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BOEK I.
„Misschien ...." antwoordde zij, met een glimlach tegen den
heroïsch-sterken luchtstroom, door de snelheid gewekt, den luchtstroom, die haar grootgin sluier deed wapperen in glanzen van
zilver en grijs Pals die der wilgen op de wijkende vlakte.
„Niet „misschien". Zeker moet het zijn, zeker ! Wat je doet
is verschrikkelijk. Isabella : er is geen verontschuldiging, geen
rechtvaardiging voor. Het is een bijna ruwe wreedheid, een grove
beleediging van lichaam en ziel, een wreede miskenning van de
liefde, van alle schoonheid en van alle bekoorlijkheid der liefde.
Isabella, wat heb je met mij voor? Wil je mij nog wanhopiger,
nog waanzinniger maken?"
„Misschien," antwoordde zij. Scherper accentueerde zich
haar glimlach, die door haar sluier scheen weg te smelten en te
vervluchtigen in de bewegelijke reflexen. De glimlach kwam van
onder de grauwgrijze vleugels, die haar de ooren bedekten en
verbonden waren aan haar helmhoed, gevlochten uit stroo, dat
grof en sterk was als houtspaanders.
„Ach, als de liefde eens een levend wezen was, en oogen had,
zou jij haar dan durven aanzien zonder je te schamen?"
Ik zou haar niet aanzien.”
„Heb je mij lief?"
„Ik weet het niet."
„Speel je met mij ?"
„Alles is spel."
Woede maakte zich meester van den man, die gebogen zat over
het stuur van de roode, snelle machine, welke langs den antieken
„

1

2

romeinschen straatweg voortijlde met krijgshaftig gegons, als
het slaan van een roffel op een grooten metalen trom.
„Ben je in staat het uiterste te wagen?"
„Ik ben tot alles in staat."
't Was alsof haar glimlach haar tanden en het wit van haar
oogen deed oplichten, scherp en hevig als het flitsen van een
tweesnijdend zwaard.
Verwoed omgreep de man den hefboom, en versnelde den gang,
als ging het om een wedstrijd met den dood, en hij voelde zijn
hart bonzen met dezelfde kracht als het schokken der machine.
De wind deed zijn woorden verstommen op zijn gloeiende
lippen.
„Nu houd ik je leven in mijn handen."
„Ja •
„Ik kan het vernietigen."
Ja.
„In één oogwenk kan ik het neerslingeren in het stof, het te
pletter slaan tegen de steenen ; van jou en mij één bloedige massa
maken.. .. "
„Ja"
Halstarrig herhaalde zij dat eene woordje, spottend en toch
ook alsof het haar een wild genot gaf. En 't was alsof hun bloed,
zoowel van den één als van de andere, heviger joeg; 't scheen
alsof het opvlamde en ontplofte evenals de essence, door den
magneet aangestoken in den motor, die verborgen was in zijn
lange kast.
„De dood, de dood!"
Meer opgewonden dan angstig, keek zij naar zijn beeld in
den middelmatig grooten lantaarn, die geleek op een schedel
met groote ooren, en vervaardigd was uit drie metalen ; zij zag
in den bolronden koperen spiegel zijn verkort hoofd, het sterk
verbreede onderste deel van zijn lichaam en zijn enorme linkerhand op het stuurrad.
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Telkens als de zon in den spiegel flikkerde, verslond de vlam het
gelaat ; en van het beeld zag zij dan slechts den monsterlijk grooten
romp en de reusachtige vuist in den roodbruinen handschoen.
„Zul je mij nog langer verleiden en bedriegen?"
„Misschien .... "
„Zie je die kar, daarginds?"
„Ik zie haar."
De woorden waren als gloeiende vonken, alsof ze niet uit den
mond kwamen, maar ontsnapten uit hun worstelende harten.
De wind nam ze mee en voerde ze in den grooten draaikolk van
stof die achter hen opwolkte. Het was alsof zij geen klank meer
hadden, maar enkel gloed waren, alsof zij hun menschelijkheid
hadden verloren, in de felheid van het licht en in de eenzaamheid
van de ruimte.
„Sluit je oogen en geef mij je mond."
„Neen."
„Zet je tanden in mijn lip en sluit je oogen."
„Neen."
„We sterven."
„Hier ben ik."
Zij worstelden zonder elkander aan te raken, maar bevangen
door dezelfde razernij, welke twee geliefden, fel van vleeschelijken
haat, aangrijpt bij hun omarming, wanneer de begeerte en de
moordlust, de wellust en de smart zich vermengen tot éénzelfde
koorts.
Achter hen was de wereld niets dan stof; alles warde dooreen.
Zij zat als 't ware van hem gescheiden, zelfs haar elleboog raakte
hem niet; toch leed en genoot zij, alsof zijn twee heerschersvui sten niet het stuur regeerden, maar haar schouders stijf omkneld hielden. En ook in hem was dezelfde illusie. Het was, alsof
hij onder de kracht van zijn impuls het hevig verlangende wezen
sterker voelde trillen. En beider gelaat gloeide, maar een huivering van koude ging hun door de rug.
.
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„Ben je niet. bang?"
„Neen, ik ben niet bang."
Zij zag den dood voor oogen, maar geloofde niet aan den dood.
Ze zag over den prachtigen weg de schaduw van een populier
vallen ; zij onderscheidde op den grasrand een bloem, door den
wind gespaard; de vergankelijke vederachtige pluim op haar
slanken stengel. Een en al levensbegeerte zat zij inééngedoken,
voortglijdend als de vlugge zwaluwen, die sidderend van schrik
de motorkast bijna raakten.
En nooit nog had zij haar eigen gestalte zoo duidelijk gezien
als nu; noch in haar bed, noch in het bad, en evenmin voor haar
spiegel: haar beenen, lang en glad als van die glanzend zilveren
Crucifixen door duizenden van vrome lippen als 't ware gepolijst;
de buiging van haar vlugge knieën, waarin het geheim was van
haar sierlijken gang; de beenderen zichtbaar onder de fijne spieren;
en haar armen, niet week, maar stevig, die, naar hec wel scheen,
de frischheid van het leven in zich droegen als een guirlande, welke
elken morgen vernieuwd werd; en, omsloten door de dunne handschoenen, haar magere handen, zeer blank iot aan de nagels toe,
en verzorgd met een kunst die geheimzinniger was dan de teekens
in haar palmen gegrift, èn al de warmte stralend onder haar huid
als een gouden zomer, èn de onrust van haar zenuwen, èn de doordringende geur.
„Neen," dacht zij, „wij sterven niet. Je hart beeft .... Je
woede is te vergeefs. Genieten en lijden zul je door mij. Nooit
ben ik zoo sterk en zoo begeerenswaard geweest."
Uit haar huiveren ontstonden haar gedachten. En onder de
twee lage vleugels was haar demonisch gelaat niet als een masker
van vleesch, maar als het brandpunt van haar ziel, die werd
meegevoerd door den welluidenden wind, en omsluierd door
valschheid.

„Isabella 1 Isabella!"
Als een zenuwachtig paard, dat vlak vóór de hindernis be-
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merkt, hoe aan zijn berijder den moed ontzinkt, en er toch van
verzekerd is, dat deze geen anderen weg zal nemen, zoo voelde
zij de aarzeling in de vuist van den bestuurder ; met haar oogen
mat zij den afstand tusschen de kar en het kanaal, waarin de blanke
waterlelies dreven. Onwillekeurig ontsnapte haar een kreet toen
eene zwaluw aanvloog tegen den lantaarn en dood neerviel.
„Ben je bang?"
„Om die zwaluw."
„Wil je?"
„Het zij zoo."

„Isabella!"
Toen keek zij naar het glad geschoren gelaat van haren metgezel ;
niet naar de weerkaatsing ervan in den koperen spiegel, maar naar
het gelaat naast haar in het volle gevaar: gebronsd als het was,
hard en uitgedroogd, de beenderen duidelijk zichtbaar, en tot
aan de kin omsloten door een soort van helmband ; zijn vleezige
mond stak vooruit, als waren de lippen gezwollen van dorst en
razernij. Toen keek zij om zich heen. De angst benam haar den
adem, want zij waren nu vlak bij de kar, die beladen was met
groote boomstronken, veruitstekend langs de horens der voorgespannen ossen. Nog even zag zij duidelijk de vorm der houten
stammen tusschen het gewarrel der takken. Toen sloot zij de
oogen ; ze schokte onder het sterke aanzetten van de rem; ze
hoorde de kreten van de drijvers en een luguber geloei alsof de
moordende machine de beesten verpletterde. Zij opende de oogen ;
iets wat groen was en rein en frisch trof haar blik. Onder het
loeien van de sirene week de wagen uit naar de met gras beplante
berm van het kanaal, waar tallooze waterlelies dreven. Achter
hen verborg een dwarrelwind van stof den weg des doods. En
van onder de golvingen van den sluier, van onder de vleugels
van den helmhoed, kwam er plotseling een lach over het voldane
en triomfeerende gelaat.
't Was een onwillekeurig lachen, het zenuwachtig lachen van
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een vrouw, dat de oogholten met tranen vulde en het lichaam
deed doorbuigen, als wilde het bij iederen lachsnik breken.
Maar aan haar gevoel van zwakheid gaf zij een schijn van
triomfeerenden spot.
„De dood! De dood!" lachsnikte zij. „Alles op het spel zetten!
Je hebt een zwaluw gedood en een verschrikt geloei ontlokt aan
die vier al te vredige ossen."
Zij kon dien lach, die als 't ware, uit haar ingewanden oprees, niet
beheerschen ; hij welde diep uit haar op, uit een onbekende
schuilhoek van haar wezen met Bene niet weer te geven klank,
die toch, zoowel haar zelf, als den man naast haar, aandeed als
onecht.
Hij zweeg en zag haar niet aan. Een angst drukte hem neer
en belette hem het spreken ; een stille wrok weerhield hem, om
op haar spotternijen in te gaan, en om luchthartig vroolijk te
zijn.
„Alles is spel," zei hij.
Hij matigde den gang. De straatweg was nu verlaten en de geheele vlakte was een wijde eenzaamheid. De groene dijken, met
de lichte, rechte wegen, de vredige kanalen, de rijen van wilgen
en populieren, vormden lijnen, doorgetrokken tot aan den horizont ; in stille gelijkvormigheid verlengden zij zich tot in het
oneindige. En de rustige hemel beheerschte alles. De lucht, weerspiegeld in het water, bezielde de aarde, zooals de oogen het
menschelijk gelaat bezielen. Boven het gonzen van den auto uit
en boven het lachen der vrouw, die beide schenen te ontstaan uit
éénzelfde onbewuste mechaniek, hoorde hij de oneindige stilte.
En onder den indruk van den klaren vrijen hemel, van al de
witte lijnen, die het groen doorsneden, van de spiegelbeelden der
zwaluwen in den onbewogen watervlakte, begon hij te peinzen
over zijn vliegtochten. En hij verbeeldde zich te heerschen, niet
over de snelheid die voortglijdt, maar over de snelheid, die opheft.
Het was hem of hij zich bevond tusschen de twee groote tra-
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peziums, geconstrueerd van stalen draden en zeildoek, achter

de waaiervormige vleugels, sidderend door de luchtgolven, die
er tegen aan werden gejaagd door de gewijde wentelingen van de
schroef.
Eindelijk had de vrouw naast hem haar lachen onderdrukt ;
slechts nu en dan lachsnikte zij nog even.
„We lijken wel gek, Paolo," zeide zij en haar stem trof zijn
hart als een behoedzame hand, die iets, wat op 't punt staat van
te ontsnappen, gevangen wil nemen.
Als in een bliksem fl its zag hij Isabella Inghirami onder het
afdak, dat droop van den voorjaarsregen; daar zag hij haar tusschen rollen staaldraad ; tusschen lange houts saven, tusschen
hoopen spaanders, bij het knarsen der zagen, het zuchten der
vijlen, het dreunen der hamers, terwijl het scheen, alsof een
geheimzinnige menschelijke geestdrift oplichtte uit de groote
onbezielde aeroplaan, wier vleugelbogen reeds met linnen b
spannen waren. Helaas, waarom was onverwachts dat delicate
geheimzinnige werk, als een muziekinstrument inééngezet, met
geduld en met hartstocht en met moed, met droombeelden en
oude fabels, waarom was het geworden tot een wrak, een karkas,
toen hij het vergeleken had bij het opperste leven, dat samengevloeid uit alle punten van het Heelal zich op wonderbaarlijke
wijze vereenigd had in dat bijna bloedelooze gelaat; het gelaat,
dat ontroering bracht, wanneer het plotseling zich kleurde ;
eenzelfde ontroering, die men voelt bij meeslepende welsprekendheid of bij het juichen van kinderen. Wat al langdurig en
Laai overleg; wat al hoop en wanhoop, wat al probeeren en opnieuw
probeeren, opdat alles goed in elkaar zou sluiten ! En wat was
dan toch de geheimzinnige macht, waardoor die teedere vingers,
opgeheven naar den half gesloten mond, zóóveel waarde kregen,
dat ze alle begeestering om het zoeken, alle vreugd om het vinden,
te niet deden?
Hij zag haar weer, hoe ze daar stond, met den elleboog leunend

8
op een stang, dicht bij het verticale stuur, onder het stalen schroefblad, met haar bloote hand tusschen wang en kin, om haar
hoofd te steunen, dat in aandachtig luisteren neerboog, terwijl
door de schaduw der vleugels van haar hoed de geslepenheid
en verleidelijkheid van een baardeloozen Mercurius verborgen
bleven.
„Denk je al weer kwaad van me, Paolo ? Of droom je over
den vliegtocht van morgen?"
Het scheen hem toe, dat er eene lichte huivering door haar
heen ging.
„Ik denk," antwoordde hij, „aan den dag, toen je voor 't eerst
in mijn kleine werkplaats kwam op de weide van Settefonti."
„Ik herinner het mij."
Zij voelde weer de verlegen
wantrouwende blikken der arbeiders. Zij voelde weer de frischheid van een
grooten regendroppel op haar bloote hand, en hoorde het
geritsel van haar rok over de houtkrullen; ze rook weer de geur
van het vernis en van den regen; zij werd weer doorsidderd door
de angst, die ze verborg achter de gemaaktheid van haar houding.
„Je kwam binnen net als iemand die een deur opent en aan
een vreemde het bevel geeft: „Laat alles staan en kom met mij
mede", terwijl zij niet twijfelt aan zijn gehoorzaamheid."
„Ik kende", zeide zij, „een mooi en vreemd woord ; het was de
naam van een toovenares, en het beteekende „Kom-met-mij".
Meer herinner ik mij niet."
„Het is je ware naam."
„Voor jou alleen of voor allen?"
Zonder het te begrijpen of er over na te denken voelde hij bij
haar woorden een stekende pijn, als van een brandwond. Hoe
kwam het toch, dat die stem hem zoo pijnigen kon? Hoe kon zij
toch zoo, door een enkel woord, zulke vreeselijke dingen bijéén
voegen; de duisternis van het niet te doorgronden verleden, en
de onzekerheid van de onreine toekomst?

,
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Alles concentreerde zich voor hem in het lichaam, dat hij
begeerde ; alle grootschheid van het leven en van den droom lag
voor hem opgesloten in haar vleesch. Hij keek naar haar. Zóó
doet, door een forschen slag, de beeldhouwer zijn schepping in
de klei verdwijnen ; maakt hij ze weer tot een vormlooze massa.
Hij kon er vurig naar verlangen, dat zij niet meer die zelfde wenkbrauwen zou hebben, of den zelfden mond en hals; dat ze niet
meer ware, zoo als ze was. En in zijn gedachte riep hij de kar
weer aan, beladen met de lange boomstammen, achteruitstekend
in onontkoombare dreiging.
„Ach, indien de liefde, die je zoo onmeedoogend beleedigt en
verlaagt, zich eens wreken kon, en je kwelde, zoo als je mij kwelt!
Als er eens een dag kwam, waarin je niet meer kon slapen of lachen,
of weenen!"
„De liefde, de liefde," zuchtte zij, terwijl ze haar hoofd achterover wierp, en haar armen kwijnend rusten liet. Ze opende begeerig den mond, als wilde zij de liefdedrank van den zomer
drinken uit de wijde omgekeerde hemel-kelk, die omkransd
was van groen.
„Als je eens wist, hoe lief ik de liefde heb, Paolo !"
Zich tot hem overbuigend, sprak zij deze woorden met een
klank, die aangenaam aandeed en ook eene geheime bedoeling
had ; 't was alsof haar stem om haar lippen te kunnen bereiken,
gegaan was door een diepte van wellust. Hij verbleekte. Hij
voelde zich slap worden en gebroken als een tak, die met duizend
andere in het vuur geworpen wordt. Zijn verlangen had één
onherroepelijke keuze gedaan : haar armen waren voor hem de
Benige plaats van licht en leven. Maar haar verlangen kende geen
middelpunt en was onbegrensd, tijdeloos als het lijden om het
Zijn en de wereldsmart.
„Liefde is een gave," zei hij.
„En eene verwachting," zei zij.
„'t Is pervers, om haar niet tot haar recht te doen komen. In
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alle geval is het nu aan jou om te geven en je trekt je terug; aan
jou om de liefde te erkennen en je ontkent haar. Sinds dien dag,
dat je onder het afdak stond, bij de nog onbewogen vleugels,
nam je eene houding van witlust aan."
„Je oogen zijn ziek."
Hij zag haar weer draaien om de groote vliegmachine heen,
buigzaam als de kwaadaardige palingen, gevangen in een aquarium.
„Waarom dwing je altijd als een lastig kind, jij, dien ik slechts
wenschte als een vriend, één met mij in het gevaar? Je denkt,
geloof ik, dat ik het grootste van alle gevaren ben, Tarsis. De
liefde, die ik begeer, is die, welke steeds weer op nieuw zegt:
„Kwel mij, kwel mij steeds meer." Nooit zal ik jou, noch mij, de
minste pijn besparen. Ontvlucht mij, je hebt toch vleugels; je
bestudeert toch den wind."
Zij glimlachte niet; maar op ieder woord scheen zij een dubbelen
nadruk te leggen, als wilde zij het haar eigen zwaarte geven,
de zwaarte van haar macht en van hare onvolmaaktheid en al
het ongewetene, dat in haar sluimerde. En de kreten der zwaluwen boven het stille water sneden haar door de ziel, als het
geluid van diamant dat glas snijdt; in beide geluiden is de twijfel.
„Vriend, mijn vriend," riep ze opeens, plotseling overvallen
door een angstige moedeloosheid, alsof het langzamer voortgaan,
en de dag, die ten einde spoedde, haar den adem ontnamen;
„neen, luister niet naar mij, antwoord me niet. Zeg niets meer;
ik zal ook zwijgen. Nooit zal ik jou zelfs zooveel leed kunnen
aandoen, als wij het kleinste van deze blaadjes, of dezen grooten
hemel aan doen!"
Goddelijk was de zachte weemoed van den dag over de vredige
vlakte, waar de schaduwen en het water en de primitieve kunst
een zoo eenvoudige schoonheid hadden geschapen dat het wel
scheen alsof ze kon worden vertolkt door den klank van drie noten uit een rieten fluit. De naakte wilgen met hun krans van
fijn groen om de toppen, spiegelden zich in het water en hun

spiegelbeelden schenen elkander juist te hebben losgelaten na
een luchtig dansje. En in de kanalen waren de leliën zoo frisch,
dat Isabella meende hun vochtigheid te voelen op haar brandende oogen.
„Zouden Aldo en Vana nog ver achter zijn ?" vroeg ze met
Bene angst, die ze niet onderdrukken kon.
„Zij zullen ons wel inhalen."
„Vooruit, voo_•uit !"
Paolo Tarsis versnelde den gang. De draaikolk van stof, het
krijgshaftig gedreun, het geloei van de sirene verbraken de lieflijke melodie. Uit de verte doken de roodachtige muren, de vooruitspringende bolwerken en de vierkante torens op van de sterke stad.
„Beviel mijn zuster je in het begin niet beter dan ik ?" vroeg
ze nog, fel uitdagend, terwijl haar mondhoeken omhoog gingen
en het tandvleesch te zien kwam in haar zenuwachtigen
glimlach.
„Je wou niet meer praten, Isabella."
Eene ondragelijke onrust kwelde haar; zij wilde iets zeggen en
doen, dat juist voor dat oogenblik, onder die omstandigheden
passend zou zijn ; maar ze was er niet toe in staat ; elk harer gedachten en ieder harer bewegingen werkte tegen, tot zelfs haar
polsslag en haar ademhaling. Ze dook inéén als voor den stormwind, als wilde zij haar kracht concentreeren in een verzet tegen
een plotselingen schok die haar zou doen lachen of weenen. Toen
ze een doffe pijn door haar leden voelde, suggereerde ze zich,
dat zij vreeselijk leed ; en toen had zij medelijden met zich zelf.
Zwaar, als door een slaapmiddel veroorzaakt, was de moeheid
die haar overmeesterde. Het verlangen bekroop haar om het hoofd
te laten rusten tegen den schouder van haar metgezel, en zoo
zich zelf te vergeten in een eindelooze lethargic. En te gelijkertijd
bonsde in haar bloed haar begeerte, en had zij wellustvisioenen,
die haar duizelen deden.

