur wel genoeg. Ik sprong overend, en met een vloek, dien ik
my schaam te schryven, dreigde ik my te wreeken. Laffe schurk, Lasteraar, heb ik
u nog niet genoeg gestraft? Hier, myne Heeren, is de deugeniet, die weigerde om by
eene dergelyke geleegenheid tegen my te trekken. - Dat liegt gy, en ten bewyze zie
daar! Hy trok: ik had naauwlyks tyd, om my in postuur te stellen, toen ik reeds zag,
dat hy my wilde over hoop stooten. Al myne kragt en vlugheid waren naauwlyks
toereikend, om zyne dolle stooten aftekeeren. Hy kwetste my even boven de
regterhand, en meende my toen een veel erger wond toe te brengen; die stoot miste,
en hy liep zo verwoed in mynen degen, dat hy ter neêr stortte,
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en een gulp bloeds opgaf. Men rukte my in eene andere kamer. De meeste Studenten
waren dronken. Zy, die nog het best in staat waren, toonden zich myne vrienden; zy
hielpen my, zo goed zy konden, want myn arm bloedde vry wat, en myn hand was
verwrikt. Hy is dood, vlugt! riep een uit den hoop. Men hielp my daaröp te paerd. Ik
reed door, niet weetende, waar ik my bevond, dan alleen, dat ik naar den kant van
Utrecht ging. Het was middernagt, toen ik my in een open veld bevond; ik hield niet
stil, voor de maan onderging. De nagten waren kort; ik hield stil, en ontdekte een
schuur: ik opende de deur, niet in staat zynde, om van dorst en vermoeidheid langer
te paerd te zitten. Ik viel op een bos stroo. Tegen den morgen trad er een knaapje in
de Schuur, dat ik tot my wenkte, en verzogt om wat te drinken te hebben. Meer
verwonderd dan verschrikt, haalde hy een pot met water: - nooit dronk ik met zulk
een smaak, nooit zal ik meer met zulk een smaak drinken. Om tien uuren stond ik
op, ging in huis, bedankte de goede menschen, liet myn paerd grazen, en reed voort.
Ik merkte wel, dat ik verdwaald was, en zette myne reis meest al buiten om, en hield
my in den omtrek van * * * weder stil. Nu zag ik eerst, dat ik een anderen rok en
hoed had, en dat ik een beurs in myn hair droeg, (dat te paerd zittende niet met de
gewoonte overeenkomt.) Of men my dus ver-
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kleed had om my te beveiligen, dan of men my in de confusie een ander kleed had
aangetrokken, weet ik niet. De hoed, en de beurs in myn hair doet my het eerste
vermoeden. Ik was over deeze blyken van deelneeming zeer getroffen. Ik rukte de
beurs terstond uit myn hair, en stak die in myn zak. Myne hand daar op machinaal
in myn kamisool steekende, vond ik er een groene beurs in, die my niet behoorde,
en daar in eenig geld. Ik ontroerde; myn hart klopte, ik begreep nu alles: Ach, (zeide
ik,) edelmoedige Wildzangen! de Hemel beloone uwe goedhartigheid. Al myn
voorraad bestond nu slegts uit tien ducaaten; nevens een weinig noodzaaklyk linnen,
dat ik in myn Valies gelegd had, wyl ik van oogmerk was, een dag of vier uitteblyven.
Ik zette myn reis voort op ***, altoos den grooten weg mydende, zo dat ik verbaasd
veel omreed. Nu begon ik eerst by my zelf te komen. Nu en dan vroeg ik eens naar
den weg, doch reed dien nooit op, om niet agterhaald te worden. Des avonds kwam
ik in een aanzienlyk Dorp; aan het uiterste daar van vernagtte ik, en schreef een Brief
aan myne Zuster; liet dien Brief daar; ik hoop, dat hy bezorgd is. Het weer was
ondraaglyk heet; ik voelde, dat ik zeer onpasselyk wierd; myn arm was pynelyk. Ik
besloot, dewyl ik niet langer kon zitten, naar een huis te ryden, daar ik niet verre
afwas, en 't welk, op eene soort van een heide, vry wat van

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

297
een Dorp geleegen, stond. Daar hield ik stil; het was een armhartig Bierhuis, van alle
gemakken verstooken. Rust en voedzel; meer eischte ik niet. Myn paerd bezorgd
hebbende, ging ik te bed, doch de pyn in myn arm belette my te slapen. Ik liet een
Chirurgyn komen; men bragt er my een, die my wonderen van zyne bekwaamheid
verhaalde; en my zeer omstandig poogde te beduiden het geen ik smartelyk ondervond,
namelyk, dat myn hand verwrikt en myn arm zeer ontstooken was. Daar viel ik ziek
te bed; zo lang ik geld had, deed men my taamlyk wel; maar dewyl zy my voor een
Hollander hielden, moest ik betaalen, of ik in een voornaam Logement te Amsteldam
was. Ik moest ook alle daag voor my en het paerd afbetaalen. Ik raakte des in weinige
dagen geldeloos. Toen men dit merkte, en zag, dat ik myn Orloge (het Orloge myner
dierbaare Lotje) niet wilde afgeeven, stelde niemand eenig belang meer in my, dan
eene der Boeren-Meiden; die my naderhand nog zo veel goed deed als zy kon. Van
het kostbaar Ornamentje, dat ik in myn boezem droeg, hadden zy niets gemerkt. Daar
lag ik dan in een morsig vertrek, op een ongemaakt bed; alles ontbrak my, ook het
water, om in de koortzen myn dorst te lessen; tot dat de Meid my de bermhartigheid
bewees, van my nu en dan eens wat drinken te geeven, en myn bed te vermaaken,
als ik dat veelen kon.
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De moed ontzonk my. Ik verloor alle liefde tot het leven. Met eene kille
onverschilligheid zag ik op het aannaderende laatste tooneel van alle menschelyke
dwaasheden, rampen en vermaaken. Ik verviel in eene allernaarste ongehechtheid
aan alles. Alles, wat ik gedaan en geleeden had, zweefde flaauw en in duizelagtige
schemeringen voor myn verzwakten geest. Dikwyls dagt ik aan myne lieve Moeder;
en dan vloeiden er groote druppels traanen, zonder veel bewustheids, langs myne
wangen. Het Orloge hield ik, hoe verzwakt ik was, aan den gang, hoe veel moeite
dit my ook kostte. Het dierbaar Ornamentje hield ik uuren lang aan myne verstyfde
lippen. Ik verergerde daaglyks; zy vroegen my, wie ik was; dat wilde ik niet zeggen;
ik hoopte hier onbekend te sterven.
Verlaaten van alle gevoelige weezens, en geenzins in de gunst van hem, die alles
regeert; - hoe ellendig, hoe allerellendigst moet dit niet zyn, voor een zo gevoelig
karakter, als het myne! ô Myne Lotje, zy alleen zou dit hebben kunnen bevatten! Na
geheel verzwakt te zyn, merkte ik echter, dat ik begon te beteren. Ik wierd minder
moedeloos. Ik hield my weêr ergens aan vast. Laat ik u alles zeggen..... aan dit
denkbeeld hield ik my vast: ‘De schoone Helder zou haaren eertyds geliefden Willem,
haar Vriend en Speelmakker, hier in zulk eenen staat niet kun-
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nen, niet willen zien, zonder een teder medelyden met hem te hebben; haare gevoelige
ziel zou zich zeeker in eenige vertroostingen ontbinden; mooglyk noemde zy my
nog eenmaal haar lieven Willem, en hield zy my niet zo heel schuldig.’..... Ach,
Belcour, die niet bemint, kan nooit bevatten, welke balsemryke, welke
geestopheffende aandoeningen dit denkbeeld in my verwekte! My te doen
wederkeeren tot die hoop, die ydel is - van haar mooglyk - myne ziel bezwymt onder
het schryven - nog eens de myne te noemen....... ô Belcour! Belcour! Chrisje Helder
de myne!.... Haar, die ik zo onveranderlyk bemin, de myne te noemen...... Dit
denkbeeld hechtte my nogmaal aan het bemind bestaan. Ik reikhalsde, ik dorstte, ik
smagtte, om weder te leeven.
Myn eetlust kwam weder; men bragt my niets. Op eenen nadenmiddag stond ik
op, kleedde my, kwam met moeite in het voorvertrek, om te zien, of ik niet iets zoude
kunnen krygen. Niet lang was ik daar geweest, toen er een Officier inkwam: hy gaf
zyn paerd aan een knegt, en trad naar binnen. Myn hart klopte. Ik kende hem terstond,
maar schaamde my, my te doen kennen. Ik sloop agter hem naar een anderen hoek
der kamer. Hy plaatste zich, en eischte een fles wyn. De Waardin merkende, dat ik
beneden was, had de onbeschofdheid, om my op de allertergendste wys
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geld af te vorderen. Ik wierd verdrietig; zy kwaad. Ik wilde volstrekt het Orloge niet
geeven; en vermits ik laerzen aan had, had ik geen stuk zilver by my, dat veel bedroeg.
Ik was ongeduldig en verleegen, maar sprak weinig en zagt. De Officier kende my
nog niet; hy vroeg echter zeer beleefd: of hy my van eenigen dienst zyn konde?
Belcour! Gy kent Lotjes Willem! Ik gaf een gil, viel hem om den hals, schreide
aan zyn hals traanen van blydschap, van droefheid, van dankbaarheid, van
vriendschap. Veldenaar! riep ik uit. Ik wierd verstaan, ten vollen verstaan; het hart
myns edelmoedigen Bescherm-Engels klopte met het myne sterk door. Hy wierd
myn Vriend: de dood zelf zal dien band niet verbreeken. Zyne ziel stemt met de myne
in. Hy is een gevoelig Man. Hy zag een ziek, ongelukkig, van elk verlaaten Jongeling,
dien hy maar éénmaal gezien had; hy hield geen afstand; hy vroeg niets. Hy hielp
my, hy hielp my, zo als een Vriend helpt. Myn hart had nimmer zo eene sterke
behoefte, om zich te moeten openen. Ach! zedert myne dierbaare Lotje my verliet,
had ik het nooit regt kunnen ontsluiten. Wat, waardste Belcour, zoude ik u niet
aanbetrouwen; maar gy zyt zo geheel reden en bedaardheid; ik zie u zo geheel boven
my geplaatst: ik sympathiseer niet met u. Ook dit, weet ik, kunt gy geene beleediging
achten, dewyl
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myn oogmerk niet zyn kan, eene zo uitmuntende Vrouw te beleedigen.
Ik sprak veel; hy luisterde, niet alleen met de welleevendheid van een welöpgevoed
Man, maar met de tedere deelneeming van eenen waaren Vriend, die belangneemende
houding, die onze ziel opheft, die ons hart vertroost, voor de lippen nog iets
geantwoord hebben. Zyne vriendelyke opbeuringen; zyne werkzaame liefdaadigheid,
die alles voor my voldeed, en zo veel in zyn vermogen was, zorgde voor het
aanstaande; zyne medelydenheid in het beschouwen van myn arm; de verpligtende
vraagen, die hy my deed; konde ik u alles zo beschryven, als het voorviel! Zyne
onderrigtingen, hoe ik best voort zoude komen; het bescheiden te kennen geeven,
dat hy begreep, waar om ik al moest verleegen zyn, zonder juist iets te noemen;
konde ik alles verhaalen! Hy beloofde my, des anderen daags den Regiments Doctor
te zenden. Hy moest gaan; zag geduurig op zyn Orloge........ reekende ten naauwsten
uit, hoe lang hy onder weg zyn moest..... stond op, omhelsde my met aandoening,
kuschte myn voorhoofd, sprak niets. Ik was byna zinneloos, toen ik begreep, dat hy
gaan moest. Ik hield hem met beevende armen aan mynen boezem, zag hem door
myne traanen in het gezicht. Hy ontwikkelde zich met smart uit myne armen, haalde
zyn hoed in de oogen,
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steeg te paerd: ik stond nog als een beeld op dezelfde plaats, toen hy reeds uit myne
oogen verdweenen was.
Ik was te verzwakt, te sterk ontroerd, te overstelpt, om toen al het zalige te kunnen
genieten, 't welk toen myn deel was. Duizendmaal herhaalde ik: Veldenaar, de
deugdzaame, de uitmuntende Veldenaar is myn Vriend! Alles kan nu nog te recht
komen!
De lieden in de Herberg, voldaan zynde, waren weder vriendlyk en wel tegen my;
de dryfveer, belang, was weer opgeligt, zy konden des weder werkzaam zyn: de
Militairen zyn hier in groote achting; een Officier was myn Vriend, had alles voor
my voldaan. Zeer zeeker zoude ik des den Doctor hebben afgewagt; maar, laat in
den avond kwam hier een luchtige knaap, zo als ik aan zyne stem en manier van
spreeken bemerkte, want ik zag hem niet. Die kende my; immers, ik denk het, en
zyne komst alhier kwam my zeer bedenklyk voor. Het was, zo als ook bleek, niemand
anders, dan de Lyfknegt van van Goudenstein, die direct uit Holland kwam, in dit
huis bekend zynde, aan de praat raakte, over zyn reis, en het ongeluk, dat zynen Heer
getroffen had. Hy, schynt het, was in de stal geweest, en had daar myn paerd gezien,
't welk hy kende. Men moet weeten, wat het zegt, zyne vryheid en veiligheid in gevaar
te zien, of men kan niet bezef-
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fen, dat ik, in plaats van den Doctor en nader bericht van mynen Vriend aftewagten,
terstond van daar vertrok; niettegenstaande myne kragteloosheid en gebrek aan alles.
Spoedig nam ik een weinig linnen uit myn Valies, en vertrok, zonder dat iemand
zulks bemerkte.
De nagt was schoon en helder; ik ging zagt, maar voelde, dat ik niet langer op de
been blyven kon. Ik zette my op eenen heuvel, en leunde moedeloos tegen eenen
afgeknotten eikenboom. Ik hoorde een Boerenwagen vry hard aanryden; myn hart
sloeg. ‘Wierd ik agtervolgd?’ Ontvlugten? Onmooglyk! In deeze vlakte, en byna
bezweeken door vermoeidheid. Myn vrees was ydel. De wagen naderde; er zat maar
een Man op: digt voor by my rydende, zag hy my; hy hield stil, maakte zyne paerden
vast, en kwam naar my toe. Dit gaf my reeds een goed denkbeeld van den Man. Hy
vatte myne hand, en vroeg my met een Overyssels, of nog hooger accent: wat my
deerde, en of hy my helpen kon? Ik antwoordde deeze vraagen zo goed ik konde; zei:
dat ik verdwaald was, en de koorts had; vroeg, of hy my mede wilde neemen? - Gaarn,
maar ik woon nog wel zes uuren van hier. - Kunt gy my herbergen, dan is my de
plaats, waar gy my brengt, vry onverschillig. - Wy hebben nooit lieden geherbergd,
maar dat zal wel gaan. Ik rees op, en zette my op den wagen.
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Hy reed weer sterk; en in den morgen kwamen wy voor eene afgeleegen Boerdery,
die er taamlyk wel, voor dat gewest, uitzag. Hy reed den wagen op stal, ging
vervolgens naar de huisdeur, die maar met een houten klink gesloten was, en riep,
in huis gaande: dat hy daar was met een Hollander. Terstond kwam er eene zeer
oude frissche vriendelyke Vrouw te voorschyn. Hy noemde haar Moeder, en vroeg,
of de Kinderen nog sliepen. Hy had dit nog naauwlyks gevraagd, of er kwamen twee
Kinderen uit eene bedstede springen, die hem alle vriendelykheden beweezen, en
die hy op den schoot nam. Zy scheenen een jaar of agt, en zagen my vreemd genoeg
aan. De oude Vrouw zette de tafel by 't vuur, en ik zag wel dra op dezelve spys, voor
zes uitgehongerde Menschen. Myn arm was zeer pynelyk; maar myne graagte deed
my van een zeer goeden bry smaakelyk eeten. Een zuiver bed, hupsche lieden, myne
groote vermoeidheid bezorgden my een slaap van verscheide uuren. Opkomende,
was de Man reeds uit; maar de oude Vrouw en de Kinderen waren in de wooning.
Zy zag wel, dat my iets mankeerde. Ik zeide haar, dat myn arm zeer pynelyk was;
zy bezag die naauwkeurig. Hoor Jonker, (zeide zy,) wy oude lieden, die op het land
wonnen, en veele Kinderen grootgebragt hebben, weeten doorgaans meer, dan de
Chirurgyns, die hier omstreeks woonen. Wilt
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gy my vertrouwen, ik zal u helpen. - Niets liever. - Hier op waschte zy myn geheelen
voorarm en hand met laauwe melk, waar in zy het sap van eenige kruiden uitdrukte.
Onuitspreeklyk zagt en stoovend was die wassching. Zy zuiverde de wond, lag er
een pleister op, en bezwagtelde myn arm en hand in zuiver zagt linnen. De
vriendelykheid deezer Vrouw, de verligting, die ik kreeg, roerde my dermaate, dat
er, terwyl zy my hielp, eenige traanen op haare handen neder vielen; zy zag opwaards,
noemde my een goed Jonker. - Ach, lieve beste Vrouw, (zeide ik,) noem my dus niet;
ik ben geen Jonker, ik ben een ongelukkig Jongeling; noem my uw Kind, uw Zoon;
nooit zal ik vergeeten, wat gy nu aan my doet. Ik hoop dit eens door daaden te toonen.
De Kinderen stonden aan myn schoot, en streelden myne wangen, maar zeiden niets.
De goede Vrouw was als eene Moeder: meer kan ik niet tot haar lof zeggen. Ik verzogt
haar om linnen, dat ik hoog noodig had; zy gaf het my terstond; ik zag in een spiegel,
dat ik er zeer vervallen en ontredderd uitzag; maar ik was niet meer moedeloos.
Tot nog toe had ik geen denkbeeld gehad, wat het zegt ergens om verleegen te
zyn. Nu voldeed ik behoeftens; alles was weldaad, alles was genot. Ik hoopte in deeze
stulp myne gezondheid te zullen verkrygen: myn arm was reeds des an-
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deren daags zeer veel beter. Ik kon echter niet schryven. Deeze Menschen hadden
het niet geleerd. Er was ook niets, dat naar schryftuig geleek, in het geheele huis te
vinden. Hoe trof het my, myn' Vriend niet te kunnen berichten, waar ik my bevond!
Van hem de noodige adressen niet gevraagd te hebben! Alles had ik door de komst
van den Doctor vernoomen, indien ik niet vertrokken was. Een paar woorden, op de
tafel gelaaten, zullen hem de reden myner vlugt gemeld hebben. Eenige dagen daar
na, reed de Huisman naar een vlek, dat hier een uur of vier van daan legt, en bragt
my pennen, inkt en dit slegt papier mede. Nu (welk een schat voor my!) nu kon ik
myn hart uitgieten. Ik kon schryven aan u, aan mynen Veldenaar. Ik zal het wagen
aan myne Moeder en Zuster te schryven. Als de Brieven maar te regt komen! De
Landstreek is zo eenzaam: reguliere posten zyn hier onbekend. Ik moet het beproeven,
doch nu copy houden van het geen ik schryf. Zulks valt my nu zelfs aangenaam: ik
spreek nu met myne Vrienden.
Deeze gaat onder adres van mynen Vriend Veldenaar, die te * * *, zo ik altans
meen, nog in garnizoen legt. Uw antwoord wagt ik onder het zelfde adres. Redelyk
getroost, doch vol verlangen naar antwoord, sluit ik deezen. Denk, dat ik bemind
wierd van uwe en myne Lotje!
WILLEM LEEVEND.
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Vyftigste brief.
Mejuffrouw Jacoba Veldenaar aan Mevrouw Suzanna Helder.
Mevrouw!
De ongesteldheid myner tederbeminde Chrisje bedroeft my hartlyk; en nog te meer,
om dat ik verstooken ben van het genoegen, om haar daaglyks te zien; vermits myn
Heer Helder goedgevonden heeft, met haar naar Rotterdam te keeren. Het bericht,
waar naar gy, Mevrouw, my vraagt, kan ik niet geeven: dit konde ik u mondeling
maar met een paar woorden zeggen. Thans sluit ik hier in eenen Brief van mynen
Broeder, voor ettelyke weeken ontfangen: ik heb my wel zorgvuldig gewagt, dien
aan myne Vriendin te toonen; maar waarom zoude ik dien voor Mevrouw Helder
verbergen? Het aandoenlyk hart onzer geliefde Chrisje zoude te veel geleeden hebben.
Dat hy niet schryft, is onbegrypelyk. 't Is waar, ik heb zedert geene Brieven van
Hendrik; maar indien Willem hem Brieven gezonden had, dan zeker zou myn Broeder
die bezorgd hebben.
Hoe ongelukkig is dit geheele geval! Ik laat het aan uwe wysheid over, om aan
uwe Dogter iets,
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of in 't geheel niets te zeggen van den inleggenden. De Hemel herstelle haar spoedig,
en brenge u en den Heer Helder met haar in ons oord te rug! Myne waarde Ouders,
als ook de Heer van Sytsama, verzeekeren u van hunne hoogachting, en ik hebbe de
eere my te noemen,
MEVROUW!

