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1\IPjuf\ rouw yall B .... , geh. I n Ddt), oIHI ':21 
jarl'll, oyer wit' in dpw hladl'll gr'lwildeltl \\'ol'dt, 
"as reeus vall bare \Tot'g~lc jCllgd) doo\' ver
srhillell(ll~ oorzaken, z('pr lijdell(k gew(,f'~t. (;edu
rcuJe d(~ vijf laatsk l1Ia::tnd .. 1I "ns zij ,('nalleIl in 
(~en yolslagellc krallkzilllliglll'id, di(~ gedlll'('lIde (Ie 
laabll' Jngell in zoo pm,,! igt~n gl'aad 1 oenmll, tint er 
reeds beslolen ,rns, haal' ill f'('ll k\';lllkzillnigcngr'sticht 
Ie doel1 plaal sen. Ahorens znlks gesrhied(k, wenl 
llJij dell -1:1 Dr'cember ·1 )-\;)0 g(~\Ta;)gd perst nog ('(ms 
I'l'ne pro/of met hel maglll:lisll1us Ie Ilf'llll'Il. lIoevecl 
})('z\llIal' daal'in ook zir'ndl~, gar ik op slr:l'kell aan
dl'aJ1g aml djp lIilnoodiging grllool'. (Ip dt'llzelll.lpll 
ilag rectls \H'nl doul' lIIij t:l'nc: prol'!' genollwlI, met 
dOli gr'volg, dOll zij Zl'er spof'dig in (liell Yl'l'lJooglkn 
lllagnelisdll'J1 toeslalld geraakk, die tie IIwg'neli

SdH~ slLlitp wonlt gl'lla'lIlld. 
TOt'Il ik oj) t!fon 1\\eeden flag, op 1ll'Izc'II1k UUI', 

<If' prfH'r lwrIlaaldt', ~pl'ak zij rel'tls ill dien tOI~stand, 
eli.· IlIij hlP!'k em ;Ianlll!!l'kelijkf:tl gm.Hl van hdu(:l'

zi('wlheid YCl'kregl'n If~ heb/wH. Y~ll1 dil oogl:JllJlik at' 
hr'[.!:illt de 1ll('(kdeE'ling \all al IH:lgel'\1 gl'dul'!~lldn de 
hehandding plaals geiIad bren, zoo \\al (h: nOl'zakl'll en 
ge\'olgr'lI del' krankte als tie g(~lwl's\\ijZI~ del' pali(:lIte 
1ll'II'd't, \olg .. n-; 'I \f'rbaal ('n (h, np~;I\I' lilll (If. li.ide-
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l,·~ ~ '· Zc!"C , flld lIilz()IHj"rill~ ",III di., lo',lichlill~"II . 

,n:!ke iii. tot klaarlwid del' zaak IIlt'('1l lloodig II' 
I.ijn, In den a:HlYnng zulkn de 11INI~deding(~n 

oPlwnlnkkig Yall ,yeini~ ,,'aarde ~dli.ioco, en todl 
kl111111'1\ "0 mo~cn deze \'oorzc~ker niel verzwc'gen 
lI'onjpn, 

\Yij ynngell alzoo ann met hel W'rlwal del' pal.ieote , 
lIic,'r oullet's Ie Delft ,,'oonadllig waren, lIare mede
,1('i~lill"c~n die, li'ldcns lI:wl' flla~nctisc"en slaap ~c~-, ~ ('1' • 

schi,'dcll.'lI , be~ol1lH'n "Idw,: « Up I1lijn negentle leycns-
janr hdllH'11 cr zaken plaali' gdwd, die ,Ii: grond('11 
101 ,f'le zieklrn gdc'gd hdJhell , waarop ik nacler 
Ic'nlg zal kOlllen, i'\n aileen \ViI ik u zeggcn en 
y .. ,rz,'kc,!'t'n, zoo gij mij ,yilt magneliseren, dal ik 
(\1'111 (\ ""i a:msi.aamk, d(~n I:,wlsl ~n namal van kl':1I1k
zilllligllt'id Ilt'hbcn zal. :'Ia dic'n (lag eyenwcl zal ik 
lIog 'IIiI'! gdlC(,1 f:'elwzt'n zijn, maar yan (lien daf: 
,d' zal ell' 1lt'~la;lIlde kl':lnkzinnigllCitl opholldt'n. Aileen 
wllc'lI PI' lateI', door de h(~ ::; t:lallde 11 (, l'senzwakte, 
Ilog' "lIkc'll ~ dagl'll komcn \Y:lf!l'op \Yaanzinnig'e vl::lgen 
zith ZllII"1I 100lwn, docll deze zulh'n geherl in 
Wrl"lllIl :-;laal1 tol. andere ziekdijke in lid ligellaam 
he:-;I aalltk lo('s\(lI1i1en, die J1lf'n als terugwerkcmk 
I ijddijkr oorzaken, yoor d(~ IW~ zoo gevoelige Z\\':lkkc: 
IlI'ri'('IH'n 1\I' sehouwen moe!. lie reden waarom op 
tlc;n 'I () ~II'i de waanzinnighcid ophouJ('n zal, mort 
daarill ~I'z()I'ht worden, dal de stoornis Yom de 
wlluwyl:wislOf del' lijdenrle zenuwen van het hart 
naar d.~ hrl'senen oJ) dien dag gelled hersteld 
zal zijn, Ik hen zeker cia! wIks op dicn dag 
zal g'I'sl'hiellen, in(lien ~ij hd niel wrhind .. l'l. 
LIIt't I,d ik 1I wei ;:L'~~ (' n, 110,; ik lIil mel 
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,..-:1\ ",d wid \vis!. \'('11: zijn inlns:-;"}II'I\ 011' OllrZ,\

ken welke bij mij, zoo lig'dlamlls- als zidslijden 
Ic\y(,cggehraclit lu'hhen, 111 lIli,in IlI' gent!I' jaar is 
dal reefls h,'gDnncn, 'foen ging ik lIit Delft, bij 
een oom cn tante t r DOl'dl'(~.'ht, die mij ab kind 
,yild(' 11 3al1nemen, WOllen, ])aar hen ik tot 1111.1 11 
\'('el'l iellde ja:w g('bl('n'n, Ina:1l' 001.:: c\;WI' lwdl, door 
n 'r:;whilIentln oorzakm, mUnc gl:zondhcid w~d gph,'(kn, 

II ~Iijne l:lntl~ ,,'as lIid \\111 de g'l'ln:lkkdijbll: , ,'n 

wh'e lussellenbci,le /lid zeer goed wet lid lwo/ll, 
dat mCll opgewond('nhf,id vall zenmwn 1l0(~llltle, In 
die opgCWOlldl'llllcid bad zij niel zddl,n (k ona"llIk-. ,., -
kigc gewoolll" lllij zn('r dikwijls, H~il~d lu:-;sdwll de 
,'wjloud('rs Cil op he! hoold In ~I:mll, zoo zd/s dat 

de slaw'n Il1sschen de sf'houdcrs oorz,wk wa"'~II, 
dat ik "all lijd lot tijd hloed opgil[ Jk wunl 
d(lUI'CllhoVCIl zeer h('pel'kt in lIlijn den, Een en 
ander wcrd 11014' Ye)'crg-enl door rd{~ :-;dll·jkkclI, 

w~ronrwakt door onnang('/WIIlt; Imi:-;,';;I'I\jk(, tOOJlel:
len. 1I(~1 crgi'le yan .lll('n zi.ill g(~m~'~L I\Y('I' zl~t'r 
belilngrijkc :-;dn'ikk"ll, waanloor 1(}I'1l 1'I' ('c\:-; d(~ zellll
\\'('/1 vall Ilet llart ('II die dcr IWl's('nen Z/'(')' geledl~1l 

lu'Llwn, Oil \las de e..~rste gn)J1d [ot I'l'n W'lIwk
lwlijk(~ ollLwikkding van !Jl~rselllijd(,n 1m hnllk
lilllligllCid, II{, cer~ll ~ :-;dll'ik \H'I'd ill i<'l'brual'ij 
l>{j\l Yl'morza~lkl door ('ell kl1l'cht V;J/I mijn 00111, 
die bij ongeluk in de duis lcrnis des morgen::; 
\TO(,g' in llt't waleI' \'ieI I'll verdmnk , Dc hrl'ede 
sdll 'ik "',;un d('n 'I nrc'cmllt'] · 1 KW , (k)(w il;HWlld 
dil~ zi .. h zeer mm lIIi~hrnik Y:lll s[efken dl'illlk ow'r
gar, waardool', rOOl,<d g,~dllrcJl(]r de dI'Ollkr'lI:-:dwl', 
jJ(I(,g~1 01lnall gl'll: II I II' 1",,111'1').'1] ")(lI'ri,.j('JI. Dil ( ~dl 
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1.' 11 'lud,,1' weddl ' Zl' I: 1' nadel'Jig' 01' mijn/' g,!zUJldll4'id. 

\' ooral in de linl.; erzij de wa:-: ik nooil znn dt,l' l'ijll 
hij h.,\ daen yan hc-w(\f!"iJIl-!",' Il . Dc mill w('rd cl OD}' 

ul" 'llllillli del' hloeuyal CIl "i"I,. WaL ik sederl dit'n 
I ijd "I in di e "ijde geledt'll Iwh en nog lij" , is 
nit " tl '. gclooycn. Ik 1.n1 el' no~ yeel :)fln lijden . 
a iYo l'f'J1 :-; gij .. ];1:11'\'(10 de oO l'z 01al.; opgcl'uinltl hcbt. N:ulal 
ik dn :II '('nboycn no~' \"e('1 yan ruijnc trmtc niet nllccn 
li:.rdw1l1c\ij k , 1ll;l0l1' ook mOl'eei tc lijden had gehnd , 
1-! in g' ik in 'I B·1.~ W(>f]P!' nan!' hlli~. 

') :\:1 redDop van ri l' l ' jnl'rll , ell wei op lIen 
I':! .\ l)1 'ii '1l'/"O, kon il.; w(~derom roor cenig-cll 
lijd hij Il1ijn Dom ~nfln log·crell . Hcizcntl c met dc 
hoot Y;l1l Hollel'dam , hell ik dnar r ene on lmocling' 
~!,I'hnd dip gclieci mijn 1.iol ill hr.\ycg-ing- IJl'ng" , en op 
lll ij lH' J.!'{·zondhcid , inzontl crlll.'itl op tllijnc hcrsenen, 
('(' II liO(l g·~ t. nadccliRI ~ n ilwlol'l/ uilocfcnue.» Gcwidl
li ~p i't'drncn hcsuwn cr, om de llijzondcl'lIcden, 
rolgf'n:-: harc m('t1 l'''cc l in~"cn, in hnrell Jll <1p:nelisr itcn 
IllI' t-' lnnd mij met de groolsle kics,r hlteitl gcdO<1n, 

ni t' l [4' Illl'hlen , lI oczl~cr il.; cr de oycl'ltli g-ing om-
1 I't 'II I iwn' rrt:::l.c zct leUjke hc~"in s ('lcn door vckwmn. 
" E,. I" 'ell 1':111 dicn liju af ccn wllnminnighcid vnn 
d"i e ,y"ken bc,I:lDn , wnarvonr ik dC, lijrls dool' doc
lor BnA ~DELIm hchandeld hen gewol'den , die, niel 
i)(' I.:(' l1d !-!,"cmankl mel de aanleidi n£' , u<1l n'l'S cit ij 11-

,,,j yoo,. g-c,yonc I<oorls IJi eld. Eindelijk "ielden de 
onsluillli J,!"!' tc \Yer!,ingcn op. Toth hlcer ik nn die 
zo0t-relwnmdc gcnczjng lang-en tijd In ensrhcns(' inlw. 
Dil "yenwcl Yel'mindel'de langznam. Op 13 en 14 
iIIaarl '1 KIt·7 had er wederom iel, plaa l" w:wrdonr 
IItij ll :.! . ' ~ II 'I \'I'.~c~sdijk g"c:'l'hol.;[ \YCI'II. " '('1 WI'l'd 
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hil'l"d ooJ' ~('ene kl"alll\ zinni h" lll' itl \"I' \,(l Ol'Z ~' ; lkl , Illi lil l" 

dl~ zutlli bidd H1ijn/.! getiacht cn en lWI'::;l: llCn OIlOP
bouddijk in wcd.;in~ . Iii wo s Loen 'I!J j U:JI' , I' ll 

yerloolil ann icma lld die llIij l'ell oprCd tle lield,' 
100lHln, Yiel' mizen had hij l"ccd:-": 11 <1:11' Indie gcdaml l'1I 
il .. hnd helll mijn woonl \,i)l1 trOll\\' gog-cven onder dl'W 

,"oonrnanlc, d~t Itij icls andel'S mocs l beginllcll 
ell nilYlInCnflCer BallI' Indie gn:m mogt, in well, gC\'id 
ik mijn wool'll tCl'lI g" nmn. Korl cycnwcl nn dCH'I'
hindleni" onLvin g- ik heL herigL, tlnL Ilij zieh amler
llIaal yoor ecno niclI\Yc n .. is \'cl'bollden h::H1. Ik g"t,r 
It rw llIijn (~ olJle\Tedcnlll'id I.e kellflcn) !TIet tVl'lIg

lll ~ liIjll g yun lIlijn gcgr\"CII WOOI'!1. ~icl hlll g d .. wl'lw 
Olll.\"in g" iii he! berigt tltlt hi.i zich Y(~r(lronkl:n had , 
lJ it \'ooral !tcefl gcriun' ntle de dl'ie laablc jal'cn mijw! 
guzondll t'id zcer hl'nadceld , WHartOt! ;lb laut slc 001'
z~lk cll , alYOrell :; zidt de k l'<1 nl, z inJli~IJt ~id ill IWI"I ~ 

erg-s le mat.e opl'llhaanl c, lIOf)" l\\"cc oJll ~ t n nditd lCu PJl 

IIwu eg"c\\'t' rH hchlwn. Dc ecno wa~ cen seilriJ.,: ill 
.Iulij '1 ~50, en wei doot' icrnand die mij yct'yolgde, 10l'1I 

ik '::' JtI 01'g"CI1 $ \Toeg uil hel lIuis y:m mijne ouder!" 

naat'dell IIcer J( OO LIIOVE N, wuar ik (k~lijds ,yinkel

docliler "as, g-ing. YecrliclI dug-en lalcr riclm(j cell 
luik or !leL hool(/. DiL ga r mij !leyigc IIOo((]pijnell , 
ii, l,fceg C'rg- de rODS in het aan~"ezigt en dnnrh\i 
koorl f:.:, waal'uil (Ie kl'lmkzinnig"},cid ) dic 101 lictl('n 
ni el opgcliouden IIeen, zich <1l mec1' en mcl'\' on t
wikkel,lc. Uil de verschijnselcn uij de gcnczing' z:d 
heL hlijken, Itoe die verscltillcnde oot'zal, en Ie Willetl 
g-c\\'cl'kl llebhcn tol ho[ on[ !:" I:wn H1ijlll'l' Irp:P ll\\"()Or
di g'/.! 1\l "n nkzinni~" l wid WfU:U"\":l n 11('11 '10 ~"l 'i h.'1 1;I ,tI :-- I! : 

[oe\"al I'l nitl ~ zal JlI' hlll'll " \, 



(kw JlJt~de(kdillgt~n gt'sl'bil:ddeJl gedUl'l'llde de {iell 
l'l'J'::;te dagen nadat de: llcliandding aangeyangen \vas. 
Op lIIijlW \T~lag olllll'enl de zekerheid dat zij op 
bovengel1wltl,'n datuTIl W'lIl'z/'n lOude zijn, gaf zij len 
:mtwoonl: 

~ lIet W;IS wij de eersle maal reeds alsof eene fluisle
rellele :;{Cllllile lIlij zeide: zie d,'n rIag myel' genezing- . 
ell ik zag den I (I Mci aanstaanrIe. Zouder lwt magne
lislIltlS mm~ ik nimmer geIlt:~Z(:n, en de \Yaarilt'id 
,an dit gt'zegde z:II II IJlijken nit de belangrijke 
\','r:;chijn:-den, \\"('lke zit'h gedurelldc de helJrmdclinf!, 
zull(:11 yoonlot:n. ~Jen had ook reeds lwt plan gerorrllll , 
llOewf'l ik d;mnan niet~ wist, het\,clk ik Ihans Hlel 

zekerlwid \\ eel, yan wij in f'ell krallkzinnigenge~ti('lil 
te dO(,ll plaahf:ll, ('ll toeh zoud .. ik daal' onder de 
zoq.;vobk Iw]wlltlding' nimmer }:,e!WZf'n zijn. Ook dit 
zalllit d,: H'rsrllijllS(~IC'n lijclens tiP IwlwudeJing hlijkl'll. 
God Iwefl IIt,[ daarolll andel'S en Leter Lest'bikt." 
lIaar tOt'stand was Villi dicn al1ll1, tint men !t'l;H' 

reeds ol'gcsloten ell alles in Ol'(It~ hat! gemaakt om ]1<1;11" 

naar cell onzer berocllHlstt: g('~tieliten Ie zendl'll. 
ii MijllC krankzinnigJICid, ]IO(,ZI'I'l" door d(' Iaalsle 

plaaj~ ~t'had llehhcnde oOl"zakC'l1, lJIeer hepa<tld te 

\()OI'Sdlijn gekollll'Il zijnde, Illod cYt'mn'l weer nog 
als een gl'\'oJg \rorden hesdlouwd \,m \TOI'~l'r plaal S 

g'l'lwd hd,lwlHle Zt'lHIW- (~n ]1C'l'senanndo('lling('II, 
illz/)Jl(/!'rJlI'id na hdgt'L'1l op '12 ;\ prj! '1 MG lll'eft 
lJhlals gdwd. lIol'z!'er oogensdlijnlijk gl'Jlf'Z('n zi.ind(~, 

bleer ik lIa diell t ijd lang HOg menSdH'llsdll1W. "'an
neer ik ('I'll \']'C'f'll1dc 0111 IlIoej If', wen 1 ik door N'n 

n('.voel aallo'I'('T(~I)cn also!' 1I1f'1l lui', wrmom·t!f:1l \\ihk. ~ - r r') • 

nit dL'uldlt'('ld \\(1:' yooral IIi:! ~1('r1\st \\I'l'keud(' ill 

-
I 

lIlij, gedlll'L'lldc dt' dl'ie \\ekl'll 10m ik dool' dodol 
BllANDELER helwndf'ld \\'I~l'd. Ik hk,{ }];l dit'u tijcl nid 
,illccn een geruimen tijd de lllenschen srhuwell, waar 
ltaalte hen. lIoczeer genczen zijnde, licycr, gClle

zen heetende, hield iii: f:cn zeer zwak en ge\'oeli~ 

punt in de ltersl'nen. Wei \\arCH mijne zcnu\wlI 
duclitig opgewonden, maar dit werel '001' steride 
oehoudcll omdat ik in staat was vele hezighedcll to , 

te do('n. Het \'(~rrigtell yan vde zaken door opgcwon
dnnhC'id is echler gc~f:n kr(1clit. Ook gal'ik tOt'n, gelijk 
zllib tItans nog Ilt't g!:\'al i~, van lijd lot tijd hlocd 
op, het welk YOOl'al met hl't gdJl'i~k in de zij in \'('1-

hand ~laat. lIet \\<10; 1.'1'11 gc\'olg van d!~ slagf'11 I'll 

l'I'l'::;te sdll'ikk(')l die iii ondcl'gillg t ijtif'IlS iii. lJij lllijn 
00111 ell JIlijlle [(lnte \\(londC'. \'ooral zijn lllijnc 
her:-;(:nr'/l zeer H'l'z\\akt door ]lCtgl~en !lI'n 1,'{ en 'H 

~Iaart HH7 plaa!:'; gl'ilad heel!. EI'Il Yool'ldl1l'enfll: 
angst, met eigen venrijt, waaraan ik '~\'t:nwel gceJ1 
schuld had, Iteell yp('} hijgedragen tot JfIel'nle\"l' 
yatbaarlteid om de thans hestaande herst'l17.icld I: 
Ie uo('n ontwikkelen. Daar nil'lIland Yim de Zil,lk 

ids \\i~t ell mogl weten, en ik ook niemand da;lI
,an iet;; durfele llIededeclen. hidd ik mij zee}' in 
en kon en dnrfde zells nid huilen. nit hracht IJij 
rnij, gedurende eenig'e \veken, epn zeer opgezwol!!'11 
lweI Ie weeg. waarmede llevi;,!'f~ benaallwdlll'id gl'
paard ging-. Zer'r rnoeijelijk \\as llIij IliC'l'door (I!
~likking en ademhaling', \\aal'lliL \w'dl'J'oJII f'1'll and!,!' 
verscJlijnscl, een soort van hik ontslond, gdlecl :lall 

snikken gelijk, dil~ ziclt hij d!~ Illinste dl'oP/'lll'ill 
dadelijl, openbaardP. 

d AI fil' lpgI'll dip Yl'l'o,'bijn:-t:i1'1l ;!,I';!,('\I'IW Illiddl'l,'Jl 



fi./I! HI/dlll'io!!.' g(~W(:l':-;l, V;1I1 l{Jell <It' loL HI;",tJ is 
JIIijn(: gcwntllwid ZP(,I' at\vi~s('lend ge\\'eest. De ~f'hl'ik 
C'renwd op dell HoegeJ1 lIIol'gen in Julij van I1l'! 
vorl"!: J'aar (far Illi]' IJlotselin!! ('ene allerhevi!....,.sle 

("'J. 't"'. ~, C' 

lwottJpiju, die lIIij uid Ineer n'die! lolop yeertien 
dagcn bter, tnen ik door toeval cen luik 01' IH't 
hoottl heq~. TO('1l H:rliel mij die plaatselijke pijn, 
doch na wdoop Yall (:enige dagen openLaarde zidl 
til' krankzilllligheid, De Degen eerste dagen had ik 
1\OOl'ts, waarlt'g@ doctor I\n.\NENDONI(, die mij he
lwntld(k, q uininc gal'. l\\'ce malell lYeI'd ik in die 
dagen door een zf'll11wlocYal o\'cnallen, waaruil (wn 

ligte graml van Y('damming aan de ecne zijde Villl 

lw! IIOOfd onlstolld. El'uige dagen kreeg ik nog f'l'ne 
zeer ligle roosadllign huidllili'lag in lIeI aang'('zigt , 
die ua aange\Vende middckn, pIo{sc'ling wegging ,OIH 

zieh op de lll'n;enen te plaatsen, w!wJ'dooJ' er roo I' prik
kelbaarheid ('('lIe gescJlikle gdegcnlleid bestoud. Yall 
[oen is de j,ranlizinniglJeid onn:l'<lIJdel'lijk ingetredC'Il, 
die tot lH'ciell yoorlgedmml hr:dl, Evemvel wed,! deze, 
zoo als g.jj opgemerkL zllit lwhlwn, ZC('!' ahyi,,:-;c
lend JIlet "lagI'll, niel alloos eyen erg. Dagelijks Z('lr" 
zijn 1'1' oogenhlikkeu, ,Yaat'in ik I,;tlmcl' h('n, zoo als 
ik geloof' dal. lJi.i \'el(~ ki'allkzillJligen In'' g'eral is. fhlll 
kan men nwl DI'ij "I 11'1' k I'll , Mt'll g('eJl oogeIlscliiju
lijk \I'd zijnde, Hij goed llllIIlOOl'd, llIaa!' - ik wrzc
ke)' 1I da I Il1I ill IIlijn Ifw:meli:-;clll'lI toe;;t;lIId , - zondf'l' 
daal'l'an ('ig('nlijk ie[:s Ie \I(~I(,II. :\11 "d. Thans is JIIij 
allcs heldt,\, eIl duid('lijk , gf'lijk IlIij ZlI1ks ill de dalums 
zijn van de oorzaJ,('/l del' zidd(:, ,Yaal'l'an ik g('('n 
enk(:le hllil(~n den magnt'lisdl('n slaap Wilde kUlIlH'1I 
opgl'YI'II. floo!' mY!' lwll:II\(!I·lillg zijl gij Ilt'l gl':--Id 

!I 

IlICesll'l' ge\\ol'dcll. Cij Iwb! )'(;c(b \ ('l'sdJL:itienc walell 

de prod' gellolllell; de cl'gste aanvallt:n kunt gij 
oog(·uhlikkelijk doo\' uwcn invloed e1oC'n hedarell. nit 
eWllwel Inag volslrekl niet mcel' pia;d;; ltelJheu, 
ten ware zulks door wi'; opg('gen:n wonll. Hij /J('l 
opllOudcn door £lien imloed, lOll CI' \,(~J'lraf!;ing ill 
de genezing kunnen outslaan, rlaar g-t'.woonlijk 
n<l zulli N~1l \'enwhijnsd de kranliziuniglwi(l met 
t1ezt'lttJc \0111' krarliL, zoo niet cJ'ger, J'(~ed::; dadelijk 
"'f'del' I C vooJ'::wliijn Irc('(II. )) 

Y t'l'seheid('l1c malcn had ik reeds dn pl'oef g'cno
men. Zoo heyig kon dp krankzinl1ige aanval nie! 
zijn, o/' ik komle door d(~ (,(,llIoudig:-:k wilshadl! 
helll dadt·lijk lol J)('dal'l~Jl lirr:ngcn, Iw["l'Ik CWIl

,,1'1, hlijkcns boycng(~lIleldc opgi.wt', niel llleer, dan 
naar JlUar yooI'sdl1'ift, plaats 11I0gL IwlJbell. Daddijk 
11a 't oplwlld('n del' IlJagl1e(ische hclwndeJing, lraJ !Jet 
krankzinnig Yl'rsdlijllsd in deszells yollc werking 
wedel' te yoorscliijn. 

\1 Maar hoc wel'k! lin de krnnkzinniglwirl, (kill" 
oil' al:,; ziJ' zoo wet lwvit.dteid Ie yoorsehiJ'n trel'dl '! n. '. 1;.' 