„Het is vandaag de langste dag," riep ze, eensklaps gewekt
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door een schok van herinnering. „Het is de langste dag vandaag,
de zonnestilstand van den zomer. Weet je het wel?"
Gedurende eenige minuten wachtte zij, tot dat de linkerhand
van haren metgezel het stuurrad losliet en haar aanraakte, met
de onstuimige hoop, dat er uit deze aanraking iets nieuws zou
voortkomen. In haar ziel was een angstige strijd en een voort-

durend huiveren doorvoer haar, alsof alle zwaluwen gevangen
werden in eenzelfde net, en van schrik hun vleugels braken.
In zich zelf verzonken zweeg hij, vol aandacht om zich zelf
en zijn auto zijn ontrouwe en zijn trouwe machine te beheerschen. En zij wilde hem weer zien, misvormd in het koper
van den lantaarn; en vele wreede woorden vond zij om hem te
wonden. Maar ze koos er geen van ; ze hield ze binnen, en haar
haat groeide erin. En zij zocht naar iets anders om er tegenover
te stellen als voedsel voor diea waanzinnigen honger, die in haar
al het doorleefde vernietigde en op haren tong slechts een smaak
achterliet van bloed en stof.
Toen wekten de ruwe vloeken en de gebalde vuisten van paardekoopers haar; en met een energieke beweging richtte ze zich op
uit hare indolente houding.
„Vooruit! Niet stil houden, ga toch voort!"
De paarden sprongen wild rond de tuffende machine ; men
zag hunne lange manen en de staarten, rosachtig verkleurd
onder de inwerking van het weer; hun schaapachtige koppen,
met de door schrik vertrokken oogen, de veulens, ruigharig als
jonge beertjes op hun lange dunne pooten; men hoorde het geklikkak der hoeven en zag de golvende lijn der ruggen, terwijl
uit den verstikkenden stofwolk een geur van wilde dieren opsteeg.
„Ik sterf van dorst," zei Isabella, toen het rumoer alweer
achter hen was. „Ik smacht naar dat groene water; ik zou wel
lust hebben om op den grasrand neer te knielen, en mijn gezicht
in twee waterlelies te begraven."
Ze lichtte haar sluier op. Hij keerde zich tot haar.
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Beurtelings beet zij zich nu op den eenen en dan op den anderen
lip, en bevochtigde zich met wat vocht, dat. ze met groote moeite
achter uit haar keel haalde. Het was, alsof uit haar oogen de
pupil verdwenen was ; of ze zonder middenpunt waren, vol van
een klare trilling fvan krachten, uit het duister ontsproten, als het
gegorgel van een waterader in de bedding van een bron. Aan den
rand der onderste oogleden was nog steeds de zwarte streep,
daar des morgens kunstmatig aangebracht ; ze deed de iris onnatuurlijk scherp uitkomen en verwijdde de oogholte ; aldus de
schoonheid tot hartstocht makend door de begeerte, zich zelf
steeds aantrekkelijker te doen zijn.
„Ach, wat een hemel! Zie eens !"
De lucht was bleek, bijna wit, in schijn egaal, maar toch overal
wisselend, als een onbestemd mengsel van glanzen, die opstegen
uit de aarde en van boven neerdaalden als een voortdurenden
stoom van ijle en doorzichtige dingen, door het opgeheven gelaat
met de wimpers opgevangen en met een trillen der oogleden
teruggevoerd tot aan de grenzen der stilte.
„Wat zullen wij doen?"
Haar angst zei haar, dat haar lot verborgen lag in het licht
van den langsten dag. Voor haar oogen zag zij het beeld van
haar geluk, omhoog geheven als haar gelaat, dat de smart tot
zich nam, als een rijpe vrucht, wier bloedrood sap haar bedroop.
En zij wist niet, of ze wenschen zou den tocht eindeloos voort te
zetten, of wel eene schuilplaats te vinden in eene onbekende
eenzaamheid. Eene onwillekeurige gedachte deed haar den rug
krommen in den mannenarm, die haar omvatte.
„Zullen wij onder de poort op Bara en Aldo wachten?"
Er verhief zich een gebouw op een wei met jasmijnstruiken,
waar bruinroode paarden graasden. Er voor waren de muren
der stad met schietgaten doorboord.
„Paolo, Paolo," zei ze, zich onherroepelijk overgevend aan
A

haar angst, welke zij niet meer bedwingen kon.
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„Ik smeek je, laten we stil houden om het Paleis te zien. Ik moet
het zien. Het is het Paleis van Isabella. Zou het zoo laat nog
open zijn? Ik wil het zien, ten koste van alles. Ik smeek het je!
Vandaag nog moet ik het zien. Vervul mijn wensch."
Haar wonderlijke angst en haar wellust-begeerte, haar terughouding en haar trots, haar vermoeidheid en haar dorst, losten
zich op en vermengden zich in één allesoverweldigend verlangen
naar de ruïne. Ze keek naar de dalende zon, als wilde zij hem door
een verbod doen stilstaan.
„Het is het Paleis van Isabella. Ik moet het bepaald zien."
„Het is misschien te laat."
„Het is nog niet laat!"
„Al over zessen."
„Vandaag blijft het dag tot negen uur."
„De portier zal ons niet meer openen."
„Hij zal wel moeten. Ik wil het."
„Dan zullen wij het probeeren."
„Ik ben er zeker van, ik wil het."
De auto stond nu stil voor de poort. De dounanebeambten
haastten zich naderbij. Onder het oorverdoovende geraas wendde
zij tot hen haar gelaat, dat onder de twee vleugels gloeide, als
werd het verlicht door haar inspiratie. Zij hijgde.
„Waar is de weg naar het Pa14is ?"
Een van hen wees verwonderd den weg. Zwijgend en bijna
verlaten lag de stad tussschen haar moerassen, en was één treurnis.
Vol oude herinneringen was de stilte, die slechts onderbroken
werd door de schrille kreten der zwaluwen, welke de zilverkleurige
lucht met hun vleugels verscheurden.
„En Vana? En Aldo ?"
„Zij zullen zeker, bij de poort gekomen, vragen of we gepasseerd zijn."
Het plein lag eenzaam en langzaam, tusschen paleizen en torens
en heilige gebouwen, waarvan de groote schaduwen heel een
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geschiedenis ademden van pracht, van heerlijkheid en weelde;
van verraad en van moord.
Het Paleis was gesloten. En het scheen der zenuwachtige
vrouw toe, of haar lot erin besloten lag. Hijgend sprong zij op
den grond ; en evenals de weggejaagde dochter, die waanzinnig
terugkeert, begon ze met haar twee gebalde vuisten op de deur
te bonzen.
„Maar wat een woede, Isabella, je zult je vingers pijn doen.
Vast en zeker zul je den poptier zoo'n schrik op het lijf jagen,
dat hij weigeren zal nog op dit late uur zoo'n stoffig dwaas persoontje binnen te laten."
Paolo lachte, toch verrukt om haar groote vitaliteit, om den
snellen overgang in haar wezen en in haar woorden en om haar
ijver; dit alles scheen alsof zij de plek, waar zij zich bevond tot
het meest interessante punt van het Heelal maakte.
„Er is een bel," zei iemand op verlegen toon. En toen bemerkten
zij beiden pas den chauffeur, die achter hun zitplaatsen op den
auto, als het ware bedolven zat onder een stapel banden en door
het stof als 't ware veranderd was in een buste van klei.
De ongeduldige vrouw keek eerst verwonderd, toen lachte zij.
Ze zocht de bel, en trok er krachtig aan. Het geklingel klonk tot
in de onbekende ruimte door. Men hoorde eene voetstap, een
gedreun en het gerammel van sleutels ; de deur ging open, de huisbewaarder verscheen op den drempel. Met een grooten baard en
zeer oud leek hij wel de Tijd zonder zandlooper en zeis. Zij gaf
hem geen tijd om den mond te openen; dadelijk overviel ze hem
met haar onwederstaanbare smeekbede.
„Laat ons toch binnen. We kwamen hier langs en vertrekken
weer voor den avond. Misschien keeren wij wel nooit terug. Ik
verzoek er u om ! Niemand ziet het, er kan niets gebeuren. Laat
ons toch binnen, voor een oogenblikje maar! Ik heet Isabella!"
Meer nog dan haar kinderlijke bevalligheid, haar warme smeekende stem en het noemen van haar naam, deed de gift van
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haren metgezel. De Tijd glimlachte in zijn geelachtigen baard
en verwijderde zich.
Toen maakte zij haar sluier los en deed haar mantel af ; en zoo
sterk was het licht van hare jonge oogen, dat het leek, of ze er
geheel door omhuld werd.
Maar toen zij de breede trap opliep, hoorde Paolo Tarsis als
't ware het doffe bonzen van haar hart, als of hij haar in zijn
armen naar boven droeg; was ze zwaar, was ze licht ? Ook^ haar
lichaam was bedrieglijk, bijna tweevoudig, nu eens verborgen en
dan weer onthuld, in voortdurende wisseling. Zie, daar liep ze
de trap op, trede voor trede met een buigzaamheid, die haar
beenen langer deed schijnen en haar heupen slanker, haar middel
fijner, zij was mager, tenger, vlug, als een jongen, buiten adem
door het harde loopen. Zie, nu bleef zij staan op het portaal en
haalde diep adem; en plotseling werd zijn oog getroffen door
de breedheid van haar schouders en van haar borstkas ; door
de rondheid van haar heup, door de rechte lijn van haar voetbeenderen; haar voet, die niet klein was, maar van achteren
rond gevormd, zoodat ze haar evenwicht bewaarde op haar hiel
en teen, zooals de Libysche van Michelangelo.
Zij bleef een oogenblik staan en deed toen een paar schreden
in de richting van de eerste zaal. Het spel van haar knieën gaf
iets elegants aan haar rok, eene veranderlijke gratie, die, van
binnen uit, elke plooi bezielde. Weer bleef zij staan, ditmaal
zonder eenig spoor van glimlach of vreugde ; ze scheen gedrukt
te worden door een al te sterk voorgevoel, en hield de oogen neergeslagen. Haar vriend stond niet ver van haar af, overmeesterd
door een angst, die alles in hem doodde, en niets in hem overliet
dan de macht tot één enkel gebaar met zijn neerhangende armen,
waarin zich al zijn verwachting concentreerde. Ze keek niet naar
hem om; maar ze werd geboeid door een mysterie in haar binnenste, dat zij niet begreep, doch dat ze niettemin voelde meer
en inniger tot haar wezen te behooren, dan het merg van haar
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gebeente. En plotseling ontstond er iets, dat kwam van haar
lichaam, van haar gratie en van haar macht ; uit de plooien van
haar kleeren, uit alle lijnen van hare gestalte ; uit dat, wat haar
leven was, en uit dat, wat tegenover haar leven stond met
het noodlot, waardoor het water naar beneden stroomt en de rook
omhoog trekt. Dat iets was klein en eindeloos tevens, vluchtig
en toch eeuwig, alledaagsch en onvergelijkelijk: haar blik, die blik.
En het was alles. Verwonderd namen ze elkaar bij de hand;
zonder een woord te wisselen, overwonnen door eene liefde, die
grooter dan hun liefde, binnen wilde dringen in de woning van
hun ziel of in hun tot één geworden schaduwen. Hun angstig
geluk trachtte niet langer te zwelgen in de smart, maar te luisteren naar de kreet van de vernielde en verlaten schoonheid. Verbrokkelde wanden en zolderingen, oude beschadigde schilderijen;
tafels en stoelen, wankelend op hunne pooten van verdoft goud,

gescheurde behangsels tegen afbrokkelende, met kalk bestreken
muren; groote praalbedden, in doffe spiegels weerkaatst; staketsels, die de zolderingen ondersteunden en een lucht van drooge
schimmel en versche kalk ; en, zichtbaar door het raam, twee
roode torens, die zich afteekenden tegen de lucht; wat tjilpende
musschen en vechtende straatjongens ; en door het andere raam,
een verlaten straat, een ledige kerk. In het midden van de zaal
hing een kroon met kristallen hangers, en er viel een schuine
zonnestraal over de vloer; dan nog een lichtkroon en een straaltje
van zon ; en die plekken van licht deden triestiger aan dan al dat
uitgebluschte. Weer lampen in reien; bedorven en verweerd,
als oude geraamten. Niets dan verlatenheid, zonder schoonheid!
Wat zullen we doen met onze ziel?
„Een tuin," riep Isabella, en trok haar vriend mee naar het
venster. Zij keken elkander aan, maar lieten de handen niet los;
ze stonden luisterend stil, als kwamen er vage golven van muziek tot hen.
Het was een hangende tuin, afgesloten door een portiek met
2
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kolommen, die paarsgewijze naast elkaar stonden; deze gaven
een rustigen aanblik, omdat ze zich steeds twee aan twee herhaalden en daar er gelijke afstanden tusschen waren, vloeiden
hunne lange schaduwen onafscheidelijk inéén. Verscheidene

planten groeiden er verward dooreen; overal stonden boschjes
van struikgewas, maar al dat groen diende slechts om de kwijnende hartstocht van witte rozen nog meer te doen uitkomen.
Toen Paolo zijn gelaat dicht bij het begeerde gelaat bracht,
zoodat beider adem zich vermengde trok zijn vriendin zich
terug, keerde zich om en keek achter zich. Toen zei ze, onderworpen met vochtigen mond:
„Neen. Er is nog een veel mooiere tuin."
Ze meende onduidelijk het preludium te hoor ,, van een muziek,
die zoo nu en dan de stilte verbrak met de kracht van een waterval.
Zij overschreden een drempel en boven hun hoofd was het
diepe blauw van een nachthemel, waaraan de teekens van den
dierenriem schitterden en zich weerspiegelden in het onbewogen
kristal der spiegels. Door het raam kwam een overweldigende
geur van magnolias.
„Een andere tuin?"
't Was niets dan een sombere verlaten binnenplaats. En toen
kwamen weer de lichtkronen van bleek glas in de pompeuze en
leege zalen; toen verschenen weer de onbeslapen bedden en de
oude stukken behangsel hingen weer rossig en zwart langs de
muren der lange gallerijen, ea geleken wel koeienhuiden, door
leerlooiers daar opgehangen; een koor van musschen klonk door
de openingen in de dakpannen heen naar beneden langs het
vermolmde houten gebinte ; langs de dwarsbalken, en langs de
traliewerken van de vervallen balkons ; en ook hier was alles
verlatenheid zonder schoonheid.
„Yana ! Aldo en Vana!" riep Isabella, ten zeerste verwonderd,
uit. Zij zag hen naar zich toekomen, uit de stilt van een vertrek,
dat geheel vervuld was van de schaduw van een bed, luguber als
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een baar. Zij zag de twee gestalten naderen, stil en ernstig, alsof
ze gingen zonder troost in het leven, een beklagenswaardig noodlot tegemoet.
„Aldo, Vana, zijn jullie daar?"
„Neen, Isabella, wij zijn het zelf, in den spiegel. Waarom beef
je zoo?"
„Wij zijn het!"
Het was een hoog spiegelvlak, in evenwicht gehouden door
twee kolommen. Het reikte tot den grond en weerkaatste de personen van hoofd tot voeten. Het had een begoochelende werking
als een magisch paralellogram.
„Waarom beef je zoo?"
Overwonnen en toch aarzelend naderde zij het beeld, terwijl
zij haar bezorgden metgezel bij de hand meevoerde ; zij kwam
in de schaduw van het sombere bed ; strak keek ze in den spiegel

doch herkende haar eigen blik niet in die oogen, die zich strak
op haar richtten, bijna zonder wimpers, zeer groot en wijd open.
Ze waren nog geheimzinniger dan de dood, geheimzinniger dan
de waanzin.
„Neen, neen, ik ben bang!"
Zij sprong achteruit, vluchtte door de inéénloopende kamers
onder de zolderingen die van goud waren en uitheem4sch, zacht
en flets blauw, flauw verguld, bleek van tint met twijfelachtige
versieringen hier en daar; ze vluchtte door al deze ruimten, waar
zwaar en noodlottig de stilte hing.

„Isabella!"
De verlatenheid der dingen veranderde nu van karakter. De
vage muziek-geluiden, die uit den hangenden tuin met de witte
rozen kwamen, werden tot eene pathetische melodie als een
kreet van verlangen en smart. De ruïne, ontdaan van alle ijdele
tooisels, ademde vrij in al haar antieke grootschheid door haar
vele wonden ; zij ademde en leed en stierf, hijgend in den langsten
dag. Alle teekenen waren welsprekend, alle fantasmen zongen.
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De Nike's lieten hun ijzeren ziel zien onder het gips, dat er nog
hier en daar aankleefde ; ze strekten geen bebladerden krans
vooruit, maar een hoepel van roestig ijzer. De verheven „Arenden"
hielden festoenen van bedorven en gebroken vruchten.

„Isabella!"
Zij ging maar voort en voort, aarzelend van de eene kamer
naar de andere, en ze wist niet in welke kamer zij een oogenblik
rust en kalmte zou kunnen vinden. En de kamers vermenigvuldigden zich ; en de schoonheid werd als die van de ruïne, en de
ruïne werd tot opperste schoonheid. En hun oogen verwijdden
zich om alles te zien, om alles in zich op te nemen ; het geheele
gelaat leefde op in dien blik. En haar ziel herinnerde zich ; in
melodieën herleefden in haar weder alle vormen, eens te loor
gegaan, en in haar groeide alle onvolmaaktheid tot eene vreugde
van volmaaktheid ; werd alles wat gebrekkig was weer gaaf. En
door een wonder werd de dag verlengd, ofschoon zij niet talmden;
op iederen drempel vreesden zij reeds het verbod, maar de drempel
van den avond was nog ver.
„Daar ginds is weer een tuin," zeide zij, ronddolend, „een
andere tuin."
En, dwars door een traliewerk heen zag men een binnenplaats
met puin en gras bedekt, tusschen vervallen muren, waarop nog
overblijfsels van beschilderde ornamenten; en aan de andere
zijde van den muur was een glinsterend watervlak; weer was er
het geschreeuw der zwaluwen in de lucht en het gekwaak van de
kikkers in het water, ijverig tegen elkander in. En de verschroeiende zomer riep
„Dit is het niet."
Ze wankelde op den gebarsten vloer, die hier en daar groenachtig gevlekt was; en boven haar hoofd waren vochtige plekken
tusschen het azuur der zoldering, waar een duurzamer goud zich
ophoopte in rozetten, in ornamenten en krullen, met romeinschen rijkdom gebeeldhouwd. De Sirenen bogen zich neer, tus-
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schen het gebladerte, dat weelderig was als de boezems dezer
zeemonsters. Ze waren gebeeldhouwd in zwaar relief, gelijk de
maat van gedenkwaardige verzen. Langs de stijlen der oude
vensters strekten de Niké's met hare verminkte armen, hare
hoepels van roestig ijzer, uit.
„Neen, Paolo, neen! Hier niet, neen niet hier! Ik smeek je!
Ze ontvluchtte de trillende handen van haren vriend. Beurtelings vertrok zich haar gezicht, nu van angst, dan van opwinding.
En beiden vervolgden, als door angst voortgedreven hun
tocht van de eene kamer in de andere, van het licht naar de
schaduw en van de schaduw weer tot het licht.
„Is het hier dan?" zei Paolo, terwijl hij zich uit een venster
boog.
Het was slechts een bleeke herinnering aan den anderen hangenden tuin vol brandnetels, scherven en oude verbogen pijpen.
Tegen een gescheurde en gevlekte muur blies een Triton op een
trompet, hier en daar gloeide een papaver als een even flikkerend
vlammetje. Tegen de lucht schenen zwarter de zwaluwen.
„Kan er ergens iets droevigers zijn?" vroeg zij, zich terugtrekkend.
Wederom zette zich de verlatenheid en de verwoesting voort:
een ingezakte schoorsteenmantel boven een schoorsteen, zwart
van rook ; een reeks van blinde ramen ; een gang met puin bedekt ;
een vuilwitte zaal met aan de wanden de sporen van menschelijke
vuilheid ; een uitgesleten steenen trap ; een andere gang, die
wel de vuilnisbelt leek voor een hospitaal; dan weer een reusachtige trap, die langs verlaten nissen eindigde in een leelijke
deur van ongelijke steenen, met traliewerk er dwars overheen.
En deze bouwvallige deur scheen toch nog veel moeilijker te forceeren, dan de driedubbele bronzen plaat, waarmede een andere
opening was afgesloten.