Uwe ootmoedige Dienares,
J. VELDENAAR.
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Een- en- vyftigste brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mevrouw Cornelia van Oldenburg.
Waarde vriendin!
Ik zou niet gemaklyk kunnen bepaalen, of myne verwondering, dan wel of myn
leedweezen de overhand by my had, toen ik uwen laatsten Brief geleezen had; en ik
daar uit merkte, dat myn ernstige Brief u bedroefde. Hoe is 't mooglyk, dagt ik by
my zelf, dat eene Moeder zich bedroeft, om dat haare Vriendin, aan wie zy noch
oordeel, noch eene goede bedoeling ontzegt, haaren Zoon voor minder schuldig
houdt, dan geruchten en waarschynlykheden hem doen voorkomen? Wat konde ik
toch natuurlyker wagten, dan dat eene tedere gemoedelyke Vrouw zeer gaarne een
gedeelte van den schuld haars Zoons op zich zoude willen neemen, indien zy daar
door haaren Zoon niet zo schuldig zoude vinden? Dit, zie ik, is echter zo niet.
Ik blyf by myne gedagten. Uw Zoon is veel meer te beklagen, dan te verachten,
of te beschuldigen. Zyn bedryf laak ik zo sterk als iemand; maar ik besluit er niet
uit, dat zyne beginzels slegt, en zyn hart reeds zoude zyn aange-
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stooken; ik meen nog, dat gy u wel eenige verwytingen omtrent hem te doen hebt.
Plooijen kan ik niet. Maar dewyl ik uwe waare Vriendin ben, zal ik u eens wat
omstandiger, dan gy schynt te vorderen, beäntwoorden: niemand, ook niet myne
Chrisje, weet, dat ik u deezen schryf.
Het is eene gegronde aanmerking: dat onze deugden en zwakheden al zeer na aan
elkander grenzen; ook, dat de meeste ondeugden overdreevene deugden zyn. Hier
aan schryf ik onze verblindheid voor onze eigen gebreken meestendeels toe.
Eerlykheid, moed, doorzettendheid en vastheid vloeijen uit dezelfde bron, als drift,
toorn, halstarrigheid. Daar letten wy niet altyd op. Wy zyn des wel eens zeer voldaan
over ons zelf, als wy juist niet heel veel reden daar toe hebben. - Vredelievendheid,
meêgaandheid, zagtheid, zyn meermaal zo overeenkomstig aan traagheid, lafheid,
zucht tot gemak, dat wy de laatste dikwyls voor de eerste aanzien. Hoe konden wy
ons anders ooit vleijen, de eerste te bezitten, om dat wy de tweede in ons ontdekken?
Laaten wy echter ter goeder trouw handelen, en belyden, dat er evenwel vaste
merkteekens zyn, waar aan wy de deugden en gebreken kunnen toetzen. De oplettende
eerbiediger der Godlyke wetten verzuimt niet, om die in zyn eigen hart op te spooren.
Maar wy hebben allen onze benevelde uitzichten,
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onze zwakke oogenblikken, onze belemmerende traagheden; maar dan ook is de
vriendschap verpligt, ons die kenmerken duidelyker te helpen maaken. Laaten wy,
om wel zeeker te gaan, eerst eens zien, wat is deugd? Zoude men niet kunnen zeggen:
‘Deugd is die gesteldheid der ziel, waar in alle vooruitzichten, en gevoelens, die de
bestemming der Menschen in het algemeen, en van ons elk in 't byzonder, het
allergelukkigst maaken, in kragt en werkzaamheid zyn?’ Deugd is de heerlykste, de
weldaadigste Orde. Drift, toorn, gramschap, halstarrigheid overschreeden altoos het
niet verder, door het verlicht verstand aan alle driften voorgeschreeven. Waare moed
en onwrikbaare eerlykheid werken altoos aan het algemeen en ons eigen geluk, onder
het opzicht van eene bedaarde heldere rede; bezorgen het beste op de beste wys;
overwinnen het kwaade door het goede. Terwyl zy den te zwaar beschuldigden
verdeedigen, poogen zy ook zyn hart te winnen, om het te verbeteren. Zy stellen
nooit het ongeluk by de door hem bedoelde eindens. Hier op verzoek ik, dat gy gelieft
te letten; dit is een der gezichtpunten, waar uit gy thans zien moet.
Traagheid, loomheid, zucht tot gemak doen ons het leven doorsluimeren; zy doen
ons met eene werkelooze kwelling een vadzig oog slaan op ondeugd en ellende; zy
verleiden ons tot onrecht-
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vaardigheden, ja doen ons, gelyk aan de lafhartige Romeinen, kruipen voor elken
dwingeland, dien wy zelf ten troone hebben helpen verheffen. Hy, die regt op blyft
staan, zal nooit door eenen Tiran vertrapt worden. En hoe laag moet de Menschelyke
Natuur vernederd zyn, als zy zelf den lust tot vryheid niet eens meer kent! Zy
beneemen ons ook eindelyk onze waare edelmoedige Vrienden; om dat wy de
Vrienden van elk zyn willen. Zy wikkelen ons in moeilykheeden en draaijeryen,
waar boven wy ons hadden kunnen verheffen. Zy dompelen ons in de grievende
kwellingen, die wy hebben willen vlieden; en dan kan men wel eens zeggen, zo als
zeker Dichter in onzen tyd, schoon in een Staatkundigen zin, zegt:
Wy bidden, maar - wy werken niet.
Vredelievendheid, inschiklykheid en geduld zyn de schoone gezellinnen van eenen
verlichten werkzaamen vasten geest. Zy bedoelen waarheid en deugd. Zy offeren
meermaal haar belang, maar nooit den eenen Persoon aan den anderen op. Zy staan
altoos aan de zyde der onschuld. Zy doen nimmer afstand van haare vryheid, of van
haare rede. Zy zyn de kinderen der Menschenliefde, geenzins der Menschenvrees.
‘Zy geeven hun geld niet uit voor het geene geen brood is, noch haaren arbeid voor
het geene niet verzadigen
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kan.’ Zy gaan den Koninglyken weg met eenen vasten tred.
Indien gy, myne Vriendin, uit deeze beginzels arbeidt, dan zeeker is uw Zoon zo
wel het voorwerp uwer pligtsbetrachting, als uw Man. - Maar, is het zo niet, lieve
Keetje, uwe huisselyke rust is u wat heel dierbaar? Gy zyt zo bevreesd voor
misnoegen; gy durft u niet tegen overheersching aankanten. Uw pligt was het, om
uw Zoon, die zich zo wel gedroeg, en zo geleidelyk was, in uw huis het leven zo
aangenaam te maaken, dat hy onmooglyk een ander verblyf had kunnen kiezen. Ja,
't is waar, hy verkoos te studeeren; maar zoude hy dit verkozen hebben, indien de
Heer van Oldenburg hem wel had behandeld? ô Neen: Willem begreep te wel zyn
belang, en zou zeeker op het bloeijend kantoor gebleeven zyn. Dit kunt gy immers
niet ontkennen? Ei lieve, waar zit dan nu de eerste springveer? Verkiest gy hem nu
verder aan uwe zucht tot rust op te offeren, dan zult gy u zelf wel moeten wys maaken,
dat hy schuldiger is, dan hy is; om dus uwe hardigheid, ten gevalle van eenen
onredelyken Stiefvader, te plooijen.
Waar op rust nu ook uwe stelling, dat Willem zo slegt, zo bedorven is? Zyn er
geen Jongens van een slegt gedrag, die nooit speelen? die nooit van leer trekken? Ik
keur alle dolligheden, en des ook het duëlleeren volstrekt af; maar in het