Wal dunk! u dat er dan gl'sehiedl in die oogt'lI-
l,likkf'n, legcnorer die, "HIIllt'er ik mij rustig ell 
kahn geyoel, hoe,,'d ik dan nie! huitel1 waanzinni~
lwill ben? Ik wil trachll'1l het II zoo duidclijk llloge
lijk uitcen Ie zeHell; 've!Jigt zal uwe gcJr.crdlll'id 
(!II die yan andere gclecnle Iieel'cn, Cl' zich Bid lIIedl~ 

YeJ'eenigl'll, en loch zeg ik u, gij kunt, c:YemJlin 
als welke gelle('sheel' ooli., in mijne ltersCIlel1 zien, 

In de eerslc plaal;; moogl gij nie! Hit !Jd oog Vl'r
lil'wn daL de zeJlllw(~n "'Ill 1](" hart zen!' lijdende 
zijll, t~U da! zij dan \'ooral .Ie gmolsle \h.g('!l \,;111 
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\\oed~: tOOIl~'Il, ,Ib er zi('h IlL'l'illlll~l'ifl~(,J1 J<ln vl'Clcg('r~, 

zakeJl vall ollaangcnamen :lard vool'doen. De zcml\\('n 
'UII hd hart yiIHIf'n in de 1](,l'scJl('n den weg dien de ge
\\OIW zenm\\' loeistof ill dm gezollden toest:lnd YCl'
volot ar"l'slotf'1l -belcl"\Y(Jligl ui[g'edl'ukt, de zenu-i:"" f"'I' t ~ 

\\1'11 die \ ,Ill I](,t hart Haar de Iicl';;(,lIcn g:lan , zijn even 
ab aile Z('lllnYl'n tot de Iljn:-;k toe, met een vloeistor 
"cvuld fli,' ~e,;tadi[!' dl'aaiJ'euelen\j'lze naal' de lierse-('I , (I:.I • 

111'11 \\Ol'(/t op~(':-;ll1wd, cn wnolgt in gezomlen toc
~Ialld door zeer i1jne z('nll\\[.i~'s haren \Yeg. Hoe? 
tlal i::; am'dig; ik zi(~ duidl'lijk, dat 1'1' juist worcel 
vloei:-:tor in ecnige kleiJl('r(, wnuwtjes overgaat als 
III' gl'Oot~'n' Z('IlIl\\ beva!\(" die cr Illcde ycrhonden 
is, om deswlb \\I'g door (iI: IIC'P;(,11I'1I Ie venolgen , 
Blaar dil gdJ('lIrt thans hij lIlij nie!. Wat gebeurt 
cr'! Or ,l:1llsLn\\ende vloeistof z\velL in cenige kleine 
ZCllllwljes, hiel'door krijgt het llet aanzien van een 
~:jll, on,r de hcrsenen verspreid netje, 0 zoo 
iijn als rag-, waardoor een gedeelte, als vlies o\'er 
de herseum opgcligt \YOI'd!. Zo(,verrc die opligting 
plaal~ heeft, \'er~preidl zich die Yioeistof, hoezecl' 
de IIjlle zl'nU\Y\'liesjes gesloten hlijvl'll, als een waseru 
o\'('r het zj(·ke gedeeltc del' hersenen, en dringt door 
zwrlling uie! in, maar op de merg'zelfslandigheid 
(h']" lJerst'Jl('11. DnaI' geeft zij ('en eigenaardigen prik
kf'1. De lit'rseul'Il (oj' hersen~tof) verkrijgen llierdoor 
nen :':001'1 vall losheid, ik zowle zeg:gen, alles \vat 
~luil~'lld \'erband tusschell herscIlzenu\\,en en lj(~r

senslof is, wordl verhroken; heL dcnIn-erll1ogen 
llOuell op, ell liwn ,,'ordt. woedende of uilennale 
\'I'olijk, or zeer nnen;Iaglig, or gf,h('el oll\'erschil
Jig. ,\II~'~ hilll~1 ill' ,all 1I1'1l indruk \,111 111'1 nogeIl-

II 

blik of vall de ~rkeJldc oorzaken, \\aaniool' d(' 
krankzinnigheid IS onl sl aan, in \'f~rhaJld lot de g('
daehlr'll \'001' de uilbarsling die de kl'lInkzilll1ig~' 

vlaag' \oorafging. Vit yerschijnsel dumt, zoo als 
gij ,ved, dan eCHS lang, dan \\'e<1e1'ol11 zeer korL 
Dit aileen hangt a/\:m den krmnpslaat der z('lllnY/'n , 
of van de kl'aelib\\'el'king d('!" IWJ"senen, die als 
tegenprikkd, die uilgezelle yloeislof, \veel tcrug 1 e 
dl'ij\'(,Il, keerende lang'zaam in de zellll', of' zenll\\en 
van waar zij uitt(~ga,1Jl is, terug. Dit gaa! niet 
altoos even spoedig, llcl\\'clk wederom afltangt van 
de n1eerdcre of minden' ~Illil illg die!" gToo!er zenuw 
of zennwell. 

Gij moet hierhij njl'l dl'uken ,1<111 ,'elll' \\'~~zelllijk~' 

sluitiJl~ : de hel'~eneJl, liare krachl \iel"llell1l'nde, dl'lIk
ken di'~ zenuw of' u'uU\ven LOt'. Ilo~~ IIJt'nigYllldit(cl' 
1lI1 de aallYnllen zijn, hoc ~nellel' de geheele Ile\'~('II

Iila~sa in Yel'z\yakking loeneem!. Wanl' die z\\akIP 
meerder wordt, n'rll1cenlrrl in evenredigheid <II' 
krankzinniglwid, ell \vel daarorn, omdat de Zl'II11-
wen, welke de Zf'I1II\\\'lol'i~lof op\'o('rL, kradtligl'l' 
word(m , naannal e de bel'sl'n('n zwakker ,,'orden. JJi I. 
is de l'eden, dat elke aamal yan krankzinnigheid 
erge!" wordt en langeI' dum!. nij YoorLdll\'illg van 
dien toes land zouden eind('lijk de hf'rsenen zoo 
kracllteloos ge\YOrdlm zijn, dat zij he! W'l'lllogen nipl 
mee1' hebben zouden om die slof lerug Le \'oeren; de 
hersenen zouden hienloor in yenasliging tOl'genomr-1l 
zijn, zoodat e1', wat men ook gedaan lind , gp(~n ge
IlI'zen mee1' aan ge\yeesL ware. 

~laal' iets zonderlillg is yooral diL Zootl1'a die slot 
uil dl' Z~'IHI\H'II op dt' hersr:n'~n begin! I~~ '\'('I'k~:n. 



~':I(),:I ik lllij gelloolllijk IlOog~1 gdukkig, dan g"
HiI'! iii: 1'001' Illijll \1.c\o('I, wal iii: .lIs kind sdntldl',-
100:-; gl:IlOOl. nil maaklc, zoo ab ik II rceds rnCCI'I1l(l
lell ill lllijn lllagllelisdlcn lor:-;Ialld zt'idc, cIat ik delil 
gcen ollgduk kl'nde cn rnij lIillllllL'l' ongelukkig ge
\ol'ldn. j)nal' tI .. vel'hinding lu:-;::;dll'll zenU\\"wcrkillg 
l'll IWl's[m:-;loJ' I('dol'l'n is g'I'gaan, gevoel ik, ollidat 
alln g,:n'gl'id d!'lIkcll Iliel'{looJ'verloren is, niel aHem 
g"('11 ong..]II" 0\('1' dirl1 "aarlijk zoo hcklagensw,wr
digl'lI to('stand, lIIaar \Iilt 1111'('1' is, daar ik niet kan 
(II-Il 1\1 'II , Yl'rlangde iii: ook nimllH'1' hllilen dien loe
sland If: zijn. i\' II ook kan ik II zl'ggcn hoe hier hel 
III a gni'l iSlllliS \l1:l'kl; JIll ook is he! fIIij duidelijk te 
n:l'klal'l'lI, \I<lanlool' ik op den iwpaalden dag, zoo 
jlli::;1 opg('g('\'en, g('Ili'zl'n zal zijn, miLS gij lIlij 
dagelijks llJagnei i::;(:erl. Elkl: dag I'cl'zuim g'C(~n een 
d,lg' v(,I'II'nging Yall den Ingcll\l'oonligen toestand. 
(10k wHile, zoo aj,; ik 1'1~('(j,; \l'o('ger 7eide, de laatste 
atillYal van krankzinniglwid 1't'l'll'aagd vvorden als gij 
de IlI'ri~l~ krallkzillni~r aalll'<JlIcn te\-\cuwerktct of (!,'e
dlll'i~ op (\('('tit houden. Dr 1IIi1\-\Ili'lisdll: \yerking I,al-
1111:':1'1 ell olll';Pilllt nid alli~en, HI<Jal' I'ersterkt ook 
til' Zl'nu \\('11. I nzondedwid \\onli'n dic fijne ziekelijke 
Wllll\\'lj{~~ !lI'1' Ilf'l'SCIWll Ilienloor als heL \rare ge
d\\'OIJg'('J1 hlllllW m:l'king tl: hCl'IlPlilen. Dew nemei1 
IlI1 dagl'lijks zoo ill kradilell loe. Op (leon 10 Ml'i 
iI~lIIs1aalldc zal de zenuwvlol'i~tof 1'001' hd eel'st door 
die Jijnere zelllmtjes dp\, hersenl'n gCl'egelll gaan en 
,n'tler in vel'hinding treden Illet £Ie z('lluwcn del' 
adll.:rlier::;(,l1en lang::; dell gewonen \I'eg. A Is zekel'

Ij('id 1'001' \il:lgcI'n ik lilnns U'~, dil'llt lid volg:cndl' 
101 1JI'\\ij~: zoo l'l'll kan llIijn kl;Hlkzillllilll' a.IllYal 

1 
I 

1 

t 

lli,'1 zijll, 01 gij 1,lInl dour .II' IIl<lglll'li~I'lw \\I)I-kill~ 

,'n lI\\e \\ ilskl'al'ht h('1Il dadelijk 1I0en OpliOIHJroIi. 
\rat g,:heml CI' dan, denkl gij '! Eerslens houdt hi(~r

door die op\'oering Yall zcmml'lot'islof naal' I\I~ her
SI'\lf'1l op en (hring!, ho('wel mij zulks (~en ZOJl(Ii:)'

ling g(,l'oel gwft, de 0\(']' de hrrsenen vel'spl'I'i.Ie 

zl'n\l\\l'lo(~istof , om door de fijnere zelluwen del' III~)'

sl'lwn eenen andercn weg II' 11('1111'11. ~Iaar )waU\\e1ijk::; 
hondl gij op of het \(:rscliijnsel Irredt weer In \(0)'

"dlijn, omdat de ~enuw (or ~enll\\eIl), die kracltl 
tot rust gek\'egen lwefl, met meer geweld haar zenu\\'
vloC'islof OJ} zal YOf'l'en en de Iwr:-;enen nog geen 
hal'lil genoc'g hczitten die slol' langs den nalllllr
Iijken \YC'g om Ie vocren. 111'1 if' om d,'zc redl'n, 
dilt gij zulks niet doen moogt. Ilierdool' ?;Oil 1110;)1 

Hi!'1 aileen de ~aak heder\'(~n, maar verandC'rin[-! 
in de hel'scl1\\'(;l'king Im'nw'n ('11 alzoo door 111'1 

(,f')1(' klv<1ad op tp I'Uilnell, hel andel'l: Ii' \\'('f'g 

lm'ng('n. 
,) EI' moel "I'enn'dif!:IH'id lusscli(,11 \'I~rlll(,,']'dl:l'ing 

Ian zeIHl\Vkraf'hl en ontl'illlgvalhaarlll:id 101 11I'1'std
lentil' oltlYo('r besl aan, 1)1l dil \\'()]'dl door ('('ne hmg
zame \\ijze Yiln handl'lf'Jl, zoodauig gl'rl~gt:ld ('\I II' 
,,,reg geLragL, tlnl .illi~! of' dell '10 ~I('i, dl~ h('r~ld

ling, hoezeer dl~ hersl:J1(~n dan ]Jog Z\lil!, zullt'l\ zijll, 
naluurlijk daanloor zal ollblaall. Ii lid)! gij wei 

opgemerkl II, zl'ide zij, "dat ik dl'lI gdlf'l)lf'Jl dag, 

('II dken dag al lIleel' 1m nwnr (Ii' t'l'nzaarlllH'id zoek '? 
Ik g'cvoel mij thans in IlIijn kr'lllkzinniw'n 100~sland 

niet gdukkig; Ilit YI~rsf'hiH gdll'P[ \<111 II'Oi~g{'I', linn 
\las ik kinlkrlijk g(,jukkig, lIIaal' flok dit i" IlI'l p('l'i;ff' 

kl'lIli','k"1l \all ;I;llllank"'ijkf' lI'rll,'I,'rillg, dil;II~llII i~ 
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111'1 d:d ik dl~ 1'('nzaalJllll'id zod. I'll tl':tl'lil zoo\'(~d 

IIlogclijk a:m Inij zf'he oyerw,lakll Ie zijn. Door Iwt 
\('l'lllijdl'n \an aile omgcying W'\ocl ik mij, hoezeer 
dan 001. nid gelukkig, (',('myel nog Iwt 1Iesle .• ) 

Ikl was in Fehnwrij, uat zij gl'uurende lwa\' 
Immkzinnigen tOf'stancl niels dan de eenzaamheid 
zlwht. 

Dit n31l1 zoo loe dat zij niemand bij zieh "elen 
konde .. Ia wits, wannee!" m(~n zidl nicl yel'wijdcrde, 
\\('rden lin hc\ige y)a(.!"(~n yall knmkzinnigheid erger. 
JII'(,lh:'nd(~ tIat zulks nid goed "as, onfkrhield ik Iwa1' 
daaroYl~r, en wilde llaar al he! YC'rkr:t'l'de daal'\"an 
d01'1l gcYo('len, f'n tOrll d('ze !"aadgeYing' was wr
k(~enl. 

lIienan zeidc zij lIIij dps a\"onds in har('n nwgne
li~dll'n tOl'sl,md: « G ij doel niel 'H'I, ja zelfs n'\'
ke(,1"I1. Dip afgell'Okkl'lllleid ('II dat zoeken til'1' eeu
za~llllheid 1I10P! lIJijne gl'I}('zillg hdpen bcYordc1'cn .• 

Vcrscheidf'llc dagen na onze W~sp!"t'kken, \\'as zij 
Zl't'l' afg('lrokken gt:wcesl, en zodlt zij onophollde
lijk lie eenzaalllileid. Ems op I'en rnol'gen, zijnde 
tlton ::2'2 Fdmwrij, Hmd ik haal' wl'r opgewouden, 
zoo als ik Iwar Yrorgel' ill knlllkzinnige vlag-en "'el 
p(Ons hatl aallgelrOm~ll, lIleL dil ontlersrheid, dat zij 
loell zecr I PHe(Ic'n en opgl'J'uimd \vas. 

« i'\u \\W~t ik iets, Iln ken ik iets, dat dod mij 
ef'n groot. gf'noeg(On. Weet gij 'vat ik ken'? iii: Iwu 
('l'U Yl'i':;je op dl~ cenzamllheitl; dOlt Ileh ik v[ln 
nadl! g('leenl. Wilt gij lie! CC']1S 1I0ol'en, luis tel' d[ln 
Iml:lJ' : 

Li 

I>/' liE EE.\Z.\.UIII EIII. 

Wie lll\j WCCllcn lIoo!"! of klagcll, 
Vragc niet waar01H, 

Voglcn zingen in dt~ hagen, 
Vindcn alles wat z(j vragcll, 

Maar mijn smart is 8tOIll. 

VoIgt mij niet, als 't hart in dnislc\" 
Somore hceldcll kwcckt, 

Ellglcn juichen dan vol Inister, 
Brongen met een zoct geflui8tcr, 

Wat mijn ziel olltoreckt. 

Laat mij eCllzaam ZUll in 't IOVCll, 

Eenzaam mel mijll sm:lrl, 
En al~ vrcugtl U lnag omgt~ven, 
Zij allcoll IOU rust gegeven, 

Ann 't gebrokcn hart." 

(; .. trolfl'l1 W[lS ik ook door de kalme indrukwek
kfonde \\ijw waarop zij deze rf'gels uilsprak, rlaa)' 
zij Hoeger, met cen son!'! yan \\"/)('8lc opgewonden
Iwirl, hare weugdc vall eCIl YCl":;je t C kennen med(~
tleelde. nes m'onds in )war ge\\"ollen magnetisehen 
slaap, heluig-de zij llIij stellig hel ninmlC'l' gl'llOonl 
of gelezen te hebhen. Tot heuen zijn dan ook lIJijnl~ 
naspol'ing-con naar het Yers vrUdltrlOOS gehleyen. Zij 
z('ide mij tocn lid Sledlls te kellllell in oogenhlik
ken van opgc'wondcnheid, alsl1l(otle tijdells 11a!'(' lllag-
nelische behandeling, maar er yolslrrkt gwn woonl 
van Ie weten in kalmere oogenhlikkrn, welkc gcluk
kig dagelijks meel'dcr werden. In zulk enn !,lIstig' 
oogt'nhlik vroPg ik ltaar I[ltcr, of zij ook ('en yersje 
op de eenzaamh(~id kende. Zij anl"oonlt.le nimmel' 
vall een versje np de ('enzamnheid ids gehoonl tl~ 

IH'hhl'lI, maar dal zij \\"r1 ~rnoli' h(,hIWftl' aan !It' 
t'l'llzaalllltpid ~('Ylwldl'. 
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:\id wde}1(k \\aar;tan zulks toe k :-;t\n'ijw\n, 
gnvol~lde zij dal lid JllInr groote rust en kalmte gtlC 
Haar in den magnetischen tocstand \Tagrllde hoc 
zij aflll de lwnnis y.m tlat Y(,l'sje gekomen was, 
antwoordde zij : 

(( Uric naehlcn YO or den lllOrg('n \vaarop ik u de 
(~crste maal het ycrsje opzeide, had ik e(\n hevigen 
krankzinnigen aamal. In die oog(\nblikken bepeinsde 
iii: hOI~ iii: uw huis ZOll kunnen \'(\r}tllen, om de 
('('nzamllheid Ie wl'ken. Toen \ytlS het mij op ('ens 

tllsof een onziglbaar w('zen met ('ene zachte stem 
mij iets influisli'l'de. Ik wcn1 stillr!', pn dacht nipt nwer 
aan opslmll1 oln IIW llUis te y('dalen. lk luistr'nl(', 
waanlool' ik eindelijk d(~ \\~OOrdell \'fill hcL Y('rsj(~ 

H\l'lWlll. Jlil ~ \,"oonlen hel'haalde ik. Bij elken regel 
hield het flllislf\rrll eem oog'l'nblik 01'. Dit g('s('hit~rlde 
dril' aehlerc('ll\olg('IHlp Iwdllell, ell tocn ).;plHlc ik 
bel in zijn (.!,p)wd. Yan dipn lijd at H'l'Jllilll ik die 
IIni:-;[('},('lldc sll'lll nid J1ll'cr ('n de indI'lik dic'Il hpl, 
Hlil' "('crt is d(~ze: Zoodra ik tllans een h('yig'('n '- t'"I. ., ~ 

;Wll\,ll van kmnkzillllighcid hijg, kOIll! wij d:'Hll'lijk 
lid H'rs,k yoor IlI'Jl gl'(,s t, \yaal'lllede ik mij dan 
hezi~ lion.!, en d(~ "oedc' hOllllt yed spoedig'('l' op, 

"t'YC'lHh' mii rllst eJl kabulf'.» 
l" " 

Dit, zoo he! lIlij YOOl'kwmn, Hiel onlwlangl'ijk 
Y('r~f'hijnsel, add ik ZCCl' de Yt·rmelding waanli~, te 
IlH\('1' uwn' hel hicrlJij nid lllcef. lk Iaat het 001'
dc('l Oyp}, aan 11('11 die er zi('1t bevoegd toe l'ekencn. 

l\a Yl:r!OOP Y[1ll ruim dl'ie \"eken, zijnde 13 en Hi 
~L.~"I 1.""''-''' ";; n'n,l"I';'" in 11:-1:1l' mfl0'llnlisc11f'11 loe-
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\Yaarovc~l' zij zil'h ~c1lCen te Leangslig'en. (;r~dllr('ndt: 
de hehanJeIing was lwt lIlij niet lJlOeijelijk 11:1(11' Ie 
tl'ooslen en vde van deze lwzwaren weg Ie redeneren, 
maar moeijelijker was mij dit huilen dien 10esLund. 
Hoezeer zij dan ook reeds kahnel' \verd, zoo vond ik 
haar evenwel nog gehed onvalbaar om ger('Q(~ld HlPt 

haar te sprekcn. Dit Hwakte dut ik gee~ im~loed Villl 

hlijvendell (lard op Iwar had. Des lllorgens den 1 f) 

Maart zeide zij mij vl'ij opgewonden, in eene k1'31lk
zinnige vla(lg, een zeer gelukkigen nadl! doorgehf(whl 
te hebben. Op mijne \Tnag naar de I'('dt~n' Yall dat 
geluk, antwoorddc zij : 

(f Ei, dat zoudt gt~ wel Wd(~n wilkn. NeclI, IH~I'n 
dat zeg ik u niet, tiat gduk is Yoor mij aileen, il: 
zeg cIat a(ln niemand, ook unitt, elkeen ZOll <Iii I 
geluk vyel ltehhen willen, dat is \'001' mij aiken, 
\Taag 1'1' maar Hid Ha;)}', ik zeg lIet niel.» 

Ik zwceg, in de oyertuiging dDt j k gedul'l'ntie lWl'eIl 
magnetisclwn tocsland hienan \vel kennis zoude 
edangen, \vaal'om zij ('nn zoo ge1llkkigen lw('ht gdw(l 
lweI. Des :1vonds \Toeg iii: haar, in han1' lllagnf' I i
schen 10es(and, w",win het groolt~ geluk yall dt'J1 
atg'eloopC'll nacht gulegel1 \\as. lIan; l11ededcelillo 
kwam hicl'Op neder: " 

« Van nacht wenl iii: wakkel': ik was toell pL'lli(.;t~ 
oogenhlikken zoo weI, aIs ik lot hedell nog !lie I 
gcwecst J)Cll. Ik zag rond ell hemerlde \'001' llct 
('erst in ('en \'r('('md huis en vCl'll'ck tc zijn; nlll's 
\\as slil om mij llcen. Tn (!('ns begon ik le hed(~I1-
ken nicm::md Ie hehben a;)n \\ien iI.: renigen tl'oo~t 
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in 1111.111 ~1'\'OlWn IOt'~t;tnu. Iii. hj~, zoo <II:, ~1'WO(IfI" 

lijk W,1I11l1'1'1' tie slanp mij beg-eel'!, i'lrak newt' <It, 
hoo~tr. le :-;laI'0n. nnal' \\'ns lid ll1ij op ems nlsof PI' 

(·.(·n geestelijk W('zen verscheen. Ik hoordn een gcfluis-
11'1', maar vel'stond niets; iii: luistenle scherp, zeer 
ingespann('l1, en hoorde toen zeer duidelijk de woor
den: Troost, troosl, tro05t bellO eft gij. Ik luistenle 
nog sterkel' en hoonle nO[l: andere onvcrstmmhare 
\yoOl'den; ik hleef luisteren en hom'de niets meer.» 

nit was het vcrhaal wegens dien zoo gelukkig door
gt,hraglm nach!. Den \'olgenden morgen was zij 
wNlerorn gelukkig, doch \'01'1 mindel' opgewonden. 
SI raks (jp('lde zij mij des avon tIs in iwar magnel ischen 
IUt~:,;land het volgende melle: 

II Van nac'lll had ik hetz0lffle ycrsehijnsel, hetzelfdc 
gdluist(~r, m::wr', warrn merl'tlere verslaanhare regels 
,nn cen Vt'rs, waaryan ik nog niet "eel wect.») 

Dil versrhijnsel had gedurelllle vijf adltereemol
g-I,nde nachlen, yolgt'l1s hart~ mede(Jpeling, l'('w·lmalig 
plaal;;;. Toen ik aan dIm \ijl'Um morgen bij ham' 
kwnlll, zl'ide zij l1lij, omkl' eene ongelooflijke vrellgde, 
(~l'n vcrs \'till troost Ie I\(~nnen. Ik vcrzocht haar 
hcl mij cens \'001' Ie drngcn. lIet kosllc groote 
lJloc:ite om wlk::; gcdnnll 10, kri.it:cn, daar zij be\Ycerde 
dat zulks Hid 1100dig was, nb zij hel manr wist, 
want, zt·ide zij, gij hebt gecll troo~L van 1100den, 
I~indelijk zeitle zij bet op, en ik :-;cltrcef ltet omnid
dellijk op. Iii. kontlc het \'erder in den loop ",an dien 
tIag niet antlermanl gerecileerd krijgcn. lIaar kort 
antwoonl, als ik lwar vroeg het nog ecne: Ie doen, 
was: « (:ij hehol~rt w'(~n lroosl.)\ 

nt, \t·dc' \\,.1;11'0111 iii. lwl tlt·s m()]'g·t~ll" ('p,,('hn'c'j', 
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was niet d, t I ' . c angs van lei. llJd I,' we len Ie kUlIlen, 
maar ik wilde de oyerc('nkolllsi zien, omlrent ltel 
medegedc:c1dc, in dezen waanzinnigcn tcgenon'r Ilaa!' 
magnetischen toestand. Wat zij des av~nds hiel'van 
zeide kwam ktterlijk overeen met het mOl'genYcl'hmJl. 

Het gedicht was vall den navolgendcn inhouu: 

(i. TROOST OVER HET VEfiLEDENE. 

Wat batlt mij 't kermen om 't verlcaen? 't is verlorcn 
Vers?ild. D!t jammert mij, maar 't hceft geen wederkc'er. 
V ('rlles nu t hcdcn niet, zoo roekloos als te vorcll 
Noeh offer 't Mn een rouw, die merg en bloed v('r;ecr. 
"'Vat ~aart, gij .gistr~1l dooa, wees hp(len weer gehoren, 
Wat ~as, ~.8 UltgewlScht, gcen macht hergceft het wel~r. 
U.W r~uw :til slechts uerouw, geen rugwaarts zien kan batcn; 
Zle Iller den dag van heil, die doorhreekt nit dirn nacht 
1'001' Jezus llloet nw hart de wareld achter laten ' 
"\~l haar hehoort die last, waarlllee g'u vodt he~racht, 
ZII d~~kt u? ~ij, heft z'op, Eens lllocht g'tl zelve hatem, 
Nn Zll~ ge, Ult s tijgers mnil den herder wee!' gcbracht, 
Hem ilierbrcr om n w woutl en afgereten vacht." 