„Isabella!"
„Ik ben bang."
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Het hart klopte haar in de keel. Zij gevoelde zich verloren.
„Waar zijn we toch? Is het al avond?"
Hij had haar weer bij de hand genomen om haar te geleiden en
ook hij voelde zich verloren. Als over een lang en wankel touw
liepen zij voort, door hun angst gedreven.
„Ach ik kan niet meer!"
Wie van hen had die zucht geslaakt?
Zij hadden nog twee monden, maai hunne zuchten versmolten
tot één ; en hun krachten begaven hun.
„Ik kan niet meer!"
Onverwachts bevonden zij zich weer tusschen azuur en goud,
hoorden zij opnieuw de domineerende melodie, en zagen zij den
glans van den langsten dag,
, Misschien, misschien, misschien
Ze hief haar gelaat omhoog naar het blauw en het goud.
Met verbaasde oogen las zij het wonderlijke woord, dat ontelbare malen was neergeschreven in een doolhof van wegen:
„Forse, Forse, Forse .... Misschien, misschien, misschien .... "
Zij zei hem het woord, en het trilde in zijn mond, op zijn tong;
ze gaf het hem in zijn keel, het klonk door tot in zijn hart ; want
hij had haar kin tusschen zijn vingers genomen, en met zijn lippen
dronk hij haar adem in ; haar diepe levensadem, gaande door haar
aderen, haar droomen en haar gedachten.
Toen werden zij twee wezens, die, als in hallucinatie gegaan
zijn, door een gloeiende zandwoestijn en die beiden met dezelfde
begeerte een verborgen bron naderen. Zij dalen erin af, zij storten
er zich in, zij haasten zich naar het water, dat ze niet zien. In hun
vèrlangen botsen zij tegen elkander en vechten; ieder wil het eerst
en het meest drinken, en achter zijn weeke lippen voelt hij zijn
felle begeerte groeien, en water en schaduw en bloed worden in
zijn fantasie tot een vreemde reuk-sensatie.
Hij nam den eersten teug, daar een goddelijk sap den open
kelk vulde tot aan den rand; en om geen druppel te verliezen,
?
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omvatten zijn vingers haar kin, terwijl zijn andere hand zich
plaatste achter in haar nek tusschen de schouderbladen en zoo
hield hij haar mooie hoofd vast, als een vaas.
En hij hield stevig vast, en knelde al te krachtig. Aldus uitte
hij zijn instinctieve begeerte in den knellenden druk, die het
eerste gebaar is van den blinden drang tot voortplanting; die
drang, welke hem voor de eerste maal in heel zijn zuiverheid en
onschuld werd onthuld.
En zij gaf al haar zoetheid, ze werd ledig en licht alsof er een
heete lucht stroomde door haar holle beenderen, die beroofd
waren van het ongevoelige merg; en een onderworpen klacht,
een bijna klanklooze smeekbede, vergezelde dit wonder. Maar,
toen ze zich geheel en al vernietigd voelde, wilde ze herboren
worden; en zij schudde met het hoofd om los te komen, en bevrijdde haar lippen van de zijns en overviel hem toen om terug te
nemen, wat ze gegeven had. En ciie aanval was wreed als een
bloedigen strijd, want beiden begeerden nog iets anders.
En zij voelden de scherpte der tanden in het tandvleesch, dat
bloedde. En de levensstroom, die de wereld overvloeide was rood,
door een enkelen kleinen droppel. Een langzaam vloeiende stroom
ging van hen uit, geboren uit hun samenzijn, uit hun overstelpende vreugde, die ze onbewust bewaard hadden tot nu toe.
De stroom vloeide door het Paleis, overschreed de tallooze drempels, waarover hun angst gegaan was, sleepte alle resten van
schoonheid met zich mee, over stroomde de tuinen die zij hadden
aanschouwd, en ook die, welke onzichtbaar waren gebleven;
hij ging langs het moeras, maakte voren in de vlakte, verloor
zich in den onbegrensden zomer. En de onderworpen klacht,
zwak als de adem van een ziek kind, vergezelde het wonder,
want zelfs in haar bijten had de vrouw haar bijna klanklooze
klacht niet ingehouden ; de klacht waardoor hare begeerte verstikt scheen onder de smart, en haar strijd door medelijden omsluierd.
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„Nu niet meer!"
„Jawel, nog meer!"
„Niet meer!"
Met een ruk maakte zij zich van hem los. En haar zware oogleden knipten om den dichten nevel te verdrijven, om het licht
te herwinnen, om het droombeeld te onderscheiden van het
zekere zijn.
Toefde het droombeeld nog in den spiegel? Was nog steeds
dien blik van waanzin, in haar oogen ? Was dat haar gelaat,
zoo bleek, een beeld van wanhoop ? Ach, ze wist niet dat het zoo
bleek kon zijn!
Het was Vana, Vana met een lijkkleur op het gelaat en toch
ademend ; zwaar leunde zij tegen de deurpost, als op het punt
van te bezwijmen, met oogen wijd open, als was ze niet meer
in staat ze te sluiten. Het was Vana, haar zusje.
En het was Vana's stem, ofschoon bijna onherkenbaar. Hijgend,
onbeweeglijk nog, riep zij :
„Zoo dadelijk komt Aldo ook!"
In de kamer daarnaast hoorde men de schreden van den broeder.
De jonge man overschreed driftig den drempel.
„Aha, ben je hier. Eindelijk! Je had wel op ons kunnen wachten,
of ten minste een boodschap voor ons achter kunnen laten bij
den ingang."
„Wij meenden, dat je vlak achter ons aankwam," zei Isabella,
nu ze haar opwinding bedwongen had. „Ik dacht, dat ik je sirene
hoorde, Aldo; en de portier was toch beneden."
„Toevallig heeft Vana een voorspellenden geest! Want zien
konden we niet, den heelen weg langs hebben wij stof gegeten !"
„Toen wij vertrokken, heb ik je immers aangeboden, voorop
te rijden," zei Paolo Tarsis.
„Jawel, maar jou auto is een harddraver en de mijne een
schildpad."
„Opperbest dus voor dit land!"
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Paolo wenschte zichzelf ver weg, waar dan ook ! Met een valsche
vroolijkheid moest hij zijn purperen vreugde bedekken.
„Kom, jongenlief, wees toch niet boos. Altijd ben je ook ontevreden," zei Isabella, terwijl ze met haar vingers haar broeders
gitzwarte wenkbrauwen gladstreek.
„Iza, beloof mij, dat je nu verder bij mij komt zitten en Moriccica bij Paolo."
„Ja, als je dat graag wilt."
„Heel, heel graag."
„0, wat bederf ik je toch."
„Wat heb je aan je tanden?"
„Wat dan?"
Zij kneep haren mond dicht en streek snel met haar tong over
de tanden.
„Ook op je lippen."
„Wat dan toch?"
„Een beetje bloed."
„Bloed?"
Zij zocht haar zakdoek en keerde zich, wat verward, om, terwijl
ze haar gezicht, dat zij vuurrood voelde worden, onder haar hoed
trachtte te verbergen. Met opdringende teederheid, die nu tot
onbewuste wreedheid werd, bleef haar broer vlak bij haar en
strekte zijn handen naar haar uit, hij nam haar onderlip tusschen
duim en voorvinger en zeide:
„Er is een sneedje in."
Onwillekeurig keerde Paolo zich om en liep op den roodmarmeren schoorsteen toe, waarboven een spiegel hing in barokstijl,
en omkransd door gevleugelde Amor's. Plotseling was hij bang
geworden, dat men bij hem hetzelfde spoor van bloed zou vinden.
Hij zag Vana's hoofd opgeheven naar het doolhof van den zoldering, en op haar gelaat viel een streep van licht. Zijn hart
bonsde, toen hij Isabella een leugen hoorde zeggen. Er kwam een
nieuwe klank in die stem, toen zij zeide:
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„Ach ja, het is misschien straks gebeurd, toen ik gevallen ben
ginds in dat gat in de vloer .... "
En zij zocht haar zakdoek om haren mond te bedekken, alsof
het een gapende wond was.
„Hier," zei Vana, terwijl ze haar eigen zakdoek gaf.
Zij was stil blijven staan, het hoofd omhoog geheven, peinzend,
alsof ze aandachtig luisterde naar den concierge, die haar het
avontuur vertelde van Vincenzo Gonzaga en daardoor het embleem verklaarde. Zij had echter haar blik niet van hare zuster
afgewend, den glinsterender oogappel schuin in den ooghoek.
En in den streep van licht zag Paolo haar oogwit glanzen, hard
als email in haar smal olijfkleurig gezicht; hij zag hoe ze de hand
met den zakdoek uitstrekte.
En in dat oog en in die hand was zooveel uitdrukking, dat
het scheen, alsof ze boven de werkelijkheid uitgingen en gebeeldhouwd waren in den hemel van het noodlot zelf. Zoo brandt
in den schemeravond de bergkam der Dolomieten eenzaam tegen
de lucht, boven alle schaduw uit, en elke lijn hecht zich in de ziel,
van wie bewonderend opziet, en blijft er voor eeuwig in leven.
„Forse cue si, F rse che no .... misschien wel, misschien niet,"
zei de jonge man, met droefgeestige stem, terwijl hij het motto
las, in de gangen van het doolhof gebeeldhouwd.
„Waarom, Isa, is er tusschen het eene en het andere misschien
een takje en waarom geen vleugel, jou vleugel, Tarsis ? De vleugel
van Daedalus of de draad van Ariadne ? Waarom toch een takje?"
„Ik weet het niet," antwoordde de mond, die zoo juist gekust was.
„Ik weet het niet," antwoordde de maker van vleugels, de
vliegenier, die toch nog zoo geketend was aan de aarde.
„Waarom, Moriccica?"
„Ik weet het niet," antwoordde het stille meisje, die wel begeerde den druppel wellustig bloed op hare lippen te voelen.
„Ik weet het niet," antwoordde hij zelf eveneens op die vraag;

o
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hij, jonge man, die zoo gebukt ging onder zijn nog jeugdige jaren
en die gekweld werd door een onbewuste smart. En zij wisten
het niet ; maar ieder van hen wenschte heen te gaan, ergens anders

heen, vóór of achteruit, en het scheen hun toe dat de gouden
lijnen zich verlengden en aanéénsloten tot een gordel, die onzichtbaar hen omringde en hen meer en meer omknelde.
„Laten wij heengaan", zei hij, terwijl hij zijn arm door dien
van Isabella stak. „Ik wil nu nog het Paradijs zien en verder niets."
Langs een trap van dertien treden bracht de concierge hen in
den grafkelder der vorstin. Toen ze de zwaluwen weer hoorden
krijschen in het parelgrijze licht van den laten dag, werden zij
allen getroffen door de ijdele macht van het leven, en voelden
zij welk een wreede smart hun niet te biechten droomen en kwellingen waren. En de man, in den hoogmoed van zijn volle levenskracht, staande te midden van het gevaar, vrij van alle vrees of
slaafschheid, gewapend met wantrouwen en minachting, die
ontelbare dagen gekend had waarop hij in deugdzame soberheid
had geleefd, zag nu voor zich het schoone lijf, dat hem thans
was beloofd. En zijn voorgevoel van toekomstige smart, werd tot
zwijgen gebracht, door het visioen van een zingenot, dat hem
in staat zou stellen, alle moeilijkheden te overwinnen. Hij voelde
zich als een matroos, die den laatsten avond van zijn verblijf
aan land aan de vreugde wijdt, ten einde den volgenden morgen
met een verlicht hart den oceaan te gaan bevaren. En zijn aderen
zwollen van begeerte naar bevrediging zijner lust.
Het genot kennend en begeerig om lijdend te genieten, in zich
een drang om te gaan tot aan de grens der verzoeking; met een
teeder en toch onverschrokken hart, lieflijk en tevens wreed,
ademde de vrouw den gloed der zielen rondom zich, in; den gloed,
die was als de met zwavel bezwaarde geur van den orkaan. Zij
maakte geen enkel plan, bereidde zich op niets voor ; en de goddelijke dierlijkheid van haar lichaam en haar geslepenheid hulde
zij in den schijn van een inniger gevoel.
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Maar het meisje en de jongeling hadden geen bescherming
tegen het leed, niet tegen de sterke geur der magnolia's noch
tegen de somberheid van het moeras, of tegen de felheid van de
lucht ; beiden waren vol van tegenstrijdige krachten, die in hun
zielen sombere verwarring veroorzaakten en hen neerdrukten of
opwonden bij iederen ademtocht in de nabijheid eener schaduw,
die er uitzag, alsof er niet zonder angst naar gekeken kon worden.
„Daar is mijn tuin," zei Isabella, terwijl ze zich uit het venster
boog met een zelfde uitdrukking in haar stem, alsof ze zei: „Daar
is mijn zonde, daar is mijn glorie."
Een perverse opwinding ging van haar uit, een mengsel van
spontaniteit en van gemaaktheid; nu eens sprak ze met de gemaaktheid eener volmaakte actrice en dan weer met een volkomen onbewuste dierlijke bevalligheid.
„Dacht je dat hij zoo zou zijn, Aldo?"
Naast haar stond haar broer met zijn arm rond haar middel.
„Kijk eens, Moriccica, kijk eens, Tarsis."
Vana en Paolo kwamen naderbij, terwijl zij terugweek, opdat
ze de rozen konden zien. Ze trok Vana tegen zich aan en voelde
haar beven; en boven het gebogen hoofd van het meisje vestigde
zij haar blik op haar minnaar; een blik, die niets had van een
flikkering, maar woog als iets zwaars, en die weggleed als gesmolten lood. En zoo stonden zij alle vier in een groep, in de
warmte, in de geur, overvallen door een lichte verdooving, die het
begin van eene betoovering geleek.
Ook de tuin lag verdoofd, als bedekt door stilte; een stilte,
kleverig als honig, was of gom. Alom was er eene verlatenheid en
eene droefheid, die zich oplosten in avondgeuren. De geesten
der welriekende olie sproten uit de rijpe aren en uit de rozemarijn;
de abrikozen hingen overrijp tusschen het slappe groen ; een
enkele was gebarsten tot op de pit ; de niet gesnoeide rozeboomen
hadden lange en dunne uitsprui6sels, die zich kronkelden om
een mosroos; en de bleeke maagdelijke vijver blonk tusschen de
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lelies door, die zoo zwaar beladen waren met stuifmeel, dat ze
hun reinheid verloren.
„Toen ik leefde," zei zachtjes de tooveres, en haar gezicht
werd overtogen door een lieflijken glimlach; „toen ik leefde,
was mijn tuin vol bijen en kameleons."
Gonzend vloog een bij naar binnen. De oogen van den jongeling
volgden haar met een verbazing, die haar vlucht tot iets bijzonders maakte. Alle vier, staarde in de vensteropening, luisterden
naar het gegons, dat nu hier, dan daar was. Toen keken zij elkaar
vluchtig aan en alle vier bemerkten hoe hunne oogen straalden,
maar met verschillenden glans, en zij verbaasden zich over die
ongelijke gelijkheid, die zij voor de eerste maal ontdekten.
„Ach, hoe wist ik te leven!" voegde Isabella er bij, bekoord
door haar eigen fantasie.
In mijn kleine kamers, op den oever van mijne stille vijvers,
bezat ik de droomen van de groote stad. Zie, zie, de steden van
het noorden, en die van het zuiden, de bruine en de blonde, de
grijze en de witte
Op de lunetten waren de plattegronden geteekend van de
-

steden, omringd door muren en torens, door de zee bespoeld;
doorsneden door rivieren, op de bergen gebouwd : Parijs en Jeruzalem, UIm en Lissabon, Bern en Marseille; en die, welke in
de verbeelding der menschen zijn als aromen, als rust en als
koorts, als liefdesdranken en als dansen: Algiers, Toledo, Messina,
Malta en Alexandrië.
„Isa, Isa," zuchtte Aldo, „waarom zijn we van avond toch
niet in het oude Algiers, op een wit terras, in zijden gewaden,
met veel kussens en koele dranken, terwijl iemand ons een lang
verhaal voorzingt, waarnaar wij luisteren, zonder het te begrijpen."
„Stil, stil," zei ze met den wijsvinger op de lippen, terwijl ze
zacht naar den anderen kant liep. Luister naar de bij."
De ijverige werkbij was naar de andere zaal gevlogen; en haar
gonzen was in een anderen toon overgegaan, meer sonoor, als
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versterkt door een klankbord, en gelijkende op het trillen van
de bassnaar,
,,,Luister eens, wat een muziek!"
„Hij speelt viool", zei Aldo onderworpen, terwijl hij op de teenen loopera ging. Daar hij zijne zuster verafgoodde, deed hij haar
instinktmatig na.
Op den drempel bleef de toovenares staan, leunend met de
handen tegen de deurposten ter weerszijden; zij keek om zich
heen, ze keek omhoog; toen wendde ze sprakeloos het gelaat,
dat straalde in den glans van de ontdekte schat. En de oogen,
die haar aanzagen kregen dienzelfden glans.
Traden ze in de vergulde kast van een clavecimbel?
Kwamen ze in een gewijde doos, door den prins der goudsmeden
vervaardigd ter bewaring van de wonderbare ivoren harp van
Sint Cecilia ? Het gegons van de bij was als het trillen van een
snaar, in langgerekte cadansen ; maar de stilte was als de stilte,
die leeft in relikwie-kasten.
„Isabella, Isabella !" herhaalde Aldo, verbluft, toen hij overal
den naam las van de goddelijke ontslapene.
En zijn zuster keek met een glimlach van kinderlijk geluk van
den een naar den ander, alsof zij, getooid in een elegant nieuw
toilet, hen vroeg: „Vindt je me niet netjes? En dat heb ik zelf
zoo uitgevonden."
„Toen ik nog leefde", zeide zij zacht, „maakten we steeds op
dit uur muziek. Herinner jij het je, Vanina?"
„Ik herinner 't me nog," zei Aldo, terwijl hij de vingers van
de linkerhand bewoog als om de greep van zijn violoncel.
„Misscha en zit mijn violoncel daar nog wel in, in die kast."
Fijner dan filigraan was het werk aan het plafond uitgevoerd,
om het wapen, twee arenden en drie gouden lelies, heen. Langs
de wanden waren de kisten voor de instrumenten. In het hout
waren figuren ingelegd, voorstellende : een oude fluit, een klavier,
een viool en een harp ; en tusschen de muzikale figuren door
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waren vreemde afbeeldingen van paleizen en tuinen, om de oorden
der verbeelding aan te duiden, waarnaar Beziel, gedragen op
een stroom van melodie, hunkert als naar de lieflijkste verblijfplaatsen. En ook hier stond de goddelijke naam, aangebracht
op een standaardje.
„Zeker, daar is ze, je viool," stemde de toovenares hem toe.
„Ik zie haar heel goed, Aldo. Ik heb altijd de rosbruine kleur
ervan benijd voor mijn haar. Ach, als je toch eens een tint kon
vinden, die daarop lijkt ! En dan die geelachtige vlekken in het
vernis, daar, op zijde; ze zijn doorzichtig als amber! En aan de
achterkant, midden op de kast, dat verguldsel met zebrastreepen,
rijk en zacht als de keel van een tropischen vogel. De achterkant
van de greep is verkleurd, door het vasthouden van je hand."
„En Moriccica,
wat had jij geen prachtige luit, om bij te zin.
gen," riep de jonge man opgewonden. „De kast was gebouwd
als de kiel van een schip van houten plankjes, afwisselend licht
en donker, maar dunner dan een notenschaal, en de opening
in den klankbodem was zoo klein, dat er nauwlijks een zonnestraal doorgleed, als men haar tegen het licht hield om binnenin
den naam te lezen van den beroemden luitenmaker."
Zij stonden tegen de deurpost geleund, diep in gedachten,
zich overgevend aan de geheimzinnige rust. Het was alsof alles
muziek werd ; een muziek, die het koninklijke, door de antieke
ziel bewoonde vertrek, verbond met het onmetelijk verleden.
Deed niet de klank van den klokketoren de lucht verbleeken, die
wel uitgeput moest zijn van het langdurig stralen ? Tusschen
de slagen door hoorde men uit het moeras het eerste koor der
kikkers opstijgen; en het water, als in overeenstemming met de
lucht, werd wit. En alles was licht en zacht ; de sluiers van den
komenden nacht, die vergetelheid brengt, waren nog vaag, ofschoon de bladerkroonen der wilgen al wat schaduw verzamelden.
„Deze hemel, Aldo, doet mij denken aan het woord, dat je
me aanwees, in de opdracht van een Verzenboek, dat misschien
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wel aan mij werd opgedragen toen ik nog leefde. Herinner je
het je?"
„Ik herinner het mij : „De hemel zelf als Schepper der Muziek

zij mijn getuige .... "
„De Schepper der Muziek!"
„Het was een liederboek van Mazzaferrata. En er was een lied
in voor nu, voor dit uur: Waar met zilveren voeten. Het boek was
gebonden in bedrukt perkament, en binnen stond in handschrift : „dubbele ijver verteert mij." En het papier was teer en
zacht, op de vouwen doorgesleten ; aan de uiteinden stierf h ,t
reeds af, zooals de bladeren in den herfst. Weet je 't nog. Dat
boek moet ook in die kist zitten."
Isabella stemde in met de fantasie van haar broeder, en glimlachte, maar wat pijnlijk om het wondje in haar lip.
„Vanina," zei zij, „waarom neem je je luit niet en zingt ons
zachtjes een liedje voor?"
„De zang van Thibaut de Champagne, roy de Navarre : Amors
me fait commencier Une chanson novelle .... " zei Aldo. „Of wel de
zang van Engeland, die zoo zacht is, op de woorden van Ben
Jonson it Tragico, die, welke eindigt : 0 so white, o so soft, o so
sweet, so sweet, so sweet is she ! Waaraan denk je?"
Vana aarzelde, bang, dat ze haar vroegere stem verloren had,
en dat ze nu voor het eerst met eene andere stem spreken moest.
Toen antwoordde ze:
„Je vroeg me te zingen en ik dacht juist aan de woorden
van dien anderen dichter: 0 zwaluwen, zusters zwaluwen, ik
weet niet hoe ge nog zingen durft 1 Ik smeek u, zing niet,
ten minste voor een oogenblik!"
„We zullen zoo dadelijk aan de zwaluwen vragen om stil te zijn."
„Ja," zei Isabella.
Werkelijk verscheurden de zwaluwen de extase van den langsten dag. Zoo nu en dan schoot eene vlucht vogels langs het
venster met de snelheid van pijlen.
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„Vana," zeide Aldo, „wat bevalt mij vandaag je melankolie."