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

314
val, waar in Willem was, is 't nog al te vergeeven. Het beginzel is zo schoon, zo
rechtvaardig. Voor eene Eeuw of vier zou die daad hem Ridderlyke eer verworven
hebben. En, wierd hy niet getergd, gehoond? Wierd zyne overleedene Vriendin niet
gelasterd? Moeten ongelukkige gevolgen, zo als onder anderen zyne vlugt, eene
Moeder dienen, om haaren Zoon te bezwaaren?
Gy zegt, dat hy den weg der zedeloosheid blyft bewandelen. Hoe weet gy dit, myne
Vriendin? Hoe weet gy, dat hy die ooit bewandeld heeft? Gy weet alleen, dat hy, in
woede geraakt, den degen trok. Maakt dit nu reeds een zedeloos mensch? Hy heeft
gespeeld. Hier door heeft hy zich zeeker in veele moeilykheden kunnen wikkelen;
ja, zich in gevaar gesteld, om een slegt mensch te worden. Dit alles stem ik u toe. Is
hy echter nu reeds zo een slegt Mensch? Dit ontken ik. Waar zoekt overdreevene
zwaarmoedigheid wel eens verligting, afleiding?
‘Hy verwaardigt zich niet eens, aan my of iemand der Familie te schryven.’ Lieve,
zoet-aartige Vrouw, hoe weet gy dit? Kan hy, durft hy het wel doen? Is het
onmooglyk, dat hy ergens ziek legt; iets, dat my in zo een gestel, en in zulke naare
omstandigheden, niet eens zo geheel onwaarschynlyk voorkomt. ô Ik kan my uwen
Willem zo leevendig voorstellen. Eerst verzwakt door koortzen en droefheid; toen
ge-
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schokt door toorn en woede; toen gefolterd door angst, schrik, berouw; afgemat door
eene verhaaste vlugt: nu mooglyk gepynigd door zyne overdenkingen, vergeefsche
wenschen, verlangens om zich voor u te vernederen, en vergiffenis te bidden. Mooglyk
heeft hy geen geld: moet hy dat niet hebben? Wie kent hem, daar hy is; kan hy des
crediet hebben; kan hy niet uit nood aan de speeltafel zyn fortuin beproeven? Zult
gy daar uit opmaaken, dat hy eenen zedeloozen weg blyft bewandelen? Is hy niet
grootsch en gevoelig? Kan hy dan gebedeld brood eeten? Kan hy zelf vlugtend iets
onderneemen, om het hem langs betere wegen te bezorgen?....
Maar dus spreekt gy niet uit u zelf; myne Vriendin is hier alleen de Echo van een
verstoord Man. Ik veracht hem, als ik hem in dit licht zie; en echter kan ik iets zo
liefdeloos veel eerder in eenen Stiefvader dan in eene Moeder dulden. Hier by houde
ik in het oog, dat hy dat fyne oordeel niet heeft, die bedaardheid van geest niet bezit,
die ons in staat stellen, om de daad van het oogmerk naauwkeurig te onderscheiden.
Gy hebt geene reden, zegt gy, om niet voldaan te zyn over uwen Man, indien gy
maar niet te partydig zyn wilt omtrent uwen Zoon. Wel nu, myne Vriendin, nu hebt
gy een onbedriegelyken Toetssteen, om u zelf te beproeven. Zie nu, of gy uit lafheid
dun uit inschiklykheid werkt. Uit
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inschiklykheid? Dan moet gy al de onredelyke luimen van uwen Man geduldig
verdragen. Gy zyt zyne Vrouw; maar gy moet niet gedoogen, dat hy uwen Zoon
buiten noodzaaklykheid bezwaart. Doch, nu gy, om maar rust in huis te hebben, en
in uws Mans gunst te blyven, u tegen uwen Zoon aankant, nu werkt gy uit lafheid.
Waarde Vriendin, gy weet, dat ik u door en door ken; dat ik niets bedoel, dan uw eer
en duurzaam geluk; hoe kan ik dan, zonder droefheid, zien, dat gy u in deezen, met
uwe meerdere jaaren en ondervinding, daar van niet een weinig ontdaan hebt? Kan
nu eene gemoedelyke godvrugtige Vrouw zich de vryheid geeven, om aan een onbillyk
Man haare onvermydelyke pligten op te offeren? Allerliefste Keetje, bedenk het eens
ernstig; meer eisch ik nu niet.
Neen, het kan geen geschikt Man aangenaam zyn enz. Deeze heele periode is
weder van den Heer van Oldenburg: dit woord geschikt, is eene van die woorden,
die elk zo al gebruikt, als het in zyn kraam te pas komt. Hoe veele onzer geschikte
Mannen zyn er echter, die, als men eens een weinig dieper dan de schynbaare
oppervlakte heenen ziet, waarlyk niet veel voorbeeldigs bezitten! Ik zelf ken meer
dan een van die geschikte Mannen, die onvriendelyke Echtgenooten, stuursche
Vaders, harde Meesters zyn; zy mogen op de Beurs als eerlyke Kooplieden, in
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den Raad als braave Regenten, op den Predikstoel als groote Redenaars beroemd
zyn; ik betwist hun dit geenzins; ik acht hen als Kooplieden, Regenten, Redenaars;
maar, als zy buiten dit geene goede harten, geene vriendelyke gevoelens, geene
beminnenswaardige deugden hebben, dan zeeker kan ik hen als Menschen niet hooger
schatten, dan zy zich zelf zouden schatten, als zy zich, als zodanig, hunne
onvermydelyke pligten getrouw voor oogen stelden. Eene onberedeneerde goedheid,
eene niet wel geleide menschlievendheid kan iemand niet alleen in schyn, neen ook
waarlyk tot een verkwister maaken. Maar deunheid, vrekheid, gebrek aan smaak,
gewoonte, kunnen ook iemand den schyn van een zeer geschikt Man geeven.
Ik wil niet eens, dat een Man als myn Heer van Oldenburg een Jongeling als uw
Zoon zal verkiezen, boven een Neef, die veel meer met hem overeenkomt; neen:
maar ik eisch, dat hy zo een Jongeling recht doet, en zyne Vrouw niet vergt, om, wil
zy hem in een goed humeur houden, haaren eigen Zoon te bezwaaren.
Wat aangaat de considerable voordeelen, die hy uwe Kinderen besprooken heeft,
zeeker, in gevalle gy hem overleeft, (en hy is een Man van zes- en- veertig jaar, die
niet weet, wat het toch zy niet gezond te zyn!) wat zal ik zeggen? Uwe Kinderen zyn
niet intressant; ik houde my ver-
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zeekerd, dat zy veel liever een gedeelte hunner erfportie zouden hebben afgestaan,
indien dit had kunnen dienen, om hunne lieve Mama nooit als Mevrouw van
Oldenburg te zullen moeten omhelzen. Uwe Kinderen hadden immers schoone
uitzichten; het kantoor was in order, het crediet onbepaald. Gy had eerlyke en kundige
bedienden; uw Zoon zoude in weinig jaaren alles zelf hebben kunnen dirigeeren. Is
het dan wel zo vreemd, dat zy op die considerable voordeelen niet veel acht slaan?
Allerliefste Vriendin, hebt gy u een weinig door zulke groote goederen laaten
verblinden? Heeft dit de schaal overgehaald? Het smart my; en ik heb altoos zulke
denkbeelden verworpen.
Dat heulen van uwe Dogter met haaren Broeder, is ook alweêr geen woord van
myne wel opgevoede Vriendin. Gy verstaat er zeeker door, dat zy haaren Broeder
voorstaat. Ik vind dit zeer fraai, en zeer natuurlyk; en het moest u dies te aangenaamer
zyn, om dat zy nu mooglyk voor hem zal kunnen doen, waar toe u de moed ontbreekt.
Gy schryft dit echter toe, zie ik, aan zeer berispelyke oorzaaken. Myne lieve Keetje!
Is het dan niet genoeg, dat men slegte, moet men ook goede daaden uit kwaade
bronnen afleiden?
‘Het gedrag van den Heer Ryzig komt u wat duister voor.’ My in 't geheel niet:
alles is in

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

319
zyn gedrag recht en licht. Uw Schoonzoon is een Man, die de vryheid neemt, om
met zyne eigen oogen te zien; die moed heeft, om altoos het veilig geleide eener
geoefende rede te volgen. Een van die zedelyke heldenzielen, die niet vraagt: wat
zal de Waereld zeggen? In welke moeitens wikkel ik my? Maar die vraagt: wat eischt
de Rede? Wat verzoekt de menschlievendheid? Wat gebiedt de Godsdienst van Jezus?
Hy vraagt niets meer; hy weet zyn pligt en doet die. Nooit beschuldigt hy zonder
onderzoek; nooit verlaat hy een verdoolden. Verbeteren, te regt brengen, blymoedigen,
is zyn werk. Zyn Godsdienst is die deugd, die wy nergens zo volmaakt dan in het
Euangelie geleerd vinden. Dit alles zal een Ryzig doen, omtrent iemand, op wien hy
geene byzondere betrekking heeft. Zou hy dan dit nalaaten omtrent eenen lieven
Jongeling, op welken hy, door een allergelukkigst Huwlyk, eene zo naauwe betrekking
heeft, op welke de Vrouw van zyn hart zo eene naauwe betrekking heeft? - Wat er
ook misdreeven is, de Jongeling moet gered worden. Dit zal de Heer Ryzig ook
begrypen. Ik acht en bemin deeze jonge lieden, om hunne braave manier van denken
omtrent eenen ongelukkigen jongen Broeder..... Myne traanen vloeijen ongemerkt
langs myne wangen: verbeeld ik my (en gy weet, dit is eene myner geliefde gedagten!)
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hoe hun zalige Vader zeegenende handen opheft, over eene Dogter, hem altoos
dierbaar, over eenen Schoonzoon, haarer waardig; als hy ziet, hoe hunne harten
uitgebreid zyn over eenen Jongeling, die zeeker zyne Moeder geene zuchten zoude
gekost hebben, indien men hem niet van zynen weg had afgedreeven.... indien hy
zynen Vader had mogen behouden!
Al dat noodloos bezwaaren, dat laaghartig vergrooten van een misdryf, dat
onedelmoedig verzwygen van goede en schoone hoedanigheden, zo men die niet
aanvoert, om eene gegeeven ergernis in dies te sterker licht te plaatzen; en dit gebeurt
helaas! maar al te dikwyls; dat loslaaten, dat zich niet willen bemoeijen met een jong
Mensch, dat op een doolweg geraakt is; (en hoe daar op geraakt!) dat geschreeuw
van zo een jongen knaap op een Schip, of naar Oostindien te doen; is, naar myn
inzien, altoos het werk der Luiheid, der Domheid, der onverantwoordelykste
Liefdeloosheid. Hoe zoude ik er in kunnen berusten? Zulke raadgeevers zyn zedelyke
kwakzalvers; wee de arme lyders, die in hunne handen vallen! Zulke raadgeevers
houde ik of voor dom, of voor ruw, of voor geweetenloos; of voor dit alles. Deeze
harde remediën zyn my veel te Engelsch; want ik ontken niet, dat, als men, om iemand
van de koorts te geneezen, hem voor den kop schiet, dat hy dan zeeker van de
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koorts bevryd is... doch de zaak is te ernstig, om er iets van deezen aart by te voegen.
Ja zeeker zyt gy verpligt, om uwe huisselyke rust ook te bewaaren; wie zal dit in
twyfel trekken? maar dat ook bewyst alreeds, dat er nog andere pligten voor uwe
reekening liggen; en dat er zulke pligten zyn kunnen, waar aan gy uwe huisselyke
rust moet opofferen. Begryp ook, dat uw Man zyn rechter niet is. Hy heeft niets tegen
u misdreeven. Zyn geval is geen ondeugd, maar een ongeluk. De Burgerlyke Rechter
alleen moet hier oordeelen. Het is niet huishoudelyk; maar Burgerlyk. Dit uws Mans
voorneemen toont my zynen haat tegen uwen Zoon; en hoe of dit is overeen te brengen
met de onberispelyke zeeden van een eerlyk gemoedelyk Man; dit zie ik niet.
Wat heeft Willem toch gedaan, dan het geen elk eerlyk Man, die moed heeft, in
overyling doen zoude? Wat zeg ik? Hy heeft zich moeten verweeren. Wat wilde myn
Heer, uw Man, nu eigenlyk gehad hebben? Dat Leevend zich als een slegthoofd had
laaten overhoop steeken? Zo! dan was hy ontslagen van de groote algemeene
grondwet, die ons gebiedt, ons zelf te verdeedigen? Moet hy verantwoorden voor de
mogelyke gevolgen eener daad, waar toe hy gedwongen wierd? Is het, kan het uw's
Zoons oogmerk geweest zyn, om zynen beleediger te dooden?
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Onmooglyk! Hier heeft geen voorafgenoomen besluit plaats; en indien men de
uitdaging des Jonkers konde vinden, hoe verschoonlyk zou uw Zoon dan niet zyn;
dewyl hy die, bedaard zynde, voor ruim een jaar reeds veracht had? ‘De gevolgen
zyner losbandigheden, zegt gy, wilt gy’ of eigenlyk uw Man ‘hem laaten genieten.’
Vlei u daar niet mede. De gevolgen van zyne ongelukkige ontmoeting...... Maar het
treft my te zeer; kom, myne Vriendin, geef gehoor aan de inspraak van uw Moederlyk
hart. Wees gy Moeder, in weerwil van eenen Man, die, al is hem zulks onaangenaam,
weinig verdient, dat zyn bekrompen geest uwe reden zoude geleiden. Hartlyk zou
het my bedroeven, indien ik, door u te toonen, hoe zeer ik met u in denken verschil,
die vriendschap verloor, die zo veele jaaren het genoegen van myn leven vergroot
heeft. Evenwel, pligt is de groote wet. - Myne Chrisje is by aanhoudenheid niet wel.
Ach, wat zou eene Moeder niet onderstaan, om eene pligtmaatige tedergeliefde eenige
Dogter gelukkig te maaken? Wy staan op ons vertrek naar Buiten. Met waare
vriendschap teekene ik my
Uwe Vriendin,
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Twee- en- vyftigste brief.
Mejuffrouw Christina Helder aan Kolonel Uto van Sytsama.
Hoog welgebooren heer!
Indien ik Uw Hoog Welgebooren met deezen tytel moet aanspreeken, dan kan ik
uwen zeer aangenaamen Brief niet beantwoorden, zo als myn hart wenscht, en uw
Brief vordert. Ik zet des uwen rang ter zyde, en zal u alleen beschouwen als den
besten Vriend van haar, die my dierbaarder is, dan ik kan uitdrukken. Eene
verveelende onpasselykheid is de oorzaak, dat ik niet eerder schreef; ik had my
gevleid voor deeze maand naar gewoonte reeds Buiten te zyn. Dit zeg ik niet, om
myn stilzwygen by myne Vriendin te verschoonen; zy kent het hart haarer Vriendin;
dit stelt my en haar altoos gerust: alles, wat haar betreft, is voor my van belang.
Myn hart schreit met myne Vriendin, met den vroomen Man, met elk, die om
deeze waarde Vrouw traanen stort! Wy zien treurige tooneelen te gemoet. Uwe
geneigdheid, om bedaard acht te geeven op de bedryven der menschen, zal u in staat
stellen, om de volle waarde der persoo-
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nen, waar by gy u bevindt, te ontdekken. In de rampen deezes levens heeft de deugd
de voordeeligste geleegenheid, om ons van haar vermogen te overtuigen. Zeer gegrond
vind ik uwe aanmerking over de onmooglykheid, om ons wel te kennen, zo lang wy
alleen bespiegelen! Alles blyft gissen. Wie zal ons verzeekeren, dat onze afkeer van
eene beuzelende Waereld, ons reikhalzen naar een zeker onbekend goed, ons
verlangen, om nog geheel andere dan zinlyke genoegens te smaaken, niet grootendeels
in ons temperament, in onze teleurstellingen, in onze gloeijende een weinig verwrikte
verbeelding, of wel in eene geringe lichaamsongesteldheid te vinden zyn? Volgt hier
niet uit, dat dit alles afneemt, verflaauwt, koelt, verdwynt, wanneer de oorzaaken
veranderen, of wel worden weggeligt? Hier uit leide ik af, dat er meer zwakheid dan
veinzery en valschheid is.
Hoe hooger wy gestemd zyn, hoe laager wy daalen moeten, om weder in onzen
natuurlyken toon te komen. Zou men den eersten toestand niet kunnen vergelyken
by dien eens Dichters, wiens scheppende Genie hem in eenen anderen persoon
vervormt? Heeft de laatste niet veel overkomst met den stap van een gezond
welgesteld Mensch, dat zynen eigen wegbetreedt? - Onze volmaaktbaarheid
karakteriseert onzen rang in dit leven; onze conscientie misleidt ons nooit, in-
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dien wy maar getrouw handelen, en ons in staat stellen, om willekeurige instellingen
van de eeuwige voorschriften der deugd te onderscheiden.