Op deze mededceJing in lwar nwgnetischen foe~fand 
lict zij volgen: 

« IIebt gij van daag niet opgeme1'kl IlOc~ stit I'll 

af~:etrokken ik was, als gij tot mij spraakt? !tet ",as 
m~~ den gch~.elen dag alsof die geheimzillnige geest 
nllJ omz\weide, en even weI sp1'ak ik dam' uecn 
"'oord yau. nil wNlcrom was E'ene wijzc bcschil'kinno 
del' Voorzicnig'heid. Een andc'l' bellOelde wlks ni('~ 
fe, w:ten; de t1'oos1 \Y:1S \'001' rnij en dit was gCIlO('g'. 
\, elh.~t ware de gedachte zeUs hij U opgel'CZell, ;bl 
ik IIllJ zll.l~s door cell vel'kee1'de godsdiensl verlwddde, 
(;u waarhJk het minste van alles \\'aarmm ik dellk 

i~. de godsdieust, hoezecl' ik hekell dal een Godde
hJk \"ezen mijn lot alJcl'zOIHll·rlingsl, lIlant' lodl 
~odllkki!-!, h,.qllllJ'f., 



WCdt'l'Ofrl yoJgdl~ llierop ('(,II lijd ":In ruim V('('1-

I ien dagl~n wnal'in zij niet aileen vrij l'Ustig en kalrn , 
maar zeer gel roost was OYer Iwar lot. Zij herlwalde 
dikwijls, zoo in krankzinnige "Iagen als tijdl'ns de 
mag'netisclw behandeling, het laafstgcmelde vel'S, 
en loonde zieh zeer berustenuc in Hoogere hesehik
king, De tussehenlijdl'n "an rust, tegenover krank
zinnige aanvallen, mH'cn weI langeI' d.m vroeger, 
Zij voorspelde op 1 April op nieuw da! den 10 Mci 
fwar laatstc krankzinnige dag zijn zoude. Zij toonde 
echter, hoezeer in betersehnp toenrmende, nog geen 
duidelijk begTip genoeg ynn harcn toes land te heb
hi'll, Op :! en 4 A pri! tics morgens hij hanr komende , 
had 1'1' iets andel'S plaate;. Op mijne vragen hoe de 
nacht gewresl was, kreeg ik or eene vrij onstui
mige "ijze het yolgend0 .ml.\\oord: 

(( Wat kan mij den nacht scheelen, wat helpt mij 
al die Iroosl, of ik nu al Cell vel'S oyer den (roost 
ken en dat al uikwijls Iferl13al, \Vnt geeft mij die 
Iroost, zonder Ie kunnen bidd('n? ('n ik, ik kan 
nid billdrn, rlat gemaal oYer hidden. Seder! zooYeIe 
maalHlen heb ik al niet gelH'den. Och kon ik dan 
loch maar hidden! ik kan nil'l hiddm, dat grzanik 
oyer bidden,» riep zij }"M r:lzende uit. Des a\'onds 
in haren magnelischrn toe~land, yel'Yolgde zij ltet 
hoven medegedcelcle aldus: 

( Zonderling hebhcn de gcdaehten yan de t wee 
Iaatste nachten, gcdurendc tlezen dag zell's, en dit is 
voor het eerst, in Jllijne ruslige oogenblikkcn mij 
hezig geliou(\l'Il. Gedurit!' denk ik :wn bidden, en ik 
werd <1.111 Z/'('I' hl'droeld omdal ik onmogdijk bid
den k:m, 

~ I 

llil \'I'I~("hi.in:-;d hIed gCilul'C1Hk dril' :'1 vict" d:lgl'll 
TOI'1l ik wedel'Om op een IlIorgen llaal' bezoehL, 
zeidc zij ll1ij, op cenc zeer hedllarde wijze, een 
vcrs op Itel gebed te kennen. Yerseheidcne nachten 
had zij werk gel13d het Ie Ieercll. Ook dit was Iwar, 
,"olgens Iwre mededeeling, evcn als het Yorige, door een 
onzigtbaar wezen ingefluisterd. Zij reciteerde het Illi.i 
en ik sehreel' het daclelijk op. lJet kWaIn, toen zij 
des avonch" in lwar magnetischen toes land zulk~ 
andermaal deed, letterlijk met IlCt des morgens opgl~
geVl'ne o\,('reen, en \vas van den navoIgenden inhoud : 

"Geuadig God, die in mijn ho~zem leest, 
lk vlied tot u, ik wil maar kan nict smeekcn, 
.A.:ulHchouw mijn nood en neergezonkcn gcest, 
Ell zie mijn oog van stille tmneu leckclI, 

lk vra .. ~g om niets, hoe kwijncnd, hoc bedroel'II, 
Uij ziet l1l'cen proui vau miju bedwelmde ziullell , 
Gij weet aUeell hetgern uw kind behoeft, 
Gij mint het meer dall 't ooit zieh zelf kan miullI.'lI 

Gee!', Vader! geef aan uw Ollwetellll kroosl, 
lletgecn bet zclf nict weet, niet <lurft te vragcn, 
n lmig mij neer eu smeck lIocb krui~ nocb Iroust, 
tlij, doc naar uw ontfcrmclHl welbehagen. 

Ja wond of beel, verhef of tlrnk m ij 11('<'r, 
'], .A.allbid uw wil, hoc duislcr voor mijn OOg(,I', 

Ik offer m'op en zwijg ('11 wensch uiets meer, 
'k Bernst in u, zicda,U" mijll eelligst l'ogell, 

Ik zie op U met killderlijk olltzag, 
j\Iet Chris len hoop , lIoeh laau w lIoeh ollgedulilig', 
Gij, leer m'alleen hclgeen ik biddcn mag, 

Gij, bid ill mij, zoo is mijll bcde oll"dlllldi}!;," 

BelangTijk, ja indl'uk\Yl'kkend \ya~ hd IW:1r dew 
\'cJ'zen te llOoren l"ccilC'l'C'n, ma:lI' nid minrier he

hlngrijk "as dc \'el'lll](lI'l'in~ hare!' zid~~"'mming 
11:1 (kzl'll lijd OIllll':~riir)l'liik fl:llli 1.1' ill I'''~I I'll 



k:II'II(e dagdijb loe, lIlaal' nier mindel' hleer lid 

IIlij l'amlselnchlig, hoc zij [11 de vermclde yerzen, 
zoo in haar krankzinnigNI, [lIs Hwgnelisehen toe
slaml zoo goed kende, en altom; op eene plegtige 
wijze, zig/baar met \TurhtbarCll ernst, Yoor ha[ll' 
ze/yc Yool'droeg. lk Hoeg el' h,wl' nnal' in oogen
Llikken yan dip rnslig'e en blme slemming, die ge
~tndig loenam. '\Y[lnncel' 1'1' geen rIe minste opge
,,'ondenheid hestond, dan wist zij evenmin yan deze 
als van al de vroeger vennelde yerzcn, iets, en 
vel'zekerde TIIij gem yerzen Ie kennen. Ik l:1s haar 
deze voor, niet aileen de laatsle, maar later ook 
(Ie reeds yroeger venneldc, Iwar l1uarop yt'agende, 
of zij ze ook YI'oeger geleenl, gelezl'1l of door een 
of :mder had llOoren YOorlezCll of recit('I'l'n. Zij 
yerzekerde mij stellig, ze nooit gclccl'Il, gellOonl 
of gelezcn Ie hchben. Dezdfde vel'zl'kl'ring ont
ying' ik des ayond~ tijdens haren magnetischen toe
stand. Het bled' mij dus raadselachtig of deze 
verzen uit haar eigen hart waren Yoortgeyloeid, dan 
door een ander gemaakt waren. 

Met het oog op de opvoeding die zij genoten had 
en oc mate harer ontwikkeling, kon ik mij evenmin 
Yoorstellen, dat zij de zoo hoog dichterIijke, diep
zinnige regcIen zelve zoude hebhen vervaardigd, als 
clat zij deze bij eenig-en diehter zou hebben gelezen. 
In elk geY:1l heyreemdde het mij in hooge mate deze 
yoordragt van de lippen van een zoozeer eel1Yondig 
IIlcisje te vernemen. Ik moet belijden, dat het mij 
uit gehrek aan tijd niel doenlijk is, de voorlbrengse
len onzer ;,'( terkunde te beoefenen, en daal'om had 
ik l)('~lol(\n mi,in af<:('hl'irt kl' luzin:,: tl~ !!:even <lan 

II I ,lfl nell , van 
op (lichterlijk 
kl'ijgen. 

wier wel.t'n~dl<lp, oonlcel ('n :'Jllnak 

gehied ik liehl lOll kllnnen \'('1'-

Den 2:2 April IBM deelde ik Dr. BENNINK JANS
SONIUS Illijne helangl'ijkt' el'varing mede, en Ins hem 
de y(,I'Zt'n \'001' die zij had opgezegd. Had ik het in 
het ge~pl't'k doen voorkomen als of zij zelve de 
maaksler was van de gediehten die mij onbekend 
w,lren; eensklaps stond hij op en liet mij <lBeen, 
om hinnen een paOlI' minuten yan de studeerlwmer, 
waarheen hij ziclt hegnell Iwd, terug te keel'cn. IIij 
gar mij in handen em didillmndel "[Ill BILDERDIJI\'S 
Schc1fIcrschUn, die mij ten eenenmale vreemd was, 
en die dan ook weI tot de minsl b .. kende van den 
grooten diehter behoor! en in Gent in 1829 uitge
geven is. IIier deed hij mij op bIz. 11 () londer eenige 
af\\;jking dezelfde woorden lezen, die ik yoor kort 
van hare lippen had opgevangen. Was lIe! vl'eemd, 
dat een diehtstuk in zulk een YOI'm , van wlk een in
houd, door een meisje van dien stand, die zoo weinig 
ontwikkeld was, ooit zou zijn gelezen? Nog' moeijc
lijker 'was het te gelooven, dar zij lust zoude hehben 
gehad, om dit in haar geheugen Ie prcnten en Ie 
bewaren in haren gewonen toesl'llld. lIet andere 
dier gediehten wenl lllij even ~poedig door Dr.BEN
NINK JANSSONIUS geloolltl in BILDERDIJ/{'S Jrfcn(/d

]Joery, 1sle dee!, 2de dl'uk, hij C. VAN DEn POST .Tn., 
Ie Utrecht, op hlarlzijde H8. 

Ik decIde lwar deze mijne onldekking' spoedig, 
tenvijl zij in magnetische behandding zidl beyond, 
n1ede. Nu yerklaal'de zij IlI\i op uieuw en \\eI op 
e(:ne wi,ize, waaraan IIwn gl.'(,Jl !J;P\oof w('i01'\'I~n kon 



or 11101;111, tlnl zij nimmer ,-,en eenigen rcg'eI or vel'S 
";111 UILDEHDI.JK gellOonl of gdezen had. De ccnige 
vefzen, Waal'\'(lIl zij in hare Yroegcre jaren gclJOord 
en gchouden had, waren over l'\APOLEON, VAN SPEYK 

en de Dvod[!l'IIvl'J'van TOLLENS, en '1'001'011 ecnige YrO
lijke en luchtigl~ liedjes. Dnarenbo\'en verkJaardc zij 
van gren vel'zen Ie lJOud('n. Jntllssclien hicld ik mij, 
hoezeel' lwar geloovt'llde, met de gedane mcdedee
ling niel tcueden. TId feit was daar, de verzen 
waren door BILDERDIJK wna;lrdigd. Hoe is zij aan 
die kennis gP!\Om"n'? nit, dil \"ooral wilde ik, zoo 
hel mogelijk was, van lHUIl' wet('n. Een~ op cen 
ayond gar ik linar ('enigzins mijn twijf('1 te kennen, 
dal zij die verzpn niet gd,cnd zourle !tehben. Dit 
selieen Iwar pijnlijk aan te doen, torn ik lwar zeide 
van gcrn hcdrog Ie !louden. Eerst ",pi'll zij zeer he
droefd, (hwrna jlf'plwld ontt'\Teden, mij tocyoegende , 
tlat zij mij nog nooit bedrogen had en dat zij z('('1' 

ontevreden wns, omdat ik haar thans niet g:eloofde. 
l\'a die onslllimige ontevredenheid tot rust gekomell 
zijllde, en zigtl1anr zich zelvc !!thecl meester g-e
worden, zeidt, zij: (I Luisler: zeg ecns, mijn hecr, 
is ltel een ligdwmclijke of gcc::;lelijke hij den meTISI'll 
\YI'rkcndc toes I and , wanne('l', zoo als men ge\yoon
lijk zegt, door schrandedH'id oj' VCl'Iluft iels nieuws 
wordt voorlgehragt, dnargeslehl 0(' medcgedeeld '! 

Zegt men niet: het is een vlugge get'st '? M[wl' hoe 
w('rld die geest j,ij dm wenseh, gehcel Yl'ij of door 
onzi,l'tharen gee~leJijken invloed '? Yraagt m hidt mcn 
z('lf~ I,~el 01)1 !=(wstw'rlicltting of bijstand,? Wie be
I,,'ijfeit dell duggen, werkendcn geest van DILDER
lIl.lI( I'll \an YI'll~ ;mdl'n' l1it~lel(l"Hh' nH'nsehcn '! 

'I) ~I;lar hoc Jleel't die hij hc'rn en bij ;md('J'('l1 w·
\\crkt? Kan iets dergeJijks bij mij op dezdl'de wijzl' 
Ilicl plaats gehad lwbhcn'? Dat, ik verzekcr llet u , 
lweft het, onder ,wI ken imloed dan ooh.. Ik noemde 
het, zonder dat ik evemYeI genoegzaam of (luitlelijk 
onderseheidend iets zag, een geeslelijke en wei 
yooral op oogenhlikken, loen iii.. tot zielsbhnte, 
f'l'I1e zel'r groote behoefte had aan gelled ('n troost. 
Jlet zou wei del' moeite waardig zijn eens te 
onderzoeken, in welke omstandigheden en onder 
\wlke zielsstemming DILDERDTJK vel'keerd hed't , 10CTI 
Ilij die \"crzen vf'l'yaanligd IlCeft.» (BILDERDlJI{ sdnw{ 
Ilet «Gelled» te Londm in 1701;, in de fl;tgen zijllel' 
hallingsdwp, Dn I( Troo:-;/ 'J is in 1 X~fi door Ilem \'(')'
\"aanligd,) « Maar om ,,,('Ik(' rellen 001" dit YCl'zeb'1' 
ik u, dat ik 1'1' deslijds 1'1')11' zdfde heiJo('lle ;I~III 

g'evoeJde. Zoo ik nl! ooit "roege!' kennis \"an dil' 
Yl!l"zen gedragen had, Iletwdk gij tot lH'd('n wei Ilchl 
gemeend, dan iJmners haddeJl d('ze mij kaludl' ('II 

rnst moeten yersrhaffen in oogenhlikhn, ,YalJlli'(')' 
ik bniten krankzinnige aamallen ,Yas, ('n dan .illi~ 1 
weet ik ernicts van. Yoor al het v;oud del' 'Y(,I'I'It! 
zoude ik er n gcen twee reg-cIs gCl"egeld van Iml1lH'1l 
opzeggm. Zij gewn mij juis! aneen I,nhnte lijdem 
mijne krankzinnige aamallen, waanan de lIilwel"
king nog voo}"tduurt, ",an nee}" deze wat lIIindel' zijn 
or t ijdelijk ophoudell. NeC'n, de kC'l1I1is <1:",. \'e]'zt'll 
zoude rnij eel' tot wrwijt dan tot Iroosl gedil'nd 
Ilt'hhen. Is u zulks nid dllideJijk uil de door n ge
nomen proef gehleken, topn gij mij het gedrukte 
yers oyer hel g(,})('d tOOTl(lPt, door mij het J,ol'k 
yom It' !eggell. W,l,ll'in 111'1 II' Il'zl'l\ :-;Iolld ,) W"lk 



""II IIJlaall~"l\,lJllell indl'llk gal' lIlij wlks lIie! '! Datil 

hI'! lllij ni(,t lllOgelijk "';IS te bidden, zoo meende 
;1\ iwmers <Iat gij llIij zulk::; tot vel'\yijl lezen liet. 
Iii. vel'klaal' nogmaals nimmer, voordat gij het mij te 
kzen gaa!'!, iets vl'oegel' er van gehoonl of gelezen 
Ie hebhen, en lloe l1el nu komt, dnt deze zoo 
lelterlijk cender zijn, moge voor u, voor wie ook , 
j<l '1001' mij zelve ern raadsel zijll en blijven, - niet 
winder blijft !tel waal', dat ik in mijn magnetisehen 
('\I:n als in rnijn krankzinnigen toestand, nimmel' 
ver[.iect , onder wei ken imlocd en hel1wlsc.h gezigt, 
die gcestelijke illYloed, tel' v('rtroosting en bemoe
dig-iug, mij door geruelde w\'zen, kraeht en troost 
gar. Maar ook \\('rd mij de ollYolkomenheid van de 
aanlbnwoners gntoond, en dit gat' mij troost, dat 
niemand hier vollwmenheid verkrijgen kan, waarin 
pen diepe wijt;}lCid verhorgen ligt. Ook in dit, hij mij 
plaats gehad ltehhend verschijnsel ligt diepe wijs
lwid. Gij zeIt's, die alles voor mijne gene zing doe!, 
waart niet bij magte mij , op den gepaslen tijll, dit 
tot genezing te ge\'en. Ilienool' is goddelijkc liefde 
tussehcn beide getreden door hel gehl'uik van dien 
geestelijken invlocd, die Zijne \\'ijsheid goeo vindt ; 
\\dligt dien yan BILDERDlJIL)\ 

Mij dunkt, Ilet moet den opnwl'kzamen lezer ge
troffen hehben, hoe de Yerschillcndp nwdegedeelde 
VC'l'zcn vool'tkwamen \'001' hare verschillende oogen
hlikkelijke behoeften, I'll aan dew hellOefLen tot ge
rustcr zielssternming yolkomen beant \Yoonldcn. De 
door BILDERDlJK venaanligde gcdichten hebhen , zoo 
niel in eigcnr: hdloel'lf'n, dan ill tlie van antleren 
\onrzi(~n. Had zij Ze llonit lIit Zijlli' \\"I'l'kPIl gelcerd, 

dan hedl IlU zijnc di('l!kdijke La,,1 celie ol1l'll:-:tig'l~ ziel:-:
stl:llllllillg er medc tot kalmte gchragt. Ik lller'nd" 
eycl1\\'d nog eene prod Ie Illoetrn nemen or zij zclve 
ill staat was, hoe clan ook, verzen Le maken. Maftl' 
flil kOIl zij, noeh in ltaren magnetischen noch krank
zinnigell toestand. Ook scheen ziJ' daarin "een 11I"'l 

~ • b 0 

Ii: hebben in Iwlmere oogenbJikken , die th;lUS van vef'! 
iangerell dum waren. Op lllijn aanhoudelHl vcL.oek 
ell ll1ijll zeggen, dat zij er mij een zcer groot 
genocgcn medc doen zon, geIukte het lwar, gC(\lI

rentie hare van lijd tol tijd nog vrij erge krankzin
nige aanvallen, hel navolgcnde vierl'l~gelig vcr:::je, 
lwl\yclk lwar vcel moC'ite g:d\Os[. had, te reeitel'lm. 
or het eYCIl\\'e1 van llaar z('hc \\[IS of' rC('t\s lwstond , 
\yeel ik Hie!. Iii: hell rnij UC Ifloeite lot on!lerzol'k 
uid gegcycn, zoo als ik yall he! ('ersle VC'I'S 0\'1'1' , 
de ('ellzaamheid, hij herhaling in de Nil VO)'Sc!,CI , , 

doth Vl'uchteloos heb heproefd. 
Dit laalste versje, wat VOl'l11 en inhoua lwtrdl, zoo 

yer heneden de vorige dichtregelcn staande , \\as \\1:_ 
de rom geheel op lwar zeIve tocpassdijk.lIet is als voIgt: 

"De mildc d,mw bespl'oeit de tOppCll del' boomcn, 
Maar aan wiens hart kall ik mijn trallCll docn ~troOlUcn? 
Op geen bor~t Dlag ik mijn trallcll doell v]oeijclI, 
De slllart llloet mijll eigenc bOCZClll bcspl·oeijen." 

lId was na deze vcrsehillendc p,ellornene procren 
cIat ik tot het he::-:luit Ii. \ram, dat zij hare kcnnis del' 
\TOl'ger vel'rnelde yerzf:'ll volgen::; hare Hwdedeeling had 
yerkregen, te meer daar ik steeds ondervond, ho(~ 
oprechl zij in hare lIlededeeIingeu was, I'll m:lk elm 
afsdmw zij van hedrog en 101-Wu, "0 ora I gCdlll'C'lldc: 
hare Illagnetisdw Iwltalldding loon(\('. 



h<lll lfll'n Illt It,lI'I~ vel'hlal'ini!, aalllWlIIl:ll, d,lIl uok 
vlocit daal'lIil Yool'l, dal 81' illvloedcn, hoe rnoeijeJijk 
ook na Ic gaan en Ie YCl'klarcn, bestaan, hetzij van 
('en geest e1ijkeu of ancleren aanJ. Dat die er bestaan, 
daanan le\'(~rI, Iwt lJ1agnetisrnus hewijzcn genoeg. 

Op 2j April yoorspelde zij, dat zij op den 28 
dier maand, lusschen 11 en '12 men des 1l10rgens, 
een hevigcn scbrik zou hebbcn, die een aamal te 
WN'g zoudn hrengen, welke lot crisis harer krank
zilllJigil('id kiden zowle, die zonder deze onmoge
lijk lwude gencZf'n. 

Na dinn ayond JH'gon Ai te ldagen over pijn in 
de linhprzi.id(~, wt'lke dagelijks en wei inzonderheid 
na dke IlJagJleli~dJC hehandelillg ill hcYigheid toe
naul. VoIgelJs llare verldaril1g, wel'd zij vcroorzaakl 
door cell dagelijb, lijdens de ll1agnclisdH~ behan
dding, JIl(~erdere opllOoping van zenuwvloeistof, die 
in hepaaldl~ zel11lWcn lusschen hart en hoofd gelegen , 
pl'lnts yond. 

Elkpn avont! zeide zij mij tlat die schrik dienen 
zondn, nict aileen om die ophooping met geweld 
los te maken, waal' ook om dCII doonoer ran versehei
d(~J1e \verkcloow iJcrsf'llzcnnwen te lIoen pIaat::: hehben. 
Toell de hepaalde <lag, 2~ :\pril, daar ,Yas, Iwwle ik op 

I)('L aangdwndigdc 11m niet te lmis zljn. lk had eehler 
gezorgd, daL lJJen len JlJijllent wist t1at er w;wrsehijn
lijk iets JWlangrijks ZOli pJaats lwhben. Juisl halt 
L\\'aalf uur \\'crd zij door cell hevigen schrik gctrof
It'll Ik rond haar bij fllijn tehuiskoIllst, en ovcrigcns 
Mn g'checlcn dag', in cen staat yan hankzinninhcid 

~ ( to -' , 

zoo als ik ('I', gedtm'lHle (Ji:.n tijd van lwar rerblijf 
hij llIij, nOt! [.!;!'ell gl'zi"11 Ilad, Ondl,[ riP Iloodif,!(' 

voorzor~I'n liel ik lWill \Iill'ilZI'JI. lJ,'~ ilYOlH]s, gedu
rendc Iwar magneli::;eiw hehandeling, was zij zec)' 
kahn nil tot mijne groote yerwondering niets vernlOt'id. 

(\ lIeb ik ln't n niel gnzegd dat die sehrik van 
daag kOllwn zoude, en clienen 11I0est, zoo als gc:,;('!Jit~d 

i;o;, om \Verkclooze ZCJ1ll\\,en tot wederopneruing van 
ku'e Yel'l'iglingen Ie dienen, welligt heter gezegd le 
clwillgen ? )) 

Vraagt men hoc het magnelisllJUs iJier gewel'ld 
heefL, zoo geloof ik dat men \'eilig kan [jilnnelllcn 
ab zelluwwrsterliend IeI' cencI' Aide, en yenoIgens 
door gedul'ende den ling getronw hal'r vool'scliril'ten 
Ie Yolgen, alzoo door een morclen indoed op lwar 
gelll'el. lIit stond in ern gelijk H~l'hand tot heL mag
nelisllJUs, als de Yool'sclll'i{'[cn yan doehlJatige g('llees
middekn zulks hij cen ziekle dorn. Hoogst oprnel'
kclijk wa;o; !let inluf;sclien, IlDa)' gade Ie slann gedu
rende de dagell \'oordal die :,t'hrik plaals mude 

hebben. Aan nicmand dan mij was toen hekend 
wat er g-d)curt'll zolldc, omdat zij streng geboden 
had er niemand iels Yan te zeggcn, uit angsl dal 
men lwal' soms iets zoude mededeelen, IJCtwe)k lwal' 
angst zou kUIlllen H'rmerrdercn, or omdat men mi~
:::chien den st'ltl'ik, die plaut s Iwbhen 1II0l'st, ZOIl 

lrachlcn te voorkomen, die yolstrckt tot volkomene 
genezing van nooden \yas. 

lIoogst lllCl'kw;wrdig waren alzoo de dagt'11 van 
23 tot 28 ~\pril. Yool'dat de laatste dag aanbrak , 
greep dagc1ijks, zondel' dat zij oyer dag "is! , 
\'vaaraan zulks toe te st'iJl'ijYen, lwal' cell IdiJlJlnende 
angst aall, die op dell laatstell (hlg bij ('Ik 1I11J' <II 
erg!'!' ('/I ('l'g('l \n~nJ. IlltIlS,.;t'\H'll had ik lot dell 



\;lal :-;kn morgen zorg IlIldig- vermeden, iemanil 1'1' 

iet:-; ,an Ie zegg·en. ;\Ileen zeide ik dien morgen 
wkel' Ie zijn Jat er iets helangrijks geheuren lOude, 

maar Jat men nid bekommerd behoefde Ie zijn. 
Men 11l0e~l alleCl1 zorg drag-en, dat zij gedurenden 
dien razrmdell loestand de dem niet uitlicp. Welende 
tlat zij In:whtcn zoude zulks te docn, llUd ik de 
grootste zorgyuldigheid gehad, en he den was de 
Uilwcl'king van dien zoo razenden dag op zenuw
en herscmerrigtillg- zecr gunstig geweest. Dc daarop
yolgende nacht en dag waren zeel' l'ustig. Aan den 
Hyond zcide zij in llUal' magnetischen toestanJ: 

(( Gcloof mij, dat de op mij gewerkt hebbelldc 
invloeden, - want deze 'waren tweei.;rlei, - gl~dielld 

hehhen, lot IWl'stel van twee hoogst bdangl'ijkc 
zuken. Die van u,,\"e zijde lweft uitsluitelld gediend 
tot ligcllUamshel'steJ en nm de zieke zennwen del' 
1H'l'sencn, de rll1dere Jwlroficll meer den gee;;t, eIl. 
diemlen tol rcrst(:rking ell YCl'bclel'ing van een zwak 
zielepunt. llierover dacht ik onophoudclijk na, niet 
gednrende luijne krankzinnig-heid, maar Jang' te voren. 
Van daag reeds heb ik mij, zonlkr zulks gcnoegzaam 
te Jwsrfl'en, yt,e! fwd iger en kallller geyoeld. i'\u de 
fNlrn daanan doorzicl1Ilc, g'cyocl ik zuJks nog veel 
nwel'. Op lw(~ci;dei wijze yind ik mij thans gered, 
ecrstrns door de opruiming nll1 een nog zeer belang
rijken sloflClijken Jlinder, \vaardoor mijn ligchaarn 
hcJangrijl\ in ycrhelcring loencmen zal en van zeIt' 
de krallkzinnigheid ge~ladig zal yermindereu. Ten 
amleren zal ik in het yenolg yau dien zwaren 
ziele:-;lrijrl oyer den al of niel gelukzaligen 10l'sland 
\:111 ('('n :i!'g('~lol'\"ellt" waaroYl'rik \1'()(').!."l'I' alloo" dadl!, 
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~I'neZ(~n Zl.lli. Van I1ll al ;Jail zal ik ook, wal .lett 
punt bcll'cft, ,eel l'llsligel' ,,·orden. Wij nadcreJl 
gelukkig den '10 Md. Ik yerzeker u op nieuw tlat lId 
de Iaatste krankzinnige dag' zijn zal. Er wI met dien 
dllg BOg een ('risis plaats hehhen, \\"aarin iets hijzon
dl'rs op le I1lcl'ken zal zijn, maar wat? dit is rnij 
onmogelijk te zeggen.)) 