„Mij ook," zei Isabella.
Met haar rug tegen de deurpost en het hoofd tegen het latwerk geleund, terwijl hare armen slap neerhingen, de lange bruine
wimpers half neer over het glanzend email der oogen, stond
Vana als iemand, die, terwijl hij zich voelt wegsterven, zijn eigen
ziel tusschen zijn tanden terughoudt en deze proeft. Haar mond
was even vertrokken, als door het sap van sommige kruiden,
welke, wanneer men er op kauwt, de spieren van den glimlach
prikkelen.
„Isa, herinner je je nog dat schilderijtje van Cesare da Sesto
in die mooie vergulde lijst, dat wij in Frankfort zagen?" zei Aldo.
„Het is een Santa Caterina d'Alessandria, in een land met bosschen, water en bergen ; ze is in het groen gekleed en houdt haar
hand op het getande rad van haar marteltuig. Haar witte vingers
zijn vlak bij de wreede ijzeren tanden. Maar de muzikale geest
van dit schilderij drong in mijn ziel. Ik weet nog hoe jij zei: „Hare
vingers drukken zoo licht op het wiel alsof ze de toetsen van
een clavecimbel beroeren."
Ja.
„Zoo ziet Vana er heden uit."
Zwijgend luisterde Paolo Tarsis naar het fantastische gesprek.
Het uiterlijk en de stem van den jongen man wekten bij hem
een doffe jaloezie, en de grootschheid van het vertrek en de adem
van het verleden, benevens al die beelden en teedere woorden
gaven hem een gevoel alsof hij stikte. Zoo nu en dan kwamen voor
zijn geest, de verre kale heide, zijn groote witte aeroplaan onder
het dak van ijzeren en houten staven; de blauwe kielen van
de monteurs, die zich om het vliegtuig bewogen. En voor zijn
oogen zag hij de groote wolken, die den hemel van zijne triomphen
tooien zouden. Toen in pijlsnelle vlucht de vogels het venster
scheerden, trilden zijn spieren van ongeduld en hoorde hij het
geluid van de schroef.
3
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„Wat vind ik dit heerlijk," zei Isabella, na eene korte stilte,
juist alsof ze in het weeke vleesch van een vrucht gebeten had,
en waarvan het sap haar in den mond spoot, want haar stem
vertolkte op zinnelijke wijze zelfs het kleinste geestelijke genot.
„Laten wij hier blijven," zei Aldo.
„Neem je Paradijs weer in bezit. We zullen van nacht eene
sinfonie van kikkers hebben, zooals je nog nooit gehoord hebt.
De kikkers van Mantua zijn beroemd, ze overtreffen in welluidendheid zelfs die van Pelavenna."
„Het is de korste nacht."
„Ik heb geen lust om te slapen."
Weer was hij zijn zuster genaderd met de gratie van een page.
Onrustig volgde Paolo hem met de oogen.
Hij was zoo mooi, veel mooier dan de twee anderen. De vorm
van zijn voorhoofd, boven de wenkbrauwbogen was die van de
Onsterfelijke jonge Goden ; en wie eens er naar keek, moest er
steeds weer naar kijken ; want onwillekeurig moest men wel de
volmaakte schoonheid ervan bewonderen. En hij zelf, bemerkend
hoe anderen hunne blikken niet richtten op zijne oogen, maar
even er boven, had steeds de gewaarwording, dat hij eene kostbare kroon droeg; en het scheen, dat zoowel de vlam van zijn
geest er door werd aangewakkerd als de vlugheid zijner bewegingen.
„Moeten we heengaan?" vroeg Isabella.
Zij bewonderde opnieuw het filigraan van de zoldering, waartusschen nog de vergeten bij gonsde, als tusschen de cellen van
een bijenkorf. En in de verschillende vakken zag zij haar naam,
en zag zij er het grootmoedige motto, de Alfa en de Omega, het
raadselachtige nummer XXVII, de muziekteekeus, de driearmige
kandelaar, het monogram en een bundeltje witte zegels. „Nec
spe nec meta ! Maar ik hoop, wat ik vrees, en vrees wat ik hoop."
„Voor jou," zei Aldo, „is die madrigaal van Gerolamo Belli
d'Argenta bestemd ; Vana zal ze je voorzingen: L'onde de miei
pensier portano il core, Hor ai lidi di speme, hor di panra ...."
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Plotseling stokte het gesprek. En de stralende oogen keken
elkaar vluchtig aan.
„Wat beteekent het nummer zevenentwintig?" vroeg Vana,
die met haar verwarde geest in bijgeloovige angst aan teekens en
voorteekens hechtte.
„Dat herinner ik mij niet meer," antwoordde Isabella. „Maar
't is een getal, dat ik misschien nooit vergeten zal."
Zij keek Paolo aan, om hem te helpen herinneren, dat zevenen twintig de datum was van den grooten wedstrijd op het daedalische feest. En die veelzeggende blik beloofde: daarna en
voor hem was het als het wapperen van de lange roode vlaggen
aan de toppen der staken bij het einddoel.
„En dat pakje papieren?" vroeg Vana.
„Dat zijn lootjes van het hasardspel," antwoordde Aldo, „die
uit de urn worden getrokken."
„Wit?"
„Ja, wit."
„Sta mij dat zinnebeeld af, Isabella", zei Vana.
„Of liever dat van de Pausen ?" zei Aldo,
„Wat is het zinnebeeld van de pauzen."
„Dat van de muziekteekens langs de lijn, die je daar ziet ; daar
hield Isabella het meest van."
„Jij, die zoo goed alles ontcijferen kunt, zeg mij eens wat erop
staat?"
De jongeling keerde zich om en sprong op den breeden vensterbank om dichter bij de kroonlijst te zijn, waarop de zoldering
rustte. De zoldering was gebeeldhouwd met ringen en rosetten en
slingers, waartusschen telkens de zinnebeelden herhaald werden,
behalve die van de pauzen, die alleen stonden op de smalle
lijn.
„Als ik mij niet vergis, is het de bassleutel; en verder de vier
tempi; dan de teekens der drie pauzen van afnemende lengte:
twee, een, eenhalf ; daarna een zucht van de kleinst mogelijke
;
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waarde; vervolgens de drie pauzen in omgekeerde volgorde en
eindelijk het teeken van de dubbele ritornel."
Allen keken peinzend naar boven ; de heldere oogen onderzochten aandachtig de teekens.
„Het is het lied van de stilte," zei Vana.
„Het lied, dat jij niet zingen zult, Moriccica," antwoordde
haar broeder, die nog op den vensterbank stond, terwijl hij met
de uitgestrekte hand haar schouder aanraakte.
„Wat een wonderlijk zinnebeeld, en wat diepzinnig! Isa, het
was jou dierbaarder dan alle andere, zóó zelfs, dat je op een feest
ter eere van Lucrezia Brorgia aan het Hof te Férrara verscheen,
in een gewaad, ,,,,geborduurd met die uitvinding der maat- en
pauze-teekens.""
„Ze is me steeds nog dierbaar", zei de toovenares. „En de
beteekenis ervan zei ik niet, zeg ik niet en zal ik nooit zeggen."
Ze glimlachte, het gelaat half in het lieht en half in schaduw.
„Van nu af neem ik het zinnebeeld der Pauzen weer in bezit,"
voegde zij er bij ; „en nu gaan we heen."
Zij keerde zich om naar de andere kamer, maar met een kreet
van bewondering bleef ze staan.
„Hoe is het mogelijk, dat wij dat niet gezien hebben?"
Vóór haar was een klein marmeren deurtje, een juweeltje van een
deur, geheel met graveerwerk versierd als van een monstrans. De
zwarte schijven in bas-relief aangebracht op den witten achtergrond
gaven er iets begrafenisachtigs aan, bijna alsof het de deur was
der grafkelder van eene der beruchte mantuvaansche vrouwen; van Livia of misschien van Delia, in een omhelzing gestorven.
Een versiering van griffioenen was op de architraaf; de achtergrond van de vierkante vakken schitterde van goudpailletten,
alsof ze met goudsteen waren ingelegd; en de figuur met een
geplooid peplum omkleed en de fluit van Pan omhoog houdend,
was de Muziek en was Isabella. Maar wie was daaronder aangebracht in bas-relief die naakte vrouw met op het hoofd de
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gesloten boekdeelen en onder de voeten een doodshoofd?
„Deze allegorie is al even duister", zei Aldo, terwijl hij neerknielde om het beeld beter te zien. „Heb jij het zelf aan Tullo
Lombardo geinspireerd?"
Ze bukte en leunde met beide handen op zijn schouders.
„Het lijkt op jou," voegde haar broeder er zachtjes bij.
„Ja", stemde zij onderworpen toe.
En beiden bleven aandachtig kijken, gingen er volkomen
in op.
De gebeeldhouwde figuur had evenals zij, lange gladde beenen
en hield de eene knie ver vooruitgestrekt, op dezelfde wijze als
zij zelf deed, waardoor haar gang, zoo buigzaam werd; en in de
strak getrokken rok zag men duidelijk de mooie lijn van haar
heup tot aan den enkel.
„Aldo, Aldo, jaag die bij weg!"
Zij sprong op en zwaaide om zich heen, daar ze de bij vlak bij
haar wang hoorda gonzen. Met één sprongetje was zij den drempel
over; en haar kreten weerklonken aldoor, want de bij vervolgde
haar hardnekkig; in haar kinderachtigen angst zwaaide zij met
haar armen.
„0, ze heeft me gestoken."
De bij, geïrriteerd door haar wild zwaaien met de armen, had
haar in de muis der linkerhand gestoken.
„Het doet pijn! Je moet het uitzuigen, Aldo!"
Aldo lachte niet meer. Zij stak hem haar pijnlijke hand toe,
en hij zette zijn lippen op het wondje.
„Ja, zoo is het goed?'
Hij zoog harder.
Het is genoeg."
Zij lachte en Paolo ontstelde, toen hij er de echo in hoorde
van dien lach, die hem zoo getroffen had, toen ze langs het kanaal
met de waterlelies reden, na het passeeren van die zwaar beladen kar.
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„Het is genoeg, het doet bijna geen pijn meer. Het brandt
alleen wat."
Vana keek boos. Haar zuster vulde met haar lachen het geheele
vertrek ; en dat lachen was vergezeld van zulke bevallige bewegingen, dat het was, alsof zij al dien rijkdom van blauw en goud
uitstraalde, zooals eene pauw zijn fraaie staart ontplooit.
„Ik herken het, ik herken het. Waren in die kasten niet mijn
fraaiste kleeren ? Waren ze niet behangen met crème fluweel?"
Ze had een snippertje van die kostbare stof ontdekt, dat nog
in een der reten aan het hout vastzat.
„Heb ik ze niet hier gelaten, mijne gewaden van brokaat, van
zijde en moiré?"
„Isabella! Isabella."
Aldo las den naam op de schildjes van olijvenhout.
„Toen was je ook al de elegantste dame van heel Italië," zei hij,
zooals gewoonlijk zijn zuster vleiende.
„Nu heb je als mededingsters Luisa Merati, Ottavia Santeverino
en Doretta Ladini; toen had je Beatrice Sforza, Renata d'Este
en Lucrezia Borgia. Toen vroeg de markiezin van Cotrono je om
het model van een sbermia nu vraagt Giacinta Cesi je het patroon
van een mantel. Wat waren, bij jou vergeleken, coup tisanes als
Ippolita Sporra, Bianca, Maria Sforza of Leonora d'Aragona?
Maar die Beatrice was je werkelijk een doorn in het oog. In twee
jaar tijds had ze zich vier en tachtig nieuwe japonnen laten maken!
En het vorige jaar maakte jij er voor de vier seizoenen drie en
negentig. En toen la Borgia huwde met Alfonso, had ze twee
honderd prachtige hemden 1 Jij overtrof ze beiden. Jij vroeg
aan je correspondenten te Milaan en te Férrara de nauwkeurigste
inlichtingen over de twee hertoginnen, betreffende haar kleeren,
om toch vooral niet bij hen achter te staan. Toen vond je ook
de nieuwe modes uit. Je was toen ook al verzot op smaragden,
en het was je gelukt den mooisten steen uit dien tijd te bezitten.
Te Milaan, Venetië en Ferrara had je menschen, die voor jou
;
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met de juweliers onderhandelden. Het was je niet genoeg de
mooiste juweelen te bezitten, ze moesten ook mooi gezet zijn;
ringen, kettingen, ceintuurs, knoopen, armbanden en zegelringen.
Je uitverkoren juwelier was die bekeerde jood, Ercole de' Fédeli,
die onvergelijkelijke kunststukken verrichtte in het graveeren
en de goudsmeedkunst. Waarschijnlijk is het beroemde zwaard
van Cesare Borgia, van zijn hand. Het is nu nog te vinden in
Casa Gaetani. En eveneens het zwaard van den markies van
Mantua, uit het Louvre..."
Het leek alsof hij den vierhonderd jaar ouden wijn gedronken
had uit een van die vazen van chalcedoon of jaspis, waarvan de
Ontslapene er een onnoemlijk aantal verzameld had in de kasten
der Grot in Corte Vecchio. Het verleden maakte hem dronken,
maar hij vond er een bijna ziekelijk genoegen in om de doode
dingen met de levende te vermengen, de twee eleganties tot één
te versmelten, om te wroeten in die twee intimiteiten.
Onbewust hielp ze hem, zooals ze daar stond, bijna onwezenlijk,
met starende oogen en den voortdurenden glimlach; den glimlach
van oude magnetiseerende portretten. Om hem nog meer op te
winden zei ze ieder oogenblik :,, Ik herinner mij nog veel meer!"
Ze deed alsof hij haar niets nieuws vertelde, doch slechts haar
geheugen opfrischte.
„De hertogin van Camerino, Caterina Cibo, liet te Mantua
haar kleeren maken onder jou opzicht, zooals Giaciuta Cesi nu
nooit naar haar modiste gaat, of jij moet haar vergezellen."
„Ik herinner mij .... "
„Toen je in Frankrijk kwam bewonderde ieder je smaak, evenals nu de oogen der Parisiennes je verslinden als je uit een théater
komt of een veel bezocht salon binnentreedt. Zelfs Francesco I
vroeg jou om een gewaad voor eene zijner vrouwen ; en Lucrezia
Borgia, je rivale, moest zich tot jou wenden om een waaier,
bestaande uit gouden staafjes en zwarte struisveeren, nadat ze
te vergeefs getracht had je kapsel in tulbandvorm na te maken;
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dat kapsel, waarmede je op het schilderij van Titiaan staat."
„Had ik toen ook kastanjebruine haren?"
„Kastanjebruin, maar met een blonde weerschijn, en omdat
je ze toen zoolang in tulbandvorm gedragen hebt, daarom maak
je er nu twee vlechten van en draait ze ineen en steekt ze vast
met haarspelden, en zoo maak je jezelf een heel klein hoofdje,
wat ik veel mooier vind."
„Had ik mooie handen?"
„Nu zijn ze mooier: ze zijn langer en magerder. De rechterhand
door Vecellio geschilderd, met een ring aan den wijsvinger, heeft
wel dunne vingers, maar de hand zelf is te dik. Om ze mooier
te maken kocht je de fijnste schaar en het beste nagelvijltje wat
je vinden kon, en je bestelde je handschoenen te Ocagna en te
Valenza, heel zachte en geparfumeerde."
„Dus toen hield ik ook zooveel van parfum?"
„Je was er dol op. Je maakte ze zelf en je gaf er den naam aan
van „perfecta perfumeria." Je mengsel was buitengewoon. Allen
smeekten om de gunst van een fleschje. Je gaf ze aan koningen,
koninginnen, kardinalen, vorsten en dichters. En je Federico,
als hij in Frankrijk was, en je hem geld stuurde, vroeg er altijd
om en ik geloof eigenlijk, dat jij hem evenveel parfum als geld
stuurde."
„Was jij toen niet Frederik ? Ik herken j
Beiden lachten hartelijk. Ze namen elkander bij de hand en
keken elkaar in de stralende oogen.
„Maar dikwijls zondt je hem in plaats van geld een doos, die
vol schulden was?"
„Wel neen!"
„Zeker wel; je zat tot over je ooren in de schuld!"
„Federico !"
„Je had altijd een waanzinnige begeerte om alles te koopen,
waarin je lust had ; en dan kon je het niet betalen. Het gevolg was:
schuld op schuld."
.
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„Dat is ni: t waar."
„Zelfs aan Zijne Heiligheid, aan Sermoneta, aan Chigi ..
Ik weet alles. Uit dien brief aan Trissino : Groot gebrek aan geld ...."
„Federico stuurde mij niets."
Want ik moet nog veel geleende dukaten terugbetalen ...."
„Federico !"
,En je gaf je juweelen in pand."
Zij lachten als dwazen met een onweerstaanbare vroolijkheid,
die alle droomen op de vlucht joeg. Maar ze vergaten, dat ze niet
alleen waren, en de twee anderen voor het venster schenen wel
toeschouwers te zijn van een mimenspel.
„En de maskers, de maskers!"
„Welke maskers ?"
„Wat was je daar dol op ! In Ferrara werden er heel wat voor
je gemaakt. Je stuurde er honderd naar Valentino ; honderd
maskers voor Cesare Borgia!"
„Wat bevalt mij dat alles," zeide Isabella op veranderden toon,
want achter zich voelde zij de vijandige stemming der twee anderen ; en de lust tot kwellen bekroop haar weer.
„Wie weet, misschien zijn er nog wel in die kast."
„Een oud masker, een oud gewaad, een oude ketting. Doe die
kast eens open."
Ze opende haar. Een muffe lucht deed haar terugdeinzen.
„Ze is vol spinnewebben," zei ze, haar weer sluitend.
„'t Zal het borduurwerk zijn van dat Grieksche meisje, dat
Costanza d'Avalos je toezondt."
Het was de laatste glimlach geweest, want uit de open kast
had zich een weemoedige zucht verspreid ; het was de geest van
de Pauze, het gezang zonder woorden, de gloed zonder de harmonie.
„Laat ons heengaan."
Zij ging door het kleine deurtje en steeg het trapje van dertien
treden af. De anderen volgden haar zwijgend. Hun schreden
...