Vervolgd door Mevrouw Helder.
Uwe Vriendin is niet wél genoeg, om deezen te sluiten, en zy wenscht echter, dat hy
met de Post verzonden wordt, ik zal dan hier nog eenige regels by voegen. Met een
stillen glimlach zie ik deezen in. Wie zoude tusschen een jong Militair, en eene Dame,
die de philosofe nooit voorwendt, eene Briefwisseling als deeze verwagten? Ik zal
haar, het geen ik schryf, niet laaten leezen.
Hoe smart my het droevig bericht, ons medegedeeld! Al myn medelyden is
werkzaam omtrent den eerwaardigen Man, Vader van zulk een talryk en nog zo
hulpeloos huisgezin. ‘God zal, het voorzien;’ zeide hy, die met God wandelde, als
een Man met zynen Vriend. Hoe begunstigt u de Voorzienigheid. Gy zult door haar
zyn uitgekoozen, om op de verhevenste wys nuttig te kunnen zyn. Groot zal uw loon
zyn, ook dan, als de uitgestelde hoop uw hart krenkt.
Nu nog een paar woorden tot u, myne Chrisjes Vriendin. Het lieve Meisje is zeer
ongesteld:
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ik lees elk oogenblik in haare oogen; die en haare trekken, haare kouleur zelf,
overtuigen my, dat haar hart lydt. Niet door berispelyke liefde; wy immers kennen
haar; maar door medelyden, en door vrees, of iemand wel geheel onschuldig haar's
Vaders ongenoegen draagt; uit ongerustheid, waar hy zich bevindt! Ik verlang u te
spreeken: myn eerste bezoek zal in de Pastory zyn.
Uwe Vriendin,
S. HELDER.
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Drie- en- vyftigste brief.
Mevrouw Suzanna Helder aan Mejuffrouw Jacoba Veldenaar.
Tederbeminde beste!
De gelukkige gelykmoedigheid van mynen aart; de volle overtuiging, dat in dit leven
de staat der volmaaktheid niet zyn kan; het helder uitzicht op het heerlyk aanstaande;
de hoop, dat myne eenige, myne dierbaare Dogter herstellen kan, zyn naauwlyks
toereikend, om my den Brief, mynen ongelukkigen Willem betreffende, zonder
traanen te doen leezen. Ik bedank u, myne waardste Vriendin, voor het vertrouwen,
waarmede gy my onderscheidt. Het kan in myne gedagten niet opkomen, zo eenen
Brief aan myne Chrisje voorteleezen! Wy kennen de overdreevene gevoeligheid van
haar hart....... Ik ys voor de mooglyke gevolgen!.... Zelf de braave Mevrouw Everards
moet uw 's Broeders Brief niet zien; en dat niet alleen, om dat haar nu geene sterke
ontroeringen dienen; maar ook, om dat zy, vrees ik, geen kragt van geest genoeg
heeft, om aan het doorziend oog myner Chrisje, die zy boven alles bemint, iets te
onttrekken,
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't welk voor die echter een geheim blyven moet; immers tot zy beter is, of dat de
zaaken een anderen loop neemen. Gy kent het aandoenlyk hart uwer Vriendin! dat
hart moet niet gepynigd worden: ik behoef geene proeven op haar gevoel te doen!
Ik weet, dat zy niet behoeft te beminnen, om tot in haare ziel getroffen te zyn, over
het lot van den ongelukkig verdwaalden Jongeling... Myn hart is vol. Thans kan ik
met mynen waardigen Helder niet zó vertrouwlyk spreeken, als wy over allerlei
onderwerpen spreeken; en ik geloof, dat ik niet te sterk moet toonen, hoe zeer ik nu
met den braaven Man, den liefhebbenden Vader, verschil. My dunkt, dit zoude my
in een licht kunnen platzen, dat my niet veel achting aanbragt; en wat is de achting
van zo een Man dierbaar voor eene Vrouw, die al zyne waarde kent en eerbiedigt!
Myn Heer Helder en ik hebben ook het zelfde oogmerk: ‘Chrisje op de beste, de
bestendigste wys, gelukkig te zien.’ Hierom verwerpt hy Leevend, en verkiest hy
Renting ten Schoonzoon: hierom wenscht myn hart, dat Leevend eene Chrisje waardig
moge bevonden worden; en dat de eerlyke, de verstandige Renting eene Vrouw kieze,
die nog tederer gevoelens, dan die der vriendschap, voor hem hebbe.
Nu, myne lieve, is myn lot voor de eerste heer een weinig bewolkt. En wat zal ik
zeg-
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gen? Indien Leevend by de uitkomst myne vooringenoomenheid onwaardig bevonden
wordt, hoe zal ik myne oogen durven opheffen voor een Man, zo deugdzaam, zo
Godsdienstig, zo doorziend schrander, als de Vader myner Kinderen? Ik geef echter
een oogmerk, zo veele jaaren reeds door my bedoeld, nog niet op. In u, uitmuntend
jong Mensch, stel ik een onbepaald vertrouwen! Thans ga ik u toonen, hoe ik u bemin
en hoogacht. Uit alle jonge lieden beviel my nooit iemand zo zeer, als de jonge Vriend
myns Zoons. Ik was niet blind voor zyne gebreken, maar ik zag ook, dat het, - durf
ik het zeggen, - overdreevene deugden waren; - neigingen en afkeerigheden, die maar
door eene behendige hand de waare richting moesten ingedrukt worden. Hy was my
ook dierbaar, als de beminde Zoon myner Vriendin, wier karakter zeer na aan de
volkomenheid zoude grenzen, indien zy daar aan zekere vastheid had willen geeven,
die ons alleen in staat stelt, in moeilyke omstandigheden, aan onze pligten getrouw
te blyven; en die thans gejaagd is van dat geluk en die rust, die zy altoos haaren
hemel noemde! In hem zag ik met eene tedere blydschap myn aanstaanden
Schoonzoon. Hy beminde Chrisje reeds, vóór het faisoen der liefde: Chrisje zag hem
met goedkeuring, met onderscheiding; hy verdiende het ook.
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Dit myn oogmerk verborg ik echter zorgvuldig. Ik keur het hoogst af, dat men een
jong aandoenlyk Meisje in gevaar brenge haare rust te stooren, door haare inbeelding
te ontvlammen; door haar aandagt te leiden op iets, waar mede zy nog niets te maaken
hebbe. Duizend onvoorziene toevallen kunnen zulke plannen van vooruitgesmaakt
geluk onuitvoerbaar maaken; ook dan, als de dood er niet tusschen komt. Chrisje
wist des alleen, dat Leevend myn Gunsteling was; meer niet, ook zelf niet schemeragtig; en hy was nog veel onkundiger van dat oogmerk. Ik wist zelf door
mynen Zoon, zonder dat die het bevroedde, hem te doen weeten, dat zyne Zuster
door den braaven Heer Veldenaar mooglyk niet te vergeefsch bemind wierd; terwyl
ik echter Willem niet alle hoop benam.
Zo zag ik hun beide uit den Kinderstaat opgroeijen. Ik sloeg beide zorgvuldig
gade. Ik zag, dat, zo myn plan niet verydeld werd, zy voor elkander bereekend waren.
Terwyl zy in de vrolyke opene zorgeloosheid der jeugd voort-wandelden, zag ik
liefde; maar liefde, die alleen Chrisjes geluk opleeverde, en haar geen oogenblik
kwelde. Gy wierd haare hart - Vriendin; nu was zy veilig. Haar hart was vervuld; gy
waart haar noodzaaklyk; gy bestierde haar, door die waar meerderheid, die alleen
de eene braave Vriendin over de andere verheft.
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Chrisje was naauwlyks der Kindschheid ontwassen, of zy wierd gezogt, gevleid, ja
ook waarlyk bemind. Zy bleef altoos onverschillig. Die onverschilligheid begunstigde
ik zeer, evenwel bedekt. Uw beminlyke Broeder verliefde op haar. Myn Heer Helder
denkt te wel, om, indien Chrisje geneegenheid voor hem had opgevat, zich niet
vereerd gevonden te hebben door de alliance eener zo braave oude familie, als die
van myn Heer en Mevrouw Veldenaar. Dit was zo niet; Chrisje bleef de zelfde; uw
Broeder had geen hoop.
Naar maate dat Leevend en Chrisje ouder wierden, kwam er natuurlyk meer afstand;
te meer, om dat de groote goederen van myn Heer Helder haar vry wat boven Willems
kring, zo als men dat noemt, plaatsten. Dit in zich zelf by denkenden, het geluk
hunner Kinderen in 't oog houdende Ouderen, eene beuzeling, schynt echter in staat
geweest te zyn, om Willem te doen begrypen, dat hy geen party voor Chrisje was.
Myne Dogter zal mooglyk ook zo gedagt hebben. Hoe dit zy, nooit sprak ik daar
over. De redenen daar van heb ik u reeds gezegd. Alles hing volkomen af van de
opvoering eens nog ongevormden karakters; ik kon daar alleen het beste van hoopen
en verwagten.
Zyns Moeders tweede huwlyk bragt groote veranderingen te weeg. Men maakte
den Jongeling het huis, vooral het kantoor, moede; men nam

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

332
een anderen in zyne plaats, en Leevend gaf des te gereeder zyne stem om te Studeeren,
vermids zyn geest veel meer de geschiktheid had, om Homerus en Virgilius te
commentarieeren, dan om Pryscouranten intenoemeren en Negotie brieven te
schryven. Hy verkoos het Predik - ampt. Dit kwam my, die hem zo wel meen te
kennen, niet vreemd voor; ofschoon ik teffens begreep, dat hy in deezen vroeg of
laat zoude veranderen; niet zo zeer om het ampt, als wel om de bykomende
zwaarigheden. Hier sprak ik met Leevend nooit een woord van. Waar om zoude ik,
waarom moest ik daar van spreeken? Ik vreesde, dat ik te veel invloeds zoude gehad
hebben op 's Jongelings verstand, om zyn oordeel vry te houden; en zouden myne
jonge lieden dáár uit niet wel iets hebben kunnen opmaaken, daar ik beider aandagt
van wilde verwyderen? Nu zeide elk: Juffrouw Helder is geen Party voor een Boeren
- Dominé. Ik glimlachte over dat denkbeeld, maar liet het zo. Laat ik het genoegen
hebben, myne lieve, om u alles te zeggen: ik weet, dat gy uit tedere vriendschap voor
Chrisje, zo wel als uit eene lieve erkentenis voor myn vertrouwen, alles voor u zult
houden.
Myn Heer Helder toonde zich altoos minder met den jongen Leevend ingenoomen,
dan ik: ik konde daar niet spoedig de reden van vinden; maar, dewyl het my ernst
was, die uit te
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vorschen, meen ik het volgende ontdekt te hebben.
Geen Vader beminde immer eene lieve, beminlyk, hem altoos gehoorzaame Dogter
meerder, dan hy Chrisje beminde. Hy is een kenner van het menschlyk hart; hy heeft
in de waereld met opmerking geleefd. Hy heeft gezien, dat veele jonge lieden niet
zo gelukkig waren in het huwlyk, als men redenen gehad had om te voorzien, dat zy
zyn zouden. Hy bepaalde zich by hen, die van jongs af voor elkander geschikt waren;
die des elkander wel kenden, die aan elkander gewend waren; en ook daar vond hy
het onvolkoomene. De oorzaak daar van zal hy gezien hebben, in de onuitroeibaare
zucht tot vryheid in het verkiezen; in iets grilligs, dat de liefde of verzelt, of
veroorzaakt. Hy besloot des, om beide de jonge lieden geen schaduw te doen zien,
dat men hen voor elkander schikte.
Ik verloor hem niet uit myne gedagten, toen hy te Leiden was: Myn Heer Helder
al zo min; immers dit vermoedde ik. Maar de nadeelige geruchten, die mynen Man
ter kennis kwamen, vonden, zeker uit vrees voor Chrisje, te veel geloof! Ik wist het
echter zo te schikken, dat ik in de groote Vacantie Willem by mynen Zoon buiten
verzogt; hy bedankte daar voor; doch passeerde hier een dag. Toen observeerde ik
Chrisje en hem..... Wat zal ik zeggen? - Uwe
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Vriendin zag den bevalligen Willem met onderscheiding; en toen hy haar wederzag
na eenige maanden afzyns, was zyne ontroering zo sterk, dat ik waarlyk medelyden
met hem had. Er viel ook iets aan tafel voor, dat my nog duidelyker toonde, wat er
in beider hart omging. Evenwel, zy oordeelden verkeerd over elkander. Ik geloof,
onder ons, dat Chrisje door zyne weigering een weinigje gepiqueerd was; en dat haar
air imposant by Willem toen uit kleinachting zal zyn afgeleid. Zy spraken weinig
met elkander, en in het wandelen maakte ik my meester van zyne persoon. Er kon
des geene explicatie voorvallen tusschen de geweezen speelmakkertjes. Myn Heer
Helder moet ook iets daar van vermoed hebben, dewyl hy zo sterk drong op het accès
voor den Heer Renting; zeker om haar in veiligheid te stellen voor iemand, dien hy
voor lang als een bedorven Jongeling verfoeide.
Zie daar, myne waardige jonge Vriendin, dit moest ik u schryven; gy zelf zult
kunnen oordeelen, of myne gissingen gegrond zyn. Meld my dit; ik ben de Vriendin
uwer Vriendin; ik ben de tederlievende Moeder van een Meisje, my dierbaarder dan
myn eigen tydelyk leven. Zy is zeer onpasselyk; zy vervalt, zonder eigenlyk ziek te
zyn. Zy is niet verliefd, dit weet ik; maar zy bemint haaren lieven ongelukkigen
Vriend; zy zou, was hy gelukkig, zich door my in alles
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laaten vertroosten. Kan ik af keuren, dat zy hem bemint, daar zy niet te overtuigen
is, dat hy een slegt karakter heeft; daar zy hem in droevige omstandigheden gedompeld
ziet? Kan Chrisje Helder een Jongeling vergeeten, met wien zy, als een Kind, is
opgevoed; waar mede zy de vrolykste, de vertrouwelykste uuren eener onnoozele
Kindschheid sleet? Heeft zy niet iets onverzettelyks in haar aart, als zy wel overtuigd
blyft, dat zy wél doet?
Ik moet deezen eindigen. Niemand weet, dat ik deezen schryf. Dit is alles, wat ik
u te zeggen heb op dit stuk. Groet de allerwaardste familie! en beschouw uwe Vriendin
In
SUZANNA HELDER,