Dew mededeclingen had den den ~W April plaal s. 
Van den 2H April lot den n Mei IlCeft er I1iets bcJangrijks 
plaats gehad. Met I'lken dag wenl zij l'llstigel' en lwre 
zidsstemming lwlmcr. Zonder te ,veten ,,"at zij deed, 
leelor zij als het ware nog alloos in een tweeledigen 
toeslllnd, in dien vall o;:yolkolllen be\yuslzijn yoort. 
Ziglhaar en'l1\H,1 \vas hel dat zij almeer een \,0Ikom0.
JlI'r gezondlJ('idslorsland nadrnle. Df'n n Mei zeide zij 
til'S aYOlH\s in itaren magnel isclien loestand: 

"Morgen zal het, Goddank, rnijn laatstc krankzin
nige dag zijn.)) Ik \Toe!!," haar op vn,lke wijze en 
onder welke verscliijnselen die dag verloopen zoude. 
Zij \\ilde anlwoonlen, en zie, nimmer zal ik het 
ycrgetcn, het was haar onmogelijk te spl'eken. Zij 
was letterlijk 810m. Welke mocite en pogingen ik 
ook aanwendde, welke magnelisclie krachbinspallning 
ik ook heproefde, alles \vas yruc!tleloos, het was 
onmogelijk haal' tot spreken te hrengen. Zij wees om 
pen en papicl'. Na haar zulks gegeven te hebben, 
zag ik lwar daarop schl'ijven: 

(I Gij moe! mij als naar gcwoontc getlurcnde het UUI' 

maglletisel'cn, maar geen moeile Illeer doen Olll lI1ij 
tot spreken Ie brengen. Wat gij ook moogt aanwcn
den, yoor morgen <1yolld, zcycn men, zal ik gcen 
enkd wool'(l IIWt'\' kUllnell "jI 1'1' 1\('11 , ell dllC' III0q.(l~n 



Ill'n gdl('e1I'11 da\!- ,lis iI(\1 \Y,n't'. ~tom zi.in. W;Jt daar
Hill ue l'etlen i" weel ik nu niet, doch ik zal zulks 
na (liCII lijd wei weI ell. Gij lI10ct morgen eCllS op1cl
I ell hoc Yenll'ietig ik zijn za1 en wat cen moeile iii.. 
docn zal 0111 Ie ~pl'd\C'n. Gij moogl dan geen poging 
d;wrloe ~tal1\yc)1(leJl. nit. zollde mij zeer henaamyell 
rll 11 Ie vl~rgl,d'~ yermoeijt·.n. Zoo het u al gelukken 
1I10gt, mij VOOI' een oogenhlik tc doen spl'ekcn, zoude 
lIIij zulks zeel' brmadceli-n; Iaat IlIij IlU slraks wakkel' 
zijntle, maar dadclijk Haar hed gaan. Gij zult er 
nid ved moeile loe hebhen; ik zal zu1ks ze1vc wei 
willeu. ») 

lIet was een del' zonderlingste Yel',;cllijnselen, \H·lI,e 
gl'(hm'nde al dien liju Y,1I1 vit'r en een halvc ll1aand 
van llaar vcrblijf hij ons ziell voonledeIl. Dilm avond, 
en den yolgenden dag konde zij niel aIleen gl,en 
enkd wool'll sprekrn, waal' ook geeu geluid geyen. 
Zij \\as lellerlijk aan emw SlOll1l1lC geiijk, neen prger, 
daar 1'1' gcen geillid lllogrlijk ,,"as. lId was pen zeer 
oPHJC'l'knlijk VI~l'scJlijnsei YOOl' al de huisgenoolen, 
dat tk zoo alloos pratpnde, half razpude, tOCH zoo 
z\Y(~('g. Wei was hl't zeer duitldijk dat zij vele oog(~n
hlikkell yan lll'\'ige \\"oeue en aandrift tot sprekl'n 
h;J(1. Zoo vprliep de dag yall dpn H) Mei tol aan den 
ayontl, dil'!l ik mel klinlHII,ntle helangstelJing Yel'heidde. 
np het gc\\"Onc lI\lI' mel de magneLiilche behandding' 
aaJl\'mlgr~Jlde, was ik naauwl'lijks een k\\artiel' UUl' 

hezig, loen zij in eens uitril;p: 
« Coddank, alles I:; geleden, nu kiln ik wCI3r spl'eken. 

\Vie doorgroudL de liel'de Gods'! Dal \HIS boyenmen
sdlPlijke \\ij~lt(~id. <lit allcen \\as Gods hesluur dal lllij 
111'1 ~1'),:IOIkH'I'IIHI~I'II, ~I'dllt't'lIdl~ tlit'Jl lijd, OnllWllH'lI 

wcnl. Upl was \'001' mijn geslel noodig, dat die /lag 
ruslig yoorbij ging. Wat dunkt udal ('1' ge!wUI'd 
zoude zijll zoo ik had kunnen sprekell '? ;\18 eene 
razende, Pl'ger nog· dan de Yorigc maal, loen ik 
dien sehrik had, zoude ik aangegaan hehhen, ten 
nadeeie van mijn gpstel. Maal' waarin L1nnk! gij 
nu, dat vooral Gods \rijsheid en licfde gcl('gen is? 
In die I'azeruij wuue ik juisl clat geopenlJaal'd "eh~ 
ben, \Vat de wereld niet IJellOel't te weten. IIoewel 
ik onselmldig Wil::i, behoelae een ander ell) oorz(lak 
mijner kl'ilnkzinnigheid niet Ie kl'nnen. Daal' God tIit 
heeft verhoed, past het ons die wijze hesliel'ilJg 
te eerhiedigen. lIe},t gij wei opgemerkt, hoc dik
wijls ik lllet geweld sprekell wou maar ,1iet l\On '? 
Dan zag ik in mijne vel'beelding, den hewerker, die 
de oOl'zaak van rniJ'n zieleliJ' den pn krallkziuninjwid . " 
geweest is, als het ware yoor mij staan. Gij heht 
welgedaan door gePIl moeite aangewend le hebben, 
om mij tol spl'eken Ie hrengen. Daannede zoudl gij 
een dubhel nadecl bewel'kt hehhen. Nu is Goddank ., , 
mijne kl'lll1kzinnip;heid yool'hij. Ik zal nog" \\l'! 
dagen kri.igen, \\aal'in ik wat mijn hoord helrd!., 
nog \yat van slreek zal zijn. Dat evenwel zal alle(~11 

yan ligchamelijke oorzaken aflwngen. Sll'aks zal ik 
geheel andel'S zijn dan ik lot hedeu gewee::;l hl'l1. 

Dan zal ik yoor hel epl'st mel \yare kennis begl'ij
pen, Lij een vl'eemde te zijn. 11. heh die oogl'l1-
blikken, de laalste dagen al eens voorhijgaande 
gehad, maar nu eerst zal ik lId regelmalig kunllC'1l 
doorgl'ol1den. Gij en een ieder in lmis mod in de 
eC'rsle dagen maar niet yeel tegen mij sprekl'll, I'll 
mij ,t1II:lm, znndt:l' 1'(' \'ed llotilit' \all II' IWIIH'/[, 



ial,'ll docn \\,11 ik g(II,d "ind. II. zal I'lIslig, ;;Iil I'll 

\rL:l'kzaalll zijn. Nu moogt gij ('ell ""artie!' IllIJ rnslig 
lw\merend magnetis('ren, ahonm,; mij It! !loen 
ontwaken. ,) 

Dc nacht \vas zeer ruslig. lIaal' geheelc \'oorko
men was zigtbaal' ycrandenl, lJlil<ll' stil 1m afgctl'okken. 
lIet was op den cersLen middag van den ,11 Mei, 
dat zij kennis droeg van hctgern zij geg-etcn had. 
Mel smaak en onderstheiding had zulk~ plaat~ gelwd. 
Dit was g-edurende de vier en ecn halve maand 
liat zij in mijn lmis vCl'tocfde, niel g,'schied. Zij 
kon, hoe ik haar ook ondervroeg, yolsLrekt zich niet": 
goed herinneren, noeh wat er met Iwar gebeurd 
was, norh hoe zij in mijne ,,,oning gekomen \vas. 
Aiken \\'i~t z\i iets yan hetgccn plaats greep ill de 
laatste dagr~n, 1'001' het uithl'eken van hare ziekte. 
Er ,,'arCll alzoo yij r maandi'l1 doodl'efd, waanan zij 
in het G'e1wel geen kennis dl'oq:;. ~len ll1eene eycn
,vel niet, dat hiel'mede het eilHk nl11 lwar lijden 
"'as w~komcn. Hare krankzinniglH'id was ge,,'ektn, 
maar uit het ligdwalll moest eene andere meer en 
meer toenenwnde ongesteldlleid ook nog opgeruimd 
\Yorden. 

Yele jareJ1 \TOI'gl"!', \'661' Iiet uithreken del' krank
zinnigheid, had zij rCI"ds aan hevige pijnen in de 
linkcrzijde geleden. In de eerste clagl'n ging het, 
\Vat haal' hoofd betreft, alles wel, maar de pijn ill 
de zijde nam toe en wenl l'Iken dap; erger. Spoedig 
zeide zij rlaanan in haren magnetischcn slaap het 
volgende: 

(( Wat din hevige I,ijn in de zijde hetreft, die zit 
in tI" Inilt , di,' YOOI l"~B groot getleelte y,'ril:m] l~. 

Het bloed heeJt ;;I'dert jal'l'll, 0111 Ju't klein,: g"l!l'c!" 
dat er maar door kiln, als lid Wal'L~, zijll \\(~~ o[l 

eene andere wijzc 'lJo(~ten zocken. De ei"l's!e OOl'
zaak daanan ligt in pen schrik, t1ien ik 01' llIijn 
negende Ievensjaar gehad hcb. Toen eenrnaal nu dat 
ingewand ziek geworden was, lteeft het door he/,
haalde sehdkken zoo geleden, dat het cen ];tIlgZU<llll 

verhard werkeloos ingcwand ge\\'orden is. TlwBs 
moet er een begin gemaakt worden, om ook dat., 
zoo door het magnetisl11us als andel'e lllidddrm, 101 

volkomene gezondheid te hrclIgen. Dam'toe moc'l gij 
op het UUI' yau magneli"e,'en, op daL ingew<lnd \\l'l'

ken. Doell ik vcneker u, dat, yoordaL lwt Itel'steld 
is, voordal het zoo los ell Vl'ij in deszdls \w'l'king- is , 
als zulks ill een gezond inge'Y<ll1tj zijn l1l()et, PI' 

tusschen de ycertig en Yijflig llleel' of mindf'l' he
langrijke tocyallen plaats zuHcll hebhcll. Tk zal nolO' 

" vee!, ja ZC(T veel r,,0ct(:n dool'::;taan, [Ihorens mij 
daarvan Itet CiIldc \vadl!. El' zuHen Zl'er allg~l.
wekkendp onder zijn, en elil zal I'oor,t\ dan 111'1 

ergste ,,"orden, walllleCI' het ingewand al meer pn 
meer deszelfs genezing' nadert. Evenwc! kan ik nooil 
geheel gezond worelell, lOnder dat die loeyallen, tot 
opruiming, plaats hebbeu. Ik kan hij geen llIogel~jk
beiel vel'zekercn, of ik ze all(:n zal knnneJl dool'staan. 
Zonder begin cvel1\\"c1 geen eiud. Wij zullen rn,1<11' 
dadelijk een proef nemen. Gij moet uw lwnd JII"I. 

eene stel'ke wilskracht in mijne zijde leggen, 01' dp 
plaats del' milt, die ik u nieL hehoef te "ijzl'll." 

Naauwelijks deed ik zulks of el' versc!ICen l'l'lI 

\'er~chrikkelijk toCyul. Zij schl'eeuwde lid nit V;l1I 

tIl' lJe\igl' J)ijn, dii' \"(,l'IolgeTl:-: in ali~"lIl1'(,IJI' Z,'IW\\-



\\'I';-;('lJi.lI1~(d,'n rnt:! l~(:ne lla;t1l\y!e clllrligdt" 1Iil t~('rsk 

vero;t'lIijnse\ Iwtl plilals op den 1 U '\ki en Iwrlwaldt: 
ziclt, in den beginne iederen (lvond, Soms Iwd ZIJ 

een tot vier loevullen. 
Eens OJ) den ayond van den ~JO nlei, hleef Zl.l 

na een allel'hcvig-~;[ tocval, meer dan enn half uur 

geheeJ hewu:=;teloos. Na wederorn wat hijgekomen 
Ie zijn, wide zij: 

«( \VeeL gij \vel hoe vee I toev(lllcn ik gehad heb? 
Dric en twintig, (:n nu mocL ik er nog vier ell 
twinlig krijgen. Dc SdlOk daardoor in de zijde tl: 

weeg gebracht, zal allezins heviger zijn. Ik kan nid 
(:(~ns, elk en avond meer, er een doorstaan. Elken 
keel' zal ik ze voorni! bepalcn, en gij moogl ze 
lllij nooit laten krijgen, yoor dat iii: het zeg.)) 

Na dien avond wcnl he! tijdverloop soms van 
cell lot aehL dagen en langel', alvorens er een tor
val plaals had. Nooit zag ik toevallen en versehijn
selen yan zoo een bijzo;'.dercn i'anl, als er hier 
plaals hadden, lel'wijl elk toeval in lievighcid tegen
oyer heL yorige toenarn, zoo in langen dum als 
llitwerking. De dagen ,,,aarop deze versehencn, 
werden niet geregeld meer opgegcven. Naannate 
lid 10eval heviger was, werd er langeI' lijt! tot 
kraclJlslJerslel vereischt, al\'Orens er ecn nieuw loe
val plaals konde hebhen. AI lan[!;zaam tol op tieD 
nlgcdaa\tl zijllde, werden dew zoo hevig, cia! men 
dikwijls dacht, daL zij er in hlijven zoude. 1I12on
der!Jt'id \Vas elil heL geval met de vijf laa[sLe toe
vallcn, wnarvan zij zeIYc, alvorens zij het [oeval 
krerf;' , in hal'tm magnclischell loesland zeide: 

" \ViI ik g(~Ih'Zen, dall WCIl'! ik tol dc In;ltst(~ 10(' 
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ill de loevalJcn llcbllt;lI. IJlLlI~"dlcn IIlOt:/ glJ v('illi' 
gcl OOYl' 11 , tlat dezc zoo hevig zijn zullen, claL ih 
zeer gcmakkelijk in een of andere van deze JJlij
YCIl karL)) 

Yan hare krankzinnigheid had zij genezing VOOI'

~peld. nit was overeenkomslig lwar woord vervuld, 
maar nu ook ontstond bij mij de vrees somlijds 
dat 00).;: dezc onzekere vool'spelling weI eens konde 
Ililkolllen. Gelukkig verloor ik noell moed noell 
kalmte. Pliglsvel'Yulling gee/l onder Itoogel' opzien 
cen zckere sterkte en hoop. am de hij haar plaats ge
had hebbendc toevallen duidclijk genoeg ie hi'schrij
ven '1001' hen die zc nooit gezien hebhen, liedt V001 
den geneeCikundige een groote 1I10eijelijkheid. 110e zal 
hij de door hem opgell1el'kle verschijnselen juisL VOO1'
sLellen'? Men sLelle zieh een op het uiterlijk aanzien 
geheel gezond mensch voor, die zclfs in slaat is, 
wandelingen van dl'ie tot vier men le dOCI!. Die 
zelfde pe1'soon bat men, vGIgens gegeven voorschriCt, 
lijdens tIe rnagnetischc beltandcling, oj) den door 
lwar hepaalden dag en nm naal' hed gaan. Dit heell 
naauwelijks plaats, of men zid lloo!' dc wibkr<1chl 
yan den magneLiseul', de patiellk gl'lmhhL ill den 
magnc1i::;chen 10e;;Land, llwar ook even snel zid )]lCll, 

door de plaabing van rlen duim op cell bepaald 
punt, in de zijde, na yedooj) van Sledlts ecnige 
seeonden, eell zoo huilengcwoon hevig loeyal Yerscllij
nen, dat men dl'ic ,\ yicr per<>onen van l1Oo<lcn 
beeH am te zorg'cll lIat cr, door de ycrschrikke
lijkste ligehaamsbewcgingen, g-cen ligckllnelijke Iw
leediging plaal:-; h('cft, Dau fink loolllk zidl ltd 
Il}agnelimlil~ [!,1'1tC'1:1 ki'c\rltl dfln~; '!I'i'll ill\lnld 11'1 



Jwliet')'sdllllr; Il"d Illel! over ham. '1\: 7OrgC'I1 aJlecu 
yoo)' hdcediging in de ligchaalllsbc\'C'ging was al \,at 
IlH'l1 venllugt. Onb('~dll'ijflijk zijn de verschillende 
YOl'lncn) waarin hel ligdlllatn zith ))frwoog) en 
krOlJl(le, di(; gl'p~tal'd gingen met de hevigste be
naatmdlredcn. Meennalen gelooj(Je men, dat Z\j we
zeulijk dood 'was. YOOl'al had dit plaats bij hel 2'1stc 
van de 2'-} door lwar opgegcyene toevaJlen) alzoo 
1ij het 01' vier ua laatste toend. De overige 'waren 
weI !lid winder, nwar !lit \'ooral was het, waarin 
zij zoo lang-en lijd yerker-nle, rial lTlen geen leven 
meer bespeurde. Gelukkig- dal het hl'sef van pligt :,;ve!'
vulling slerker dan angst hij mij mls. Dit Ham niet 
m'g lIat de ernstige toesland \vam'in zij verkeerde, 
mij cen groote ZOl'g VC'l'\vekte. Vier adJlt'rcc'llVolgende 
men, nadat dl~ he,ig!tf'id van llet toeval nil Sl~w('l'kt 
lwd, blee[ zij in een stnat van volkoll1ene l)ewus
teloosheirl liggfm, als eene doode, llwrmerkoud. 
Eindelijk 01'1111'1' toonde zich ecnig levt:n, maar nu 

was hare slem zoo z,Yak, en zij zoo uitgeput) dal 
men, hoe digt met het 001' op den mond ook lig
gcnde, niets verstaan kon. Zij lion dif:IJ avond het 
hed niet verl"ten. Toen ik op het gewone UUl' ll:lar 
lliagnetis(lcnle, zeide zij: 

« Vall nad!l zal iii. de Iwol'ts krijgen, I'll die 

Ziti zid! ow dl'll de I'd I'll natht herhalen. Zij 
z<ll Il"~rlj(,ll dagell, in heyjgheid icdermaaI tocne
IIIl~lHlt, durdl. Daanwll mag eyem\(~1 nog nic'ls ge
d,lan \\'(mk II , ~\1 moelcn er lien dagen vel'loo
Pl'Jl, alYorens (~r wederolll N~n toe\"al plaats llWg 
Ilt'ldlt'll. )1 

\\'t'lkl'lijk had zij ill dii'll HdChl t't'W' uij hc\it!l' 

koOl/;,. !lel \1<iS ~~ .lulli.! toen lli:1 101:\:11 phiale 
had; den K .Julij mOl'st er <Ius wl)df'lOrn cen phialS 
hehhen. Niet wcinig zagen mijne huisgenoolen mel 

iUlgsl <lien dag te gemoel. Die dag versdleen. Het toend 
versclieen <ds vroeger , op de eenvoudigste opgcgevene 
\errigling, door plaalsclijke aanraking in de zijde, 
na hanr eerst in den magnetisehen slaap gehraeht 
Ie hehben. Hoe hevig het toevnl ook wns, en hoe het 
zidl in lIit werking aan het vorige gelijk toonde, kwam 
hct mij e\'enwel \'001', abof de benaauwdhcid iets 
llIindcl' was, maar evenwe! z(6) dat, wie znlks \'001' 

de eerste maal zagen, r;e\\is \'001' lwar !even ge
\TeesJ wuden hebben. Iii: yond ltaar evenwcl nog 
meer vermoeid en afr;cma I dan dn \'orige keel'. 
:,\ietlegenstaande die uitgepntheid, zeide zij mij des 
avonds in haren llwgnetisclwn sIaap, den yolgenden 
dag, 1\\'ce aderlatingen te rHoeten hebben, een des 
'smorgens van 8 onccn, een des's middags te ccn 
nul' "ann oneen. Wij wilen ons evcmvel nog I~elligc 

oogenhliklwn hij het plaats IwhbcwJ toc\'al Iwpa
jen, en lraehlen hel daal'hij plaat::; lwhlwnde, zoo 
duidelijk doenlijk op te geven. In de he\'igste oogt~n
hlikken yan het toe\'al legdl: zij heide IWJ1(iefl 01' 

hel aangezigt, de el~n rnet de geslolen vnisl op het 
linker, L1c andere mel hel plat van de volle hand 
op lwt regLcl'oog; de hunden en al'IllCn warcn 
daar, zoo kralllpaclllig gddemd, dat men Zi' ('('1'

del' gehroken zoliLlc ltebben, dan ze door J,uigillg 
<')' at Ie krijgen. llij seen mogelijkllt'id \\'ill'l:ll ze 
los te maken. Iii. Y(~rrnoedde !'\;t;(!s, ill YtThuwi tol 
\'t,lt~ waarnemillr;i'!l, ('('Ill' Yl'()\'r;CI'I' plaatc: r;dldd IIt'h
Iwndl' oOl'z'l.1k, \\,wIllil .Iii \'I'ldlijH,,1'i (lltL:fOlld 



OJ I H~l'Illoedell vond ik des a Wilds ill liarclI fill1g
Ildiscllen toestand bevcsLigd. 

lIet was in dien toes land dat zij de t-wce vermelde 
aderlaLingen vooq.('eschreven had. Zij liet volgen: 

(Nu nog twee toevallen, zeide zij onder een 
z\\'are zuchl, en 'vij llChhen, Goddallk, Iwt einde. 
J):1Il is de oorzaak van dar zoo vele jaren bestaande 
gehrek opgeruimd, maar geloof mij, zoo wichtig 
als de onderneming \'001' u is, zoo is deze tltans 
nieL mindel' vreeswel,kend voor lllij, ,vant ik weet 
te~f'nwoordig Imilen Illijnen magnetischen loestand, 
dal ik er ill hlijycn kan. Tot heden lieb ik zulks 
niet ~'ezcgd, IlIaa!' hcdcn middag, tocn ik u naar 
hoven hoonle kOIl1CH, om mij het toc\'al Ie do en 
krijgen, leg-de ik l1Jijn we!'k neer met de gedachte 
dat mijn leycn in dnl toeval VY<:,I cens konde 
eindigen. Iii. dacht evel1we! meel' aan u en de liuis
genooten d:m 3(1Il mij zclvc. lIoevecl en met welk 
cClIe groote lietde wa~ er door allen niet yoor mij 
gedaan. YoOt'al bcdacht ik, met welk een zorg en 
yolharding gij gedurende zoo vele maanden uw "'erk 
volbracht. Mijne laatste gedachte ,vas cene bede voor 
11. Ik geloofde yoor mij zein:, dat, zoo als God het 
"dlikle, voorzeker het heste zijn zoudc. Zeg, hebt 
gij we} opgeme!'kL hoe ik in dat toeval van heden 
widdag, mijnc lwnden op mijne oogen heb ge
,dagell, en ze daar eenigcn tijd zeer Slijf op
l]idd? Zoo juist sIoeg ik ze, loen ik op mijn 
neg(moe leyensjaar, den knecht van mijn oom die 
venlronkell "as, uitgcstl'ckt op den grond, in de 
Lakkpl'ij zag liggcn. Deze zoovde jarell geleden ill
dl'uk, 11]0(':,,1 I~\' ook Hit, I~ll stollll gelled in WT-

band met lwl gelJI't'k van de ZIJ) lllH<Il' dit Ill;wk, 
ooli:, dat ik morgell avond eene I](~vige lwol'ts 
krijgen zal. Als gij die ziet, en icderc doctor meL 
u, zuIt gij allen zeggen: dat is een zenuwkoorls. 
IJicl'ovei: zullen ,yij weI cells nadel' sprekcn; intus
schen zal deze mij zeer verzwakken. Daaraan mag 
eyenwel yoor het oogenblik nog niets gedaan 
worden. Niets is even ,\el natuurlijkel' dan dat 
zenmven, die seder! zoo veIl' jaren in een gespannell 
toct'tand verkeerd hebhen, door ecne teg'engestclde 
ontspanning, voor he! oogenhIil\, nog daarenboven, 
door twee aderlalingen, die volstrekt niet verzuimd 
mogen worden, ondel't'tcund, - eene nog meerdel'c 
YCl'zwakking' te \\'eeg zal bnmgell. Hit mod alzoo 
yoortdurend yerschijwiClcn, gelwd aan koorts gclij
kende, geven. Als de ziekte 111[131' LegrC'pen wordL, 
zat ook de hehandeling niet missen. Na den scJJOk 
van dezen middag is de milt veel 10s8er gewol'den. 
Dit zal mij vooreel't't ovel'dag cen alIel'onaange
naamst gevoC'1 geyen, cyeneens alsol' ik daar een 
wond heb, helwelk door die lo:;heid van da!. in
gewand I.e weeg \yordt w,jmwht. De pijn, daanloor 
veroorz::.akL, zul van tijd 101 tijd zoo hcvig zijll, 
dal ik zulks soms uilJ'Ocpen of CI' over Idagen zal. 
Jle!. moct u evcnwd nid 01111'115ten. lIe!. bloed gaat 
el' IlU reeds gedceltelijk betel' door, en zal 11101'

gen na die aderlalillgen, veel hetel' gaau. El' zijn 
evenwe! nog ycle hlocchaten gc::;lotcn; hetel' we]Jigt 
gezl'gd, met verdikt hloed opgevuld. Dat wOlHlge
yod zit YO or een groot gedceILe ook in de zenu
well, die tiwns bij mccrderen hlocdsomloop, prik
kelhaardt'1' zijn gl~"ordl'n. Waf III I die: zoogt'naamdl' 



zl~ml\\kool'h Iwll'dl, d;d. zal loencmcn, (~l' llJa~ 

evcllwe!, nlvorcns ik znlks zclf voorschrijf, niets 
arm gcdaan \vordcn.) 