?
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weerklonken door een langen witten gang; toen langs een uitgesleten trap, vervolgens kwamen zij in de schaduw van een
groote zaal, waarin schelpvormige nissen waren ; groenachtig van
tint. Een deur knarste op roestige hengsels. In de opening was
een reusachtig spinneweb, dat zilverglansde in het avondlicht;
over de steenen kroop een zwarte vleermuis en een grauwe hagedis ;
de eene glipte weg en de andere vloog plotseling omhoog en het
scheen alsof het spinneweb eensklaps bezield werd.
„En altijd keert de betoovering weer!"
Met eene diepe ademtocht boog de jongen zich over de loggia.
„Heeft de schoonheid geen medelijden met ons ? gunt zij ons
geen verpoozing?"
Allen ademden vrijer uit in den hemel van Virgilius, en in hun
fel bewogen gemoed daalde een oneindige vrede. „De dag zonder
einde!"
Een frissche geur steeg op uit de wilgen, uit het gras, uit het
riet; het was als een ademtocht uit den mond van een boschnimf,
die met gretigen teug de koelte van een bron gedronken heeft.
„Wat zullen we doen?"
Ze stonden op een omrasterd terras vlak tegenover de waterpoel. Achter hen zweeg in verlatenheid het groote grasveld, waar
vroeger de tournooien gehouden werden. Het was omgeven door
kolommen en galerijen, die eens getuigen waren van de twisten
der barbaren. Vóór hen was het licht, oppermachtig en rein, als
in eene wereld zonder schaduw en het steeg omhoog tot aan het
kristallen empyrium.
„Zuster, zuster, zie je het niet ? zie je het niet ?" Een verslappende
angst deed het hart van den jongeman leegvloeien en deed dit
dan plotseling weer zwellen met heftige onstuimigheid, alsof eene
menigte van schreeuwende ruiters uit het duister opdoken en
galoppeerden over heel de aarde.
„Isa, je handen zijn van zuiver marmer."
Wonderlijk mooi waren haar handen, zooals ze rusten op de
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roestige leuning. Onbeweeglijk waren ze, werkelijk als marmer,
alsof alle bloed er was uitgetrokken, en ze door de opperste kunst
waren hervormd. Zij was een wezen, sidderend en hijgend van
droefheid, van verlangen, van herinnering, van vrees en van belofte, met de' handen van een standbeeld.
„Doet de steek je nog pijn?"
„Ze brandt alleen maar."
„Je bent al twee maal gewond. Wacht je voor de derde keer."
De marmeren hand zond een gebaar van smeeking naar de
schoonheid van den puren avond ; toen raakte ze heel even de lip
aan, die niet meer bloedde. Tegen het onbewogen zilver der lucht
vlogen pijlsnel de zwaluwen. Het hoofd van den broeder neeg
over tot haar schouder. Hij wachtte op iets, dat hem niet gegeven was ; en hij wist niet, wat het was ; en de stem van zijn ziel
was een luide klacht, al uitte die zich ook in kleine woorden.
„Wat zullen wij doen ? Je zult me toch straks niet opsluiten
in een kamer van den eenen of anderen herberg ? Slapen wil ik
niet."
Paolo Tarsis keek naar het gelaat van dien jongen gevallen
god; dat gelaat zoo bewogen door wereldsmart; en de spijt om
zijn vijf en deftig jaren van ondervinding woog hem zwaarder,
bij het zien van die onrust die bevallig was, als koortsige beterschap. En iedere houding van den jongeling tegenover zijn zuster
kwelde hem onnoemelijk.
„Ga met mij mee op de heide," zei hij.
„Om het ontwaken van Icaros bij te wonen?"
„Om den morgen af te wachten."
„Onder een vleugel van je groote aëroplaan?"
„In den vroegen ochtend zal ik een proefvlucht doen. De eerste
en de laatste sterren zijn deze kunst gunstig gezind."
„Is Hesperos je goede geest?"
Aldo keek den samensteller der vliegmachine niet aan, maar
het hoofd geleund tegen den schouder zijner zuster keek hij in
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den hemel van Virgilius. Alles was rein als in de goddelijkste der
herderzangen. Geen zuchtje bewoog de biezen of de pluimen van
het riet, noch de vlammetjes der papavers of den waterspiegel.
Slechts het koor der kikkers bracht een bewijs van leven, rythmisch als de trillingen in de lichte lucht.
„Welke andere hemel, als het niet deze is, zal zich een firmament kunnen noemen ? Je zult heden avond kunnen vliegen naar
de oneindigheid ! Leer het mij 1"
Droomerig keerde hij het hoofd om en keek den man aan; hij
zag in diens trekken den onverzaagden wil; in dat gele magere
gelaat den geest der overwinning; het oog bliksemde, als dat van
een zeeroover; de scherpe hoeken schenen gemaakt om evenals
een wig, allen weerstand te breken; de roode mond werd door
de harde kaken gedragen als rijpe vruchten in een stalen tang.
En een plotselinge spijt overviel hem, omdat die man noch zijn
metgezel, noch zijn meester was.
„Ik zal het je leeren," zei Paolo Tarsis, met iets nederbuigends
in zijn stem, zooals men ° een kind antwoordt, dat om een stuk
speelgoed vraagt. En hij lachte.
Een schaduw viel op het hoofd van den droomer, en in zijn
ooren was een verward geruisch. Het hart klopte hem in de keel,
want toen Tarsis lachte, zag hij een bloedstraaltje tusschen twee
tanden in, benevens eene kleine zwelling aan de lip.
„Aldo, wat scheelt je ?" vroeg Vana. „Wat wordt je bleek!"
„Ben ik bleek? Dat komt door het licht. Mij scheelt niets. Jij
lijkt ook bleek."
Hij was niet in staat zijn blinde angst te beheerschen. Zijn
kaken klapperden als van schrik. Hij boog zich over de balustrade,
en verbeeldde zich, dat het kloppen van zijn pols door het ijzer
weerklonk, zooals de hamerslagen op het aanbeeld. De zwaluwen
waren nu weg; ze hadden zich teruggetrokken tot aan de uiterste grens van het water y maar hij hoorde ze terugkeeren naar de
loggia, met een kracht, zoo- onstuimig en vernielend als wilden ze
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hem meesleepen. In den tijd van een oogenblik zag hij de verre
beelden uit zijn kinderjaren. Toen overmeesterde de wanhoop . zijn
ontstelde ziel.
„Addio I addio !" herhaalde hij in zich zelf, ofschoon hij niet
begreep hoe dat woord zich in hem vormde en opwelde uit zijn
hart, want het klonk slechts als een innerlijk gekerm, even ongearticuleerd als een kreet van pijn.
„Addio, addio 1" Hij verzamelde wat kracht, om zijn gezicht
weer in den gewonen plooi te brengen ; hij stond op en keerde
zich om alsof hij naar het verlaten grasveld keek ; en deed een paar
haastige schreden naar de deur, die al in schaduw was. Hij voelde
zich opgekropt van verdriet. Een waanzinnige begeerte om te
vluchten overviel hem en dreef hem voort tusschen de onbekende
muren, van den eenen drempel naar den anderen ; van gang tot
gang, van kamer tot kamer, door de eindelooze ruimte. Eerst
liep hij snel, met een nevel voor de oogen, als iemand, wiens
kleederen in brand staan en die brandende vlucht. Toen deed de
angst om zulk een dood, gedaanten voor hem oprijzen uit de
schaduw; zij vielen hem aan, en met zijn leed vergrootten ze zich
tot reuzen ; in de wanstaltigheden van hunne rossige lichamen,
die zich afteekenden tegen de vervallen muren, scheen zijn waanzin belichaamd. De scheuren, spleten en gaten leken wel de overblijfselen van hemzelf en al het goud, dof en gebarsten als het was,
leek wel de schim van zijn zwaren droom. En hij ging voort,
van den eenen drempel naar den anderen, van gang tot gang, van
kamer tot kamer, door de eindelooze ruine. Zoo nu en dan, als een
rukwind, bereikte hem de hooge zang van het moeras, het voortdurende gekrijsch der zwaluwen, de tonen van de engelengroet
en de zucht van zijn eigen ziel. „Addio, addio I"
De schaduw kwam niet door het venster naar binnen, maar
schiep zichzelf; zij kwam te voorschijn uit iedere holte, hing in
de diepten, hoopte zich op als een grauwe asch, werd tastbaar als
een zwijgende menigte. Een deur was vol van dreiging; een trap
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vol van verschrikking, een gang werd tot eenen afgrond.
„Isabella! Isabella!"
De naam echode als in een kelder; daarna verdubbelde zich
het leven der stilte, en nam duizende verschillende vormen aan.
„Isabella!"
De naam stierf weg zonder weerklank, als iets dat zich oplost.
Een violet licht straalde door de gaten in het dak. In de schaduw
bewoog zich een vleermuis. Een vochtige koelte drong naar binnen,
alsof door de scheuren het water der vijvers naar binnen droop.
„Isabella!"
Verdwaald in het binnenste der ruine, wankelde hij over de
uitgesleten vloeren, stootte zich tegen neergestorte balken en ging
tastende door verschillende deuren heen; hij beefde over al zijn
leden, wanneer hij iets vreemds zag. En in zijn angst moest hij
steeds denken aan dien kus, dien wilden kus van bloedigen wellust. Dit beeld drong in zijn pupillen, even onuitwischbaar en hevig
als de glans van den hellen dag in zieke oogen. Wellicht was hij
de plaats voorbijgegaan, waar die wreede monden elkaar ontmoet hadden. En een zee van tranen verhief zich in zijn borst en
in zijn ziel ; om niet in snikken uit te barsten herhaalde hij den
naam, die even te voren geklonken had tusschen het lachen door,
als losgesprongen kralen uit een gebroken snoer.
„Isabella!"
„Aldo, Aldo, waar ben je ? Ben je verdwaald?"
Hij ontstelde, toen hij de angstige stem hoorde, die beantwoordde aan zijn eigen angst; hij keek om, en achter in een somberen gang ontwaarde hij een schaduw in de schaduw.
„0 Vana !"
Zij snelden elkaar tegemoet. Zij spraken niet, beiden waren
tot tranen toe bewogen. Zij waren alleen; en geen voetstap werd
gehoord. En zij keken elkander niet aan, maar omhelsden elkaar
wanhopig.

II
Onverwachts hadden de Latijnen zich den eersten menschelijken
vleugel herinnerd, die in de Middellandsche zee viel; dien
icarischen vleugel, samengesteld uit hazelroeden, het drooge
darmnet van den os, en de slagpennen van roofvogels. Un'ala sul
Mare e solitaria, had de dichter geroepen:
Chi la raccogliera, Chi con pii forte
lega saprà, rigiugnere le pen il e
sparse per ritentare il folk volo ?

Onverwachts hadden de Latijnen weer gedacht aan den droom
van Nibbio, die Daedalus in de wieg bezocht ; Daedalus, den schepper van beelden en machines, den niet gepijnigden Prometheus;
hij, die in zich had: de wortel en de bloem van den volmaakten Wil ;
en die wieg was moeilijk te bereiken als ware ze het nest zelf der
bovenmenschelijke begeerte, opgehangen in het Onbekende. Als
bliksemflitsen van glorie verschenen, over de vlakten, de meeren
en de heuvels van het schoone Italië, wederom andere menschelijke
vleugels, rood van het bloed der vermetelen, gebroken als de
beenderen, verscheurd als het vleesch, onbeweeglijk als de dood
onsterfelijk als in de ziel de begeerte tot vliegen is.
Iemand uit het barbarenland had het gewaagd de schaduw van
Icarus te ondervragen; ook hij had aan de loten van den wilg de
buiging van het leven gegeven, hij had het lichte samenstel bedekt met een nog lichter weefsel, hij had den wind bestudeerd en
geluisterd naar de woorden van zijnen Voorganger: „Niets ontbreekt hem nog dan de ziel van den vogel, die moet gevormd
worden naar de ziel van den mensch."
En hij had haar nagemaakt, zich in de lucht verheffende met
bedachtzame kracht ; en iederen dag vloog hij langer, vloog hij
hooger, totdat hij ten laatste in den harden duitschen grond den
indruk liet van zijn lijk, zooals de Helleen aan het azuur der
helleensche golven de glorie van zijn naam had gelaten. Zijn
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leerlingen waren gekomen ; ze hadden de brokstukken verzameld,
ze hadden de machine weer samengesteld en versterkt ; en ook
zij hadden de gebogen staven en het strak gespannen linnen met
bloed bevlekt. Nu niet langer bij de zoete koelte der Middellandsche
zee, maar bij den frisschen bries der Atlantische Oceaan, had de
hoop der overwinning zich gevestigd en versterkt ! Op een ruwen
wintermorgen, op de naakte duinen bij eene baai van den Oceaan,
was het wonder volbracht. Twee zwijgende broeders, zonen van
het vredige Ohio, onvermoeid in het beproeven en opnieuw beproeven, en in het doen stijgen van de gevleugelde machine hadden de kracht van twee schroeven versterkt met de volharding
van hun twee harten:
Toen vatten de Latijnen weer moed. Het scheen dat de nieuwe
machine den mensch boven diens lot verhief, hem niet slechts een
nieuwe heerschappij gaf, maar ook een nieuw zintuig. Evenals
het voertuig van ijzer en vuur met zijn bliksemsnelle vaart tijd
en ruimte verslonden had, zoo triomfeerde het werktuig van
Dedalus ook nog over de zwaartekracht. De Natuur moest één
voor één zijn verboden opheffen. Tegenover het omsluierende
masker van het geheim, straalde het glanzende gelaat der vermetelheid. De duivel der wedkamp trok den strijder voort tot op
den rand der steilste afgronden. De dood was een Circe ; maar een
Circe, die als een zonnevrouw, de redeloozen hervormde tot helden.
Zooals geheel Hellas in beweging kwam om een krans van wilde
olijfbladeren, zoo werd de Zomerzon heilig aan de stervenden. In
elke kreet der menigte was het begin van een loflied, maar de
suizende snelheid der machine, deed het dadelijk verstommen. De mensch stond klaar tot den worstelstrijd tegen wind en
lucht, nu niet meer met een bronzen schild maar met een vleugel
van hennep.
De hemel, zich welvend over de vlakte was een reusachtig
azuren studieveld, omsloten door de wolken, de bergen en de
bosschen. De menigte trok naar het schouwspel toe, als gold het
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een hemelvaart van haar eigen geslacht. Alle hoofden hieven zich
omhoog. Men ging erheen als naar een volksvergadering. De plaats
geleek op een arsenaal of een citadel. De lange rei van afdaken,
samengesteld uit balken en planken met dubbele helling zagen er
uit, alsof ze er vroeger gebruikt werden als bergplaats van ontwapende of oude galeien. Op de spitsen der staken, en op de
uitzichttorens wapperden veelkleurige banieren en vlaggen. En
evenals de oude wapenschilden van de stadswachten, waren de
voorzijden vroolijk beschilderd met de kleuren van alle naties, met
emblemen en met de vanen der stuurlieden van den vrijen hemel.
Als een symbool der eeuwigheid verrees in het midden van het
veld, hoog op een romeinsche zuil, het standbeeld der Niké. Als
een uiting van volmaakte schoonheid stond het daar, tusschen al
dat kunstelooze maaksel van hout ; samengesteld uit een hoogere
materie, bestraald door den geheimzinnigen schijn van de eeuwen en
van de geesten der aarde. Bevrijd uit zijn duistere gevangenis, het
sombere museum vol brokstukken van altaren, zuilen en amforen,
was het afgedaald langs de verlaten steenen trappen, met gras
bedekt; was het hierheen gekomen, niet op een zegewagen, maar
op een boerekar getrokken door zes lombardijnsche ossen langs
den weg, die naar de landstreek van Virgilius voert. Het stoere
landvolk was zijn geleide geweest. Hoog op het korinthische kapitool versierd met beschadigd loofwerk, leefde het nu in den
hemel, als eertijds, toen het jeugdige hoofd, de machtige schouders
en de punten der arendsvleugels, den tempel bekroonden welke
door Flavius Vespasianus, den stichter der amphitheaters, werd
opgericht. Groen als de krans van lauwerblaren, en grijs als die
van den olijfboom, op de slanke zuil met haar donkere groeven
strekte zij met een geheimzinnig gebaar de hand uit, met de afgeknotte vingers, waaraan nog een glinstering was van het goud uit
den keizerstij d.
De nieuwe mededingers kenden haar niet, noch vereerden zij
haar; maar zij vreesden haar als een voorwerp, dat men ontwijken
4
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moest. Allen hadden slechts oogen voor de seinpalen en voor
de aanwijzingen der vlaggen.
„Wat zegt de windwijzer?" vroeg Paolo Tarsis, die bij zijn
machine stond om de spanning der staaldraden te onderzoeken,
terwijl zijn eerste monteur juist den motor op gang had gebracht.
Hij luisterde scherp naar de gelijke beweging der zeven cylinders.
„Meer dan tien meter per seconde," antwoordde Guilio Cambiaso, die op de tabel van den semafoor keek naar de witte schijf
naast het zwarte en roode vierkant.
„Er zal niet gevlogen worden."
Men hoorde het rumoer van het volk, dat ongeduldig werd.
„Zullen we het beproeven ?" zei Paolo Tarsis.
Hij liep naar het eind van het afdak ; en keek naar het wapperen
der vlaggen boven aan de staken, onderzocht de ruimte met den
blik van den jager en den zeeman. Over de heide blies een frissche
wind; en de lucht was grootsch, als de luchten boven zeeslagen,
waar de vormen der wolken even heroisch doen als de voorstevens
der schepen en de standaarden. Onder de enorme, glanzende
wolkenmassa's, waren de bergen van het Gardameer donkerblauw
getint; achteraan stonden heuvels zacht golvend als de zee; en de
populieren op de grens van het land van Ghedi waren zilverkleurig.
De wijde hemel was verlaten en stom; noch het reppen van vogelvleugels, noch vogelgekweel onderbrak de volkomen stilte ; alles
wachtte op den mensch.
„De wind zal aanstonds gaan liggen," zei Paolo. „Ik zal vandaag
trachten de records van Edgard Howland te verbeteren; zoowel
wat de duur, en de snelheid als de hoogte betreft."
„Ik ook," zei Guilio Cambiaso.
Zij keken elkaar in de trouwe oogen, glimlachend ; zij waren
mededingers en broeders. Hun vriendschap dagteekende reeds uit
hun eerste jeugd ; zij was ontstaan op de brug van een oorlogschip,
in hun eerste dienstjaren, toen zij bij iedere lente weer geloofden,
dat eindelijk de tijd gekomen was, waarop ze met de kanonnen
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op een ander doel konden mikken, dan op de schijf bij den
schietwedstrijd op de reede van Gaeta. Die vriendschap was
hechter en hechter geworden in de hel der onderzeesche booten ; in
het afgesloten schip, waarin slechts plaats is voor den stuurman
of den strijder; tusschen de rook der verbrande petroleum, en
de dampen der benzine ; in de mengsels van waterstof en zuurstof
ontsnapt uit de elektrische accumulatoren ; onder het voortdurende gevaar van ontploffing en onverwachte duisternis, veroorzaakt door kortsluiting; in de worsteling om wakker en oplettend te blijven bij het slaapwekkende vergif van het koolzuur;
in de onafgebroken stilte der uren, lang als dagen ; met het oog
gericht op den quadrant en het oor gespitst op de metalen taal
van het meetinstrument of het roer. Hier hadden beiden langzamerhand als het ware het zintuig voor de derde afmeting gekregen,
terwijl zij manoeuvreerden met het horizontale stuur, waarbij
zij, na onnoemlijk veel ondervinding, de onstandvastigheid in de
beweging der as konden verbeteren ; want door de geringste oorzaak heft de onderzeeboot haar voorsteven uit het water op of
doet haar duiken met de punt naar den bodem.
Daar de discipline hen tegenstond, en zij meer vrijheid van
handelen begeerden, namen zij ontslag uit den dienst. Samen
hadden zij een jarenlange reis ondernomen naar het verre Oosten ;
Zij hadden Korea, China en Mongolië doorkruist en waren de
Chineesche muur omgetrokken. Ze hadden bergen beklommen,
rivieren overgevaren, door steppen gedoold, op goed geluk een
verblijf zoekende in de steden, op hat land of langs de kust. Toen
waren zij gegaan naar de Filippijnen, door de Solo-archipel, Tasmanië, Indië, en Arabië naar Egypte. Ze hadden van hun ziel en
hun lichaam alles gevraagd wat die geven konden en meer nog:
in beiden was de volharding tot een instinkt geworden, dat gediend
werd door de snelheid der gedachte ; hun weerstandsvermogen was
onbuigzaam geworden als hun ruggegraat. Zij hadden hun huid gehard tegen koude en hitte. Ze droegen dunne kleerera, zoowel in het
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ruwe sneeuwland van Korea, als onder den tropischen vlammengloed van Mindanao. Ze hadden vier dagen lang gevast onder een
marsch van honderd dertig mijl in de woestijn van Altai; ze legden
in twee en dertig uur ongeveer tachtig mijl te voet af, dwars door
het eiland Negros heen, om tijdig een Spaansche boot te bereiken,
welke slechts ééns in de zes weken voer. Te paard waren zij door
de steppen gegaan, achttien uur van de vier en twintig en dat
weken achtereen zonder moe te worden. Van het eene avontuur in
het andere, van de eene worsteling in de andere hadden zij eene
behendigheid gekregen die de krachten verveelvuldigt, vooral ook
door de anatomische kennis van het lichaam, welke hen hielp bij
het regelen hunner bewegingen. Een hunner was in staat geweest
om in een indischen tempel een zwaren steen op te heffen, alleen
door een zekere manier van hem in evenwicht te houden. Ook
had hij zijn handen zoo buigzaam gemaakt, dat hij, eens in Luzon,
erin geslaagd was ze los te wringen uit de ijzeren ringen, waarmee
ze waren vastgeketend. En zoo sterk waren deze handen, dat de
druk zijner vingers op den krachtmeter acht en negentig engelsche
ponden aanwees en den sterksten ellepijp konden fijn drukken.
Maar hoe dikwijls hadden ze niet, moe van het omzwerven op
den harden beganen grond, teruggedacht aan hun onderzeesche
tochten, en zich het leven in de zwijgende diepte voor den geest
gehaald ? Hoe vele malen, zelfs bij hetgeen ze later aanschouwden
hadden ze zich niet de onvergelijkelijke manoeuvres herinnerd: het duiken van het schip, het ruischen van de golven tegen
het dek, het geluid der motoren bij het ontploffen der benzine en
dan plotseling de dampen tusschen de metalen wanden ; de commandotoren alleen nog boven het water uit, als op wacht ; dan, nog
slechts de punt van den toren met zijn ramen, als in hinderlaag
boven de oppervlakte ; eindelijk de geheele boot ondergedoken,
alleen de lange buis der periscoop met zijn glazen oog nog zichtbaar, en ten laatste : de algeheele onderdompeling, de totale overstrooming, het doel in het oog gevat, de torpedo in de ruimte
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onder den voorsteven gereed; de fatale tocht in de onderzeesche
stilte, het onbemerkt lanceeren der torpedo tegen den reusachtigen
kiel van het vijandelijk schip.
Op een goeden dag hadden zij te Cavio een wonderlijk man ontmoet. Hij had zijn hoofd omwikkeld met een band van linnen
en keek strak omhoog in de vlammenlucht, zonder zelfs te knippen
met zijn oogen, alsof deze voorzien waren van een derde ooglid.
Hij keek naar de vlucht der raven en der sperwers, die op groote
hoogte rondvlogen. Was het een dweper, een waarzegger?
Het was een vogelkenner, die begeerig was het geheim te ontdekken om zonder vleugels te vliegen. Hij heette Léon Dorne. Gedurende eenigen tijd was hij hun een ijverig en verstandig metgezel geweest op hun nieuwe onderzoekingstochten. De twee, die zoo
langen tijd gemanoeuvreerd hadden met de onderzeesche boot,
pasten hun ervaring van de derde afmeting thans toe op de lucht.
„Alis non tarsis", zei de vogelaar, terwijl hij eene toespeling
maakte op den achternaam van Paolo.
Op de rotsen van Mokattan, die glanzen als het albast der moskeën, komen des morgens de kale gieren. Zij koesteren zich in de
zon, die de dauw doet drogen op hun uitgespreide wieken en op de
teedere schachten van hun veeren. Soms schudden zij de vleugels
om zich te oefenen en plotseling stijgen zij dan omhoog, slingeren
zij zich de lucht in zonder wiekslag.
Zij schieten omhoog en dalen daarna met den bek in den wind,
en draaien rond, terwijl zij de geheele omtrek bespieden. Dan
hangen ze als onbeweeglijk in de lucht, stijgen en dalen weer,
steeds zonder een enkelen wiekslag!
De oppervlakte der poelen van Mareotide is overdekt met
zwemmende nimfen, die onverwachts opvliegen met het geraas
van zwanen. Dit zijn de pelikanen met hun roode oogen, de ernstige
pelikanen met hun krop.
Men hoort hun rauwe kreet, en het klappen der breede zwemliezen als ze zich neer zetten op, het eilandje van modder. Dan bui-
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gen ze, onder nog luider geraas, den hals tusschen de schouders;
en, zich verheffend tegen den wind in, doen zij den ernst van het
moeras in lieflijkheid verkeeren. Ze klapwieken niet, maar zeilen
op de wolken.
De eindelooze waterlanden van Barari, waar het riet groeit en
de tamarisk in het brakke slik; waar steenbrokken opgestapeld
staan als vergeten ruïnes van steden zonder naam, nu dienend
tot nest aan dynastieën van watervogels, over deze landen zweeft
de griffioen, speurend op den oever of er soms het kreng van een
buffel is aangespoeld. Soms scheren er in snelle vlucht gieren en
kraaien overheen als schaduwen van den dood. Door den honger
worden zij gedreven naar de grens der woestijn!
0, de hartstocht der woestijn ! Zichtbare trilling van een vlam
in de dorheid, elektriseerende geur van de vlakte, die in afwachting
ligt, als de groote arend eenzaam boven de roode torens van
Khamsia in één oogenblik het gezichtsveld van het meest scherpziende menschelijke oog te buiten gaat, en, beladen met het noodlot der rumoerige en van treurnis vervulde stad, voor immer
verdwijnt!
„Alis non tarsis," De twee vrienden hadden dagen lang geleefd
in gepeinzen over zulke tooneelen, en droomend over avonturen
in de lucht. In het vaderland teruggekeerd, hadden ze met taai geduld de onderneming voorbereid. Eerst begonnen ze eenvoudige
apparaten te bouwen, werkelijke vliegtuigen zonder motoren,
gelijkende op de toestellen van de eerste proefnemers ; toestellen,
waarbij alleen gebruik werd gemaakt van den weerstand der lucht,
en die slechts in evenwicht werden gehouden door de instinktieve
neiging, die elk hangend lichaam kenmerkt. Om zich in 't zweven
te oefenen, hadden ze in Lario de helling van Ardea gekozen, de
rots van tufsteen, kunstmatig uitgehouwen ; de rots van Turno,
die den naam draagt van den hoog vliegenden vogel. Welk punt
kon beter geschikt zijn voor het gevaarlijke experiment?
Alles drukt kracht en grootschheid uit in de muren van de
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oude stad, gesticht door een troep Achaeërs, door den zuiden wind
naar het strand gedreven. Het dal van de Incastro is vervuld van
dezelfde stilte, die heerscht in de grafkelders der eerste Rutuliërs.
De bergen schijnen een cyclus van versteende mythen ; de geesten
der geslachten lijken er rond te dolen; de vierkante steenmassa's
schijnen wel samengevoegd als met een cement, dat de eeuwen
trotseert, door het woord van Virgilius: et nunc magnum manet
Arde a nomen.