gebooren VAN BEEK.
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Vier- en- vyftigste brief.
Mejuffrouw Adriana Belcour aan Mevrouw Suzanna Helder.
Mevrouw!
De inleggende, geadresseerd aan Mejuffrouw uwe Dogter, geeft my de treurige
geleegenheid, om aan u, Mevrouw, eenige regelen te schryven; te meer, daar ik
redenen moet geeven, waarom deeze Brief nu eerst adres gegeeven wordt.
Myne verwarring is zo groot, dat ik naauwlyks weet, hoe ik aan eene zo
voortreffelyk Vrouw op de betaamlykste wyze schryven zal! De dood, de vroege
dood myner dierbaare Vriendin, wylen Mejuffrouw Charlotte Roulin, is u bekend;
de deerlyke gevolgen daar van op den ongelukkigen Jongeling zyn niet verborgen...
Ach, Mevrouw! Maar laat ik beproeven, of ik geregelder schryven kan...... Ten blyk
haarer vriendschap, had zy my, onder andren, haare Bureau gelegateerd. Lust en
moed ontbraken my, om die te zien. Ik liet die des, tot voor weinige dagen, by den
Heer Roulin; maar toen resolveerde ik; (droefheid redeneert niet altoos uit dezelfde
gronden!) om die te ontbieden. Zy is my gezonden. Met
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al de vernieuwde aandoeningen over myn verlies, ontsing ik haar. En eergistren nagt,
geen oog kunnende luiken, stond ik op; plaatste my daar voor, en begon de geschriften
en brieven myner Vriendin eens ter vlugt in te zien. Een verborgen laadje openende,
vond ik daar deezen Brief, zo als ik hem hier inleg, weggelegt.
Uw karakter, Mevrouw, is my door zeker Jongeling bekend: hierom heb ik best
en voorzigtigst geöordeeld, den Brief, aan uwe waardige Dogter, door uwe
tusschenkomst, te bezorgen. Het aandoenlyk hart der jonge Dame zoude, dugtte ik,
wel eens te sterk kunnen getroffen worden, om haar dien anders dan door eene
voorzigtige Vriendin, ten gepasten tyde, overtegeeven. Ik had my zeeker van de
braave Juffrouw Veldenaar in deezen bediend; maar ik weet, dat Mevrouw Helder
zo zeer de tedere Vriendin haarer Dogter is, als de voorbeeldige Moeder. Zie,
Mevrouw, dan een Brief, geschreeven door een Engel onder de Menschen..... Durf
ik meer zeggen? Waarom niet? Schryf ik niet aan Mevrouw Helder? door myne Lotje
Roulin - ja, Mevrouw, zy beminde den Heer Leevend: onbeäntwoorde liefde is de
oorzaak van haaren dood. Hy zoude haar bemind hebben, maar kon hy?... Dit zy
genoeg. Geloof, dat hy, verre van berispelyk, voorbeeldig, groot, gehandeld heeft.
Hy is, dat beken ik, ongelukkig, maar onschul-
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dig. Myne ziel verteert door droefheid, door onzeekerheid over en omtrent hem. Ik
heb nog geen een Brief ontfangen! Is hy dood? Leeft hy? Waar is hy? Tot afmattens
toe, vraag ik dit aan my zelf. ô Mevrouw, welk een edel hart klopt er in zynen boezem,
en voor wie? Ik ben zyne vertrouwde Vriendin; ik was die myner verheerlykte
Vriendin.......
Er berust een groot paket Brieven en Geschriften onder my; my, op zyn bevel, na
het begaane ongeluk, toegezegeld gezonden. Wat het behelst, weet ik niet. Mag ik
het u toezenden, op dat gy het opent? Ik weet dat, indien hy, zo als ik God bidde,
nog leeft, hy my daar voor eens met zyn geheel hart danken zal. Want wie, buiten
zyne tegen hem ingenoomene Moeder, bemint en eerbiedigt hy zo zeer, als Mevrouw
Helder.
Doe my de eere aan, Mevrouw, om my te laaten weeten, of gy deezen ontfangen
hebt, en of gy goedvindt, dat ik u het Paket in bewaaring geef? Met onuitspreekelyke
hoogachting ben ik,
MEVROUW!

Uwe ootmoedige Dienares,
A. BELCOUR.

P.S. Myn adres heb ik hier ingelegd.
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Vyf- en- vyftigste brief.
De Heer Willem Leevend aan Mejuffrouw Adriana Belcour.
Waarde juffrouw Belcour!
Zo neemt dan niemand meer belang in my; niemand verwaardigt zich my te
antwoorden! Ik ben veroordeeld, om de gevolgen te draagen, waarvan? Van een
ongelukkigen samenloop van omstandigheden. Wilde men dit maar in 't oog houden:
maar neen, men heeft zich vereenigd in de gedagten, dat ik geen medelyden, geen
aandagt verdien. Ik heb Brieven afgezonden; ik heb het adrès van Majoor Veldenaar
gebruikt; door dien weg wagt ik antwoord. Ten dien einde vertoefde ik hier, in deeze
eenzaame hut. Elken morgen vleide ik my met de komst van Brieven. Myn Vriend
Veldenaar zal zeeker wel middel vinden, om my die te bezorgen. Hy zelf schryft ook
niet...... Veldenaar, de edelmoedige Veldenaar, schryft my niet...... Mooglyk wil hy
my, ook zich zelf, het verdriet spaaren van my te zeggen: ik ontfang niets voor u......
Mooglyk!.... maar neen, dat kan niet zyn.
Dag aan dag wordt myne ziel gepynigd door
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nieuwe teleurstellingen. Hoop, en vertwyfeling, wie van beide maakt my
ongelukkiger? Nu zink ik neder tot het diepste peil der zwygende droefgeestigheid;
dan poog ik my weder te vervormen tot koude onverschilligheid voor alles.... Ach!
Belcour, Lotjes Willem onverschillig zyn, hoe zyne geliefde Vrienden over hem
denken - of zy wel eens aan hem denken?... Is dat mooglyk? Morgen vertrek ik.....
Ik kan hier niet langer blyven. Afleiding, sterke vermoeinissen, of ik kom den hoek
niet te boven. Bezwyken of overwinnen; dit is het. Myne levenswys hier, en myne
natuurlyke trotschheid, bewaarden my dus lang voor moedeloosheid, die voor my
ysselyke gevolgen kon gehad hebben. Zo rasch ik in staat ware op iets buiten my te
letten, trok alles om de vreemdigheid alleen mynen aandagt, leidde my af, verwyderde
my. De frissche lucht, het gezonde voedzel, de eenvoudige gesprekken met deeze
eerlyke Lieden, het gesnap der Kinderen; de rust, het gemak, hebben myne herstelling
voltooid; ik ben geheel geneezen en gezond. Maar nu wordt my alles te eenzelvig.
Ik voel, dat er in my weer dryfveeren beweegen, die door ziekte, angst, kommer,
droefheid te veel gedrukt, maar niet verlamt waren...... Myn hart sucht ..... het gloeit
in mynen boezem. Geen versmadend omwenden des gezichts - niets kan myn
ongezeggelyk hart doen verkoelen...
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gy kent myn geheim: en wie weet, wie weet of zy nu niet reeds de Vrouw is van Maar dat denkbeeld is ondraaglyk. Ik wil het niet voeden. Ik zal twyfelen, zo lang
tot het zinneloosheid zyn zoude te twyfelen. Ik zal om haar zuchten, zo lang tot de
deugd my dit, op straffe van haare heilige ongenade, verbiedt.
Waar zal ik my begeeven? Ik ben op de grenzen van - Alles staat voor my open.
Ik zal naar de eerste groote - Stad gaan, die hier geen dagreize van daan ligt, en zien,
wat het lot daar zal aanbieden. Duitschland, Frankryk, Zwitzerland, alles het zelfde.
Ik heb niets, dan de vier ducaaten van mynen Vriend Veldenaaar... dat moet zich
redden! Uitstel verërgert myne zaaken; men zal my ook niet verder naspooren.... Ik
ga alles met de oude Vrouw eens overpraaten. Zy zit voor de deur in de avondzon
haaren Zoon te wagten; de kinderen speelen in 't gras by haar. Zy heeft gezond
verstand en ondervinding.