EClligc mrwndcn vrocgcr, zoo als reeds vermeld is, 
had zij Iwar laabten krankzinnigcl1 aamal op 10 Mei 
bepaald, maar ook gezcgd, clat zij later nog eenige 
ongeregelde aanvallcn bebben zoucle, vooral tegen 
het tijdstip als hare zijde gcnezen zoude zijn. Scdcrt 
1 II Mei tot dit luabtc toeval, hadden er geen krank
zinnige versehijnselen, yan wclken aard ook, meer 
plaats gehad. Tlwns vertoonclen zicb, hoewel niet 
dagelijks, van tijd tot tijd ligle aanvallen van waan
zinnigheid, hoezeer veel van de vroegere verschil
h~I1de. Dc n~dencn van die vernieuwde verschijnse
len vonden hare verklaring door het laatste toeval. 
Daardoor hadden de zenuwen, van het hart naar de 
IH!l'SI'Uell gaande, zeer geleden. Zij waren alzoo 
lijddijk op nieuw, in hare gc\yone verrigting ver
SIOOl·d. Die zoogenamnde krankzinnige verschijnse
len gaven lllij \veinig onrust. Dit evenwel \yas 
niet zoo geheel het geyal bij mijne huisgenooten, 
die vreesden dat de vroegere loestand wederge
ker.ni was. Een paa!' dagen na het loeval van 8 
.1ulij, had zij bepaald dat zij op den 1.1, Julij, 
wederom een toeval hehben moest, hctwclk dan 
ook, op gf~mcldel1 dag, des's middags om vier men 
plaals had. Dit loeyal versehilde wederom zeer veel 
van lwl vorige. IIct was het eerste yan al de toc
vall en , waarin zich, gedurende de hevigc werking, 
gcluiden van eenen hijzonderen aan] , en wel illZOI1-
tlerheid, bij wijze van I~ene hijzondere onverslaan
h;m'. ~prr\ak ziclt \inOt'(:n dl!d,'n, ZelJs 0p(:llllaanl(~ 

zi('h yoor c'('nige oogl~nIJJikken, eell cigenaanjige alge
broken zenuwlach. Dew yersehjjn~elen duurdt'n hijna 
een UUI', man1' zondeding, toen het toeval ophield, 
was zij yoj~lagen vvaanzinnig, in een dier lleyige vla
gen, die wij enkele dagen vroeger in ltaa1' opgemerkt 
hadden. nij mij verwekte dil eycnwel geen de minste 
\Tees. Thans was ik te zekenler omtrent de jni~le 
uitkomsl harer Yool'spellingell, dan dnt ik wij 
daaroyel' zon beangsligen. Om haJj lll'gen men des 
ayond:), llicld die krankzinnigheid dan ook op. ]k hl'l,on 
(oen als naar gewoonte Iwar Ie magnetiseren. Naau
welijks ill den magnelisd)('n toesland z~jnde, zcide zij : 

\( Die krankzinnig(~ tOl'stand :t.al :t.ich fo('nige c1ng"11 
herhalen, maar ('r i~ g"PIl k\l'aad hi,j; lwt zal 
slc'chts Lijdelijk zi.;JI. 

)) De oorzaak daanan zil hem cl~I':)lens ill de he\ig,~ 
\yerking yan het toeval, it! verhnnd vooral mel ltd 
Yoorafgaande, waarin toen vooral de Iwrlzenu\y(~I1 

zeer gcleden hehhen, en tlwns op nien\\' niet wei
nig verergenl zijn. Ten twccde door mijne tocnl!ln('1H11~ 
zwakte "alii den laatsten lijd. DaardoOl' inzollder
Iwid ;lCbben mijne hersenen, op nieu\\" gE,jNkn, en 
zijn yeel z\yakker gewOl'den. Dit is sledlls tijddijk. 
Heide zoo algewrene als plaalsrlijke aandocninW~1l 

zlllll'n \'oOl'ee1"st nog- erge!' worden. lIet zijn rlus 

e('llYoudige oo!'zakell dm' nog Ie \\"a('hlen \1'1"
sdlijm;eien. lIeht gij mij in clat toeval m~1 zieJ} 
lagf'ilCn, vcnolgdc zij N~nskhps, en wceL gij wat dar 
,,-as? "Vel, loen die knpeht venlronken was, heel'! 
men om zijn ouden vader gezonden, die was ge
komen, maar ik had hem niet zien iJinnell korncTJ. 
Daal' kW;11il ik onVl'J'\\,;li'hl~ in ill' kaml')', "n hq.lon 



l{Jell lH'vif!; l(~ Jaf!;chen. Op lIel zien van zulk ten 
zondcrlingPIl man, zittendc op em sloel, met een 
p'ooten dikknn slok in de band, leunende met de 
(~CIW band f~n kin oj! den sLok, meL de andere hand op 
bet yool'hooitI, nill'Oepende ( I( Acb PIETER .... dood, 
<loot! , ... beh ik u ook moeten verliezen? moet ik u 
ook missen, U, mijn eenige overgeblevene? ... )) i) Ik 
J\On l1lijn lach niet nlCcr houden, cn liep, zoo hard 
ik kon, de kame!' uit. Toen eer:,;t konde ik eens 
regt goed Ilillagehen. Gij begrijpt dat diL niets an
d(~rs dan yan de zenuwen \yas. Den vorigen dag was 
ik 700 ovcrspanncn van den schrik, tIat ik elk oogen
blik de hand en \'001' het aangezigt hield, en dan 
('en poos .. Is bewusleloos sLil slond. Tclkens was hel 
lllij ais zag ik den knecht, zoo als ik hem uitgestrekt 
op den gl'ond had zien liggen, Loen ik na hel zien 
van dien vre(,lllden ouden man, telkens aanhou
dent! moest JagdJen. Al dele ai\visselende VCi'

schijnscien, die hij mij eenigen Lijd bleven \'OO1't
dllren, waren niels andel'S dan we!'kingen, door 
verschillende invloeden op ll1ijne zenuwen te weeg 
gebraeht. lIet is \Teemel, al was ik toen nog 
slechls negen jaren, dat Illen deslijc\s daarover den 
tloclor uid eens raadpleegde. Men wist mij van 
tijd tot tijd wel le zeggen, dat ik zoo gek nid 
lagehen 1l10esL. Yo oral dan, ",anneer ik gedurig 
plolsding slilsloncl, en daarop mijn aangezigt en 
oogen met hf'ide handen hedekte, schoill men mij 
\'001' eene d' aze gekkin nil. llit yerscltijnsel mag 
lot waarse} ,\'ing strekkcn, hoe men \'001' Jonge 
kindercn bl,! ~('hrikken weI i:ens ,Yal trwet' zor~ 
IlI'h]1I'11 lUng!. 

) :\len ziel hierUlI dllidelijk, hoI' "tel'k ouk in de 
kindscltlteid de becJden zich in zemlWen en ziclsle
Vf'll indrukken kunnell, zoodat deze na jaren, onder 
dezclfde \'erschijnselen \\'orden lerug gegeven. ~len 
ziet ('1' uit, llOe naanw de Zel111WCn md de zid ill 
verhand slaan. l';"ooil had ik yolkomeJ1 kunnen gene
zen, zonder dat die verscllijnselen nog eens weder
gegeven waren. Denkelijk moel ik morgen wcder 
aelergelatcn \\orden, elit kan ik nu niel mel zekcr
lwid beslissen. Gij moel mij morgen ochtenel even 
in den magnetischen slaap hrengen, dan zal ik zulks 
nader opgeven. 0, wat zal ik zwak worden; ik kan 
niel meer, WilL hen ik thans moe, onlmagneLiseer 
mij nu maar, dan ga ik dadeIijk naar bed. )) 

Dew laatste verschijnse!en \'an lllOeheid, in den 
magnelischen toestand, waren iets, waarover men 
haar bijna nooit lijt\ens hel magndismus hOOl'de 
ldagen, weI le \'erstaan, gedurende den sh.ap. lIe!. 
was elus weI een bC'"\,\ijs "an toenemend..: zwakte. 
DesnicLteu'cnstaallde moest ziJ' den yoiQenclen dar)' 15 

<:.J 't.-J (:I, 

.Julij, eene adel'ialing' van n one'en ltebhen. 
Van 8 tot '14 .Julij, zijnde de lusschenlijd del' 

heiden InatsLe loeyalle\1, \\;1S ltel zeer opmerkelijk 
hoe somber en necr~latf,lig zij gedurende dien lijd 
was. Van tijil Lol I ijd zal zij sorns langeI' dan een 
uur in Iliep gepeins, llJel heide Landen VOOI' de 
oogen. Zij was zoo afgetrokken, dal. zij de Iwar 
omgevenclen nie! aileen niel opmerkle, maar soms 
niet eens bespemde all5 men lot haar sprak. Dil. weni 
soms door een eigenaardigen zenuwlach nfgehl'oken , 
(:enigzins, hoe'weJ in c(:n lIlinderen aanI, O\'(:r('e\1-
komende m(~1 dicn, m'lkpll wi,i ill het lo('\'al van 1;) 



1·1) 

.lulij Ojllilerklf:n. J'\a den 14 .Jnlij nall1 zij in ZW:1kk 
toe, 1I1a:1!' wij zagen niet aileen van elit vel'schijllsel 
nids lIleCf, maar zij was daal'cntcgcll zeer opge
ruimd, eenigzins, bocwcl :1ltoos iets zcnuwachligs, 
lol vrolijldwid ovcl'hf'llcllde. Hij afwissf'ling kreeg zij 
nog' 1\ool'ls of Iirankzinnigc ver:;chijllsdcn. "ictle
genslaande deze weI'll zij langzamerlwnd Yl'olijkel' ('II 

opgeruilllder, zoo zclfs dat mcn zith aangmwam, 
onder vrolijke scherts met haal' konde hezigholHlen, 
vool'al van den dag van den H-, af. 1\a de aderlaling 
IN:d zij aan Iwor!s, welke in hevigheid dagcJijks 
loenam. Den ·1 Ii en '17 was zij vrij l'edelijk, maar 
den U~ .Iulij heeg zij een hevige lworts, die ge
paanl gillg lIlet belallgrijlw pijnen in de zijde, op
g(:Yolgti door fla:1U\\lun, die 80m:; ('ell Iwlf UUI' 

dnunlen, ~oms zoo, tlat mf'll Lijna gl'f'n leven be
speunk. Zoo vediep de dag tot des namidd:1gs r; 
um, op \\'elk nUl', ,"olg-ells opgaaf in flen yorigen 
<:lHmd, tijdens de IJlagnr:lisdw IJelwnrlding Yoor
slwld, de koorl::; zOIHle ophouden, helwclk ook juist 
op hd gemddr: ti.ldslip g('sdliedde. Het oyerige van 
dif'lI !lag \\"[IS, in \yccrwil hare!' zwakte, retlrlijk. 
In haren magJldisdll'n loC'stand van dicn ayond \"as 
zij weI' IU81e100s en \\'cinig spraakzaam. ZeUs \'c1'
zodtl. zij haar slil te blcn liggen en Iwar zelfs niet 
II: fmtllwgnclise1'l'n, marlJ' ze in dicn 10('sland den 
na .. ht llJaar 11: latell iugaan. De nacht eyemyel 
wenl zl'('r lll:o:l(')oos doorgelmlgt. Door cen ntijncr 
tiimsthodnn ,v('rd ik dc's morgells half zes ge\Yckl , 

die door Iwar gcrocp: (\ Iii: sterf, ik sterf!» mls 

wakkl'l' g(~\\orden. En wllarlijk mCl'ndc ik in ham' 
"I!Jl lijk 11' zil'lI, liggl'lldt, uilgl'~lrd" op dell grond, 

I 
met e('n aan den dood gehjkt:mj(, Idr:ur. Wij leiden 
haar Ie bed, nie! andel'S meenende dan dal zij wezcn
lijk dood was. lIandcn, aangezigt en horst waren ge
heel mct koud zweet overLiekt. Ik nam in dezell YOOI' 

aller oog hopcloozen loe81awl \\'ederom mijn loevlugt 
tot het magnetisllms. Geene uilvverking bespeurde ik. 
Lang zeLLe ik de belJantleling yoorl; hijna begon ik 
te wanhopcn aan redding. Meende ik SOIl1S da t er 
zee1' twijfelaehlige leekenen van leven zich yoordeden, 
dl'a bleek het vYI:der eene lelenrstelling·. Nooit heb 
ik mij duidelijker dan tocn, den waren loestand van 
cene schijndoode yoorgesteltl, ook in yerband tot 
de Iangzame wederkcering y,m levensvcrschijllselen 
tol het leyen. Naau\\'c1ijks lIleendc ik een verscltijn
sel te zien, tlat mij de hoop gaf dat zij nog leefde, of 
even spoedig wederom zeide ik lot mij zelven: 
neen, gij bedriegt u. Nu eens mecnde ik aan d(~n 

mond, iets dat or een leVl'l1iiademhaIing geleek , Ie ziea 
onlglippen en even spoedig ,vas het wederom: 0 neen 
llCt is niet zoo. Geen adernaanslag teekemle zich 
op een aangmvend spiegcltje; tusschen hoop rn 
\Tees rneende men soms Ie zien, wat niet zclden 
hclrekkingen yan geliefde :1fgestol'venen vermeenen 
te zien: heweging en !even, \vat in het ziellooze 
ligchaam niet meer bestaat. 

Tot heden in een vedoop van ten minsle drie men 
had iii ;.;een enkelen hartklop bespeul'd. Noglans blecl ik 
onder aanwending van een en auder k:1lm, langzaam 
en zacht hlijyend Yoorlmagneliserell , met erll zl'k(~\'e 

hoop en H:rlrouwen, Zi'lfs nid welende waarop. 
Eindelijk geloofde ik rial zij in llwgnel.iscllf'n I()I~

~liJnd wrkt'('nll'. \Va;u'olil \\i~t lk ook !lid.lk IIll't'Il/11' 



I~enigf~ uilerlijke verandering Le bespenren. Sprak ik 
evenwel tol Iwal', dan toonue zich gecn teekcn yan 
eenige gewaa1'wo1'uing. Eindelijk, meer dan een groot 
uul' later, rneende ik dat zij zeer zacht, hij wijze 
van eene hijna niet merkbal'e zucht, aUclJ1de. Wederom 
lol Iwal' sprekende, dacht ik dal zij 1'1' bemlstzijn 
van had. Hoezeer zij niet spreken noeh door lee
kenen iets tc kcnnen kon geven, duurde het Z(,('l' 

lang, eel' zij tot eenige meerdere bewusthcid k\yaIH. 
Andennaal een p1'Oe[ met het spiegeltje nemende, 
zag ik dOO1' ziglharcn aanslag, dat er ademhaling he
stond, waarop mijn mocd en bijna verloren hoop 
herleerden. Eindclijk hragl zij , met eene bijna on
llOorhal'e :item, niellcgenslannde ik met het 001' 

op den moml lag; , en afgebl'oken, dc volg-ende 
woonlell uit: 

( Laa!' mij nog, - een panl' uren liggel1, - en 
- dan moel ik - IJOe zwak ook - toch opslaan
op den middag 1J10f'1 gij - mij - magnetiseren.» 

Op de omsrhrevene wijze had ik bijna zes men 
met l13ar doorgeLragl. Met moeile en langzaam was 
zij beler gewonlfm en ston(l zij te 2 U 21/2 ure op. Vol
gens opgaaf nwgneliseenle ik Iwar, doeh spoedig 
hlcek lIlij, daL zij in dc;zen toe:,;land zeIt', niet aileen 
lli(~1 vlug, nwar ZCCl' Yf'l'llloeid en aJgelllat was. Haar 
:-;pl'eken \"as zeer langzaam, als yan cene geheel 
venmakle, zeggende: « Gij moeL rnij gevcn, om 
dadclijk in te nelllen, 1 Lheelepel magnesia, 2 
theelcpelljes f'l'emol'tarlari en 2 theelepelljes suiker, en 
dan, na vedoop van een half mH', een wannen kop 
:-;1('l'kp koffiJ' , en dan \yellterom een Qfool um daarna . ()' 

1'1'11 IOi,thad, zoo \"ann lJ1ogt'lijk, waarin gedaan 

f 
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Hloet ,,'orden ,} eetlepeIs mostenl en /~ l~etJ('p('l~ 

azijn. Na l'uim 10 minuten dam'in gezelen In IlChben 
moet ik, hoe moeijelijk ook, gcdul'ende er'll klein 
UUl' in beweging blijH~n, verdeI' als drank nemol'
tartariwater met suikel', twee eetlepeIs van elk op cen 
flesch water, alsook tot van avond, van tijd tot 
tijd, een warme lijnrneelpap in mijnc zijdl'; ~lls ik 
kan, mod ik een weiniv; rijsL eLnn. » 

Op mijne vraag', "at haar loch gescheehl lwd, 
antwoordde zij: (i Nil ben ik Ie moe, om zulks IIwde 
te deelen. Zoo ik elit van avond niet ben, I'.al ik 
het U in het gewone nHlgnetisecruUl' melden.» 

Alles wel'd mwl' hare voorschriften opgevolgd, I'll 

hoezeel' zij zoo moede was, dat zij hijna jlf't cenc 
heen niet voorbij het andere zcHen konde, hled zij 
toch na het yoetbad hijna een um in bewq.;ing. 
Tocn ik des avonds Iwar op hel gcwone um magne
tiseerde, woeg' ik lwar naar he! Locval yan dien mor
gen. Zij verzacht rnij haal' eerst kahn een hall' UUI' 

te mag'netiseren, waanlool' hare zwakle vermin
derde. Toen kon zij, hoezeel' dien avond Jangzamf'r 
dan vroeger, eene mededeeling' docn, die hierop 
nroerkwam: 

if Ik ,vas,» zeide zij, « gedul'ende den nacht zeer 
onrust.ig. Eindelijk was ik, op mijn linker zijde Jig
gende, in slaap gerallel1. Di f heeft in de milt, d(~ 
vaten die pas los \Yaren en nog geen kracht genoeg 
bezaten om heL bloed te do en doorstroolllen door , 
ophooping van hloed oYcrmatig doen uilzellen. 
Ten gevolg'e diet' ophoopinp: , door hevige ht'lwauwd
heid wakkcl' geworden en yolstrekt geell adellt 
kmlll('nde haku, hpll ik, hoe, we(~t ik z(~he nit'! J 

4 



111'1 I It'd Ililll lw\Hbll'loo,: uil~t'II(J~t'iJ, LO(J/I(~llcJt:, 

Jwlel' gt~/'I'gd, \\ank"!I'IHIe) \\;q~gdt'lltlt', vedict ik 
de kamer 0111 \\al Inchl k krijgrll. Onder lid 

opgevcu v[In em \\eillig blo(~t!, vir! ik dadelijk be
wtlslrloo,; 0)1 den gront! Ileder. !\let een zamen
I rekkend gt'\'oel nlll pijn ill Ill't llllr!, lIIeende iii. 
dal ik stierI'. Nieljuisl. weet ik lIoelang ii, d.Jal' gele
gen heb, m;wl' Zt~k('r drit~ k""l'tiel' tlurs. Toen 
kwarn ik \\al bij. ~Jd grootc~ moeile s(onL! ik op en 

trach Ill: \\'(~dt:l' de kamer binllen lt~ treden) om naar 
bed le gaan. II. kl'eeg eene hevige hartklopping) gar 
andennaal \vat bloed op, en \\enl yan hel hoofd tot 
de yoetm f'1 ijl' , vallende rmdermaal netler onder d('n 
uill'oep: 0 lIeer, ik sterr, iii. sterf! Yerder weet gij 
line ik \YilS, alsmelle IIOI~ men mij geyonden IlCeft, 
De gdleek zaak komi Iiierop m'der: door de groole 
ophooping yan bloed, krerg ik een bijna yolslag(~n 

:3!ilf'land, zoo zelfs, dal gij mij gl'looH'n mod, drll, 
loen gij lllij dan!' Yondl, en lang 110g daarna, mijn 
hart namml'lijks om tie yijf minuten zich eens zamen
Irok or IdoplP-, cn dnn no~ z66 zachl, tlat zulk", 
yoor u 01 wie ook , niet Ie bespeurcn \\'as. Ik wa~, 
zoo als men hier terrgt zolldl~ h;nnen zeggen , Ievcnd 
tlood. Lang hc'speurdc ik van nicmand, ook yan II 

nints, ml hel Iwarste gt~Yocl van alles was dic plOI
selingc ~I ijlht'id met een dooddijkc koudc ynn hel ge
heele jigrhaaJl1. net was mij over de oppervlakte van 
Ilel ligdwam als or Illij overal \\'ater llitgepel'st wen!. 
Zoo, dunkt mij , moe! het geyoel van een stenende 
zijn, tlic llOg Iwwust!Jeid heen. , en onder het \H'g'zin
ken van lit: kraeh[(~n, zich nwt komI dootlzwcet 
\'oell u\'t'nlekt. Inlllssclten is het slelYcll dan nil'! zoo 

1 
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moeijelijk als SOIl1~ g(~dat:ht word!. ~Ii.i tlunkt, l'l'll 

~chijndoode moet in "cn zoodanigen toeslalHl \'('1'_ 

keeren als waurin ik eenige men geweesl hl~n. (:ij had 1 
mij drooge koppen op de borst, aan de voel.wlen en 
langs de heenen g{'.zet moe ten hebben; IJierdoor 
zoudt gij den hloedsomloop in hewcging geLl'acht I"'h
ben. Gij \\'eet dat de invloed nm het magnelismu~ uil.
sluitend oj) de zenU\\'en wel'kl en niet gcnoegzamn 
toereikend is op een zoo gl'Oolen ::;tilstand van had
en bloedvaten. Yan nacht zul iii nog al kOtlrts krij
gen, waardoor dp zellllwen zeer in 'werking wllell 
komen, en die zoogenaarmk zelluwkoorls wedl~\' 
zal beginnen. Dit mOt'sl volsll'ekt niet zoo zijn. Gis
teren was het f~ip;cnJijk mijn koorlsdag en ik llIoest 
dus deze !lie! VOOI' den ~1 lwbbcn. fk V('dVllldig(~ 
vel'llloeijenissen van den argeloopcn nacht, aISlllf'df' 
van den daarop\'olgl'nden dag, zijn daaJ'\'ClIJ oorz~wk, 
vool'al ook in vel'IJand tot de aangewende rnidddml. 
Dit neem! !liet weg, clat loch de l\Ool'ls, en wei IIl1't 
dllbbele woede, zicb op den 2'1 zal voonlocn , 1~1l tlit 
mag in 't gehed !lid plants hl'bhen. Nu e(~rst z,ll 
het tijd zijn de koorts leg-en te gaan. II. he}) u I'I~pd:; 
Hoeger gezegd u \vel Ie zullen waarsdlU\\'('11 nls de 
t.ijd clIwr was.» 

Op lflijn naag, wat 1'1' aan te doen? zcide zij: 
(\ dal kan ik nu nog niet ZCt?-W'Il; morgen ocb((~Jl(1 0I1l 

neg'en ure mod gij rnij in den nwgncl.isdwll sJaajl 
IJl'engen; dan z'al ik u het middel kunnen ZCgg!'ll. ~ 

Een koortsachtige olll'uslige nacIll volgde ('j'; til',"; 

mOl'gclls nwgnetisecrde ik lwar oj) hel aange,vezcll 
lIlll'. Naau\\'clijks was zij in dien loe:;lalld of z~i nOI~lIIde 
ll1ij het )1Jiddel. 



\\ Cij Il](wl)), zeidl' zij, (\ zoo ~pol~dig 11lOgdijk " 
yersdl(~ pl~J'z;kbladen zien Ie kl'ijgen, en dan ~o 

bladen op ~ oncpn In'nndewijn zdlen, en die vall 
tijd tol tijd sdlUdden; van arond zal ik daarvnn hel 
gchruik opgpyen.)) 