Hier hadden de twee kameraden gevoeld, beter dan overal
elders, dat de dood een vroolijk arbeider is.
Na veel proefnemingen hadden ze een lichte machine gebouwd,
waarvan de schaduw leek op de schaduw van de aëroplaan. Ze
droeg den mooien, italiaanschen naam van Ardea, en in dien
naam lag het plan zich te verheffen boven de wolken.
Deze machine en nog eene zelfde, stonden nu trillend onder de
afdakjes, wachtend om bestuurd te worden.
„Wij moeten vertrekken voordat het veld overvallen wordt door
het kleine gevogelte," zeide Tarsis, doelend op de vele geraasmakende toestellen, die er nooit in slagen zich van den grond te
verheffen.
„Zeg," zei Guilio Cambiaso lachend ; „weet je, dat zelfs de
negerkoning der boksers Sam Mac Vea van plan is te gaan vliegen?"
„En dat jongetje O'Neil."
„En de worstelaar Shrubb."
„En de wielrijder Mazan."
„En de zwemmer Geo Read."
„En de schaatsenrijder De Koning."
„En de spaansche balspeler Chiquito de Cambo."
En zij lachten met dien helderen lach, die zoo vaak geklonken
had, bij het rusten in de koude of onder de tenten ; dien lach,
welken zij nooit lachten met anderen, omdat hij een soort verbond
vormde tusschen hen, en een uiting was van de wreede spot, waar-
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mede zij menschen en gebeurtenissen beoordeelden. En in hen
was een gevoel van wrevel om het kleine groepje aristocraten, dat
zich vormde uit de nieuwe vliegmenschen.
„Heb je de gevleugelde aeroplaan van Adolfo Pado gezien?"
„En de multiplaan van Guido Longhi?"
De nieuwe hangars, met hun beschilderde fronten, op de wijze
der antieke schilden, hielden in zich geborgen de meest verschillende kunstige monsters, samengesteld uit de meest verschillende
materialen, met den meest verschillenden geest.
Tusschen de linnen gordijnen door, die opwaaiden door den
tocht, veroorzaakt door proefnemingen met de schroef, zag men
nu en dan de vreemde hersenschimmige vormen, die noch schoonheid, noch bruikbaarheid hadden, ontstaan uit een halsstarrige
manie of uit verwaande onwetendheid.
Blijkbaar waren die allen veroordeeld om het stof op te jagen en
den bodem te doorploegen: gebogen en puntige vleugels die bij 't
op en neergaan knarsten als roestige scharnieren ; aanhangsels van
langwerpig vierkante cellen als doosjes zonder bodem; zwevende
boomen, voorzien van een soort holle cylinders, als bakkerszeven;
lange ijzeren spillen met een groote cirkelvormige hoepel aan
weerszijden, gemaakt uit hout met katoen omwonden ; bouwsels van
staken en planken, die er uitzagen als dienden zij om de kamers te
ventileeren in de warme streken ; wonderlijke stelsels van staven,
dwarslatten, tuben, buizen; alles vervaardigd uit hout, uit metaal,
uit doek, gereed gemaakt tot een vlucht, die onmogelijk zou
blijken.
En iedere machine had binnen in zich zijn schepper, zooals het
spinneweb de spin. Onder of boven de vleugels, tusschen twee
openingen, achter de eenzame schroef of bij den radiator, nu zichtbaar, dan onzichtbaar, beheerscht of beheerschend, was de man de
gevangene van het door hem geschapen monster. Een enkele manoeuvreerde, als wilde hij opstijgen en wendde zich voortdurend
om het effekt te zien; en zoo zag men nu eens .vanvoren en dan
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weer op zijde het gebaarde gelaat van een braaf astroloog; met
twee opengespalkte oogen, die rood en gezwollen waren door slapeloosheid, door stof of door tranen.
Een ander, geschoren, dik, lachte vroolijk in zich zelf, met de
groote voeten op de plank, zeker er van, zijn toestel tot de sterren
te voeren. Een derde, mager en in verrukking als een asceet,
scheen voor een ideale weefstoel te zitten en zijn eindeloozen
stroom steeds verder te weven. Een vierde, koppig en somber, bedwong zijn woede tegen het niet in beweging te brengen toestel,
dat een werk van een tiental jaren had te niet gedaan ; het was,
alsof hij voor altijd op zijn zitplaats zat vastgespijkerd, als wilde
hij zeggen: Jij bent niet van plan je te bewegen, welnu dan doe
ik het ook niet. Eén was er, die er bleek en lijdend uitzag als een
gewonde op een baar, terwijl hij zoo nu en dan het hoofd ontmoedigd schudde.
Het tragische en het belachelijke wisselden elkander af als in een
gekkenhuis. De schim van den éénoogigen Zoroastro da Peretola
boog zich voorover, en liet het cyclopen-oog vol meewarigheid gaan
over de trappelende menigte.
Een onzichtbare grappenmaker, riep zoo nu en dan met wreed
schelle stem het fatale woord „Icaro ! Icaro !" Dan veranderde het
gemopper van de ongeduldige toeschouwers in eene uitbarsting van
voortdurend gelach.
„En toch", zei Giulio Cambraso, „die Icarotti met al te veel
vleugels, bevallen mij beter dan die huurlingen in hun wijde jassen
en korte broeken en leeren helmen, die ieder oogenblik zich beroemen op hun dapperheid.,
Het waren de mannen van de praktijk der vliegkunst, de overwinnaars in langdurige wedvluchten, die het nieuwe toestel beschouwden als een voertuig op drie elastische wielen en voorzien
van een enkel- of dubbelvoudige zeilbekleeding. Zij stelden hun
huid en hun ijver in dienst der fabrieken van vliegtoestellen, nadat
zij den gunst van het volk gewonnen hadden voor_ het nieuwe spel.
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Zij hadden hun eigen manier van zijn en hun eigen taal ; hun
snoeverijen, hun grappen en hun spektakel.
„Waar kijk je naar, Paolo?"
„Naar niets."
„Er zijn vandaag op de tribune vrij wat meer veeren en pluimen
dan in de vogelfokkerij van Malalbergo. Nu begint het optrekken
naar de omheining; de commissarissen hebben verlof gegeven."
„De wind draait. Het roode sein daalt en het zwarte stijgt: tusschen de zeven en tien meter. De witte vlag is geheschen."
„'t Is jammer, dat we er niet aan gedacht hebben om onzen
talisman, den reiger in den papieren kooi op te hangen aan den
dwarsbalk van onze hangars als amusement voor de dames."
„Word je moedeloos?"
„'t Is maar malligheid. Maar toch is er iets siniesters in die
sfinxen, welke zich raadselachtig bewegen tusschen de benzineblikken en de hangmatten der monteurs."
„Je bent strenger dan Dedalus, die zoo barmhartig was tegenover
Pasifaë."
„Dat is de wijsheid van den scherpzinnigen Athener ! Hij wist
ieder zijn juiste taak aan te wijzen ! Toen hij de beruchte koe voor
haar had gemaakt, wees hij een stier aan om haar bezig te houden.
En hij, die de vliegkunst beoefende evenals later Henry Farman,
landde in Sicilië, bevrijd van de zorg voor een kind. Bewonderenswaardig voorbeeld!"
„Wil je mij waarschuwen?"
„Zelfs niet door een droom."
„Heb je de vriendin van Roger Nède gezien? Zij komt uit Kreta
en heeft nu haar koe-gedaante verwisseld voor een slangengewaad
„de chez Callot !"
Zij was bewonderenswaardig; bijna altijd was ze achter in het
ruwe getimmerte, als in de schaduw van een stille alcoof. Men
zag haar te midden van staaldraad en van de stof, door den wind
opgewaaid van den roodachtigen grond ; tusschen het puffen van
;
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den op gang gebrachten motor, tusschen de blauwe kielen der
monteurs, die dropen van zweet en van olie. Haar rok was zóó

strak gespannen, dat het scheen alsof het haar huid was ; duidelijk
kenbaar was zij door de uitgezochte bijzonderheden, die tot haar
wezen behoorden, zooals haar oogen, haar nagels, het dons in haar
nek en de lelletjes van haar ooren ; slank, geurig en zinnelijk, met
een mond, rood geverfd door menie en misschien ook wel doar deze
woorden:
„Uit het hart door schaamte gedrukt
welt de zoetheid van de vrucht
die doodelijk was, waarvan niets blijft
dan het zaad van den dood."

Zulke schepsels als zij, verschenen overal, waar de mannen zich
haastten om het spel te spelen, dat een spel kan worden van vuur
en van bloed ; levendig en gekunsteld, onzedelijk en vluchtig; nu
dicht bij als een bedreiging, dan ver af als eene larve waren zij, en
eender waren haar maskers, haar houdingen, haar manieren. Door
haar gelijkheid werden zij met haar honderd zichtbare hoofden de
belichaming der onzichtbare Ondeugd, want die hoofden met
de breede hoeden welden op uit de lange omhulsels der lichamen
als op de lange halzen van het monster van Lerna.
Maar andere hangars waren veranderd in vertrekken voor dt
wettige vrouwen, voor de bloeiende kinderschaar, zelfs voor voedsters en leermeesters. De geheele familie bewaakte den machtigen
vogel, wischte de dierbare druppels van het geniale voorhoofd,
duwde het werktuig van het nieuwe geluk naar het veld ter beploeging; stopte met de zachte handen de zachte ooren toe voor het
voorspellende geraas van het wonder; ze telde reeds het denkbeeldige goud der welverdiende premie en richtte haar hoop op den
ongevoeligen hoogte- of afstandsmeter. Dan duwde zij de wonderlijke ploeg weer naar zijn bergplaats, en betreurde er de hardvochtigheid des hemels en de Onstandvastigheid der zuigers.
„De wind draait. Een kwart naar het westen," zei Paolo Tarsis.

_
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„Hij blaast met vlagen, hij wil den aanval afweren. Ik vertrek.
En jij?"
In de verte had hij Isabella Inghirami ontdekt. En hij voelde
een hevige angst in zich. Zonder zich rekenschap te geven van
de oorzaak, wilde hij wederom Bene ontmoeting vermijden tusschen zijn vriendin en zijn vriend.
„En jij Giulio?"
„Dadelijk na jou."
„Heb je de schroef veranderd?"
„Ja."
„Ben je klaar?"
„Klaar."
„Tot weerziens in de lucht."
„Ik hoop je in te halen."
Ze drukten elkaar de hand, en waren op 't punt van te scheiden,
ieder op weg naar zijn doel: den vriend, alle anderen en zichzelf
te overwinnen. Maar Paolo Tarsis liep zijn tegenstander nog een
paar schreden na en drukte hem nogmaals de hand. 't Was alsof
zijn hart zwol in zijn gevoel voor zijn vriend, hij wond zich op
en voelde weer volkomen de waarde van de gave, hem door het
lot toebedeeld. Bijna iedere menschelijke vriendschap is gegrondvest op het beginsel van het „leeuwendeel." De een neemt meer,
dan hij geeft ; de ander geeft, maar ontvangt niets ; hij onderwerpt
zich en vernedert zich, volgt na en stemt toe, wordt getiraniseerd
en beschermd. Maar hun vriendschap berustte op gelijkheid aan
beide kanten: gelijke krachten, gelijke vrijheid en gelijke trouw.
Ieder mat naar de waarde van den ander zijn eigen waarde af, herkende in het humeur van den ander zijn eigen humeur; hij wist,
dat ze om beurten de zwaarste taak zouden krijgen en dat geen
enkele mededinger hun plaats kon vervangen. Hoevele malen had
niet de een den slaap van den ander bewaakt gedurende nachten
vol onrust, met de wapens in de hand ! En er bestond niets lie flijkers
of ernstigers dan die nachtwake, waarin nu voor den een, dan voor

61

den ander de groote zuider sterrebeelden een toekomst schenen te
scheppen.
Er was thans in het oog van zijn vriend een voortdurende vraag,
die hem echter niet over de lippen kwam : welke handen zijn het,
waarin je op het punt staat je leven te geven? Door welke glanzende nagels laat je j van je harde huid ontdoen?
Hij was hem nu achter na geloopen om hem op die vraag het
antwoord te geven: Herinner jij je nog dien stalknecht, die op dien
marktdag uit bravoure, heel alleen de vier pooten van dien jongen
stier samen bond en hem van den grond optilde? Zoo doe ik ook
met het sombere beest, dat binnen in mij groeit en me tracht te
overmeesteren. Ik bind het en hef het op en druk er het merk der
dienstbaarheid op. En ik schud alles van me af en reik je de hand,
en beiden gaan wij vrij ter overwinning."
Maar zijn metgezel, door een opkomende droefheid terneergedrukt, wendde het hoofd niet om.