Ten vervolge.
Ben ik niet een dwaas, een ondankbaare? Zal ik deeze Menschen verlaaten? Heb ik
in de geheele waereld Vrienden, buiten deeze hut? Neemt er wel iemand, ook maar
als Mensch, belang in my?
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Ik ging by haar onder den boom op de bank zitten. Moeder, (zeide ik,) ik ben van
voorneemen, om op morgen te vertrekken. Ik ben thans enbekwaam, om u blyken van
myne dankbaarheid te geeven, maar ik zal niet altoos hier toe buiten staat zyn;
ofschoon ik nooit genoeg zal kunnen doen voor eene Vrouw, die my zo onuitspreekelyk
wel deed. - Zy had niets dergelyks van my gewagt. - Hoe, (zeide zy, myne hand
vattende,) wilt gy gaan, Jonker? Dat hoop ik niet. En wat het andre betreft; is dat
van zo veel belang, om daar over te spreeken? Moet ik beloond worden? Wel,
bekommer u daar niet over; ik ben beloond, want ik heb u welgedaan, en dat moet
God zeeker aangenaam zyn, die wil, dat wy allemaal elkander weldoen. ô Belcour,
ik was verstomd. Neen zeeker, envoudigheid is geene domheid, deugd is den Mensch
natuurlyk. Myne oogen liepen over, ik kon niets zeggen. De Zoon kwam t'huis.
Naauwlyks was hy by ons, of de oude Vrouw zei, met eene bedroefde stem: Kind,
Jonker wil ons verlaaten, hy wil morgen vertrekken, en hy spreekt van te beloonen.
- Heb ik u dan niet gezegd, (vroeg hy, my ter zyden aanziende,) dat wy geen Herberg
hielden? - Ik voelde al de kragt van dit zeggen. - Hoor, Jonker, (zeide de oude Vrouw,)
onze Kerk wil, dat wy goede werken zullen doen; zo wy aan u een goed werk gedaan
hebben, dan dank ik dien goeden
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Heilig, die u hier bragt. - Ik durfde er niet meer van spreeken. Als gy gaan wilt,
(hervatte zy,) moet gy zo spoedig niet gaan, wy zullen u zeeker nooit weer zien. Hier
voegden zich het Meisje en de Jongen ook by my, en toonden, hoe gaarn zy my
hielden, en hoe bedroefd dat zy waren, om dat ik weg wilde..... Ik kon het niet langer
uitstaan..... Ik rees op, ging in 't veld, sloeg myne oogen naar Holland.... Geheele
stroomen van denkbeelden overmeesterden myn geest; ik leed verschrikkelyk. Kwam
er nog een Brief! Ydle hoop; maar 't is immers nog mooglyk?
Binnen een uur vertrek ik. De goede oude Vrouw heeft een klein zindelyk pakje
gemaakt van myn noodigst linnen, dat ik by my kan neemen. De Man zal my tot het
naaste Steedje verzellen, dan kan ik niet dwaalen, om naar *** te gaan. Ik telde myn
geld: ik wilde de Kinderen de helft geeven. Ik mogt niet. Het was hun ernst. Wy
hebben geen geld noodig, (zei de Man,) en wat is vier ducaaten voor een Heer in
een vreemd land. Ik moest het opgeeven. Deezen zal ik medeneemen, en zien, hoe
ik hem best bestel...... Doch, als my toch niemand antwoordt, wat hoef ik hem dan
te zenden? De Man maakt den wagen gereed: de Kinderen gaan mede: zy zyn allen
aangedaan; de oude Vrouw sterker, dan ik zeggen kan: zy weent, zie ik; zy weent
niet al-
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leen!... Ik ben daar het geheele huis nog eens door geweest; ik bezag de Boerdery
nogmaals. Vaarwel, zalig onbekend verblyf der vroomheid, der gastvryheid! En gy,
ô Bermhartig Weezen! Zegen deszelfs gelukkige Bewooners, met uwe uitneemendste
weldaaden. Nooit vergeet ik dit verblyf, nooit de goedheden, my beweezen. Mogt
ik dit dankbaar hart voldoen kunnen!... Wy gaan zo op den wagen: de oude Vrouw
kuschte my en weende. Zy noemde my een goed Jonker, daar zy voor zoude bidden.
Zeer vermoeid kwam ik hier aan. Buiten het Steedje nam ik afscheid. De Man drukte
my de hand..... De Kinderen, die ik by my op de bank genoomen had, hielden my
aan myn rok vast, en kreeten bitterlyk. ô Smarte, ik had niets, om er my by te
gedenken..... Zo kryg ik occasie om naar *** te vertrekken, ik weet niet, met wie ik
reis, het zyn welgekleedde jonge lieden. Ik geef my uit voor een Franschman.
W. LEEVEND.
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Zes- en- vyftigste brief.
Mejuffrouw Cornelia West aan Mevrouw Alida Ryzig.
Mevrouw, waarde nigt!
't Is vreemd; by myne visite pour prendre Congé, heb ik eerst regt kennis met u
gemaakt. Ik moest dat wat eerder bedagt hebben, want nu zal ik vooreerst van uw
byzyn verstooken blyven. Wat is het goed, dat gy my verzogt om toch alle myne
Buitenwederwaardigheden, al was het Journaalsch-gewys, te schryven; want ik zou
niemand daar zo gaarn de confidente van maaken dan u, vermids gy my ook gezegd
hebt, dat gy het Buitenleven haat. 't Is waar, Nigt, gy gaaft daar zulke klugtige redenen
van, dat ik bykans zou gelooven, dat gy my fopte; iets, dat niemand met zo veel gratie
doen kan, dan de Vrouw van mynen Neef Ryzig. De tyd verveelt my hier echter zó
zéér, dat ik maar denken zal, dat gy ter goeder trouw spraakt; want ik moet schryven.
Ik verwagt, volgens belofte, al het fraaiste Amsteldamsch nieuws tot Retouren; zegt
uw Man zo niet, als hy in 's Koopmans styl spreekt? Amsteldam, dien centre van
alle myne genoegens,
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van alle myne vermaaken! Ik haat de boomen; ik haat alles, wat Buiten is. En het
geen my dit alles nog verveelender maakt, is het gestadig gepraat myner nieuwe
Schoonzuster, die zo verliefd is op het Buiten, dat zy zeker den een of anderen dag,
als eene Herderin van Fontenelle, een kudde Schaapen zal hoeden, en kransjes voor
haaren Herder vlegten! Ik voor my hoor veel liever al het Amsteldamsche praat Muziek, al het geschreeuw van Smausen en Groenwyven, dan het gekir van duiven
en nachtegaalen; waar naar Betje zo uuren lang met een boek in haar hand kan zitten
luisteren. Myn Broeder is vast geresolveerd, om met zyn geheel huisgezin ten minsten
eens een geheel jaar buiten te blyven, en gy weet, dat hy my als Voogd en Broeder
kan doen woonen, waar hy zulks verkiest. Ik weet waarlyk niet, hoe ik Brieven kan
ontfangen, of afzenden. Wy woonen hier zeker onder het een of ander stag van
Wilden, digt by de Poolstar, aan 't eind der geciviliseerde schepping. Nieuws, de ziel
van alle Vrouwelyke correspondentie, is er nooit. Het naast geleegen Marktsteedje
ligt te ver van ons, om ons zelf met de kleine ergerlyke vertellingjes, daar en vogue,
te vermaaken.
Men moge zo veel moois, als men wil, verhaalen van sombre schemeringen, zagte
maanlichten, heldere sterren, klaare hemels; ik vind eene wel verlichte assemblee zaal veel fraaijer.
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De zon is, in weerwil van haaren glansch, my veel te heet; zulk een sterk licht kwetst
myne oogen, en in de laanen is het my te eenzelvig. Ik ontdek ook niet, waar hier de
stille wykplaatzen der Zanggodinnen zyn; myne oogen zullen niet fyn genoeg zyn,
om die te vinden. Zy bestaan des voor my niet; en noch windjes, noch bloemen, noch
schaduwen, noch avondschemeringen, noch morgenluchten hebben iets aangenaams
voor my; want ik ben zo min eene Poëtische als eene Religieuse dweepster, en dan
heeft men niet heel veel aan zwygende schaduwen, aan gedagten voedende
afzonderingen. Wat zal het zyn, als de Winter ons bezoekt, en hier alles onder zyn
geweld houdt! ô Dit lastig geregeld eenzelvige! Ja verscheidenheid, ô uitneemende
verscheidenheden van gezichten; daar hoor ik genoeg van; met verrukking spreekt
myne Zuster van de verscheidene gezichten, die hier zyn. Ik moest die ook niet
verwaarloozen. Myn Broêr bragt my genoegzaam buiten adem, op eene hoogte, waar
men een soort van tooren heeft neergeplakt; en wat zag ik daar? Een stuk of agt
Gottische toorentjes van oude vervallen Kerken, en een byna onbereikbaar gezicht
van een paar of twee Heerenhuizen, die niet veel byzonders zyn zullen; en dat wordt
my alles, ten koste van een verwrikte schouder, met eene uitgestrekte hand,
aangeweezen! Zy toonen my ook, als eene hunner fraaije
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gezichten, somwylen een koe of zes, met een party schaapen, en noemen dat dan een
stukje van Potter.
Ik heb hier niets te doen, en wat is het aanweezen dan een last! Ik zie, buiten de
bediendens en het boerenvolk, geen een menschelyk weezen, dan het Vrouwtje, dat
ons tweemaal 's weeks het paket met oude nieuwstydingen brengt; en een knaap, die
met citroenen of ander tuig hier voorby zwerft. En echter kan myner Zusters Tante
uuren agter een praaten over de gezonde Buitenlucht, de wandelende uitspanningen,
de aartige bezigheden; en hoe redelyk het Buitenleeven is; en hoe het aanleidt, om
de vermogens van onzen geest uittezetten en te versterken. 't Is of de goede Vrouw
meent, dat steden en modieuse gezelschappen het beste gedeelte der Waereld niet
uitmaaken. ‘Lieve Mevrouw, zeide ik, elk zyn genoegen. Vermaak u met die
aangenaame droefgeestigheid, die overhangende takken, ruisschende beekjes, en al
wat men hier van dien aart vindt, kunnen voortbrengen; doch laat my het vermaak
van de Stad en de gezelschappen; myn smaak, ziet gy, is niet verheeven genoeg, om
te deelen in dingen, die ik niet zie. Zeker, ik ben niet schrander genoeg, om te
begrypen, wat verkiezelyks hier in toch ligt.’ - Zy (want het is een goad slag van een
Vrouw,) zeide: ‘dat
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myne oprechtheid haar behaagde, en dat ik wel wat wennen zoude aan 't geen my nu
zo vreemd voorkwam.’ - By geleegenheid, dat zy van daaraan gewennen sprak,
verhaalde Betje, (die ik heel lief vinde, en gy ook,) het volgende; en my dunkt, Nigt,
dat ik u plaisier zal doen met het u te schryven. Twee Boeren Regenten, uit het diepst
van Noordholland, kwamen ter verrichting van eenige Dorpszaaken in den Haag.
Het was Zondag; zy hadden des niets te verzuimen, want het Collegie zat niet.
Verleegen met hunnen tyd, liepen zy den Haag door, en de eene Kerk uit, de andere
in. Eindelyk kwamen zy in eene Fransche Kerk. De Dominé beviel hun; zy bleeven
des aandagtig zitten luisteren, tot hy den zegen sprak. Onder het heenen wandelen,
zei de een: Wel, wat zegt gy van dien? zouden wy hem niet by ons beroepen; wy
kunnen wel wat doen in den Kerkenraad. - Ja, Broer, (zei de ander,) die Man kon
schoon preeken; maar ik kon hem toch niet al te bestig verstaan. - ô, Dat zal wel wat
wennen; kreeg hy ten antwoord. Gy begrypt wel, dat zy al zo goed het Chaldeeuwsch
als het Fransch verstonden?
Ik kan niet beter eindigen, dan met deeze anecdôte. Gy gelooft wel, dat ik ben
Uwe Vriendin, zo wel als Nigt,
C. WEST.
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PS. Van Mevrouw WEST.
Keetje laat my daar haaren Brief leezen. Stoute meid! ik geloof vast, dat zy als eene
groote hypocrite geschreeven heeft; want zy heeft veel te veel verstand, en goede
neigingen, om het bevaligte gedeelte der Natuur niet te beminnen: of zy wil aan u
haar hot maaken, door zich het air van une Dame du Ton te geeven: nu, gy zult dit
te saam wel vinden; en hoe gy schryft, ik ben verzeekerd, dat uwe Brieven ons veele
aangenaame uuren zullen aanbrengen. Was het mooglyk, zou ik u zo gaarn
persuadeeren om by ons te komen, en dat al affecteert gy zo veel afkeer voor ons
Sejour Champêtre. Ik hielp u in een maand, dunkt my, in eene hupsche Landjuffer
herscheppen. Bedenk er u eens op. Maar gy moet niet zonder uw vrolyk vernuft hier
komen.
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Zeven- en- vyftigste brief.
De Heer Paulus Helder aan Mejuffrouw Christina Helder.
Lieve zuster!
In lang heb ik aan u niet geschreeven; maar gy zult uit myne Brieven aan onze Ouders
hebben kunnen zien, waar ik my van tyd tot tyd bevond, en wat ik het merkwaardigst
gezien heb. In uwe vrolyke uuren hebt gy wel eens gezegd, dat gy geen Broeder
wilde hebben, die ook niet van Herculaneum en de Heeren Cantons, zo wel als Neef
Jan ten minsten, wist te snakken; en uw Broeder heeft er zich op toegelegd, om uwen
wil te gehoorzaamen. Mama heeft my in haaren laatsten Brief gevraagd, waarom of
ik niet eens aan myne Zuster schreef? Die vraag zal ik aan myne Chrisje
beäntwoorden, want mooglyk hebt gy my ook wel eens in uwe gedagten dezelfde
vraag gedaan. ‘Waarom schryft Pauw my niet eens? heeft hy geen tyd; of strydt het
tegen de etiquette, dat een zo bereist Man aan zyne Zuster schryft?’ Ik zal u voldoen,
door u ook hier op te antwoorden?
Uw laatste Brief aan my was my niet zeer aange-
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naam. Gy doet my daar zo weinig recht in, dat gy zelf my geen goed oogmerk omtrent
u toeschryft; maar my beschuldigt van gebreken, die ik zeer zeker weet, dat ik niet
heb. Uwe gevoeligheid was wat heel hoog opgestemd; en ik had toen juist niet alle
geschiktheid, om dit met eene voorbeeldige langmoedigheid te hooren. Ik bemin u,
dit weet ik, regt hartlyk; het kan ook zyn, dat ik, uit yver voor uw waar belang, my
wat sterk hebbe uitgelaaten over zekeren Suppliant, die toen nog al zeer in een goed
blaadje by u stond. Dat ik evenwel niet zeer verkeerd omtrent hem dagt, zult gy zeker
nu reeds weeten; en niet hebben nagelaaten my in uw hart te rechtvaardigen. Wat
moeten er al buitenspoorigheden gepleegd zyn, om den Heer Leevend te *** te
kunnen ontmoeten; en dat wel in dien staat, waar in ik hem hebbe aangetroffen? Ik
zal u daar een getrouw verhaal van geeven; niet om u van gedagten omtrent hem te
doen veranderen; dit zal niet meer noodig zyn; immers, zo als ik hoop; maar om my
zelf by u te rechtvaardigen.
Voor ik naar Zwitzerland vertrok, heb ik my een geruimen tyd in *** opgehouden.
Men heeft hier een sterk Garnisoen, en Logementen, zo wel als particuliere Huizen,
alwaar sterk gespeeld wordt. Veele jonge Lieden, en daar onder van zeer goeden
huize, maaken eene kostwinning van het verachtelyk Dobbelspel. Hoe afkee-
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rig ik ook van het spel ben, ging ik echter daar meermaalen, om den kring van
Aanschouwers te vergrooten, en eens te zien, wat daar zo al omgaat. Op zekeren
avond, of laat ik liever zeggen nagt, bevond ik my in zo eenen kring. Al de aandagt
was gevestigd op twee Heeren, die reeds van den voorävond af gespeeld hadden; ik
meen, dat het Trente-un was; evenwel, myne kennis is in dit opzicht zeer bekrompen.
De eene, een Duitscher, my onbekend, zat over my; tegen hem over zat een Jongman,
die eene zeer goede houding had; zyn hair was rond als een Engelschman, zyn hoed
voor neer; hy had een vry kaal gesleten Soubise aan, en een zyden doek om zyn hals,
in plaats van een das, of strop. Zy spraken zagt, en weinig. Het spel wierd zo
intressant, dat ik besloot het eind aftewagten; zo deeden ook ettelyke Heeren. Maar
op eenmaal vliegt de Jongman in de Soubise overeind, en zegt, in zeer goed
Hollandsch, dat de Duitscher ook verstond: gy speelt valsch, schurk! (en gaf hem
met één een klap om de ooren, die wat afdeed.) Ik heb zo lang met u gespeeld, om
te zien, of ik u niet eens kon attrappeeren. Hier, myne Heeren, is het bewys. Myne
verbaasdheid was groot, toen ik den Heer Leevend zag; hy was het zelf. Ik hoorde,
dat hy een gerenommeerd speeler, en by deeze klanten bekend was.
Hy zag my nog niet; de Duitscher wierd voor
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schelm uit het vendel deezer eerlyke lieden gejaagd, en de Held van de Historie bleef
met een algemeen gejuich meester van het slagtveld. Men verzogt hem nog een party
te speelen; men stond er op aan, en de Vriend zette zich nogmaal aan de tafel. Toen
plaatste ik my regt voor hem, genoegzaam agter den stoel zyner party. Hy zag my
onverwagt; hy schrikte, maar herstelde zich, en beantwoordde myne buiging met die
fatsoenlyke koelheid, die ons overtuigt, hoe weinig belang men in iemand neemt. Ik
besloot te blyven, en hem dan, als het gezelschap scheide, aan te spreeken. In weinig
tyds verloor hy vyf honderd Ducaaten, die hy dien zelfden dag gewonnen had, zonder
zich dit veel te bekreunen. Opryzende, zeide hy alleen: het fortuin is my niet gunstig.
Min of meer onthutst, trad ik naar hem toe. Hy wierd vuurrood, en drukte myne hand
hartlyk. Laaten wy hier van daan gaan, zeide ik. Hy antwoordde: dat hy hier drie
dagen gelogeerd had, en dewyl hy des anderen daags vertrok, het der moeite niet
waard was, om een ander verblyf te zoeken. Ik toonde myne verbaasdheid in hem
hier te vinden, en, voegde ik er by, in zo eene slegte Equipage! Hy antwoordde: dat
men op reis dikwyls stof krygt om zich te verwonderen; hy scheen daar over ook niet
verleegen. Hy noodde my op zyne kamer; ik volgde hem, benieuwd zynde, hoe ik
het daar vinden zou. Niets was armoedi-
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ger: zyne kamer was niets anders dan een afgeschoten hoek onder het dak, waar naar
men door een steilen morzigen trap moest zien te geraaken. Twee Stoelen, een Tafel,
een Bed, dat niet op de properste wys behangen was, een ouwerwetsen Spiegel, zie
daar de meublementen van myn Heers kamer. Zyn degen hing met een verslonste
portepée aan een kapstok, met een groenen rok, die met een goud boordje belegd
was, een leêren portemanteau lag in een hoek op den grond. Ik zag dit zo eens aan,
en glimlachte, myne eene hand aan myn kin houdende. Dit moet hy zeeker voor eene
beschimping hebben aangenoomen; want hy zag my op eene wyze aan, die veel
beduidde.
Ik. Hoe zeer uwe omstandigheden veranderd zyn, gy blyft nog zó al dezelfde.
Hy. Een eerlyk Man is boven zyn lot; hy kan ongelukkig worden, maar hy kan
nooit verachtelyk zyn.
Ik. Ik zie, dat de Godsdienst en de Zeden van een eerlyk Man van een alloi zyn.
Hy. Ongetwyfeld wilde gy, dat de eene de andre tegensprak?
Ik. Ik wilde, dat een eerlyk Man zich zelf niet ongelukkig maakte, of zyne Vrienden
schande aandeed.
Hy. Ik verstaa u; maar zyt gy wel in staat, om over Willem Leevend billyk te
oordeelen?
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Ik. Stel er my in staat toe, op dat ik u naar uwe verdienste beoordeel.
Hy. Gy geeft u zo vry wat airs op uwe fraaije kleeren; spreekt men zo tegen eenen
Vriend?
Ik. Tegen een Vriend? Neen!
Hy. Dan heb ik ook niets met u te maaken.
Ik. Meent gy dat? nogmaals, hoe komt gy hier? waar gaat gy heen? Hoe zyt gy zo
slegt gekleed?
Hy. Deeze vraagen zoude ik met myne geheele ziel aan eenen Vriend
beantwoorden; maar Willem Leevend is aan Paulus Helder geenzins verpligt zyne
nieuwsgierigheid te voldoen. [Ik wierd moeilyk.]
Ik. Vaarwel, myn Heer. Uwe trotschheid en ligtvaardigheid zullen uw ongeluk
voltooijen, en u uit het gezelschap van braave Lieden verbannen. Apropos, kan ik u
ook ergens dienst mede doen?
Hy. Gy my dienst doen? Zo verre ben ik niet vernederd, dat ik verpligting zoude
kunnen dulden aan iemand, die my tergt. Feliciteer u zelf, dat gy eene Zuster hebt,
die ik eerbiedig.
Hier over zeer gestoord, ging ik weg; hy schelde een Knegt, om my uittelichten,
en sloot zeer driftig zyn fraai verblyf toe. Des andren daags morgen vernam ik, of
hy daar nog was; maar hy was reeds in den morgen vroeg vertrokken; niemand wist,
waar heen.
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Zie daar! Nu ben ik gerechtvaardigd; meer bedoel ik niet. Myne Zuster zal nu zien,
dat ik taamelyk wel over den Vriend geoordeeld heb. Laat uw antwoord my dit
verzeekeren.
Ik vertrok dien zelfden dag naar Zwitzerland, alwaar ik my nog voor eerst meen
optehouden. In Vrankryk heb ik ook met vermaak gereisd. Parys is eene waereld op
zich zelf. De wandelwegen behaagen my echter veel meer dan de Stad. Longchamp
is geen der minste, en niet verre van de Stad Anteuil, Saint Cloud, le Bois de Boulogne,
en de Vincennes..... Ik zal u met de optelling van veele andren niet verveelen. Alle
Reizigers, die tot Versailles toe voortgaan, moeten Petit Trianon gaan zien, 't welk
door de thans regeerende Koningin tot een verblyf der Bevalligheden gemaakt is.
De drie volgende regels zyn by die geleegenheid opgesteld:
Semblable à son auguste & jeune Déité,
Trianon joint la grace avec la Majesté,
Pour elle s'embellit, & s'embellit par elle.