Die tlag yerlil'p, yoor Iwar toesland nog al rede
lijk, aileen van lijd tol tijd een weinig hloed opge
vende. Aan den avond wide zij , in hal'cn gewoncn 
magnelischen toestand zijnde: 

(I Morgen ochlend om llall' negen lire zal ik heyig 
de kool'ls krijgell. Die koorls juisl is het ,die krachl
dadig tegengegaan moet wordc'n; daarroor moeL IICI 

opgegeven lIliddeI dienen. Ten achl um, een hall' 
uur dus yoor dat de koorls komL, moet gij lllij een 
lepelvol van (lien branllewijn mel suiker geren. DI~ 

uit"wking kan tweeledig zijn. Ik zal of dallclijk ill 
::;laap "allen, of opslaan en als een half razendl~ 
heen en w.~der loopen, en drm alles IIaIr razende 
dooreen praten, maar noth het een no('h het ander 
versehijnsel mag yersloord "worden. Om half een en 
om vier men des namiddags, moet gij mij ieller 
nlaal 2 eellepels vol geven; zorg nn maar dat alles 
juist vol gens mijne opgave geschiedt.)) 

Dc nachl was vl'ij rustig oool'gdwachl; des morgen~ 
om zcyen ure, kwmn er ('en nij ernslige zenuwach
lige aamal, die na vedoop van een klein half UUl' 

hedaanle. Jui::;t ten achl urI' gar ik haal' een lepel 
van den pCl'zikbladen-hl'andewijn. Aanvankelijk daehl 
ik dat hcl als rustgevend middel gewerkt zoude heh
ben. Er beslond eerst geneigdheid tot slaap, maar 
op cens sprong zij het bed uit, en was vrij onrnstig , 
lwen en \\('1\1' loopf'ntie ell niles door c'lkanc\el' pratende-, 

IIId zolltiedingslc hil'nan \\a~ om <Ian Ie liOOlf'Il, 
dal zij Illij onopholldelijk llitschold yoor crll zed' 
slc~cllt mensch, die ielllano aan den dnmk hraehl, 
en ook Iwar, en dat ecn meisje, nog wei een vrouw, 
ann den drank wilde brengen, en dat deed nog al een 
afsehafl'er yan den drank, enz. Bij al haar onmst he
speUl'de ik geen kool'ls. Ten half et1n UUI', 315001;, 
om vier me, fmf ik lJaar weder het yoorgeschre
yen middel. lIet kostte mij zeer veel 1l10eite het ge
tlaan te krijgen, door die vrees dat zij aan den drank 
zoude komen. Na dien tijd bled' zij vl'ij rnstig; e1' 
verseheen geen koorls; de daf!: vediep in vergelij
king van het vcrs('hijnscl ,un des morgens v1'ij rus
tig. Des avonds op het gewone UUl' in ruagnelischen 
~Iaap gehraeht, zeitie zij: 

« WeI, heh ik het u vroegl'r nid gezegd dat ik u 
\'v'cl zon waarscllUwcn als het tijd was, om die koorl~ 
legen te g'aan'? Dat zenmHersehijnsel vall nm mor
gen om zeven ure, was reeds het hewijs, dat, zoo 
de koorts van daag zijn gang gegaan had, iIi ('I' 

een gellad zoude lwhhen, zoo als er nog ge(,11 ge
weest was. Het erg-sIp daarvall zonde gewc'('st zijn, 
tlat na dipn aml\'aI, tie koorls OIlOphOllddijk YOOl't
gl~dllurd zon hehhl'n. Dnn hadden \\ij dien gelnk
kigen tussehentijd, wanrin het koortsheslrijdend 
middel moest worden toegediend, verloren. Nu mod 
ik dadelijk na de magnetische behandeling unal' bcd, 
want 0 ik ben \Teesselijk moe. \) 

Na een vrij redelijken nacht , klaagde zij den \'olg-en
den dag zeer OVPf vermoeidlwid, loomheid en zwaarle 
in de heelwn. Zij srheen \fln lijll 101 I ijd al~ in 
f'l\wll(kr k zakkrn, ('/1 !\OllIk zl'lr.~ zflJI(II'l' huJp 
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dell Irap lliet af- lIoch opkomeu. Later op den dag 
ue!~d zidl een onruslige gejaagdheid, met een zeer 
eigenaanligtm angst, die nel'gens rust Yond, Yoor, 
zoo zeit's tlat zij legen den avond, bij 'I moeije
lijk!~ van het trappeuldinllJlC'll, todl onophoudelijk 
van hoven naal' })CJl(~den, en nnau\\'lijks beneden 
zijll<ie, wcderom naar Loven ging. Altoos de een
z;wlIlheid zoekende, en naauwlijks die gevondcl1 
hchbende, zochL zij wedt·}' de olllg-eving yan iemand, 
zonder ern ,,"oonl Ie sprekl~ll. Yan lijd tol tijd brak 

lwar lid angslz\\et!t uir. Toen zij (\(''; ayonds 0)) 

lll't gewone UUI' m-rd gemagneliseerd, zeide zij: 
\( HeLt gij van middag dat onrustig' Yers('iJijnscl 

IJij mij opgemerkl? nat kOllll gehed oyen~en met 
dat, \yaarin ik yerkecl'd heh gedl1l'cnde die dagen 
waarin het lijk vall dien knecht, \yaanan ik zoo ge
s('hl'ikt -was, nog l,oven aarde stond. Het lie!'::-:le 
-was ik dan aileen, en toch zoellt ik alloos ongc
merkt, zondCf lc spreken, de nnJ)ijheid van iemand; 
ik meende steeds dat el' iemand achter mij was .. ~ 

Men denke rIat zij toon negen jaren oud was. 
« Dat maakte, - tIit is welligt niet opg'emel'kt 

ual, wannool' iii. naal' hoven ging, ik zulks 
I<wnwel nooil deed, of or mol's! iemaud hoven zijn. 
j)('ZC angsligc yerschijnselen zullen voorlduren, tot 
Jnt ik rnijn laillsle toeval of srlIok gehad heb, ,Yam'in 
gij, zoo ais ik u reeds gezegd hel), vorschijnselen 
waal'llemen wIt, \velke lijdens en hij de hcgl'a
I'l'l1is plaats gehad hehbcn.» 

(Ip 29 Julij gal' zij op het Inatsfe toeyal te zul
it'n kl'ijg(~n. Gedurcndc al dicn lijd, van 14 tot 2\) 
Julij, \\a~ zij weI' olll'ustig en g('jaagd, vooral dc~ 

-" ;).) 

:(\(llId". Zij ~ing nooil lla:u' j,ml'il (It hl'IlI<,kn, 01 

zij \olgrlc iemallll, altons olllziend,<. ot ,:r zir,h 001, 
if'HWIl!I achter Iwar Iwvond. ])it \\as Iwlzdlde \'('1'

;.;('ltijnsel, t1at z1('11 hij haa!' had yoorgeuaan, lijdens 
tin venlronkene boven aCinle slout!, llCtwdk naluur
lijk getn yijftien dagt:n gcw('cst is. In yerhalld tol 

flat VI~rs('\Jijnsel en de wcrkentle oOJ'zaak, had hcl 
batslo toeval 001. eenler moe/en plauts hehhen, 
maar om hare tocgl:l1ol1len z\yakte, lion noch 
mogt !Jet eerder gcschicden. Langzaam nadel'llI' ;11-

zoo de tijd, \\'aamp lwl Iwlangrijke loe\'al en vel'
sdlijnscl plaals zomle IwhlJl~n, lJes uvond:-; van den 
::W Julij zeide zij: 

ClOver dl'ie tlagen IllOel ik !Jlijll hwlste Lueval 
hebbm, maar dit IllOooL gij HllJ Hiet, als de \'ori~e, 

lalen krijgen. Er :wl/en ill dat Loeval zeiT beJang
rijke yer,;cbijnse!el1 yoorkoruen, die wd del' lllocitc 
\Yaard zuBen zijn, eens [!;ocd op te Jl1crken. Mell 
zal er nit knnnen zien, hoe de indrukkell, die een
maal de zie! IlCefl onl vangen, na jUl'en \yonlen 
wedel'gegeven. lIet zal lang dLlrt~ll en van cen ~e

heel eigcnaardigen <tnI'd zijll. Zoo gij lllij nn tlil, 
even als het vorige, liet kl'ijgell, zoude hd, zoo ab 
mijn ge::;le! [hans is, \eel le hc\ig ,,-eJ'kcu. EeJ'stens 
om den lang-en dum, tlien het itebhen zal, len an
dere omdat het wij zoo zoude aangrijpcn, dat gij 
rnoeite zondt helJben, mij nit tlil<n loesland te 
krijgen. En dan ook zou lladcrlwnd, mt<lr tli: plaal,; 
Iwhbende inzakking, de ovcrspaulling hientan ge
cvcnredigd zijn, en mij 01' nieuw hc\ige kool'lscn he
zorgen, waartcgen moeijdijk een docltllal ig lIliddel 
lOU/It: zijn Ie Villd'<IL Om dez,- r .. rkn ill/wi hl'llo(,\,d 



Jangzwilli Yool'bel'eid wordell, zoodat lie! dan op 
.It'll 2!J de~ avonds, ten half tien ure, van zelf onl
~!aaL Als lIIen nn dat JIliddel, Olll het toeval te 
daen krijg('n, twa all' urrn vroeger aanwendde, zoude 
ik clat toeval des rnorgens om half tien urI' krij
gen. Eigenlij,k zOllde zulks, in tijdsverband, des 
1lI0l'gens schijnbaar betel' ovcl'eenkornen, maar 
:wngczicn het toeyal lang <luren zal, en ik gaal'lle 
\\,i'l1scilte, dat gij e1' al den tijd bij bleell, bereken 
ik daarom lwt avondu\l)'. Deze oogenschijnlijkc 
\er::;chikking, rnet bctrekking tot het vrrkrijgen van 
!Jet toeval, zal v1'eem<l sdlijnen \'001' hen die geen 
kennis nm het magneLisme hcbhen, of dic zith niet 
venvaardigen dit helangJ'ijkl~ versehijnseI in dc 
nat lIU1', dat tot zoo H'Ie ont<lekkingen , en yooml 
(10k, wat dcn geest bctrert, lot ware ell belen~ ken
nis yan veil' <lui::;tel'e zaken kan leiden, - mcl den 
]'i·glcn emst te onderzoeken'? Het is en blijft toch 
l'ene waarheid, dat wij deze versehiliking in onze 
magt iwbbt~n, want zoo gij wildet, zoudt gij mij 
het. toeval door uwe wilskraeht en door op mijne 
zij Ie wt'rkcn, oogenblikkeJijk kunllt:'n doen krijgcn. 
~ ;ij moct mij morgen ochlend een pleister in de 
zijde leggt'Il, om half ti(~n lire, tel' £Tootle van 
,'('11 driegulden, hestaallde uil een dee! spaansehe
~Iyliegzalf en vijf deelen diaehylonzalf; - die 
moet 101 den volbn'enden morucn hliJ\:en liml'en en u ~~. , J 

clan neC'wL gij een stukje <liapalm })lcister van dezelfde 
groolle, welke gij sterk head em en moet, en leg'ge 
die dan, na nfneminbo' van de pleister die er lint t'l , 

01' tlezelfde plaals. flie pleistt·r hlijft liggen tot 
'0 Illiddag,; (\'"11 11\11' van dl'n ':W, dan lleClII1 gij die 

cr at', ell moet ge ItCt zinJ\Cll planlje, dnl gij Jjjjj 

soms geeft, na het sterk beadel1ld ell gemagncli
seerd te hebben, op dezelfde plaats leggen, en met 

em stuk klecfpleister hevesLigen; ik zal u nader he
palen, vV<Jl1neer gij het weg moel nemen.» 

Tot inlichting dient, dat ik sedert lang' Nm sluJ,je 
zink, tel' groolte yan een driegulden lwd, hetwelk 
ik iwar soms hij hijzondere omstandigheden, na 
hclzelve sterk gemngnetiseerd te llehben, in de 
hand gaf, hetwelk haar kahn llield, en de zemnr
wrschijnselen deed bedaren. InzonderllCid maakte 
ik tlaar gebruik Yan, ",annee\' iii til' dens haar nHl"'-

~ , ~ ~ 

neliseren, soms wei'll uilgerOf'p(~n. Inllls::;dlCl1 "as 
bet wederom zeer helangrijk op Ie merken, llOe 
van oogenblik tot oog-enblik er al meer en me'f'r 
onrustige en angs[ige versehijnselel1, in JlCyiglll'id 
klinuuende, zieh verloondel1. Ook dede:n er zith 
zenuwschokken, onder tocnemende pijnen YOOl'. 

Vooral was dit het geval na de plaatsing van het 
zinken plaatje. De pijn nam toen in klimmende mate 
toe, hetwelk voort(luunle tot op hel gcwonc mil', 

waarJp ik haar des avond~ ftlagneliscenle, [e 
arlit life. Naau\Ylijks in den magnelisdlell toes land 
zijnde, zeide zU: 

« Gij moet mij cyen voor Iwlf tien ure naar 
hed laten gaan; prccies half tirn zal ik lwt loera/ 
krijgen, en dan moet gij zoo sne! 1lI0gclijk lIet 
plaalje wegnemen. HrbL gij 1'1' nooit over gedadll 
dat dit loeval op een geheel ander 1IUl', dan al de 
Yorig'e verschijnt '? Dat komI, omdal Ie tien ure: de he
gralenis plaafs mors! hehhen; maar Ie IlalJ' tien JnvHllwn 
~ij l"'eds, <'11 dnarolll had dal 10f'\ill ('jgt'ulijk ';tn 



IlItll'g~'1l 1lI(lI'l~'11 gl~\I ('t',;! ZI.lI1. (~ij 1I1nngi Inij Illl 

lIid hmg"1' dall 101 jui:-;[ lIt'gen Ilre rnagnetiseren.) 
Enm voor ltall" tien nur ging zij naa!' bed. Juist 

IIld Idok~lag hegon lid loe\'al, ill versehijnselcn 
aam;mkl'lijk aall IJd vorif!J~ gelijk, toen ik hanl' 
dit door daddijkl: Ilwgnt'lische werking krijgen lid. 
Iladelijk hij dell aamang \\aren door mij de pleis-
1('1' ell hd plaalje wcggenomen. Die ltevige \er~chi.in
~I'len duurdell Hid Jang, maar om de volgende ver
~dJijn::5I'Jc.tl, in wrhand tot de gesprokene wOOl'den, 
I ijdeJis lid Vl'r.-rhijnse1, dui(lc'lij" genoeg VOOI' hem 
die ZHlks nid gl'zien IlCeJ't, wedel' Ie geven, is eene 
Jllol'ijelijke lank. Daal' zat zij in eens ovel'eind, zeer 
))('lldaU\\r! IIlI'l slrakke opene oogen, Nll zag en 
1 JOOl'ti I: men iels, \Vat voor den opmel'kzamcn aan
:-;dtOll\H~t' nooit Ie verge ten is. Men zag hier het 
YOO1' vcel'lien jal'l'I1 geheurde, dat zich toen in ziel 
('Jl zennw!evt'n zoo dirp !tad ingedrnkt, op eelte zoo 
I'igenaanlige aanschomdijke wijze ,vedergeven, dat 
wen zieh bij Iwt zien, zeer gelJlakkelijk haren toestand 
yan die dagen kon vool':5lellen. Met eel1Youdige bc
wool'dingen, onder zeer eigenaardige gcbaren, ver
toondc zith BU wat op negenjarigen Iecftijd, de 
ziel als indruk ontvangcn had. 

II Hoe bat is het ?» \"as Ilaa!' eersle uitl'oep, « even 
half lien, ja daar kolt1en zij. l\'een, zien wil ik IH'm niet 
meet', - neen, neen, - 0 bij '\'(lS gistel'cn al zoo zwart, 
- adl, het was toch een goed menseh, - nn wordt 
hij \yeggebrncht , en \\-ij , wij zien hem nooi! \\ederom, 
- 3th, tante, - Ilij was loeh zoo goeL!, - nooit 
krijgf:n wij wlk ('en Idwelll \\'el\l', - is J .... COB ('I' HOg 

Hi!,!,I" (dal wa~ dl'1l(lillll \:Itl i'('n .ItHkrl'n oud('1l Idlei'!J!). 

i( Jlij moet ePIlo; ziell, of zijn vadeI' el' nog niel 
is, - aeh, wal. zal die goede oude man bedroefd 
zijn, - .in ,,,aarlijk, daar is de goede oude man, -
anne vader, arme vader, - daar , daar nemen zij nu de 
kio;t op, en dragen hem voor alLoos de dem' nit, -hoort 
dien goeden ouden mall eens hedl'Oefd zijn, - aeh 
I'IETER, ach PIETER, l'oept hij, en zij dl'ageI1 de kist 
lIlaHr voort, - aeh PIETER, mijn lOon, - gij, gij 
,Yaart het waarin ik mijn eenigcn tl'oosl nog op nanle 
had, en nn, un moeL ik U ook voor altoos missen, -
hoot' dien bedroefden vadet' eens, - ja tanle, ik 
ltic1d ook veI'l yan hem, - het was eell goede Im\\l~ 
knecht, - JACOB, wIt gij zorgm1 rial alles Wm'gdd 
gaat ,; JACOB, kan iii. daal'op l'ckenen? 1) 

Zij z,.ide den ouden Imeeltt op zijde geroc'petl (~II 

hem zulks verzocht Ie hebben. 
,( \( Ja, HmA, daflt' zul ik wei Yoor zorgen. )) « ~ll, 

un, zijn ze vveg, nn zal ik intusscJwn zorgen voot' 
het goed van den overIedene, en zall,ij de tel'lIgkOlllsL 
den vader verzekeren, dat hier niels hlijfL, - Iwl 
b('hoort alles den goeden ouden rnan loe.» 

llierna volgde eene rust yan mim dl'i~ I,wat'lier
uurs, waama zij eensklaps uilriep: « daar komen 
zij weder.» - Wederolll k\\,<1111 eeue zeet' "ot'le rust. 

i( JACOB, is aIle::; goed afgeloopen, - hoe IweJl zidl 
de oude man g'ehouden '? Wat ziet Itij ('I' l1aar, Ledl'oell! 
nil. - Neen - nn zou ik niet meet' om Iwm lagellen 
kunnen, gelijk iii. deed, toen ik hem vOOt' eenig,: dagi'll 
zag. Wal zal die man, als hij straks heengaat, berlroefd 
zijn. - JACOB! zeg hem dat ik wei zorgen zal, daL al 
itr:L goed van zijll lOon goed tel'i'gl ztll kornen. --
Wat yast Yoorllandt'n \\'11'-, Iii'" ik ill dil~1l 11I:--
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"dH!lllijd bijl:engl'liaald, - zeg IWIJl lllaar cia! Ilij 
hel geru"t aan mij kan ovm'lalen, () die goede oude 
Illilll, hij Iwc/'t nu sledlts tc treuren over het ve\'
ledene, - niets lH'c/t. hij meel' , hij is thans heel al
Il'en., gem aan"praak, gl~Cll hulp op zijn gevonlerdc 
jarell, - niels !Jt'dt hij mecr, dan zith zclven lIit de 
"ereld Ic verliezen. JAcon '! "as de domin6 op het 
kCl'khof? llecft hij nog al een mooijc aanspraak gc
daan ?I) (i « ja, ja, mooi, zcer 11I00i, RII{A, maar wat 
hij W'zegd hl'ef'l weeL ik nieL» )' 

Een Hij rustigc natht volgde op dezen merk
w;umligen avond. ] let was dic avond, "aamp vol gens 
hare opgaaf, hel laatsll: toe val had plaats gchad, en 
ook daurmede was het plaatsrlijk en algemeen lig
dwamslijden opgeruimd. 

Dodl hoezcer het zickelijke orgaan, waarin zoovelc 
jaren het lijden beslaan had, lhans door de laatste 
plaats gl:ltad hehbende schokken of toevallen, in 
cene gelwde vrije werking g'ekomen 'was, hadden 
wij evenwel nog met algemeene ligchaamsz"akte, 
ab gcvolg van al hetgeen plaats gehad had, Ie doen. 
Ook nmll de verbetel'Ing van her"enz\\'akte niet dan 
zeer Iangzaam toe. IIaa!' dagelijks een uur I'll langeI' 
soms magnetisercnde, had ik in !tet venol£" -
lIaar hare ge!1(~zing, uitgenomcn een enkelen dag, 
IlU ongestoonl Yoortginf;:, - de gelegcnheid tot on
t1erzoekingen van versdlillenden aard, voor zooverre 
deze ltaar, in vrrband tol haren ziektetoestand 
helroficn. lIier is de plaats om medc te dcelen wat 
zij ill den eerstyolgenden ",'ond, nn het laatste toe
\011, in ltaren rnagnetiscJwll toestand sprak : 

" lid) ik lie! nil'l f!1,zi').!d, lIog .~ .. ~ lon,IlII'Il, j'U 

Iii 

dan ben ik gl')ll'zen '/ lk venekel 11 I han~, dal ik, 
hoe zwak ook zijndl', gezond en yolkomcn gcnezen 
ben, en ik ook geen 10eval meer zal krijgen, Nt'em 
er dadelijk de prorl' maar 'au, lPg' nn uw heidt' 
Iwnd\~n maar in de zijde, en magnetiseer zoo sterk 
als u mogelijk i", gij wit geen [oeval meer vel'
wckken. » 

De proef werd door Ifll,l onmiddellijk gellolllel1. 
Geen yerscitijnsel deed zicll Yoor; alleen rk Idagl 
over een zeer sterk gloeijend plaalselijk gevoel, 
cvena\,; van een pas genezell wand, die strrk ge
dekt wordt. 

« 'Yeet gij hoe tlat nu komt, dat gij geen loeval 
mee: te weeg kllnl hrengen'? Vrorgl'\' was de plaal
sing van uw duim, ja, uw oog, met wIlskracht op 
die plaats gevestigd, genoeg om llel hloed dal or 
nieL door kan, op Ie hoopen, ",aardoo!' hel Loeyal 
dau ontstond. Maar nn dl~ Illilt en die v(~rslopLe 

bloedyaten w~heel vrIj zijn, en door de zwelling de\' 
Yaten, er gcen dl'Uld\.ing op de zcnuwen meer he
staat, Is de oorzaak, die de toevallcn te weeg 
hrachl, opgclwycn. Ntl de yoehten in hun loop geen 
tt'gcnstand meer "inden, geeft mij elil danl' lcr 
plaatse \Vel geyoejig/tcid, eYen alsof dat ingewand 
raauw of yerwond is, rnaar toevallen van wclkcn 
aard ook, wit gij daal'uit niet meer zien ontstaan. 
VIndt gij ntl dat verse\lijnscl van gisleravond niet 
zeer belangrijk? heb ik het u niet gezegd? het is 
alles zoo gebeunl. Zonderling dal ik van al het ge
LeUl'de, zoo min van dit Jaatste, als van de vOl'igc 
toevallen, mij oycnlag iets Iwn herinnel'en, maar 
nu a/l I' " tot de kleinstp hijzontlerhcdell loe. nt' 



oOJ'ZHak da,Il'\'an i~ deze: hoewel oogen:,chUnlijk, 
hij de loevallen de magneLisdle kracht en werking op
hil'ld, was ik cyel1\yd vool'ldurend onder dien invloed, 
~Jechts mcl eClIige wijziging. De bestaande verschijn
selen werkten onder dien invloed uit. i\'u zal ik u 
yall hel toent! yall gisteravond eene mededeeling' 
doell. Gij Iwrinncrt U, dat ik vroeg: JACOB, heefl dc 
dOllline eenc mooije aanspraak gedaan? Op verzoek 
van mijn tanle, dic ook deslijds ziek 'was, en waar 
de wijkdomine hij Imam, Ill'eft deze, getroften door 
Iwt ongduk ntll den knecllt, die gewoonIijk zeer 
Irouw ler kerk ging, - aan de uiLnoodiging om bij de 
hegrafenis ('en woord in verband tot zijnen onge
Illkkigel1 dood Ie spreken, heantwoord. Nu wee! gij 
llOc (k dOlllille er bij k\\'alll.» 

Met clien dag, na deze laalste geLeUl'tellis, nmn 
zij \rerkelijk in helersehap Loe, Den 6 Augustus 
zf'ide zij, dal zij in l\'ovenlher en wd op den 'l:J 
ell 1/~ t wee zeel' onaangename dagen zou hehLen. 
~Jel zekerheid kon zij c:venwel niet opg'even wal 
er dan eigcnlijk gebeuren zoude, eyenmin als vvaarin 
dat onaangename heslaan zoude. Tnlusse!len nam 
harp gezondltcid dagelijks regelmalig toe. Evenwcl 
~dlCen er altoos nog iels dal mindel' het ligchaal1l dan 
dr~lI geesl helrof te hesta,m. IIoezeer zij over ltaren 
vcrhelercndt'n toestanrl leweden was, yond ik ltaar 
l11eeslal, wanneer zij aileen was, nieL opgeruimd. Dit 
\\a~ OWl' ltaa!' loekomstig 101. Door verschilknde 
hicr Iliet Ie ycnncldcll omslandigheden, hkef zij nog 
voorldur('nd hij CillO'. In km'n I1wgnelisdwn toestand 
\\as dir~ bekolJllllering OWl' lta;tr levcllslot en loeko-
1I11'1Ie1(' Iw';ll'lI11lling gpIH'1'! g/'\\'d\.f~n. Zij Z(~i(k dan: 

" II,. i)(,ll z,'kel \,im nog "(~n,; ()I1V,~l'\\;l('ht lIil my 
Illli,; II' gn;tn, lIIi1ar Il()f~ ,'n \\mll1'~('t' zlllks plaale: 
Iw!Jbell zal, wed ik niel, IIlatll' zeker hen ik ('I' 

van, dal it- nog el'l1::;, en wel op het alleronH~r

waf'htsl, naar Indil) zal ycrl r('kkcn; claar ligl mijne 
hC:~Ii'rl1lnillg, <lat I]('eil Cod zoo besdlikt.») 

11\ \TO(\g Itaai' dade1ijk, zoo him>loe ooit gd(·gtm
Iwid he::;lond, of het W<1nIlC klirn<1at geen na(kel 
\001' ltaar hool'd zoude hebben: 

« \\'1'1 n(,('I1, dan zoude ik al zeer slecltt genc:z('n 
zijn; daar zal Illijll hoofd wei hel rninste lijdcll, 
lIl;Jar mijn milt ('n lever ('erd,'\', en toch, ik zal er 
wd I"gen Imnnen, Wij hebhen eycnwel dell lijd 
nog; llIa:!k u maar niet ong('ru~t; het gcheurt \'OOl'
e,'rsl 110g niet, maar lI,ebeuren z,)l lId zekcl'.» 