Door het gordijn heen hoorde Giulio Cambiaso de stem van
Isabella Inghirami, rijk van klank, met dissonanten, overgangen,
sprongen en wisselingen, als een tooverzang, nu laag, dan hoog;
kinderlijk, bijna aanvallig ; dan opeens krachtig ; hevig ; plotseling
schel en rauw, oneffen en dubbelzinnig, als sommige stemmen zijn,
in de overgangsjaren. De stem had iets bijzonder levendigs en
ongewoons, iets onwerkelijks, dat hem tegelijkertijd aantrok en
ergerde. Toen nam hij de schroef bij de twee uiteinden en bracht
zelf den motor op gang. Het gedreun deed de planken trillen, het
gordijn opwaaien en joeg het stof op. Tusschen de plooien van het
gordijn verscheen plotseling een gelaat, bruin als een olijf. De wind
blies door de zijden rozen op den hoed, en hinderde de lange wimpers, die nederhingen over de licht verbaasde oogen.
„Pas toch op, alsjeblief juffrouw !" riep hij met een plotseling gebaar. „Blijf daar niet staan."
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Vana ging niet achteruit, maar gleed naar binnen, tusschen de
kier der gordijnen.
„Is er gevaar?"
„Als liet hout van den schroef breekt of schilfert, is de kracht
van den kleinsten splinter, die er af vliegt onberekenbaar."
Zij opende wijd haar groote oogen, licht als opalen.
De monteurs keken haar aan. Een schuine zonnestraal drong,
evenals in de hertogelijke zalen te Mantua, door een scheur in de
wanden en verlichtte de nerf van een vleugel, schitterde in het
stalen geraamte, en in de vier metalen van den motor: wit, geel,
rood en bruin.
„Kan dat gebeuren ? En als de schroef breekt onder het vliegen ?"
Haar stem beefde een weinig, en het scheen haar toe, alsof het
stroo van haar omkranste hoed, het geluid deed weergalmen als
het brons van een klok.
„De hemel geve, dat mij zoo iets nooit overkomt," antwoordde
de stuurman der hemelsche gewesten. Hij gevoelde zich als stond
hij buiten de werkeijlkheid, tegenover dit hem bijna onbekende
wezen; in een geestestoestand van vage herinnering.
„De dood is daar dus altijd nabij?"
„D ààr en overal."
„Dààr meer dan elders!"
„Hij is den metgezel van elk spel, dat waard is gespeeld te
worden."
„Dat is afschuwelijk."
Eensklaps stond de motor stil, de gordijnplooien kregen rust; de
stof viel; de armspieren strekten zich; de goddelijke schroef werd
weer een verticale as, geschilderd met de kleur der lucht. Het was
alsof de stilte een groot fantastisch wezen gedood had, hetwelk de
afgesloten ruimte van zichzelf had vervuld; een groote verblindende engel die strijdend was neergestort en op den grond uiteen
was gevallen als een brok klei.En de zonnestreep werd triestig,
zooals in de hertogelijke zalen; en de dingen werden droevig en
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welsprekend; de ijzeren haken, waaraan de geelkleurige lakens
hingen; de dekens van beige wol, de ruwe roode en bestoven schoenen; de oude kleeren, die aan de spijkers hingen, slap als waren
ze uitgeput van vermoeienis ; de blikken bussen, hier en daar
neergegooid en de snippers papier; wat vodden, een waschkom,
een spons, een leege flesch.
„Wees maar voorzichtig," zei Vana, met een zachte stem die
nog altijd beefde, bijna smeekend, een ontijdige smeeking.
„De voorzichtigheid is niets waard. Slechts het instinkt var,
moed heeft waarde en het noodlot."
„Uw vriend
Zij viel zich zelf in de rede en hernam toen snel:
„Vertrekt uw vriend Tarsis vóór u?"
„De monteurs brengen zijn toestel al in het veld."
„Hij is al te vermetel."
„Voor hem hoeft u niet angstig te zijn."
„Waarom niet ?"
„Men weet nooit, hoe of het komt, dat sommige menschen
voor 't gevaar geboren, er onkwetsbaar voor zijn."
„Gelooft u dat?"
„Zeker."
„Ook voor u zelf ?"
„Ook voor mij. Op Madoera, in de schaduw der pagode van
Visjnoe, heeft een waarzegger met een kaal geschoren hoofd, al
kauwend op beteibladeren, ons voorspeld, dat wij hetzelfde leven
lijdende, ook denzelfden dood zouden sterven."
„Gelooft u aan voorteekens?"
„Zeker."
„En waarom glimlacht u dan?"
„Omdat ik mij zoo juist herinner
„Wat herinnert u zich?"
Men hoorde het rumoer van het volk dat buiten de omrastering
stond. Nu eens klonk het dichtbij, dan weer ver af. Een paard
"
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hinnikte. De galop van een patrouille klonk luid over de heide.
„Giovanni, is hij vol?" vroeg Giulio Cambiaso den man, die de
benzine in de bus goot.
Met geweld had hij zich gedwongen om tot de werkelijkheid
terug te keeren, om dat onverklaarbare gevoel van afwezigheid en
distantie te overwinnen, waarmede zijn innigst wezen vervuld
scheen. Voor zijn geest kwamen de torentjes der pagode, de afbeeldingen van naakte torso's en geschoren hoofden, het volk van
goden, van duivels, v an monsters die gebeeldhouwd waren in de
lange donkere loggia's, in de tabernakels, in de nissen, en in de
pilaren, als bevuild door tallooze vleermuizen. Hij hoorde weer het
leven der koeien ; het geschreeuw der olifanten, die neerknielden in
hun eigen nest.
„Bijna vol," antwoordde de man, terwijl hij het kleine stokje uit
de opening in de bus trok, dat er was ingestoken om de hoeveelheid
te weten.
„Giet hem boordevol."
De man met zijn van zweet glimmend gezicht, schonk de benzine
uit een vierkante kan door een trechter. Daar de zon hem juist bescheen, zag men tusschen zijn gesloten vingers door het glinsteren

van de vloeistof.
„Wàt herinnert u zich ? Vertel het eens ?" zei Vana, verlegen aandringend en kleurend onder haar thessalischen hoed.
„Ik herinner mij, dat, terwijl de waarzegger zijn voorspelling
deed, er eene jonge indiaansche vrouw bij een koopman stond, en
zich plotseling naar ons omkeerde."
Hij zag, dat haar oogen droomerig stonden en dat ze vaag glimlachte.
„Als Olivigna zich goed bestreken had met curcuma-wortel, had
ze dezelfde zuiverheid van tint, die eigen is aan de delicate indoperzische miniatuurtjes, waarop de Schoone nederknielt om de
ziel der roos te drinken, terwijl de Ridder in gouden kleederen
voorbij komt op zijn gevlekt strijdros. Zij leek op u!"

65
„0, neen!"
„Als ik mijn oogen sluit, zie ik haar vóór mij, levend. Doe ik ze
open, dan zie ik haar nog duidelijker."
„0, neen!"
„Alleen heden draagt zij geen juweelen ; toen was zij er mede
behangen, voor het heilige feest. Van den koopman kocht zij purper
saffraan en een krans van gele rozen."
„Zulke als ik draag?"
Ze had zijden rozen op haar hoed en echte, frissche, tusschen
haar ceintuur.
„Ja, maar die van haar ging zij wegschenken, ze waren voor
de afgoden. Wij hoorden het geklingel der zilveren banden om
haar enkels, toen zij naar de twee groote standbeelden liep, die al
half onder de bloemen begraven waren. Een roos viel uit haar
blauw kleed op de steenen, waarin haar bloote voeten weerkaatst
werden. Haastig bukte ik mij, om haar op te rapen, maar het devote
meisje was vlugger dan ik."
„Daar is ze," zei Vana terwijl ze een gele roos uit haar ceintuur
nam.
En zij reikte hem de roos toe. En ze was verbluft dat dit woord
en deze beweging voortgekomen waren uit den geheimzinnigen
geest, waarvan zij vervuld was ; een wonderlijke geest van herinnering en terugkeer, waarvan zij de oorzaak niet wist. Maar toen
zij haar roos zag in het knoopsgat van dien bijna onbekenden man,
had ze wel willen uitroepen: „Neen, neen, ik deed het maar voor
de grap ; ik weet eigenlijk niet waarom. Geef ze mij terug. Gooi ze
weg. Ik ben dwaas geweest !" En toch was het haar aangenaam
en gaf zij zich geheel over aan de fictie. Evenals haar zuster, evenals
iedere vrouw, vond zij het prettig, om iemand anders voor te
stellen dan zij was, om in een denkbeeldigen bestaansvorm over
te gaan. Om de betoovering te doen voortduren had ze wel willen
zeggen: „En toen? Waar ging de Indiaansche heen, met haar zilveren banden; de Indiaansche, die zoo fijn was als een miniatuur5
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tje? Wat deed ze met haar saffraan en met haar krans?" Zij voelde
de olijfkleur van haar eigen gelaat, fijn, ovaal van vorm; zij verbeeldde zich de koude steenen te voelen onder haar bloote voetzolen, zij voorzag iets onbepaalds, het was als hopen en vreezen,
waarvoor geen reden bestond, als een tijdeloos gebeuren, als een
verborgen monsterachtigheid, die leek op de enorme steenen afgoden, onder bloemen bedolven. Ook scheen haar hare aanwezigheid hier fantastisch toe. Was haar wezen, nu ze hier in die hangar
stond, niet nog méér gaan gelijken opdat der Indiaansche voor den
tempel van Vischnoe, dan toen zij nog buiten de gordijnen
stond?
In haar hart werden hare gedachten ontbladerd, evenals, tegen
haar rok, de roos die ze tegelijk met die andere uit haar ceintuur
had getrokken.
„Is het mogelijk, dat ook ik mij herinner? Men leeft altijd in
een droom. Waarom ben ik hier? Dat is ook een droom, Isabella
zoekt me, Aldo zoekt me. De tocht, door de schroef veroorzaakt,
heeft mij meegevoerd als een stroohalm. Niemand heeft me gezien.
Ik weet me wel te verbergen. Ik ben ver, ver weg! Een groote
plotselinge liefde ? Soms trekt de liefde naar het uiteinde der aarde,
om een roos te brengen. Hij is de broer van Paolo. Hij heeft kleine,
blanke tanden als van een kind. Ik wil niet meer klagen. Zal ik
me kunnen troosten ? Soms wordt er een zucht geboren, die over
ons lot beslist. Wat zou Paolo er van zeggen, en Isabella? Het zal
hun ook leed doen. Misschien heeft hij mij al lief. Ik ben dwaas.
Maar wat is dit alles vreemd ! Zoo straks vertrekt hij, dan gaat hij
vliegen; dan stijgt hij in de lucht, gaat met mijn gele roos den
hemel in ; de roos ontbladert ; de blaadj es vallen, wie weet waar;
en alles eindigt, alles is vergeten. Eens zal ik een boek met miniaturen ontvangen
Ach, misschien is Paolo al vertrokken. Voor hem behoef ik niet
bang te zijn. Waarom niet ? Zij zullen denzelfden dood sterven.
In deze dagen is Paolo niet zacht tegen Isabella, o, neen ! Wat gaat
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het mij aan, wat kan het me schelen. Ik wil niets meer weten, niets
meer zien. Hij heeft oogen als van een leeuw. Wat zal hij van mij
denken? Ik ben van Madoera gekomen, met den waarzegger, die de
betelbladeren kauwt
Ach, het is niet waar. Mijn hart is niet hier. Zal ik hem de hand
drukken, als ik wegga ? Zal hij me later zoeken, mij willen terugzien ? Het licht doet me pijn, mijn dwaasheid doet mij pijn. Kon
ik hier maar blijven en zitten gaan op een van die planken om te
wachten, met een boek met miniaturen .... IJdele Vanina, kleine
Indiaansche met je zilveren banden!"
Zoo zonken de gedachten in haar hart als afgevallen bladeren.
Maar diep in haar bleef er een wreede ongerustheid als eene angst,
die haar gedreven had naar die onbekende plaats, als naar een
schuilhoek. „Ach, ik weet me wel te verbergen, ik ben ver, ver
weg!" Ze was van haar bloedverwanten gescheiden, ze was een
kwelling ontvlucht ; ze ademde nu in een soort van gelukssfeer, die
haar misschien nog verder zou meesleepen. En met haar verdriet
en haar verwondering; met haar vrees en haar hoop, met haar
herinnering en haar voorgevoel, kwam er een soort van wraakzuchtig genot in haar, toen ze een fosforisch lichten zag in de
leeuwenoogen en de kleine tanden zag blikkeren in den vollen
baard, die de kleur had van dof geworden geel koper. En alleen dat
genoegen was werkelijkheid, want al het andere was verward. En
zij voelde in zich haar jeugd als een onsterfelijkheid.
„Een roos verloren, een roos teruggevonden ! Wie zendt ze mij ?
Komt ze werkelijk uit Madoera? Heeft ze zoo'n verre reis gemaakt? Het is voor het eerst, dat ik een bloem mee den hemel in
draag. Zou ze licht zijn ? Misschien weegt ze wel een dubbel noodlot.
Ik zal haar hoog, hoog medevoeren. Ik beloof u, dat ik haar heden
op een hoogte zal brengen, die nog nooit door mij, noch door een
ander bereikt is, hoog boven de wolken.
„0, neen!"
„Heeft u haar mij daar niet voor gegeven? Is daarom uw cein-
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tuur niet hemelsblauw ? Van den kleinsten cirkel tot naar den
grootsten, van éénzelfde kleur."
Een ongewone opwinding bezielde hem, en een wonderlijke glimlach was er op zijn gezicht, waardoor zijn energie, zoowel als zijn
weemoed getemperd werden. Het scheen, dat de onverwachte verschijning van het gedroomde en droomende wezen een glorievolle
muziek in hem wakker riep, waardoor de wereld stralender, begeerenswaardiger en vrijer was dan ooit te voren. Zijn onverschilligheid en zijn minachting vielen weg. Zijn gansche ziel was omwonden door een nieuwe fataliteit ; ze werd er door verlicht maar
bleef erin verborgen, zooals een sluier . een lamp omwaait. Welke
geest had dat wezen tot hem gevoerd, dat een zuster was der
vrouw, die zijn vriend beminde ? Welke geheime harmonie had
dit gedaan?
„Klaar voor het veld!" beval hij zijn monteurs, terwijl hij de
roos stevig vasthechtte op zijn borst.
De hangar was vol geraas en leven, want de schroef draaide weer
rond; er was geen hout meer zichtbaar, maar slechts een trillende
ster van lucht. De monteurs beproefden zijn kracht. Zij hadden de
stang door een kabeltouw verbonden met een metalen krachtmeter
en deze weder met een paal. De kabel werd strak gespannen, zoo
strak alsof de groote gevangen Ardea van ongeduld verging om
omhoog te gaan. Een man lag neergeknield om den pijl op den
wijzerplaat te volgen.
„Klaar," antwoordde een trouwe stem op het commando. De
schroef stond stil. De Ardea werd losgemaakt, nu het bonzen van
zijn zevenvoudig hart had opgehouden. Haar aanvattende bij de
dwarslatten van het geraamte en de stangen der vleugels, begonnen
de mannen haar naar het vliegterrein te duwen. De gordijnen werden geopend en een overvloedig blond licht vloeide naar binnen.
Een stapeling van wolken was er, lucht alpen van amber en
sneeuw. Het geraas der menigte klonk over de woeste heide als het
ruischen der zee.
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Een man was in de lucht, fragiel en onverwinbaar, zijn lichaam
scherp omlijnd tegen den aëroplaan, die zich afteekende tegen de
wijde lichte lucht. Twee heldere oogen herkenden hem het eerst.
Zooals de arend in het steenachtige dal niet met een sprong zich
tot vliegen zet, maar voortloopt snel en sneller met een toenemend
slaan zijner vleugels ; hij stijgt met zachte helling en scheidt zich
van zijn eigen schaduw; dan eindelijk bevrijdt hij zich op de vlucht
zijner vleugels, en overwint hij den wind ; eerst maken zijn klauwen diepe, dan lichter en lichtere groeven, totdat zij nauwelijks
het zand beroeren en ten slotte onzichtbaar zijn; zóó liep de machine op haar drie lichte wielen door het blauwige waas en luchtig,
als brandden onder haar de dorre heidekruiden, verliet zij de aarde.
Snel steeg zij. Door het manoeuvreeren met het hoogtestuur dook
zij met de spits naar beneden om de wervelwinden te ontkomen.
Ze ging tegen den wind in, schommelend als een meeuw die opstijgt,
gelijk een acrobaat doet om zijn evenwicht te bewaren op het gespannen koord. Ze boog zich naar den eersten eindpaal in de bocht,
maar verhief zich weer; recht en snel als een pijl schoot zij over de
groene lijn, gevormd door de populieren laan van Ghedi en over
de dorpen heen, steeds laveerend ; kwam in den zachten glans der
wolken en was mooi als het beeld van den zonnegod van Edfu, als
het embleem boven den ingang der egyptische tempels, een en al
vleugel. Nog nooit had Giulio Cambiaso de overeenkomst van
zijn eigen lichaam met de machine zoo sterk gevoeld als nu, de
overeenstemming tusschen zijn geoefenden wil, en hare samengeperste kracht, tusschen zijn eigen instinktief bewegen en de beweging van het mecanisme. Van den schroefstang tot aan het
handvat van het stuur, scheen het geheele vliegtoestel hem een verlenging en een verbreeding toe van zijn eigen leven. Als hij zich over
den hefboom boog om te manoeuvreeren tegen een windvlaag of
rukwind, of overhelde naar den binnenkant der cirkel tusschen de
vleugels in, of met een zachte schommeling zijn evenwicht bewaarde
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voelde hij zich aan de twee witte trapesiums verbonden met levende
banden als de boutspieren der gieren, die hij had zien neerdalen
van de rotsen van Mokattam of zien zweven boven het moeras vari
Sokla.
„Broeder, broeder, wij zijn alleen, wij zijn vrij, ver van de aardsche kwellingen!"
Zoo dacht Paolo Tarsis, die na het volbrengen van zijn eerste
vlucht, op den wind meekwam, cm zijn vriend in te halen.
„Ik zal niet langer treurig zijn, mijn hart zal niet meer verscheurd worden, ik wil je mijn pijniging niet langer verborgen
houden. Ik heb behoefte je te roepen, je mijn roep toe te werpen,
in de vlucht jou stem te hooren. Als jij wint, win ik. Win ik, zoo
win jij ook. Wat is de hemel heden sterk!"
Ver achter zich liet hij de kwelling van zijn hartstocht, de ergerlijke lach van Isabella, den koortsigen en vijandigen blik van den
jongeling, de ijdelheid van zijn vriendinnen, de domheid van zijn
metgezellen, heel die bende van indringers, die hem aangevallen
en verdrukt had. Hij hervond zijn stilte, zijn eenzaamheid, zijn
doel.
„Ardea !"
Duizend en nog eens duizend stemmen riepen in vervoering den
verheven latijnschen naam. Van de tribunen, van de stellages, van
de stilstaande karren op den straatweg van Calvisano en van
Montichiari, van de kruiswegen, van de menschelijke trossen aan
de boomen, van de zwarte opeenhoopingen op de boerderijen;
van de reusachtige menigte met de hoofden omhoog, geheven naar
het goddelijke vliegen steeg het geraas op als een donder, als een
onafgebroken golfslag.
„Ardea !"
Paolo Tarsis haalde zijn makker in, vloog hem rakelings voorbij,
vlak langs de draaiing van de tweeling-schroef, zweefde voorbij
met de snelheid van een vleermuis, schoot plotseling neder als
een havik, steeg bijna loodrecht als een wilde eend, toonde den
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windvlaag de kracht van zijn vleugels, draaide om den eindpaal