Maar Zwitzerland behaagt my boven alles wat ik zeggen kan. Zo ik immer myn
Vaderland verliet, hier zoude ik myne woonplaats verkiezen. Onder dit eerlyk gelukkig
Volk, verre van de groote Steden, zoude ik myne dagen wenschen te eindigen. In de
groote Steden begint de Luxe
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ook al door te dringen. De Tooneelen, waar langs ik deezen geheelen dag gedwaald
heb, zyn - duld dit woord, ysselyk schoon, vreeslyk grootsch. Ik liet my derwaards
leiden door een Knaap, die al de eerlykheid van een Zwitzer, en al de geestige
luchthartigheid van een Franschman in zich verëenigde. Hy heeft zulk een intressant
gelaat, dat ik, konde ik schilderen, zyn kop zoude meêbrengen. Gy zoud die met
genoegen beschouwen.
Geduurig zie ik andere gezichten; gezichten, die my verbaazen en verrasschen.
Nu ontdek ik onuitoogbre ketens van gebroken rotzen, die in ruines over myn hoofd
hangen; dan, hooge schuimende caskades, die met een geweldig gedruisch afstorten;
dan eens voortvlietende stroomen, tot zy aan den voet van zulke steile afgronden
nederschieten, dat het oog die niet durft bereiken, en wy huiverig te rug bleeven. Nu
wandel ik weder in een dicht doorëengewassen Bosch; vol allerleie my onbekende
Boomen en Heesters. Overäl zie ik de onbeärbeide Natuur, afgewisseld door den
allernutsten en verstandigsten Landbouw. Aan den mond van een hol, ziet men aartige
zindelyke Boeren-Hutjes, bewoond door de gastvryste Menschen, die er zedert de
gulden tyden der Patriarchen ergens geleefd hebben. Melk, Brood, Kaas, Eijers,
Vrugten, Water zo helder als kristal, en een goed zuiver hard Bed, zyn altoos tot

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend. Deel 5

359
dienst van een welvoorkomend Vreemdeling. Aan de scherpe steiltens en tusschen
de kloven der rotzen groeijen de fraaiste Bloemen, de aangenaamste Vrugten, en op
veele plaatzen vindt men heerlyk Wei- en Koorn-Land.
Het schynt, dat men, naar maate men zich boven de Wooningen der Menschen
verheft, ook al het laage, het onëdele verlaat; en naar maate men eene hoogerer,
zuiverer lucht inädemt, ook zekere bestendige helderheid van gedagten verkrygt.
Men is hier ernstig, en niet droefgeestig; wel te vreden, zonder onverschillig te zyn;
vergenoegd in de eenvoudige bewustheid: ik besta, ik denk. Alle driftige verlangens
verliezen hier zeer veel van hunne te groote scherpheid. Onbeschryflyk fraai is dit
Gewest. Maar niets kan vergeleeken worden by de pracht van een heerlyk onweder!
Morgen ga ik van een der toppen, die ik in de wolken ter zyden van my af zie liggen,
de zon zien opryzen. Ik zal zeker daar zeer van getroffen zyn; maar ik verbeeld my,
als myne waarde Zuster dien luister der Natuur zo verre boven de oppervlakte der
aarde beschouwde, dat zy dan, ontroerd door eerbied, met gebogen knien en
opgeheeven handen, Hem zoude aanbidden, die de geheele Schepping bezielt en
regeert?
Ik zou wel vergeeten deezen te sluiten. Heb ik ook misbruik gemaakt van het
voorrecht, den Reiziger verleend, bestaande in veel te mogen
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praaten? Ik omhels u met Broederlyke liefde: groet uwe Vriendin zeer byzonder,
voor
Uwen Vriend en Broeder,
P. HELDER.

P.S. Zal ik haast myne Brieven aan Mevrouw Renting adresseeren?
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Agt- en- vyftigste brief.
Mevrouw Dorothea Maatig aan Mevrouw Wilhelmina Heftig.
Mevrouw, zeer geachte vriendin!
Het is my maar gansch niet onaangenaam, dat ik eens geleegenheid heb, om over
het bewuste Geval eenigzins omstandig te schryven. Professor heeft altoos zyn hoofd
vol; en ik versta de kunst niet, om veel in weinig woorden te zeggen; ik kan des zyn
Hoog Eerwaarde niet vergen, om myne zucht, om alles uit den grond op te haalen,
veel intevolgen. Gy, Mevrouw, ken ik u nog wel, zult daar in met my niet verschillen;
al gelieft gy te zeggen, dat gy geene geleerde Vrouw zyt; dit is immers geene steek
op my? In myn Vaderland voedt men fatsoenelyke Kinderen wat beter op, met opzicht
tot verkreegene kundigheden; als ik des eens een weinigje geleerd ben, schik het in,
onder den mantel der liefde, als ook, indien ik Hollandsch Hoogduitsch mogt stellen.
Ik ben niet veel bekend met uwe taal, om te schryven.
Er is, zo wel in het Zedelyke als in het Natuurlyke, eene aantrekkende en te rug
stootende
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kragt. In myn jonge jaaren heb ik op het Natuurkundig Collegie van myn Vader heele
mooije proeven daar van gezien. In het Collegie der daaglyksche Ondervinding,
geeven wy, brooze stervelingen, van de Leer der Zedelyke terugstooting veele proeven.
Uit die Leer verklaar ik die onuitroeibaare afkeerigheid, voor sommige persoonen,
over wie men niet kan oordeelen; ook als zy, teekenkundig gesprooken, niets
afzichtelyks hebben, terwyl die zelfde persoonen voor ons den zelfden afkeer
gevoelen. Uit die zelfde Leer betoog ik ook die neiging, die wy op het eerste
voorkomen voor anderen ontwaaren; ook als er niets byzonders fraai in het gelaat
is; zo dat ons hart heftig doorslaat, en die hartslag zo terstond door het ons
aantrekkende Voorwerp beantwoord wordt: waar op in 't vervolg de beste vriendschap
gebouwd wordt! Dit alles noemt men wel eens Personeel mishagen en behagen.
Verre zy het van my te ontkennen, dat er zo iets in de Natuur zyn kan; maar hier over
schryf ik nu zo zeer niet. Dit toch is minder fyn, meer stoffelyk; de zinnen bemoeijen
er zich veel sterker mede. Het rust op den uitwendigen mensch, en daar die aan
duizenderlei toevalligheden onderworpen is, die de gedaante kunnen ontmaakzelen,
ja verminken, zo is het ook niet zo bestendig, zo gegrond: hierom noemt men het
ook billyk een Personeel mishagen of behagen.
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De genoegzaame rede, Mevrouw, waar om ik deeze inleiding gebruik, is deeze: ik
wilde dit op onze beide Mannen overbrengen, en vervolgens daar uit betoogen, dat
er tuschen hen nooit eene aantrekkingskragt zyn kan. Elk hunner stoot den anderen
te rug; hunne zielen zyn elkander zo vreemd, als eene Italiaansche ziel en de ziel van
eenen Laplander. Verder dan welwenschenheid kunnen zy het niet brengen. Ik zou
hier nog kunnen spreeken van de Incommensurable grootheden, het zesde Zintuig,
de Carthesiaansche haakjes en oogjes; maar dit zy u genoeg.
Aan deeze zedelyke terugstootende kragten zou ik de verwydering tusschen onze
Mannen veel liever toeschryven, als wel aan eenige verbittering, veroorzaakt door
het groot verschil in denken over den Heer Willem Leevend; en zyne al of niet
bevoegdheid tot den Predikdienst. En ik zoude dit veel liever een gevolg, dan wel
eene oorzaak noemen. - Laat ik my verklaaren!
Menschen, die zo verbaasd veel verschillen, dat hun verstand, hun oordeel,
neigingen, smaaken, gevoelens en driften geheel uit, en van elkander loopen, ja zo,
dat men slegts een van beiden wel moet kennen, om te weeten, hoe de andere denkt
en verkiest, zyn door de Natuur tot Dwarsdryvers omtrent elkander gemaakt. Koomen er al eens middenweezens, in wier zielen zo iets van beiden schuilt, om
deeze menschen te
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bevredigen te verëenigen; dan staat elk hunner verbaasd, wanneer zy bespeuren, hoe
verre zy weder afwyken, zo de middenweezens slegts de minste ontsluiping mooglyk
maaken. Alle moeite is vruchtloos. Zy blyven elkander vreemd; men mag des met
waarheid zeggen: het geen de Natuur gescheiden heeft, wordt door den mensche niet
te samengevoegd.
Uit her geene ik dus verre uit de zielenleer verklaard heb, trek ik deeze gevolgen.
Voor eerst: Dat onze Mannen nooit kunnen harmonieeren, nooit over de zelfde
zaak of persoon, gevolglyk niet over den Heer Leevend, het zelfde denken, oordeelen.
Ten tweede: dat wy nooit het onmooglyke moeten willen daar stellen; genoomen
zelf, wy waren die middenweezens. Indien my echter myn geheugen wel dient, dan
twyfel ik daar zeer aan. Hebben wy, (the fitness of things) de bevoegdheid, die hier
toe vereischt wordt? Onze aantrekkingskragt, Mevrouw, was nooit byzonder
leevendig: mooglyk heb ik te veel van mynen Man, en gy van den uwen aangenoomen.
Dit ga ik bewyzen. Ik voor my denk over den Heer Leevend even gunstig als
Professor; en geloof, dat geen Jongeling, in de gegeeven omstandigheden, en met
zyn driftig temperament, zich uiterlyk beter zoude gedragen hebben: Ik zeg uiterlyk:
want ik weet te veel van de Physica, om niet te begry-
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pen, dat onze ziel sterk wordt aangedaan, door de nieuwstyding, die zy door de zinnen
onfangt. Zo dat de uiterlyke daaden niet altoos Mathematisch zeker de waare
zeedelykheid der menschen aantoont. Geloof my, Mevrouw, de Mensch is min of
meer volmaakt, naar maate hy min of meer werkt. Om die reden moeten wy wel
onderricht zyn, en van het karakter des werkers, en van den toestand, waar in hy
werkt; op dat wy niet in de zonde vervallen, waar van gy in uwen Brief gewag maakt.
Ei lieve, Mevrouw, nog een voorbeeld!
Hy, die ryk is door aangeërfde schatten, is wel ryk, maar men kan dáár uit zyne
naarstigheid niet bewyzen. Hy, die deugdzaam gebooren is, dat is, meer overhelt tot
het goede dan tot het kwaade, en dan in omstandigheden leeft, die deeze overhelling
altoos begunstigen, is wel zedelyk ryk, maar hy heeft er weinig toegedaan. Het is zo
zeer de vrugt zyner naarstigheid niet. Hy is door zich zelf de waare groote Man niet.
En zo is het ook in het tegenovergestelde geval. Hy, die met groote driften ter waereld
komt, en dan, in voor die driften zwaare verzoekingen, niet staande blyft, is wel
behoeftig, maar niet noodzaaklyk traag. Hoe verder hy het brengt, hoe grooter hy is;
want naar maate daar van, is hy werkzaam.
De Joodsche Wysgeer, Salomon, zegt van het natuurlyke, het geen ik op het
zadelyke toepas:
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Het weinige, dat de Rechtvaardige heeft, is beter dan den overvloed der Godloozen.
Maar, zult gy mooglyk zeggen, de Heer Leevend was ryk door geboorte. Hoe veel
verstand, hoe veele goede neigingen had hy! In welk een voordeeligen staat was hy
geplaatst! Dit sta ik toe in zekeren zin: laat my by myne Leenspreuk blyven. De
Mensch is ryk, naar maate hy, in zyne omstandigheden, veele of weinige noodige
uitgaaven te doen heeft: Men kan arm zyn, met een inkomen van veertig duizend
guldens: men kan ryk zyn, met een agtste gedeelte van dat inkomen. Zo is het ook
met zedelyke goederen. Hoe grooter een Ryke is, hoe veel meer afhaalders hy heeft.
Zy hebben hunne verwonderaars, hunne vleijers, hunne benyders, hunne logenaars,
hunne persoonelyke vyanden; by elk van die moeten zy iets laaten zitten. Zy kunnen
in omstandigheden komen, waar door zy zeer aanmerkelyke verliezen ondergaan,
en dat geheel buiten hunnen schuld; ja, waar toe zy zich dan verpligt vinden. Dit zien
wy in het geval van Petrus; ja, hy verlochent zynen Heer, zyn verlies is des
onnoemlyk; maar by slot van reekening, blyft hy echter zitten met een veel grooter
schat van liefde voor zynen Heer, dan alle de overige Apostelen. Zy waagden niets;
konden zy iets verliezen?
Zo, Mevrouw, denken Professor en ik over den Heer Leevend, in weerwil van al
het zeer
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rispelyke, dat hy door zynen aart, en aangesart zynde, misdreeven heeft. Wy zyn
gerust, dat hy zyne goede beginzels, en zyn goed hart, uit de groote verwoesting,
door zyne driften aangerecht, behouden heeft. Laaten wy, Mevrouw, eens zien, hoe
de Heer Leevend zich gedragen heeft; en dat in weerwil der praatjes, die er, ook ten
nadeele myner familie, met betrekking tot hem, gehoord worden.
Gy maakt eene geheele lyst van misdaaden, waar van hy er zeeker veele niet ter
zyner verantwoording neemt: veelen zyn ook geheel anders opgegeeven, dan men
die zal bevinden. - Het eenige, dat men tot nog toe met eenige zekerheid weet, is dit:
de Heer Leevend heeft met de nu zalige Lotje Roulin in eene zeer naauwe vriendschap
geleefd; en die vriendschap doet zo veel eer aan zyn hart, als aan zyn verstand. Dat
een Jongeling van zyn karakter zeer aan dit beminlyk deugdzaam Meisje moet gehecht
geweest zyn, kan men gemaklyk bezeffen. Dat hy den Lasteraar zyner overleedene
Vriendin straft, is even natuurlyk; indien men zyn karakter maar blyft in het oog
houden.
Dat zyn hart verschriklyk leed, door de smartelyke ziekte, die zyne Vriendin ten
graave rukte, is even natuurlyk; dat haar dood hem tot verbystering toe moet getroffen
hebben; dat hy wel eens door afleidingen zich hebbe gepoogt te
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ontwyken, en de beste middelen niet altoos uitkoos; dat hy, met één woord, veel
verkeerds gedaan heeft; wie kan zich des verwonderen? Als gy, Mevrouw, dit alles
zo eens hebt nagedagt, dan vraag ik u, of gy niet een geheel ander vonnis zult stryken.
Wat zyne Ketteryen betreft, daar over kan ik niet oordeelen; dit weet ik, dat hy by
Professor een bemind en geacht Discipel geweest is. Laat u dit gerust stellen, zo als
het my doet.
Groet Dominé minzaam voor my, en geloof, dat ik ben
Uwe oprechte Vriendin en Dienaresse,
D. MAATIG,