Gcdlll'ende de lllaandr'll ;\ lIgllStlls, Srplcrnher en 
(ktol)('r had l'1' nid" hijzond('rs pIauts. lIan~ ge
zondheid ell li~cllaamskr(lr!tlell munen regelmatig 
toe; zij \\(lS \Tolijk en opgeruimd. Elken <1\'Olld nwg
nelis('et'ile ik haar, zoo lJ1ogelijk, tot hel ol1(krzoek 
yan lI1eniw~ zallk, die in Yl'l'h;md 101 it a I'f\ zi('kln slond, 
,lIs v;m andere, nie! Iwp;wld Iwar hetreffellde, zaken. 

III Iwt h('gin yall l\'OYPlfIlwr eYf~llwel schem zij 
wed('rom, meet' dan g('dl1l'cnde dell laatslen lijd, 
zeer Lezorgd over ltaar toekolJlend leyenslot. Dell 
!~ Noyember \yas zij biutengcwoon vrol~jk, en had zij 
ziC'h mel mijne kinderen zeer aangenaam onderhou
den. Er was alzoo, noeh door gesprekken, Both door 
lectuur, (l(lllleiding tot een ernstige stemming gcweest, 
nes avonds was zij g('dun~nde het eerste half um 
tijdens 11,1\'(,11 magne!ischen to('sland, !liel allec'll 
Z,'CI' Op~"l'llinld, mil,ll' (, .. ni~zin" \ l'olijk. (h'('1' \'('1'-
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:;dlilfentle /'akell ~prekl'nde, lid zij vooral zich nit OW:I 

ollsdmldige gcnocgens van dien dag, door haar met 
de kiutiel'en genoten. Niettegenstaande die tevreden 
slelllming, zag ik Iw;)r op eens zigtbaar vcrantierell; 
zij zelle .zich in eene houding, alsof zij naar iets 
luistenlc, en gal' zell':,; gecn aeltl op helgeen ik 
tot Iwar spra1c In slille al'wachting van den uitslag, 
lJespeurde iii. eene zeer groote tocnemende benaauwd
lwid hij Iwar. Op het onvcrwachtst verzocht zij 
mij Iwar yoor eenige oogenblikken uit haren slaap 
te brengel1. Zij was toen overigens in haren waken den 
10l'sland, zonder dat zij wist waaraan zulks toe Ie 
schrijven, ontsteld en vermoeid. Ik had vee I moeite 
om Iwar eeuigzins tot hedaren te hreng·en. Meer 
dan een half Hili' ynrliep er, voordal zij wat he
daard was en ik lwar op nieuw in den maplCti
schen toes land konJe hl'cngen. Naauwlijks Jam'in 
zjjnde, siddcrdc en h'ilde zij op nieuw, met een 
onl}('sehl'ijflijkcll angst op hel aangezigt, zcggende: 

« Bet was \Teesselijk, he! was ijsselijk om te 
zien. J) Op lIlijue \Taag wat vreesselijk was. « Wei, 
Iwhl gij nie! gezien hoe ik naar iets luisterde '? 
lIet was mij of ik ('ene fluii'tnrC'nde stemme hoorde, 
zeggende:» «« Zin het oOl'deel van hen, die zich 
zr/"en yan llet Im'en herooven. \\» « En toen zag ik 
zieJc.n, nfgestolTcne wezens, aan eenc onheschrijfe
lijkc wanllOop, ann vreeslijkc foltering, door eigen 
schuld le ,,,eeg gc'lmH'ht, aan zichzelven overgelaten. 
Ik tral'hUe door een scherper hlik en dieper ondel'
zoek, er me(~1' yan ie wetcn te komen, doch werd 
zoo angslig bij alles wal ik zag, dat ik u vroc'g, 
Illij zoo spoeJig mogt·lijk 1(' onlmngnetiseren.)l 

Nadal zij kalmer gcwurden was, brugt ik haa\' op 
nieuw in Jen magneli::;('hen toestand, waal'in zij Imi
ten hel hovengemelde, (V'I1(: zaak lel' sprake }Jl'<lgt, 
waal'Over gedurende al dien verloopen lijd, \'an 
Augustus tot den 4 November, noeh door haal' ge
sprokcn, noeh door mij gedach!. \\::IS. 

(. Heh ik het ,,601' ruim dl'ie ma::lndt'n niet gezegd,» 
zeide zij, l( dat ik 1;1 en 14 Novemher twee zeer 
nare dagen lOU hebhen, en thans kom ik daarop 
lerng. lIet zullen lwee zeer onrustige dagen zijn, 
dagen Yan eenen zwaren zielestrijJ. 1I0e,yel dil niel 
bepaald !tel stoffelijke, lte!. ligchaam wIve hetreft, 
zal evenwel de werking in en op het ligchaam Hie! 
\Yeinig zijn. Op den eersten dier dagen, zal ik v60r 
1'Z a 1 nul' nid \\illen opslaan, en dan getlurende 
dien Jag voor een gedeelte niet weI' goed hij mijn 
hoolll zijn. Gij Lehocfl evellwel aan geen vroegere 
krankzinJlige verschijnselen Ie denken. II.: zal aHeen 
over Illij zelve malende zijn, en op den I weeden dag 
zal ik vreesselijk onrustig ell henaaum\ wezen. I) 

Na die ll1ed('J(~e1ing was zij I'uslig em lwlm: nllenn 
had de m:1gnelische hehalldnling vnn dC'Zf'n ,)Yond 
yeel langeI' dan ge"'ooulijk geduul'd. Dc nad}! was 
BU wij ruslig, en de yolgende d<1g ,yenl wed/'r 
even \Tolijk en opgeruimd doorgehr<1gl. als of er 
niets bijzonders gebnurd \\ns. Op dew wijze yerlie
I)('n de overige dagnn l'l1 nachtell lot den 1;3 Novem
bel', naal' welken dag ik vcdangelfd uitzag. ~Ie! op
zet Iwd ik al die dagen, zelfs op dell avontl V;1ll 

dien dag, velTneden in haren magnet.isdwn toe
sland Ie spreken o\,el' hetgef'lI yolgens hare opgaaf, 
nns np Jen 1:1 N'nvel1lher It' \\,If'hlnn stowl, "ooral 

r) 



dan!' zlj lIIij gl'zt'gd had, dat lit'! 1'1'11 Z\\al,' zide
ql'ijd zijn zoude, \\narnan iii de gnlnclJln nil'! 
wild(' olm('kkc'll. In dell l'egd stond zij nij Horg op, 
maal' op den '1;1 l'\o\eml)('l' YOlld ik llnal', op de 
knlllt'l' kOlllrndl~, nog Ie bed liggmdc. Op l1Iijne 
\T:wg 1101' zij Iball::> zoo lui \\il", k1'Cl'g ik nij kOl't 
af tr'n anl\\'oo1'(l: I( Ik lIl'h van d:lag geen IU:,l OIlJ op 
It: :::Iaan ; ik Iwb \an nadll ~If'('lil gc:"laprll, (hWI'OIJl 
hlijf ik ill liIijn hell." 

Ik ani woonlde Iwar dal ik \\"('1 \"isl dal zij \rijzt'1' 
\\a~ ('n "'(" opst:wn zoude, dal Ill'! z('ker ll1iWI' 
geklll~id yan Iwar wn", ('Il zij zulk,; llliW!' zt'idc om 
lI1ij Ie pIng-en. ]jaar vragende of zij dan ziek was 'I 
~prak zij: «( l'\ccm, zick ben ik nil'!, daL \yeet gij \yel , 
en lodl, ik ~Ia l1int op, ic'n millsle roo1' 12 of '1 
ure slt'll;g niel; - daar kunt ge oj) I'ckel1en.) 

(( 1'111, als go zulk een lust tot luillPid geyoC'lt, 
wonsch ik n een Holijk Ie hed liggen»), \\"aamp ik 
de kamer vedid, niet weinig LeniemVtl ",at die 
lweI' rlagen zoudeIl opleveren. Toen ik te half een te 
1ll1is kwam, \yas Ai juist IJezig mel op Ie staan. 
1\il'! lang duunle IlPl of zij wcrd door ('('n vrees
~f'li.iknn angst o\wrallen. Zij zeide op mijne \Taag 
nilar <1(: oOl'zaak daanan, die niet Ie kennen. nu~
lI'lnos \i('p zij stral\~ lw('n ('n wedel'. Zij scheen wei, 
wat Ii:lnl' lJooi(1 Iwtrof. Z('(~I' yie! hel in 't oog, hot: 
zij I..\kl'll:-; om zith heen zag; yooral ,yas dit op
llH'l'kdijk \001' nllen ;:WIl lafe!' TCl'\vijl wij lwt 
middagmaal gdH'uikt(')1, zag zij gesladig Olll, <Inn 
llaar (k I'('ne, dnn wedel' naal' de andere zi.idl~, 

('WIl :Ib or zij ieJl1alld add"" zich onltlekle. Hare 
:lfll\Y(IOl'tll'lI (II' c'II'I; 101 !t;1;1l ~"ligl(' Hail:'; "arl:ll 
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1\01't, ;o;ni'l, e\en als van iemand , die dool' vre,:s ge
ja:tgd ,,·onlt. Zeidc zij iel.s, of gaf zij op tit' lot 
Iwal', door wie dan ook, gerigte \'I'aag, allLwool'd, 
dan \\:1S dit eenigzins verwnrd en zonder zamenliang. 
Hoe meel' de a\'Ond natlerde, llOe angstiger het lwar 
m:rd. Gij hegrijpt dal ik, toen zij des avonds op het 
gewone lilli' in den magnclisl'hen toestand "as, door 
nil'llw:,gil'l'igl!eid gedl'cwn, ilaar onrnitltll'llijk \Toef!; 
l1iwr de oOl'zaak der \'ersehijnseJen? 

I( lk II('b il, zei(]r> zij , « een zei'r onru:o;ligell benanuw
(!ton nadlt gdwd. Gedul'ig ,,'erd ill. wakkrr en sliep 
dan wedel' Z('(')' onrnslig in, en 10l'h had ik den 
yOt'igell (hig niels gdwd CIl on'l' !lids gedadll wat 
lllij die OIlrIlSI. gl~V!'n kontk. Ik was, zoo als gij 
gcmerl; t zull hi'hhen, yall 1I101'gl~n onaangenaam ge
stc~md ,gel'll 11I~l gcyoplendn om op te slaan. Ik gal' 

11 uij kOl't itl' anI \\oord oj) ll\\e vragel1 c'n gevoelde 
mij lustdoo", denkende den gl'I)(~elt:n 1I10rgel1 ziek 
Ip zijll. Zoo "as lilijn gt'yod 10Cll ik opslond. Na 
l;oUij getlmnken In liehb(,l1, ging ik I1rJr1r liM(,Il. Op 
lllijn kanwl' kOllll'nde, was hel mij, ('YI'D nb or e.rne 
"I('nl lllij iet:, inllnistl'rde, wei lee)' well!, 111(1<11' toch 
zoo llOol'haal', lIal ik \Y,tarIUk meende rlat 1'1' i"llland 
op dl~ kame!' \\as. Ik ging iets n:rrigt('n om het mij 
nit de g<,c1acillen II~ z(:llen, want ik W~IS, t1it \'el'
zekel' ik 11, zeel' gOI tl \\al. rnijn IIOOftl IJt'll'eH. \reer 
hoonle ik dal gt:11nis\.I'I', maar iets harJel'. Nu begon 
ik np tit: bUll'!' mild Ie zien of er ook iemand was, 
en (hans hoorde ik voor fie denk maal, maar loen 
ook zeer dlliddijk, de yolgcnde woorden: « Gij wIt 
t 111'1 I Ilooit ge\ukkig zl,ln, al zijt gij Ill! gl'zond en 

1.1'I(')'; Iii'! ()n~!I'llik lai 11 0\'1'1;\1 YI)l'\o\gl'n , da;l\'(lIn 



is Iwl beler 11 zd\,t) van ltd ll~ycn 1<-, IJcrooYen.)i lk 
lJeefue ,zoouat ik hijna op mijne bccnen niet staan 
konde, zag overal onstuimig om en verliet als ecne 
hezelene £Ie kamer, meenende dat mij ienumd ver
Yolg(k. Sederl dal oog'enhlik nam de onrust gesta
dig toe, zoo als gij van dang wei gezien zult heb
hen. Ik hOOl'ue, of meende ten minste gestadig' te 
hOOl'en, waar ik mij oo~ beyond, dezelfde stem, 
herhalende altom; helzelfde woord. Op dit oogenblik 
is hel YO or he! eerst van den geheelen dag, dat ik 
een weilllg' rllst genie!. en mijne onlroering iets min
del' is; ik zal e\'ellWel in dezen naeht niet veel slapen. 
Op nieuw zal die onrusL vyeder beginnen en morgen 
zal ik een rcgt onaangenamen dag hebben. Konde 
ik dan maar hidden, o! dat zoude mij troost en 
ligtenis geveu! lIeL is uu ruim een jaar, daL ik niet 
hch kunncn bidden, en toeh morgen, morgen avond 
na zevcn ure zal, Gode zij dank, mijn moeijelijke 
sll'ijd gestreden zijn en dan zal ik weI kunnen bidden. » 

Gcen toesland is el' waarin zoo zuiver de opregtc 
waal'heid op een zoo ecnvondige wijze wordt mede
g('ueeld, als zlilks in den magnetisehcn toestand 
g('SdliedL lIet hel'inncringsYermogen brengt dan het 
\TOl'gere geIlCeI, ais \\'are het heden , helder YOOI' den 
gC'esl ('n wordt dan onder de levcndigste ('n mecst 
eigenaardige uiturukkingen wccergcgeven. Het is ons 
l'f'l'ds Iliel' nit de vroegere versehijnselen geLleken : 
de waarheid ligt sprekende op het gelaat en vindt 
een waarborg in de ongekunstelde mededeeling over 
plaal~hehbende verschijnsclen, als opgaaf van het
g-eC'1l gehcunl is. De "olg-cnde mededeeling geeft 
t!1'1l ~,'hi.in, ;lIs of zeU\'t:rwijt de oorzailk vall haren 

-, 
" 
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tl'eurigen LOf'~lantl gc'\\('(':;t na:-;, Gedeeilelijk i::; znlb 
hier niet te ollikennen, en loch zal heL hlijkc'l1 , dal 
Iwar jeuguig onbezonnel1, YOOl'harig handelt'H , meer 
dan herekend oyerleg, de oorzaak yan ('en \'ersdlrik
I,elijke misdilatl bij IWl'en gdiefde geweest i::;. Als 1Ilt'1l 

le(':;l wat 1;3 en '14 Maar! 1847 gebeul'd is, ,indt l1Ien 
de oorzaak "an het bestaantle zielelijden. Ecn hrief die 
baar hel \Teessdijk plan, alsmede een, die Iwar hel 
nooulsUig llileinde Yel'meldde, had Iwar al de jal'cn, 
tot hetieu veel stl'ijd gekost, waarhij zij zich altoos 
de daad van Iwren minnaar yerweet. Zij Yerzodll lflij 
(lien a\'ond nog, haar yooral den \'olgcnllen dag zeer 
uikwijls toe te spreken. De nacht lOU, \'olgf'l1s Iwar 
opgaaf, zeer onrustig zijn. Zij klaagde oYC'r heyign 
llOofupijn , sprak \,crwaru, en hetreurde z('el' lwar Oll

geluk, bewerende dnt er yoor haar op am'de nimmel' 
gelllk zijn loU de ,lOouat zij het daal'om maar betel' 
Yond, als zij maar alloos krankzinnig geblc\'en wa::;, 
daar zij dan Ilaal' ongc:luk Bid gevocld lOude IlehlJeN, 
Gedurende den \'olgenden dag Imam ik van li.id ttlt 

lijd hij lwar. Hoe ik ook lot ltaar sprak, altoos Imn
men ue gespl'ekken op Iwar ongelukkigen toe~l"nd 
nedel'. Zij zeidc~ mij to('n, onophoudelijk tot zclfmoord 
gedren'n le woruen. Ilit was mij een hewijs dal haal' 
hoofd nog al in de \\ar was, ol1lclat zij tot llCden loe 
lHli[en ltaar rnagnetischen tOI'stanu daarover nog' nim
mer gesproken had. Zij gclool'de er zich zeer UOOI' 
le bezondigen en dit ge\'onl ",ceu nalunrlijk door mij 
zeer ondersteund. Inlllssehen op hare meuedel'iing yall 
den yorigen ayolld yerlroll\\ende, door Ilanr gezegdc : 
« mOl'w'n [lyoncl i;, llIijn sll'ijd gestretlen \\, had ik allc~ 

hez\\'al'Cll dlWll \1'lmin(h-n'll, I'll loch, ZO() alc hli.ikcJI 
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Lal, had iii. lId \lal II: li~t\aanlit\ ~ellalldeld 1:11 gl'du
rCl1de dien dug IleI wal Inrenll'l'r zOl'g mogcn bclJl)(!n. 
Zij \liltle tli(!11 midd,lg lIie! ~ c[ell, zeggende d;d Ai 
llic!~ hf'boellle, nids 'raanlig \\'as ,clal cell zoo ~Iedd 
men~('b nid hellOelde If: !!Ie:n, enz. tId ,yas Lecr 
fillidelijk ,fbI ('I' hij Itaar ('en 1,00rlsadJ1igr tt1i'~[and 
hcstond. lIoc meer de d:lg tCll ('inde li,'p , 110(' 1111'1'1' 

dl~ hen;wmnlheid kloJil. Te!.!'l'n zey,'n me 111''''011 zil' () t'-, 

doo)' Iitlis [e loopen en ~dlrl'l'lI\l'tle lie! uit: 
\1 Adl dal iii. [ocb JlWClI' bidden koucle! Ik bn nil'! 

Ilidd('ll, il\ wil uid hiddell. 0 ik llloe! ('n kan ni!'i 

hidden. ,) 
DI! [Ot'l1('I1II!ntic ;lJlg,,[ibl~ loe~l,IIld \I,IS z('lr~ zoo 

rn:!., d(Jl zil' ran [i,'el tot liJ'd lla;lll\\ I('j} Im'f'" \la<1l'in 
u •• n' 

zij dan (!elligc oogenhlikkell lW'\Il~lfoln()s hlt:ef. ~la,1I 

naml\\'lijks hijg..iWIlICll, ril'}! zij, ljijna Iwlf razemlr , 
onopllOudclijk: «Adl, kon ik lIWflr hidden, 'J 

Eillt!dijk WI (:enr l;ll1gcillrigl' j)aall\lie, tlil! de: \ ijfdt' 
op dicl1 [I yond ,,,as, spr<1k zij 111('[ Ins::i'lu'lljlooziIl[l, 
doch 01' cl:ne zeer kalnl(: IIijze, in de liOlIiJing \;111 

cen hiddl'nde, zecr L't'l'bicdit:' d(~ naYoIOt'o(/co '\'(101'-
(I' (*I 

den: « 0 God, jlOe z\\a<1r jH'iJ ik gcz(}JHlii!.d, en hew 
"de zondl'n II('J) ik Jwg<llIll. Zit! tOf'h in cl'h<1l'llll'nde 
grnn<il' oj! Illij nedc'!'. Mogc lIl\ Zoon JEZI'S Cm:IsTl'.<;, 
in al de jwpl'oc\'ingt!ll del' \\'C'rdcl, ,r<lal'lIan ik "e1-
lig! nog z:tl },]oot ~t:I;1Il miJ' ll'lhiJ' zi,'Il, Moue: ZiJ'n(' 

- ~ '. ~ '(:"'I 

kral'lit /lJij leid,'n in :dl .. \\I'I'C'ld:-;c\1e lliOcijelijldlf::dt'll. 
~Iogr! ik 01' lleul \"1'1 ,'oll\\i'nt\e, IlIij M"1'11l'1'l <I,1Il 111'111 

o\('rgl'\l'Il, ell dool' Zijlll'll gel's! g,'II'id, in {! gl'ioo
n'll, :ils de:1I "t'llig,'n n('~dlikk('I' \all jllijn IeH'lb-
101. .\1111'11. \ 

Ill" :-,('111'('11 ,I~~"I 1'1 Jld 111" 1ilhl'l'l·kl'l1 \;(11 dl'z,' 
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IIOOI'<iI!II. ('enl! \('l'anclcl'ing in 1101;11' gl'~ld pl,tal~ 

had. lid bellaamnll: I'uslelnoze hi!'ld !lweI' op, ~It'll 

lJlO('st \'(111 loem aI', harc knlnll: :,;ll'lItlnin~ zit'Il(\I!, 
\\1'1 ge!OO\"c:n, clat zij yolgcns !tare wocgl'rt: opgaal', 
I \H'C dagcn tloorlcefd bad, \\aarin c('n zwan: zie\esll'ijd 

g('slredcn was, Dc ()\'erige lijd tot nan liet ge\lone 
Ilwgnetisceruul' was vrij l'll;;tig, Zij ,\'as c\'cll\\I'l 
zoo moe, dat ik ham' op Iwal' lll'd mew,,! rnag-llel i
"el'f'll, ell spl'ak dien ayollel zcer \YL:inig, AII(,I'11 Wl'

Idaanlc zij lhans opgcruimd tl~ zijn, en zeide dnt 
hetgeen nog als hindernis lot yolkonwlle geneziug, 
Iwar in den m~g stone!, 1\wns ol'gnl'uirnd "a", « i\ n 
zal ik cell l'U"tigen nndlt \tehhell, docll morgen den 
g'checlen dag, zel')' slil en ai'gt'lrokken zijn, l'l1 Illi.l 

ook zeer zIYak gewden, lIIaal' O\'l:l'igi'lh zel'l' ',\I'l 
zijn, schoon hij groote elm/de lIlijn hootd eCH wei
lIig in tin war Zijll zal. }lorge\1 nyond zal ik u hd 
l't'l1 PH ander Yan clew tm'(! l:ial~lr dagi'n nwrledl'c
kll. \\ - Dc lIad" 1!J1 (Ii: yolg"I'nde d;lg H'dil'jK'n gelled 
on:I'I'rnkomstig hare (lpg-aaf, oY('r het gelled Hi.! 

rus!ig. "\an den ayond ",Ill (!Pn \"Olgl'ndt:n L1ag, lwar aJ:.; 
uaar gcwoonle in (:('\1 magndisdH'u loestand g('hragt 
ltebbcude, hoonle ik YaH klLlr lil'l Yolgl'nde yerhaal: 

(I Yer\l'tli'n donde'nlag', onl1lielddlijk na den eli:n, 
\Icnl iii., zoo als ik n IlI'b rnedeg('rleeld, onophoudlO
lijk door e('l1e llOol'barr s[('m lot zcJj)Jloord aaJl
g!:Z(~t. Dit ZOIl, orndat er yoor mij op aanle gc('n 
gclllk zijn zOllll!', lid ('e'llige lIJiddei zijn tot 1Iil
kornst. Dil~ inylo(:r\ ,wrd ZC'i'1' kracbtig ondersteuncl 
door de hoop op hel \\I'(krzien \an bern. die zidl 
onl lIlij Y;lI1 lid 11'\'1'1l lll'l'Ool'cl 1i:1I', zooci:tl ik "'1'1-

kl'/i,ik hl'~11l1l1l'J1 \\;I~, ;1.111 <li"n "ll/i~1 hal ('II iJIII(wd 



1:\1'{100J' Ie gen~lI. lk \\flde dll~ een eillde nail IlJijll 
lercn IlIakcn. lid \Vas llIij abof ik, oneler de loebl?
l'cidselen uaarloe, hoe lallg(~r hoe knlmcl' \Y(·nl. lIel 
miduel dat mij claartoe dicnen woest, was een touw 
in het Jedikant. Op lwt punt zijnde om dic s('hl'ik
kelijke t1aad tc volhrengc'n, bedadll ik clat ik de 
deUl' V,1Il de kamel' niet ge~lotcn lweI; dit "iltJc. ii, 
sue! dOell. Gedul'endc dell tijd, dat ik mij met elit 
toe1wl'I'idsel })ezig llidd, vernalll ik yall dic s('m 

niels, Ill,WI' nl!, nu ik de deu!' sluilen wilde, - 0 

ik srhl'ik cr nog ,an, - hel \vas mij alsof iii. het 
nn, nog veel sterkel', nog reel duideJijkel' dan toen 
vcnwm, -- toen llOorde iii. \rcdcrom, maal' eene ge
hccl andere, cene heslrafl'endc stennllC, al/een <lil 
zeggende »: « « Vrccst gij God niel?))) «( Op elez,) 
woordnn vcrhrak ik, daar ik ti~ gelijk iCllland naar 
}wrcH IlOorue kOlllcn, met ef'nr ong'eloomjke sncl
heid lid llloorddadig middel , helm·lk gij onder he! 
ledikan I nog rindcll kllllL" 

Met :::iddC'ring' IlOol'rie ik }l('L \,(·dwaj a<J11 C'n "ill" ( , b {"'I 

ell Wi'll! C'1l \'on(l 01' de aallg-f~\\C'zelle plaats lw! 
louw, wnarJ1lC'de zij zi('1i had \Yillen wJ'\rurgC'Il, Bij 
mijn I ('l'lIgkomsl \'('nolgde zij: 

(I ZOO lllen ooit aan P('Jl t \\'('ekdigeJl inrioed ge-
100\'en uwn, zai men !tiel' e('l} IrdTe;ld roorhcdd' C1' 

yall \illd(~I1, en die twee n~rsdlillende mag-len, _ 
weinigt'n zullen zulks betwijfeicn, - hestaan, maar 
terwijl de C(:l'slc Iwar prooi door YCl'l1ictiging van 
(·igen II'Yt'll, lell wnknc lwd willen hrcngen, zoo 
loondt· zidl daarhij c'me slt'l'kel'n magI, die hel 
!-;(wdl' \\ jldl~, I'll 1('1' 81')1,1::-11'1' tijd, 0\'('1' \tet kwaclp 
\\'i~1 II' Il'il'IIII('I"·I1." 
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Ell hienllede was de belialldelillg, "at de ligdra
lI1elijke ziekte betrell, gclukkip; geeindigtl. Op den 
H Novemher was de belmndeling die op den 1;) De
cemher des YOl'igen jam's was aangevangen, geluk
kig hekl'oond. 

Latcr ver!taalde zij mij nog, dat het gebeurde vall 
£lien dag' een zoo grooten afselmw voor zich zdve 
bij haar te weeg had gehragt, dat zij in geen dl'ie 
weken zich in den spicgrl aansrhouwen konde. 

Na den 14 November nam haar herslelling dage
lijks rcgehnalig toc. El' ch:den zidl geen ycrtJlc·l
dingswaal'dige yerscitijnseien meet' yoor. AIleen lwal' 
bezorgdhciel ovcr bar kyenslot maakte, uat zij om 
veIl' reelenen, hier nid te vermdden, nog vool'ldu
rend bij ons hlcer. Dit was heL ooli. wal mij gde
genheid gar, om nog' eenige onderzockingcn vall 
verschillemlen aard te doen, die in verband tolilaar , 
en in auuere opziglen, gewiglig zijn. 

Eene daaryan in yerband lot Iwar vinci ik de YCI'

melding \\'aal'riig. lId bell'eJl somrnige dadt·n, gedu
rende den krankzinnigen lo('staHu Ycrl'igl. Nog ligl 
el' loch een geheimzinlligl; sluijcr rOOl'al oyer hel 
plngen van moord oj) pel'sonen, waaraan zij uie! 
zclden het meeste geitecht zijn. Op mijne \Taag, hoe 
zij dachl oyer het ten uil voer hl'nngen yan in krank
zinnigen toestand grlloJllrne l)cs\uiten, onl dng ik 
yan lwar lot anI WOOl'll: 

« lIet is mij moeijelijk, dual' de oorzakell van 
krankzinniglteid zoozeer vel'schillen, over antlel'en 1(; 

oordeelen. Wat mij belJ'(~n, hcI door rnij in dien 
to(~:,lalld g(~nomen IJf'sluil \Vi'1'I1 olUuidddlijk lol hel 

pUllt YlIll llilm(,l'ill~ ;.:1'I1l':t;.:1. (;ij 11101'1 daan',lll dl' 



II:dcll zoekl'l\ ill de ollblandi~hcid flat de kr;lIlk
Zilllli~t: zijn loe:-;land nid zcl,jpn voor den gdllk
kig:-;ll'n hOlldl. Ik kan 1I wrzekf'l'en, dat ik, tocn ik op 
hel ('rg:-;l "as, llillJltWI' he! ongr'lukkige Yilll di('n 

10('sl,lIld gf'\Oeld Itch. Ik m'nsdllc III I'I'S 1;11 dat dl,-
1:I'n zoo gl'luUig zijn mogl, ,ds ik \'ermerndl' k 

zijn. I)il IIwaktc dal, zoo ik in dien loe::;land Iwt (')' 
op aan~I'll'gd had, ietlland van het Incn Ie bel'ooven, 
ik YOOt'zekcl' lid eenil daarlo(~ dim1 gdwzen zowk 
lll'hlwlt, ,all wil:n ik ltd weesle Iticld. lIiel'Y,m kunt 
gij zl'k('\' zijn, dar. ilil, indiell al nid allen, to('h 
\'1:\'I'C""g dc lllel~slc krankzinlligen dOeIl. Ja \'oo\'
zl'l\/'r, zoo 1'1' l'l'\1 11100 I'll door hl'n gr::-:"llielil, Iwen
g"1\ zij di,,1t yooral lr'n uilyoc\' ,wn Iten, aim "11: 

zij ill !tUIll1i: gl'zowle dtlgl'n ltd meesl Yl'l'hOll
den warl'n.)) 

Op JIIijne \Taag, "it'll zij dan 'wI, zoo zij ooit 
op 1l1Oo\'d Iwt!a('hl ge\yee:-;l \\(1S, lot ItarPll prooi 
gckozen zoudc lJdJIJC'n, gal' zij, zondc\' zidl Pf'n 
oogenLlik II: lwdenken, len antwoord: 

«( U, lI1ijn Ileer, en \ye! olndal gij mijn grootsll~ 

"ddoenel' zijL U zoude ik daardoor eyen gehdd\ig, ja 
zoo :-;lloedi'J' H1oueli·,k oelukki~cr "iIlen m:1kl'11 dan 

(I n, v ~' 

if- 11t;l\lS \\(lS. Want ('erst ,yonlt de mensch gl'lukkig 
nu zijn doDd. Yoorzekt'r 113d ik in dien locsland lIlij 
zl'l'r g('lukkig f!J'Yoeld, door 11 cen grooler gl'lllk g('.
:-;"llOl1k('n k Itdlben, dan gij in U\\cn l/'gclI\\'Oor
dig-en lop:,;land g/:niet. Cl'Ioof dil, dal, -~ ho,~ Lc
klagell~,\'aanlig dip loedancl yom' olllst:milers of I;lllli
lien ook "I'hijnen llloge, - dew daarom \'001' lit: 
krilllkzinni~,'n, 1'\"'Il\\I'\ IIiI'! zoo ongdllkki~ I'll 111'

Id:q~"I1~\\':t;tl'dq,~ I.' :II, IIII'n ,dg"lIl1"'1I iI"lIkl ' 
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OJ! mijnc uang of zij lief d~1Il ZOO gt:lllld\lg l'/I 

niet slra[\\aardj~ gf'WtHI('n zOllde hf:!Jhen, als zij 
iemand \Ull hl'l Im'en 11:111 Iw}'oofd, en of zij !lid ge-
100111e, clal hel dn kradll ig(~ imlocil yall N'IWI1 hoo
zen gees I \\'as, wmmN~r zlllks grs('hieddc, zeidc zij , 

« Op de 1'1'1',,[(' dezer drie wagen, or ik lie! dan 
zoo gelukkig geronden zoude lwbbell als ik imwnd 
het ICYCl1 hcnomcn had '? -~ zeg ik: zoo (tIs iii. J1l1 d,,1Ik 
en oorded, dan volsll'ekl niet; HUlal', zoo als ik dadll 
in miJ· n krankzinni!!i!1l loestand - en ik nelooi' zoo 

(.1 ? t>' 

aIs ik reeds zl'idc, dal de mnf'sle kl'ankzinnig,'n zoo 
denkcn, - dan zeg ik: ja. In dicn lo('sland had iJ.;. 

stellig gerlach! geen grooter \\'('ldaat! [Jan (:(:!1 \\,'Idoe
ncr te hewijzell, dan helll, - even al:-; alkl] die ik 
lief had, van het !even te /)eroo\'{'11. ]lam'door \\aandl: 
ik hem gelukklger Ie makcll dan ik zelf was, wei 

de ::;(rllige hoop, dat na llJijncn dood, met lllij 
een \Ycldoenf'l', 01 gPliefdn, eenllwa! hetzelJlk gdllk 
zou genicten, IWl\Hdk ik hem uit dankhaarlteid of 
liefdc gCSChOllkl~1l had. Zi,', da;ll'iJl yiIHlt gij hd ;1111-

\Yoonl op 11\\'(' !\\·el:dl: \1',lilg, or liel gpen slr;11\\<'Ial'
digc zonile is. Ncen, ('I' Jigf lIil'ls :-;lra[\\aanlig:i ill, 

omdat de krankzinllige !wl in tI" \a:-;I,~ oH'rllligill1:\ 
yan hcl IVclzijll ('11 geluk \all den g,'lil'ftIe Ie h{'\o]'

deren, gedaan heen, hdli1I\'f~ tlat er ook g\~ell <loot! 
plaats lweft, zonder de lodaling' van de lIoog''l'c IJI'
sf'hikking Cods. \\'at nu UIV denll! Haag hetrdf, of 
zulk" door den imJoed f'f'IWr hoo:t.e 1I1ilgt g,:srlli"dl, 
dat is Cl'll ze(w moeijdijk Ie heslissen )lUIlt. Dat ('I' f'f'ne, 
('nn kwnden inyloed o{'rCI1f'nrk magI hf'i-laal, hl'b ik 
zd\'(~ ond,:nOlH\l'l1 , m;w)' \\(,(,~ rlaill' lIok Zi:l,IY \;11) , dar 
l!Ok (kw (llld!:!' .\1'11 illl/l1"" ,,,n \'1'11 111;1~li~\'1 \\1'1."1' 
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beo;t~lal, die uit ern l\)('geiaten kwuuJ, uid zelJell 
('en grootel' goed, al is zulks op dat oogcllLlik \001' 
dl'n IIlPllsrh uid zigtbaar - voortbrcngt. Dc van 
IIC! lewm Lel'oo/lle moge llit'nan het olll;r zijn, maar 
11it gebeurt dag'r;Jijks, meer nog door niet dan door 
\yel krankzinnigen. Hoe vple Lrawn worden niel I)(;t 
slagtofll~I' vall geweltl? 001. dan heerscht el' een 

duivds('lle, Zf'geYierende Loosheid, die geLruik maakt 
van hare oyerlYlag! , en niet zelden om een wereldsch 
oogTnel'k te hel'eiken. nit kan men leregt eene dui
\,(;I:,;('lIe hoosllCid nomnen, OIndal het eig'enbe1:mg tot 
het yollll'lmgm van h('t kVl aad tll'ijft. Een krallkzin
nigp daarenlegnn handel! uit de overtuifdng' van wei 

Ie dOI'U, en loch mod gij gelooHm, dat diL zoo wei 
ills hij p(~n krallkzillnige niet dan onder Hoogere 
Gotldl'lijke toeJating' geschiedl. Evenwel is het onder
scheid z('(;r groot. Hij den waanzinnig'e gcsdliedt 
llel, uit de ovprluiging' van goed te doen, tCl'\yijl hd 
in de t(;genovergesleJde geyallen, meesLal eigenbe
lang' en baalzueht is. Dc krankzinnige kiest gewoon
lijk, zoo al niet hrave en deugdzame menschen, 
dan ten minsle dezulken die hij lief heefl, in den 
waan yan zijn slagloITer gclukkig te makpn. Een 
YC'I'fIl(,PlHle tlankhaal'heid brengl hem tot oat be
sluil. In hel IcgenoYerg'('slelde geynl worden niet zel
dpn h!'an;n m del1g'dzamen, nit nijd of eigrnhelang' 
opgeofli;rd leI' yerwijdering van zulken, die om "dke 
redenen dan ook, hem in den weg staan. Hit e\'(~n

",PI zoude lot een onderzoek leiden, rlat zeer yeel 
1Il0cijcJijks Ilf'hben ZOU, en wei omdat het de gren
zen zoude IWlrdfen lussellrll de vril'williQ'c 1I1('mwlif'-. ~ 

lijke dndl'l1 I'll GoddL'lijkl~ hesrliikkinr:.») 

t, 
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;\og deed ik onderzoek naar yer:-;tliillende sooden 
en oorzaken yan krankzinnighrid, do('h nid tot lia;!r 
zdye behoorende. Under anderen, wat nilkomst en 
yoorspelling' aangaat, meende ik het niet onhdangrijk 
Ie vernemen: hoc zij in den aannlllg del' behandeling, 
met e('nc zoo stellig'e zekcrllCid den dng' IWf('!' ge
nezing' had weten op te gevcn, wat Il<1l'c krank
zinnigheid bell'of, dorh niet wal bell'ekking 113d op 
lwar !aalsle loeyal. 1I0ewel gedePitelijk reeds mge
lichl, \yilde ik daaromlrent nog' gaarne ids slt'lIi
gel's e1' van welen: 

,( Yedies niet uit het oog, zcide zij, dal de eene 
uilsprank de zenuwen en hersenen, de ,mdere de 
bloedyaten en hloedsomloop, in yerhand tot de milt 
helrof. Torh zal hel u nit de beant\\oortling hlijhn 
dat beide op een en dezeltilen gTond slf~ulld(~n. Heide 
genezingen zouden dan eerst \"olko111en zijn, Wal1l1e('r 
al de yoehten in hun yolk omen om loop hersteld 
waren. Wat de eerste betreft, die del' zenuwcn na
melijk, - ik kon dit yolgens hepaalde aanwijzing 
medeeleelen. De ycrkrog-cne rnedcdeeJiilg, openbal'ing, 
of hoe men Ilet ook noemen wil, toonde dil geno(:g. 
Ik zag dadelijk, dat op den 10 Mei aile yerslorin
gen in den OIl1Yoer van zenU\\'Vodlten in de lwrsonen 
zoude ophonden, zoo als ik Hoeger reeds zeido, Laler 
zag ik eyen goed, dat er vier en twinlig' he\nngrijke 
toevallen komen moeslen, ajYorens de hloed\aten in 
dc milt even vrij hnnne w(,rking zouelen doen, als 
die del' zenuwen VOOI' de hel'senen. OnlllogeJijk \yns 
het mij eehter met zekcrheid op te geyen of ik 
dezc zonde kunnCH doorslaau. VOOl'al met h('J. 
oog' oj) ht'lg('en ik \'f'eds g'pj('(kn hnd, zOtHk, WI. 
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,.t~ gij gezic'/1 hebt dat gi'lJ!'unl i~, -- ill: tijd \'an lIef 

krijgen del' toeyalll:n z('el' \crsl'hilll:n. lJ: ar zulks !:;,ehcel 
aflwngell zou van den imloed vall elk loe\'al op hel 
ligdwam, ,,'as hel 1I1ij uil'! doenlijk de'} juisten tijd Ie 
lwpall'l1. 1I0e Illoeijeiijk Itel ook in de zcnuwen mogen 
aan Ie \\ ijzcn zijn, zoo H~IZt'hcr ik tl dat el' in de zenu
\\1'11 eY<'1l als in de llIoed\alen, ('l'll voortdurende l'ond
gaandc vloei:;lo/' in be\\('ging is, ('Jl wei tot in de i1jnste 
ollzigtiJarp zellU\rljes, 0111 de ongelooflijke iljnheid, is 
ditlH:rgclI:i helel' dan uit Ziehl(:Yl'rsdlijnselen te be\\ij
/.(,11 .• luisl daarom kontle ik dCII dag ll1ijncr gcnezing 
hep(llell, olndal ik zag dat op di(:n dng de stoorni::; van 
dc heslaande verslopping del' z('nU\\'en, die: op de 
hen;enen wcrkten, opgel'uimd zoude zijn, en de \'loci
~Ior dool' de zenuwen HlIl Ilcllwl'l opgcyoerd, vl'ij door 
de \wl'senen cn l'Ilggelllcl'gszcnu\\'en wel'ken zoude. 
llaar dil nn op den bqlllaldcn dag gelJeurd is, moet 
11 tlit tot cen hewij:i zijn, dat het zoo en niet an
del'S met de gesloord(~ vloei~lof del' zenuwen, die de 
lirankzinniglteid Ie \veeg hl';)~t, gekgen \vas. Als mcn 
1111 naanwkt~urig opllwrkt, vindt men in £lit verschijn
::;e\ ecne naauwkeul'ige o\'ereenkomst mel het laterc, 
daar de slo01'llis in den hloedstroom gelijk stond. 
Tocn Ill'! laal sIc to(~val lwei plaats gehad, waren dt~ 

hlopdvalell opell, en daal' de oOJ'zaak lot toentllen 
Itienlonr was opgl'l'uirntl, kOtlik noth door uw in
docd, nodi llit den aard del' nallllll' meer een toeval 
onlslaan. Dc Ilindemis mol' dil; ophooping was \Y!:gge
l'Ilimd, en alzoo was de blOf'cistroom yoor cia! inge
\\,ll1d even vrij als zulks bij de ZI;JlU\\yjoeislof voor de 
lten;('nc:n was. IIoe die zeuuwvlocislof daar lij<lens de 
kl',lJlkzinuight;id \wrkte, 11t'llb('11 wij reeds opgegevC'n. 

ilJ 

;\is hl'\\ ij~ V,HI lit- slool'l1is tit'\' I'Ondgl'\Ot·rdt· Zt'llll\\'
y\oeisLof door de ltl'r;;elWll, dient tiwns nog, dat ik, 
zoodra ik sdlrik of mij boos maak, onlJliddt'\Iijk 
YOOI' korlcr of langeI' tijd, eene lig-Ie Ylaag krijg 
yan vyaallzinniglteid. Er \\ordt rlml een cigt'lwanlig 
gevod in de lwrsenen ycroorzaakt doo), de zoo lang 
zick ge\yeest zijnde zenll\YI'Il, die ziclt dan krall1p
achlig zamenlrekken. De hel'sellen, IJOe,rd gene
zen, zijn tegenorer die kl'tllJlpadltige Z<llIlt'IlII'C'kking 
del' f1jnere zenuwljes le z\vak, Olll til: :wllgeyoerde 
zell\l\Y\'loeislof le kunn('n wl'\\('rken. Dil gt'eft lijde
lijke zwclling en op\JOoping, die dan voorlduurt tot 
dat de krampslaat Ol'houtll, waarna de vloeisloflcn 
wedel'olll hunne Yl'ije werking hcmt:Jlwu, 

)) \Yat dunk!. u clal geheuren zoude zoo de 
zenmnloei~lof in den nwnsdl, niel f:Yl'1l gt·lijk ltd 
bloed, 101 in de fijn:;le ,mil jt's mnd geyoenl wenl '? 
Mijns inziens zouele ell' zcmmYlol'islOf zirh of 1ll0C

ten onllasten aan Ilt1tll' einde, of, \\anneel' elil 
niet gebeul'lle, opllOoping te \V('l'g moelen hrengCll. 
In het eersle geyal zoude een gedeellelijke of ge
heck Yedamming, door vedit·s yau zcnu\\Yloei~loj lIel 
geyolg worden. In ItCt tweedc geyal zoude e1' eell 
yool'ldurende pl'iHeling, Ycrdoo,ing of I inleling ont
slaan, gelijk men waarneemt bij druHing of sloo
ling del' ZenmH'!l, die Vl'l'ool'zaakl \Vonlt door dat 
er geen OJlwoer heslaal. Daaruit \YOl'd\. epn lijMlijkl: 
werkelooslleid, gevoelloosheid, of v('I'lamming lt~ 

werg g('hl'agt, eyeneens als ('1' hij dOOI'~llijdjllg vall 
eene groote zenmv, cell vedamming' vall Ij(~t rled, 
waartoe deze hdlOort, onlslaal. De l'(,Big(' 001'

faak tillS \.Ill WI'Llllllilillg IH'"laal in ltd w'l'hn·kcli 



ran den gcregelJen onl\"(Jer del" Zl:llll\\\'ocllten.» 
Tot in hd gcnoL nm cene ongestoonle gezonu

heid teruggekecrd, Llecf zij de eene maand na de 
andt:re, IJet eene jaal' na Iwt andere, nog' vool'tdu
rend IJij on8 inwonen. Ilijzondere olllstandigheden 
g';Iyen aanleiding," daL ham' verhlijf langeI' c1uurde finn 
wij bij den aanvang W'dadlt Iwdden. luluss('hel1 bled 
bare gezondheid gesladig loc·nelllell. E1' stond haa!' 
Owns nids in den Wl'g dan een grooLe Lczol'gdllCid 
OYf~1' JUll'C (oekomslige he"tenJlning, daar zij weI 
begreep dat zij ni!'t alloos ten onzent zou kunnen 
blij"en. In hal'en magnetiscllcn loestand Jlield die 
bezorgdheid dadelijk op; zij yerzekerde mij dan 
altijd, dat, schoon dl: wijze waarop zulb plaats heb
hen zollde, lwar gelled onbckend was, zij er zeker 
van was, yan nog eens, en wei op het on\'el'wach["t, 
Iwar Oost Indi(;nte zullen gaan, en daar ecn zecr 
gocdt) belrekking Ie krijgen, ja er zelfs (13 Illl\ven 
en gelukkig (e lewm. Dit l:naakte dar ik haar dilmijls, 
al" zij de toekoJll~t meL zoq.~' inzag, zeide: « ,vees 
maar nirt be\Te!'sd, \wlJigt gaat gij nog' eens naal' 
de Oosl, en daar eeumaa! zijnde, ben ik o\'er uw 
loekomstig lot niet bezorgd.)) 

,reinig' vermoctltle ik ill dt'll ll101'gen van d':'Jl -14 
I kloher 18G~J, cia!. ik hij llet bezoekl'l1l1lijnl'l' patiiin
len, eene onlmoe/ing zoude IlCbben, die de door 
Imal' gedane yoori'pelling Ycnul\cn, en de gewcllschLe 
wl'andering in lwar leyenslot hl'engen zou. It vond 
in dien morgen, hij l\Ie\T. G., hare doth tel' , Men. E., 
('cne mij onbekende dame, vroeger nit Intlien hier 
~d\Omen, I'n tlwns op lief punt rlerwaarls 1(: kee-
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I'en. Zij vroeg mij of ik, daar ik op zoovele plaatscn 
kwam, niet iernalld ,vist, die lust zoude hebhen om 
mel l13ar naar Indit: mecle te gaan, en geschikt 
was om de ZOl'g YOOl' een klein mei~e gedurcnde 
de reis op zich te 11emen. Ten gevo!oe van dit ge
houd,)n gesprek, zeg ik, te Imis gekOlnen, onder het 
koffijdl'inken, half schertsende: (, HmA, als. gij nn 
lust hebt om naal' Indie Ie gaan, dan heb Ik een 
goede gelegenheid YOOI' u.» In waarheiu 'wist ik niel 
wat ik hoorde, toen zij, zonder zich te bedenken, 
zeide: (( ja, graag, heel gaarne.») Geen twee .lagen 
\Toeger, loen ik zeide: «( 0 gij gaal nog eens naal' 
Indie» \\as lwar anlwoord als alloos geweest: 
(( noo;t in del' eeuwigheid, daal' heb ik geen farnilie 
of iemand die ik ken; voor geen geld van de werelt! 
ga iii: i:> zoo ('en Yrcemd land, ik zou een ieder 
lwrtelijk bedanken.») Intnsschen hadden OIlze ge
spl'ekken over en weder gehouden ten gevolge, dat 
zij hij genoemde dame klaar kwam, en mel l13ar 
Haal' ludie zan reizen. Dit gaf natuurlijk veel drukte; 
hinnen veel'lien dagen moest een Oostersche uit
rusting klaar zijn. Op 22 October 18G3 vediet zij 
gezond, vrolijh. en opgeruimd, en voor lwar hC'rstc:l 
en het vele genotene zeer dankbaar en diep aan
gedaan, onze -woning. Zij zeilde op dell 1 November 
uit, ('n kwam op 7 Februarij 1854 gelukldg en ge
zond te Datayia aan. Reeds den volgenuen dag had 
zij tlaar eCJ1 ;:tlleryoordeeligste hclrekking bij eene in 
zeer hoogen rang geplaatste familic, waar zij breI' 
jaren bleef. Juisl. op 1 November 185G, dus twc'e 
jaren naJat zij uit onze 'woning en het Vaderlantl v(,1'
',rok, verlie! zij die wOlling om ('en (·igen lwis te 

6 
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Ldrekkt~n. Zij trad in het huwelijk met den Heer 
.1. 1. , hoofdonderwijzer, met wien zij tot hcuen 
gclukkig leeft. In al de tot heden vervlogen jaren 
,.;'eniet zij eene volkomene gezondheid. Niettegen
~taandc het Ooste1'sche klimaat lleeft zij nooit van 
JlOofdpijnen ge\veten. WeI was zij van tijd tot 
tijd, ten gevolge van verschillende omstandigheden, 
lijtlendc geweest. Verschijnselen van leveraandoening 
hleven Iwal' niet vreemd in het Oosten. Vier maIm 
i" zij moeder geworden, doch zij moost het VCI'

lies van drie kinderen betreuren. Gelukkig in bet 

hezit van een kind dat Gods goedheid schonk dl 

~paardc, lecrt zij daar. Zoo yond zij hare uitspraak 
van cens onverwacht naal' Indie te zullen vertrcl\
ken vervuld in veertien dagen. Wat kon toch med 
onverwacht zijn dan lwar heengaan? Daarloc mo(;~l 

n1i.Jll hezoek dienen hij eelle palii:nte, hij ,,,ie iii 
juisl eene dame ,wntm£' die n~lnr Oosl-lndii~ 701') 
:,pocdig zon vertrekken, en mij oyer ten ;:;.;3chikl 
meisjc aansprak. 

lIoe vreemd was het ook daL zij 1L'gen allt~ hart· 
vrocgcrc denkbeelden in, te1'ston<l hesloten was, 
om binnen den korten tijd van veertien dagen, 
Haar het vreemde werclddeel nit te zeikn! 

.\Iet de Iaatstemail ontving ik een brief van ham', 
;.;cdateerd 2G Augustus 1868, waarin zij mij niel 
,IIIcen hare gezondheid mcldde maar ook medededdt', 
,hi zij op Ilicuw moedcr hoople tt~ wonk-no 

~Iet zeer vole mcdcdeelmgcn ll)lIde ik tlil ~(:"'IJlJJI 

flOg hebhen kunnen uillwcitlcn, doch ik rlll't::!ldc: 1111.1 

,1IIcen tc rnoeten bcpaJcn tot de gcschielienis IIt:1 ;':';-
1I1dde patiente. Ik kan niet twijfelcn of men 7.~d:, 

\\(1;)1' de juiste uitkomstcn del' voorspcJlinglll /"" 
JI('vestigd werden - l110eten bekcnncn) dat het (;);1;':.

ndisnlus onder goede lciding een niet (c vcn\clj'tll 

krachtig mid del tel' genezing kJn zijn. 110(;\'((1 ,..;t·
IlCimzinnigs cr oogenschijnlijk in geleg(~n moge zip.) 
1@1 he! in menig opzigt hnmgcn tot b(·bnglijk. >11.1-

"ommen. Dat hicrin onder hoogerc kiclin,,:;, (en ],];11111 
lith openhaart, die zeit's tot gewiglis< \\'f:tc:llccil,'p

pelijke ontdckkingen dienstig kan ziin, i~ d.: (1\<1-

111igin;:i \yaarin de hchandclin;::: 1.1 <'7('j f'~lIi.·ril:' Ihl! 

i('cr !1'::f;ft vcrstcrkt. 



------_. _._-----_ ... _ --- -_._---- - - - - -

~() 
._---_ .. _- - .. -.--- . .. -_ .. , -,,_ ... .. 

--------------_ ._---_ . ..... . -_ ... -_._--- --