gebooren WITZIG.
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Negen-en- vyftigste brief.
Mevrouw Alida Ryzig aan Mejuffrouw Cornelia West.
Lieve nigt!
Ik geloofde niet, dat gy aan myn verzoek zoud voldaan hebben; ook niet, al verveelde
u de tyd zo zeer, als eene grimmige Schoonmoeder verveelt aan eene lief hebbende
Zuster; want in dat karakter alleen spreek ik; en uwe Tante, Mevrouw Ryzig, heeft
my regt moeilyk gemaakt: niet zo zeer, door zich driftig tegen myn armen Willem
te verklaaren, als wel door dat haatlyk air Sec, dat: ja, Dogter, de zaaken zyn niet te
ontkennen; en ik hou niet van zulke familie-vlekken; en myn Heer Leevend heeft te
veel verstand, om het zo te misbruiken; en myn Heer Leevend..... maar ik heb geen
geduld, om u die Predikatie afteschryven. 't Is goed, dat Bram (die u zeer laat groeten,
want ik zeg daar, dat ik aan u schryf,) my gelyk geeft. Mevrouw Ryzig zou anders
gehoord hebben, dat ik in geenen deele myne Mama's Dogter ben, als het er op
aankomt, om een armen duivel van een Jongen te helpen bezwaaren. Gy, Meid lief,
en alle lieve Meisjes zullen
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zeker aan myne zy staan, wanneer er eens een oude kwezel, een gryze jonge Juffrouw
onderneemt, den eersten steen op hem te werpen? Nu ga ik wat met u snappen. Ja,
konde ik speelen, ik ging myn geemelyke vlaag wegrammelen; maar ik speel niet;
schryven is des myne remedie: zo ik wat sterk medicineer, wyt het aan uwe Tante,
op wie ik regt moeilyk ben. Eerst ga ik eens een pen of zes steelen; en zo ik op het
delict gegreepen word, zal ik maar assurant bekennen, dat het waar is. Hy kan my
maar wat afkloppen, erger zit er niet op..... Hy zag er niets van, zo bezig is hy in zyn
lessenaar.
Is er wel iets, Kee lief, dat de harten der Vrouwen en Meisjes zo tot elkander neigt,
dan gelykheid van smaak. Gelykheid van middelen, aanzien, geld, schoonheid, vernuft
enz. vormen geene vriendschap, en dikwyls nyd en afgunst; maar gelykheid van
smaak is de eenige wortel der vriendschap. Is het des wonder, dat ik u als eene
Vriendin beschouwde, zo rasch ik u leerde kennen voor 't geen gy zyt? Eensgezindheid
van smaak maakt onze Vriendinnen tot onze Lofredenaressen...... (Zus eens! dat
woord moeten wy onze Nigt, de Dichtresse, present doen: het is veel te klinkend
voor ons, laagkruipende Prosa-Schryfsters.) En is dit niet het doelëinde der
vriendschap? Hoor, West, eene Vriendin is in de zedelyke waereld, het geen een
Gezwooren
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Makelaar is op de Beurs, of op de Publicque Verkoopingen; die, vermids hy voor
zich zelf niet koopen mag, dit nooit doet dan onder dit kunstwoord: Jan de Hommel
- voor zyn Meester. Het wil toch niet zyn, dat een Mensch zich zelf zit te admireeren
en te pryzen; daarom neemen wy er eene Vriendin, met ons gelyk in smaak, toe. Wat
is er op te zeggen? Fiat dan! Alida Ryzig, voor - haare Vriendin!
Bram verwyt my wel eens, dat ik eene verbeeldingskragt heb als een vuurpyl; dit
is zeeker, er rommelt dikwyls een hoope nesten door myn harsenvat. Mooglyk is de
volgende uitval, of inval, al zo als gy wilt, er een bewys van; want ik vraag u: waarom
zou men zo wel geene Lofredenaressen in dienst neemen, als sommige oude
Potentaaten, Huilsters pensioneerden, eenig en alleen, om by tyd en voorval te
huilebalken, en traanen met tuiten te grynzen? Zo dat ik, gelyk myne goede Tante
Martha zegt, alleen maar zeggen wil, Nigt Keetje, dat ik hals over kop verliefd op u
ben, eenig en alleen, om dat gy met my zo gelyk zyt in smaak; nergens anders om;
en om geen ding minder, als om dat ik my zoude inbeelden, dat gy een mirakel van
verstand of vroomheid waart. - Want zie, lief kind, dan waart gy zo myn trant niet,
wil ik spreeken. Het groot Arcanum, om zich veele Vrienden te maaken, is een
eenvoudig, een dood
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eenvoudig Huismiddeltje: laat ik het u eens beduiden.
Alle Menschen willen gevleid en beklaagd worden. Niet zo? De Applicatie is de
geheele zaak! Men moet maar weeten, waarom zeekere Menschen beklaagd, waarover
zy gevleid willen worden. Anders is het middel kragteloos. By voorbeeld: Ik meende
onlangs by Nigt, de Dichtresse, wel zeer myn hof te maaken, door te zeggen: gy zyt
toch een goedaartig Meisje. Het raakte haar niet: dat 's mis, dagt ik. Ik veranderde
van toon. Ik beklaagde haar over het verlies, dat zy leed in de Colonien: ik kan dat
verlies gemaklyk draagen, Mevrouw Ryzig. Alweer: aangescheld, en niemand thuis
gevonden. Wel, viervoetig Weezentje, dagt ik, hoe moet ik u knippen? Ik roemde
haar vernuft als Dichtresse. Haare oogen glinsterden als weêrlichtjes. Ik beklaagde
haar over den ramp, die haar getroffen had, toen haare Moeder eene Anacréontische
Ode tot papieren voor de drooggeschuurde blakers verknipt had. Zy drukte my de
hand; haar hart ging open; zy vertelde my in vertrouwen al de wederwaardigheden,
die haar drukten; en die bestonden nergens anders in, dan in zoortgelyke verzinningen
van Mama, als ook, dat zeeker Dichter haar gezegd had: Mejuffrouw Ryzig, gy zyt
geene de Lannoy; en zedert dien tyd zyn wy zo intime Vriendinnen, of wy wild
vreemd en elkander niet
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vermaagschapt waren. - Wat spreekt dat sterk!
Zoo leef ik ook met u, myne belle Niece! Gy moet, dat verstaat zich van zelf,
gevleid en beklaagd worden, zal men uwe vriendschap verwerven. Had ik u geroemd
over uw goed hart, uw gezond oordeel, uw geöefend vernuft - het zou niet hebben
uitgewerkt. Gy moet gevleid worden over uwen fynen smaak in het uitkiezen uwer
divertissementen, uwer coëffure, uwe fraaije tanden. Gy zoud my uitgelachen hebben,
zo ik u beklaagd had over uw kiespyn, ja over het onverwagt afsterven van uw
Schoothondje. Het toppunt uwer rampzaligheden, in dit droevig doorenagtig leven,
is uw gaan in Ballingschap naar een aardsch Paradys, omringd door verrukkelyke
Velden, ingeslooten door staatige Bosschen; verre van de lieve Stad en al haare
vermaaken. De lof, die my vleit, bestaat daar in, dat ik moet bewonderd worden over
de kragt van eenen vasten geest, die uit zyne eigen hoogte schertst en spot met de
dwaasheden der Menschen, die, of zy my laken of pryzen, my niet naar hun pypen
kunnen doen danssen. Die myne gunst door my te beklagen wil winnen, moet myne
ellende niet overzien kunnen, om dat ik getrouwd ben met uwen haatlyken,
dwingelandschen, tirannischen Neef, den Heer Abraham Ryzig, Koopman te
Amsteldam; want hier in, zo als gy wel denken kunt, stel ik myn ongeluk!
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Maar kom aan, laat ik thans, naar den aart der vriendschap, myne traanen droogen,
myn eigen deerlyk lot vergeeten, om over uwe wederwaardigheden te kunnen zuchten
en kermen.
Nooit heb ik, zelf van onze Puik-Poëeten, iets hartroerender gehoord, nooit, zelf
niet in de vier Kroonen, iets deerlyker bygewoond, dan de beschryving, die gy my
geeft van uwe naare omstandigheden! Arm lief Schepzel! ja, het is wel hard, in dit
heerlyk saisoen, een met Menschen, Smauzen, en dieren, opgestampt vol Amsteldam
te moeten verlaaten, voor eenzelvige Tuinen en eenzaame Velden! Ach, ma chere,
hoe ongelukkig, hoe diep ongelukkig zyt gy, u te moeten contenteeren met het
gezelschap van een denkend beleefd Broeder, eener Germain Nigt der Engelen, (uwe
Schoonzuster;) en dat eener zes-enveertig-jaarige Dame, die slegts de roem onzer
Sex is! ô Ik voel zo duidelyk, dat gy daar weinig aan kunt hebben! En voor zulke
akelige Weezens, verlaat gy, helaas, onze lieve Saletpoppetjes; onze charmante
Heertjes, die met u of van my en anderen kunnen kwaadpiepen; die het neusje
optrekken voor een deeglyk Mensch, en u aan het oor murmelen; que je vous aime,
que je vous adore! Voor wie zult gy nu drie Toilettes daags maaken? Voor wie comme
il faut u coëffeeren? Voor den Dominé en den Schout, en een half douzyn
Land-Jonkers, die geene Dame du
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ton dulden kan? Ach, Adorable, hoe ongelukkig zyt gy!
Hoe onnatuurlyk is ook dat haatlyke Buitenleven! Philosofen, Dichters en
Verliefden hebben goed praaten; noem my eens een stuk of zes Dames, zo als wy
zyn, en die zyn onze bevoegde rechteressen, die dit niet tegenspreeken. Ik beweer,
dat onze ziele is ingeschapen eene kwiklevendige zucht tot werkzaamheid,
gezelligheid, en verscheidenheid. Hoe kan men nu voldoen aan die natuurneigingen,
als men op het land woont? Geen Meisje van de hedendaagsche waereld kan Buiten
iets het minste werk doen; zelf zo veel niet, dat zy een bloembedje wat opkrapt, wat
onkruid uithaalt, of eene enkelde bloem verplant; en zo ik niet te lui ware, ik zou ten
vollen kunnen bewyzen, dat het met onze zucht tot gezelligheid en verscheidenheid
al zo slegt zit. Zo dit niet aldus gesteld is, waarom sleepen de Lieden, die naar hunne
Buitens gaan, zo veel van de Stad mede, als zy grypen en vangen kunnen? Waarom
bouwen zy Tuinhuizen en Coupels aan den weg; houden zy Visites, Priées, Soupées,
ja zelf Illuminatie-partyën?
Nog maar één bezwaarpunt tegen het akelige Buitenleven. Het verwart alle rangen
onder een, en haspelt menschen en dieren door elkander. De verveeling, niet
nedrigheid, zet de oude Matrone aan, om de Dorps Burgemeesters Vrouw, de
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Kosters Dogters, de Dominées Zusters te verzoeken, en er eenige uuren mede weg
te geeuwen. Hoe onnatuurlyk is des het Buitenleven!
Maar, o die lieve Stad! Daar in kan men alle die ingeschapen neigingen voldoen.
Men kan werkzaam zyn, gezellig zyn, en nooit ontbreekt het ons aan verscheidenheid:
En dat vooräl voor de Vrouwen! Wel mag des onze Tante Martha zeggen: Een Vrouwe
hand nooit ruste vand. Geen oogenblik, of er wordt geschelt; op elke boodschap
moet zy een gepast antwoord geeven. Geen uur is zy verzeekerd van haaren tyd.
Haar huis, haare meubelen, worden spoedig vuil en bemorscht: alweêr bezigheid,
vooräl voor u en my, die zich wonder puntig op dat stuk uitslooven! De Mannen zyn
sleets en slonzig; krygen veele Buitenlandsche Gasten; alweêr werkzaamheid, alweêr
omhaalingen. En waar leeft men gezelliger, dan in de Stad? Elk kan daar ook
gezelschap kiezen naar zynen smaak, en veel of weinig te gelyk. Een hond, die men
Buiten voor gezelschap houdt, dient alleen in de Stad, om gezelschap aan te melden,
en kwaad te weeren. De verscheidenheid! wilde ik daar van schryven, dan zoude ik
nog naar het Kantoor te kaap om postpapier moeten, en ook niemand is daar zo wel
van overtuigd, dan myne Nigt West! Hebben alle saisoenen voor ons geene
verscheidenheid van vermaaken? Concerten, Comediën, Opera's, Jaar-
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markten, publique Plegtigheden; en wat niet al, bieden zich aan, om ons van ons zelf
te ontlasten, en geduurig nog weêr wat anders te verzinnen.
Indien men nu langer durft beweeren, dat het Buitenleven de staat der Natuur is,
dan houde ik echter staande, dat het die der woeste onbeschaafde Natuur is. Het
Stadsleven is de staat der beschaafde, verbeterde, wel opgevoede Natuur. De
Landbewooner uit verkiezing, is een lompe, logge, joolige, groot opgeschoten Zoon
der Natuur; de Stedeling een wel opgevoed, geestig, polit, wel gestudeerde Zoon van
die zelfde wyze Moeder. De eerste vleit en streelt haar, hangt haar (zo als Wim plagt
te doen!) altoos aan haar boezelaartje; blyft in haar huis, teutelt en treuzelt daar met
haar geheele dagen; kort gezeid, is een regte Moedergek. De andre snuift er op uit,
verligt haare lasten en bezwaaren, volmaakt haar werk, geeft haar duizend
gerieflykheden, en nog meer aartige niet-met-allen; en Moeder Natuur mag haar
Jan-hen de hand boven het hoofd houden, als een Jongen, daar zy veel gezelschap
en hulp van heeft, maar in den laatsten vindt zy haar glorie en steunzel.
Hebt gy, chere Niece, nu geene schatten van vertroosting, in uwe droevige
omstandigheden? Nu ik u beweezen heb, dat gy zeer ongelukkig zyt? Nu ik uwen
smaak gevleid heb? Dat kan,
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zegt onze Philosofische Leeraar, - dat kan niet uitblyven. Bemint gy my nu ook niet
kragtig, ja maar weinig minder dan uw allerfraaiste kapzel? Dat zou ik hoopen. Ik
doe u ook waarlyk uitneemende diensten. Maar ik zal meer doen. Ik wil my genoeg
verlochenen, om met u een geheele maand lang van lot te verwisselen. Kom gy hier
het gebied voeren, onder den Alleenheerscher Abraham den Eersten; ik geef u den
Scepter; ik stel u in alle de voorrechten; ik geef u al de glorie, aan dien stand
verbonden, geheel over; en ik zal, (ô vriendschap, waartoe stelt gy ons in staat!) met
myn kleinen Jan en eene Kindermeid, ten uwen plaisire, my getroosten om eene der
verrukkelykste maanden van het jaar te doorzuchten, in het naare gezelschap der drie
verdienstelyke Menschen, die ik u reeds beschreeven heb, op een Buiten, dat geheel
natuurlyk schoon is.
De medegedeelde Anecdote wist ik niet; zy smaakt my ongemeen. Wat zou Willem
daar over lachen! Ik ben boos op u, om dat gy niet naar hem vraagt; en zo gy my
weer goed wilt maaken, moet gy in deezen onze Nigt, de Dichtresse, nadoen. Die
wurm vraagt my altoos: hoe vaart myn Heer Willem? 't Is waar, zy is verliefd op
hem; maar al waart gy, mooije Bruinet, dat ook, gy waart er maar te beter om. Ja,
ja! als, Willem ongetrouwd uit zyn ballingschap t'huis komt, en gy en hy niet beter
kunnen, dat zal ik
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er maar weinig tegen hebben, om u myne Zuster te noemen. Vlei u echter niet te
veel: want goeije waar is wel gewild. Hoe, een knaap, die reeds beminde, die reeds
geduëlleerd heeft, om een Meisje; een knaap, die trotsch en barsch is tegen de
baldaadige Sex, maar zyde en fluweel, zonneschyn en zomerkoeltjes by de Meisjes
is dat niet alles, wat gy, romanesque mallootjes, verlangen kunt. Hy zal ook niet te
vergeefsch uitgemunt hebben. Wist ik maar, waar hy is! hy zal het zeker wel hebben;
dat is vast, maar waar is hy? Hy schryft ook niet; evenwel indien hy zich op de wilde
woeste zee bevindt, daar ik nu niet meer aan twyfel, kan hy zyne nouvelles niet aan
de voorby rydende post meêgeeven. Nog een woord aan de lieve Vrouw van Boschen-Veld. Altoos, immers zo lang als onze smaaken dezelfde blyven, zo wel
Uwe Vriendin als Nigt,
A. RYZIG.

P.S. Aan Mevrouw WEST.
Zou Keetje eene huichelaarster zyn omtrent het Stadsleven? zou zy my hierdoor
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haar hof hebben willen maaken? ô Dan moet ik, met myn Vriend Boileau, uitroepen:
Tant de fiel entre-t-il dans l'ame d'un devot?
Dan beleeven wy wel diep ellendige tyden, en ik zal voortaan op dit stuk vrede hebben
met Dominé Heftig. Maar hoe heb ik het met u, Betje? om aan my haar hof te maaken.
Lees myn Brief, immers aan het slot, en beef voor een bezoek van uwe splinternieuwe
Nigt; zoude ik zeggen, indien myn Heer en Voogd te bepraaten was, om ook maar
een paar dagen van my af te zyn? Ik ben er boos genoeg over, en ik chagrineer er
my ook genoeg over; maar wat zal men doen, hartje? Het schynt in Brams familie,
zo wel als in die van uwen Pastor Fido, wel een erfgebrek, dat zy ouwerwets braave
Mans voor hunne Vrouwen zyn.
Einde van het Vyfde Deel.
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