heen, zoo dicht, dat zijn vleugel de wapperende seinvlag raakte.
Hij had zijn makker den kreet van herkenning en van alarm toegeroepen, zooals zij gewoon waren dit te doen op hun onderzoekingstochten, op jacht of in het bivouak. Had de kreet hem bereikt?
Was het antwoord in het geraas verloren gegaan?
„Ardea."
Luid schreeuwde de menigte en wond zich op bij het zien van
het bekoorlijke en toch vreeselijke spel, van dien wedstrijd van
sierlijkheid en van dapperheid, bij de vroolijke uitdaging der twee
zoo gelijke vliegeniers. In een stroom van hemelsch licht, zacht als
maneglans, tegen een amberkleurige wolkenstapeling verschenen
beiden als twee ooievaars zwevend op de lange rechthoekige
vleugels ; toen verloren zij zich als lichte stippen tegen de lichte
lucht.
En door hun voorbeeld aangevuurd, kwamen er meerdere machines op het vliegterrein, stegen er meerdere op, de een na de
andere.
De hangars dreunden en steunden vol van den stormwind als
de holen van Eolus. Door vlugg4 handen naar het terrein gebracht,
terwijl gespierde armen de schroef in beweging brachten, vertrokken de velï voli, de een vóór, de andere na, om de lucht te overmeesteren.
Sommige waren geel, andere roodachtig als flamingo's of aschkleurig als kraanvogels. Ze gingen schokkend omhoog als boschvogels, draaiden als roofvogels of gleden als vleermuizen. Van uit
de verte scheen hun geraas nu eens dat van een vlucht duiven
of sterker als van zwanen ; dan weer kwam dit het klapwieken
van den arend nabij.
De Aardebewoners voelden hun hart zwellen onder dien machtigen droom; aller oogen wendden zich naar deze Opstanding van
den Mensch. De reuzengeest had de eeuw overtroffen, was den tijd
vooruitgesneld, had den blik geslagen in de toekomst, en het
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nieuwe tijdperk ingewijd. De hemel was zijn derde rijk geworden,
niet overwonnen door de rotsen der Titanen, maar door den tot
slaaf gemaakten bliksem.
En de hemel leefde met de menigte mee, evenals deze dronken van
verbazing en van vreugde, van hoogmoed en van angst, van heftige
en oneindige bewogenheid. Het was een van die goddelijke Italiaansche luchten, die in één uur de kunstwerken bestralen, door de
eeuwen gewrocht op de gewelven der paleizen en in de koepels
der tempels ; die alle grootsche beelden scheppen en vernielen en de
zilverkleurige weelde van Veronese verzoenen met de steenen
strengheid van Buonarroti. De wolken waren als een gebouw en
als een geslacht ; een materie gevormd door den beeldhouwer en
den steenbakker, eene hierarchie van engelen, een geslacht van
monsters, een paradijs van bloemen. Zij rezen op uit de bergen en
barstten uitéén tegen de heuvels ; zij scheurden in flarden tegen de
toppen der populieren. De wolken namen den vorm aan van fantastische figuren, van wezens, van fabelen. Het hemelgewelf werd
vervuld van een wereld van mythen en droomen, gewekt door den
nieuwen droom en de nieuwe fabel.
Toen zag men plotseling, hoe een dier groote vogels zich wendde
naar de aarde, even weer oprees, weer daalde en in de lage vlucht
den grond raakte. Onbeweeglijk bleef ze liggen, op den gebroken
vleugel, terwijl de andere ongedeerd omhoog stak, stil zonder het
klapwieken van den doodstrijd, een zielloos overblijfsel van staven
en touwen, besmeerd met zwarte olie. De man verhief zich, schudde
zich, keek naar zijn bebloede hand en glimlachte.
Zooals een nachtvogel door de zon verblind aanbonst tegen een
muur en verpletterd wordt, zoo zag men een andere velivolo zich
stooten tegen het staketsel ; en door angstkreten begeleid neerploffen, met gescheurde zeilen, de staven omgebogen, het geraamte
vernield; stil na de afschuwelijke worsteling, een zwijgende puinhoop boven op het metalen hart dat nog warm was en rookte. De
verschrikte en begeerige menigte snuffelde naar het lijk. Slechts
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de beenen van den man waren zichtbaar, verward als ze zaten tusschen de staaldraden. Maar ze trokken hem weg uit de puinhoop,
dolven hem op en zetten hem overeind. Doodsbleek wankelde hij
en trachtte zich te herstellen ; tusschen zijn tanden verbeet hij de
kreet van pijn en klemde de vingers opéén. Zijn heupbeen was gebroken. Twee soldaten droegen hem weg op een plank, uit den
puinhoop.
Stil lag hij op zijn rug, de oogen opgeslagen naar de wolken. De
schaduw van een triomf eerende vliegmachine ging over hem
heen.
Toen, opééns ontvlamden twee andere vleugels, maar in het daglicht was het een bleeke, bijna kleurlooze vlam. Doch de zeilen
werden zwart en krompen inéén en het geraamte van beuken en
esschenhout kraakte en brak af als ranken. Snel woekerde de brand
voort, de vlammen ontploften in de halfopen valkleppen. Als een
groote vogel, gehuld in lompen, doortrokken met brandende olie,
slingerend in zijn touwen, viel de machine op den grond met zoo'n
kracht, dat ze er indrong. Door den stoot ontplofte het reservoir en
overstroomde het half vergane karkas en den levenden man. Het
was een felle brand. In de staart, die op den punt van een pijl
leek, knarsten de sturen.
Toen zag men, hoe de levende man, omringd door het kleurlooze
vuur, zich op het drooge gras heen en weer rolde met zulk een
blinde woede, dat zijn hoofd een kuil maakte in den bodem.
De menigte brulde, niet uit medelijden met den gewonde, maar
uit razernij bij het zien van den strijd op leven en dood.
Een ander, die in de wolken vloog, daalde plotseling neer, door
een vermetelen ruk aan het hoogtestuur, zooals een roofvogel neerschiet op zijn prooi ; op eenige meters van den grond volgde hij met
de oogen het lijden van den man, die zich nog steeds heen en weer
wierp ; hij boog zich over uit zijn vliegtuig om te zien, wie het was;
maar toen hij zag, dat de ongelukkige liggen bleef, steeg hij snel
omhoog, werd een blauwe stip in de schaduw, werd goud in de zon-
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nestralen, en vervolgde zijn vlucht. De kreet van de opgewonden
menigte bereikte hem.
„Tarsis! Tarsis !"
De ongelukkige, die bijna verbrand was, zat nu recht overeind ;
zwart, met smook en olie bedekt, met geschroeide haren, met verkoolde kleeren, en verbrande handen. Twee honderd meter van
hem verwijderd, lag zijn vliegtuig, waarvan niets meer over was
dan de rookende motor te midden van gebroken en vormlooze
buizen. Hij keek naar zijn handen, die het weerspannige vuur gesmoord hadden.
Door wreede opwinding met bloed beloopen, waren de oogen der
vele duizenden, die omhoog staarden naar het bolronde hemelcircus. De wreede vreugde van het spel trilde in aller harten.
Onder de reuzenmacht van den dood borrelde een heviger levenskracht. Het scheen alsof de vleugels van den man niet de gevoellooze lucht doorkliefden maar de oceanische ziel van het menschenras, die gezwollen was als een vloed tot aan de lijn der hoogste
vlucht.
De overwonnen elementen, de onderworpen natuurkrachten, de
bedwongen goden stonden klaar om hun broozen tiran te verscheuren, te vernielen, zooals gevangen wilde dieren opstaan tegen
hun temmer, wanneer die slechts even met de oogen knipt of den
blik afwendt. De worsteling was eindeloos, het gevaar steeds aanwezig. Zooals de bloeddorstige Ortia van het antieke Taurus, was
de Onbekende nooit gezeten, maar stond hij rechtop op het altaar,
de menschelijke offers eischend. De slachtoffers durfden hem aanzien, tot aan den grens der Duisternis. Wat waren in vergelijking
daarmede de spelen van het amphitheater ? De man ging niet meer
naar het arena der wilde dieren, maar hij ging met de doodelijke
machines over de wegen der aarde, der zee en der lucht ; en steeds
werd hij bedreigd. Een sombere schaduw en een somber licht verduisterden en verhelderden om beurten de ruimte.
„Tarsis, Tarsis!"
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De Ardea vervolgde haar tocht, ging voor den vijftienden keer
langs het einddoel. De Latijn zou den Barbaar overwinnen. Onder
de vluchtige en onpersoonlijke menigte trilden de eeuwige wortelen
van het ras. Alle harten gingen omhoog, om de heldhaftige vlucht
te volgen. Alle kelen schreeuwden den naam van dien dappere, en
het klonk in zijn ooren als een luide zucht, die de snelheid verhoogde. Zij bevalen hem te overwinnen.
„Tarsis !"
Door zijn geduld hield hij zijn vlucht vol, door zijn koorts wakkerde hij zijn snelheid aan. Zoo nu en dan kwam tegen een wolk
of tegen het blauw zijn buste krachtig uit. En de scherpste of de
best gewapende oogen ontdekten zijn hoofd, waarvan de wind den
helmhoed had medegevoerd ; zij zagen zijn mager gezicht, waarop
de gloed der inspanning straalde als tusschen de vleugels van den
cylinder de hitte der wrijving ; dat gelaat, dat als 't ware één golvende beweging was, alsof de wind niet slechts de haren van zijn
voorhoofd deed opwaaien, maar ook alle spieren, van zijn kin tot
aan zijn voorhoofd.
„Tarsis !"
En hij was alleen. De lucht was weer verlaten. Hier en daar
stonden op het terrein de velivoli.
Zij stonden er als vermoeiden, op zij gevallen of achterover als
gewonde valken. Een blonde lichtschijn, de verre glans van het
rijpe koren, vlood over de wilde heide. De palen van het staketsel
blonken als gepolijst goud. De muren der huizen, de gevels der
kerken en der villa's, alle torens brandden in goudglans. De schaduwen der palen, der balken, der planken verlengden zich. Hij
was alleen; hij zag niets meer dan de duizelingwekkende vaart van
de schroef; hij hoorde niets dan het regelmatig puffen van den
motor, het zevenvoudig geluid. Waar was zijn metgezel ? Wat was
hem overkomen ? Wat had hem tot dalen genoodzaakt?
Hij ontdekte een onregelmatigheid in den gang van een der cylinders, toen in een andere ; daarna vele onregelmatigheden in ver-
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schillende cylinders ; en zijn hart kromp inéén ; hij voelde zich koud

worden, alsof zijn aderen leegliepen in de metalen buizen. Verried
het lot hem op zoo onverwachte wijze ? Hij laveerde om een windstoot te ontkomen, hij manoeuvreerde uit alle macht ; rakelings
ging hij langs het vóórlaatste doel, slechts eenige duimen van de
vaan verwijderd. Hij raapte al zijn wilskracht samen, en schoot
met de grootste snelheid voort. Toen zijn ziel, die hem als 't ware
verlaten had, weer in zijn hart terugkeerde, hoorde hij hoe de gang
der cylinders weer gelijkmatig geworden was ; hij hoorde het
krachtige en juist afgemeten dreunen. Instinktmatig, alsof zijn
vriend bij hem was, maakte hij een keelgeluid, dat tevredenheid
aanduidde in het wonderlijke taaltje, dat ze samen gesproken
hadden in hun tentleven, een geluid dat zij hadden afgeluisterd
van de huisdieren en van de taal der barbaren. Hij lachte in zich
zelf, er aan denkend, hoe de enorme adamsappel in de droge keel
van John Howland zou zijn op- en neergegaan.Hij herinnerde zich
den vreemden lach van dien vogelaar, die zoo bevriend was met de
gieren ; dien lach, die leek op het ratelen, dat de ooievaars met hun
bek doen, „Alis non tarsis". Allerlei willekeurige gedachten vlogen
door zijn brein, alsof plotseling zijn oplettendheid weg was, alsof
het tegenwoordige alle waarde verloren had. Toen dook uit zijn
ziel het beeld van Isabella op : hij zag weer haar betooverend en
demonisch gelaat onder den breeden rand van den hoed, die versierd was met een witte reiger met lange wuivende veeren; hij zag
weer het spel harer knieën in haar aschkleurigen rok, die kunstig
door twee plooien, twee gesloten vleugels nabootste. Zij was opgewonden en wraaklustig. Nog een dag van uitstel? Maar deze
afdwaling van gedachten ging voorbij ; de kern van kracht in hem,
herstelde zich. Wederom gevoelde hij, hoe zijn spieren het geheele
vliegtuig bezielden en hoe de nerven der vleugels waren doordrongen
van de lucht uit zijn eigen longen. Weer maakte zich de illusie van
hem meester, dat hij niet een man was in een machine, maar dat
zij buiden slechts één lichaam en één evenwicht hadden. Een onge,
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looflijke spontaniteit vergezelde al zijn bewegingen. Hij vloog op
zijn vreugde. In hem groeide een geheel ras van jeugd en van
vreugde.
„Ardea ! Tarsis !"
Op den seinpaal zag hij de schijf geheschen, die zijn overwinning aanduidde.Hij hoorde hoe de vloedgolf steeg. Hij keek:
hij zag de grijze massa der menigte, met bleeke gezichten en
zwaaiende handen. Ofschoon hij daalde, om rond den eindpaal
te draaien, was het hem alsof hij duizelingwekkend snel omhoog
steeg om een niet te ontkomen hinderpaal te overwinnen. Hij daalde, wendde zich en vloog voorbij in een donder van triomfkreten;
in een bliksem van glanzen, wit en licht, stralend van koper en
staal, als een boodschapper van het ruimste leven.
Toen, terwijl de overwinnaar zijn tocht vervolgde om zijn triomf
nog zekerder te maken, zoodat iedere hoop op overwinning voor

een ander bleef uitgesloten, toen verschenen aan den seinpaal de
twee zwarte driehoeken, die den naam aanduidden van Guilio
Cambiaso ; benevens het half witte en half roode vierkant, als
teeken voor den hoogte wedstrijd.
In de menigte golfde nog steeds de beweging die op den storm
volgt. In de massale ziel blonk en lichtte de heroïsche vore, achter
gelaten door hem, die reeds eenmaal verdwenen was tusschen schaduw en licht om te trachten nog verder te gaan in zijn pogen. Er
heerschte angstige spanning. Die aankondiging der nieuwe proefneming was een prachtige en hevige belofte. Toen de vriend van
Paolo Tarsis de Ardea besteeg om te vertrekken, viel ieder geluid
weg. In de stilte gonsde de schroef.
„De roos van Madoera! De teruggevonden roos ! Het is voor de
eerste maal, dat ik een bloem mee de lucht invoer. Waar zou de
olijfkleurige Indiaansche zijn? Misschien kijkt zij naar mij ; misschien is ze bang, misschien trilt haar zachte ziel onder haar blauwe
ceintuur, onder haar omkransden hoed. Wat een wonderlijk bezoek !

78
Zal ik haar bij het dalen weer zien ? Haar later weer ontmoeten ?
Paolo zal wel weer een voorwendsel vinden om mij ver te honden .
De gele roos van Madoera ! Ik draag ze mee omhoog ! omhoog!"
De pool van den hemel was donker en bolvormig, als gezien uit
de arena van een amphitheater; een koepel, neergebogen over een
rij van pilaren en bogen. De reuzen portieken der wolken ondersteunden haar. Een geest van geheimzinnigheid bezielde de vormlooze gedaanten, die zich bovenaan verlengden, tot elkaar overbogen en in elkander overgingen zooals de Nacht en de Dageraad op
de graven der Medici, zooals in een deel van de Sixtijnsche Kapel de
Profeten en de Sibille. De houten stad met al haar kleine dingen
verdween; maar de groote voorwerpen werden nog grooter door de
schaduw en door de angst. De Nike op de romeinsche zuil werd
reusachtig.
„Ik zal haar meevoeren tot een hoogte nog nooit door mij, noch
door een ander bereikt, boven de wolken."
En de Ardea draaide met een lange zwaai om het groenachtige
bronzen beeld. De vierhoekige vleugel was mooi als de zonnevleugel
door den egyptischen cultus geheiligd. De menigte, die de godin
op de kar vervoerd had en gelachen had om haar dorisch peplum
voelde nu de dubbele schoonheid en riep den eersten lettergreep
van het aan haar gewijde loflied.
Een wreed genot ving voor haar aan.
In spiralen en cirkels steeg de Ardea omhoog. Van cirkel tot
cirkel, van spiraal tot spiraal werd het gegons zwakker ; de kracht
er van nam van oogenblik tot oogenblik af : het werd als het
slaan der vlegels op een dorschvloer, als het gezoem van een bijenzwerm ; het lostte zich op in een verward geruisch, waardoor
droomen worden gewekt ; het werd een ver gezang, een lied, dat,
wegstervend, verlangen en droefheid inboezemde; het scheen
alsof het geluid tot kleur werd, de kleur van de lucht en van de
machine met zijn bestuurder. Nu versmolt het; het was niet meer;
alleen voor hem, den aviateur, was het nog hoorbaar. De menigte
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stond en luisterde; haar ziel lag in de oogen, ze hield den adem in.
En het steeds zwakker worden van het geluid gaf haar een zoo
duidelijk bewustzijn van den afstand, dat het op ieder gelaat
afstraalde. Het scheen dat de man gestegen was tot onberekenbare hoogte, volkomen weg van zijn ras, zóó alleen, als nog nooit
iemand was, als stond hij reeds aan de overzijde van het leven,
als een doode. Aller hart werd doorboord door den schrik om
het onbekende.
„Niet hooger ! Niet hooger 1" riep de angst.
„Hooger! Hooger!" riep de opwinding, begeerig naar nieuwe
opwinding.
„Niet meer! Je bent hoog genoeg. Het is duizelingwekkend."
„Nog meer ! Hooger ! Tot aan den rand van d e wolk!"
„Niet meer! Een zucht kan je dooden, een niets, een touw, dat
breekt, een vonk, die niet overspringt."
„Nog meer, niet toegeven! Waar je bent, was een ander vóór
je. Boven dat punt moet je uit, je moet een nieuwe hemel veroveren."
„Niet meer! Kom, daal."
„Nog hooger! De dood bewondert je."
En één kreet uit al die borsten steeg op naar den onversaagde,
want op den seinpaal kwam het witte teeken der overwinning.
De Ardea doorkliefde een nieuwen hemel.
„Niet hooger ! Je hebt gewonnen."
„Nog hooger! Overwin je zelf."
De spanning, waarin de menigte verkeerde, was als de jagende
polsslag van een massale koorts, die zich meedeelde aan de lucht
en de menschelijke vleugels bereikte. De wilde en verheven éénheid der massa was als een element, dat zich met het andere
element mengde, er de natuur van veranderde en het maakte
tot een standvastigen levensvorm. De hemel werd een dreigend

noodlot.
„Hooger! Hooger!"
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Het scheen wel dat de overtreden wet niet meer gewroken
kon worden, dat aan de andere zijde van de grens het gevaar
geweken was, dat de 'man, door zijn buitensporigen moed,
onkwetsbaar geworden was. Overigens leek het vliegtuig
slechts een pijl, door een wonder opgehangen in de bleeke lucht.
Het oogenblik scheen een eeuwigheid. Geen woord kon gezegd
worden. De menigte ademde als in een droom, alsof daar waarheen zich al die duizenden oogen richtten, een nieuw sterrebeeld
straalde.
„Daal! Daal!"
De betoovering was gebroken. Eerst klonk het woord zacht,
toen zwol het ongelijkmatig aan:
„Daal!"
Men zag de pijl grooter worden, snel werd het weer de gevleugelde machine. Iets schitterends en ondoorschijnends, flikkerde
en verduisterde om beurten ; en kliefde de lucht onder zich. Misschien was aldus de eerste veer uit den schouder van Icaros gevallen in zee.
Een razende stem gilde:
„De schroef! Een blad van de schroef!"
En de schrik verbreidde zich onder de menigte, niet door middel
van de stem, maar van lichaam tot lichaam. Zooals de wolk
bleeker werd, zoo verbleekte de massa, en herkenbaar werd zij:
één verzameling van bleeke oogen ; bange uitpuilende oogen gericht op het noodlot van den man.
„Hij valt! hij valt!"
De stemmen hadden een wonderlijken klank, ze dreunden niet
door de lucht, maar door de zielen.
„Hij valt!"
En niemand gilde meer, niemand ademde meer. Al die menschelijke angst had als 't ware maar één gelaat, door schrik vertrokken, slechts één blik, die aan het vliegtuig hangen bleef ; zij
zag de vleugels van den man wankelen, zich wenden van den
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eenen naar den anderen kant, in waanzinnig draaien ; zij zag hoe
de lange motorkast bij de rukken van het stuur zich omhoog
hief, om dan weer te dalen ; toen bleven de vleugelvlakken één
oogenblik gestrekt en kwam er een glimp van hoop op redding.
Maar plotseling stortte het vliegtuig neer met de snelheid van
het doode gewicht, het stootte op den grond met een steunen,
dat in de stilte der ziel als een donderslag dreunde.
Geen kreet verhief zich, geen beweging werd gemaakt. Gedurende eenige oogenblikken bleef alles stil; alles staarde op dien
hoop van zeilen en staven, op die witte stapel, op het groote doodslaken, dat zich uitspreidde op tien pas afstand van de romeinsche
zuil. Niet het licht van den avond maar het licht van het Gebeuren
bescheen menschen en dingen. De vlakte was als een oceaan, de
wolken vormden een cyclus van werelden, de hemel was een
ondoordringbare diamant. De heerschapppij der eeuwige machten werd hersteld.
Men hoorde het galoppeeren der toesnellende paarden. Toen
wierp, over het staketsel heen, de menigte zich op het terrein,
begeerig om het bloed te zien, om een blik te werpen op het verscheurde vleesch. En hoog boven die menschen, die nu, woest
geworden, drongen en vochten om het wreede tooneel te aanschouwen, hoog boven hen verhieven zich de zuil en het eenzame
standbeeld, twee onsterfelijke wezens der kunst, die den onverwinbaren hoogmoed van den mensch wapenden met schoonheid.
De vleugels van brons getuigden boven de vleugels van linnen.
„Is hij dood ? Ademt hij nog? Is hij verpletterd ? Ligt zijn
hersenpan open ? Zijn zijn beenen gebroken of zijn ruggegraat ?"
De begeerte naar het afgrijselijke klonk door de lugubere vragen
heen. Door het paardevolk teruggedreven, golfde de menigte,
opgewonden. De paarden sprongen en snoven, met zweet en
schuim bedekt. Om beter te zien bukten de moedigsten tusschen
de pooten der paarden, drongen er zich tusschendoor, en bleven
zoo staan, strak tusschen de dieren in.
6
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Toen de puinhoopen waren weggeruimd, de ijzerdraden weggenomen en de zeilen opgelicht kwam het ziellooze lichaam van
den held te voorschijn. Zijn achterhoofd lag op de verbrijzelde
motor, zóó dat de zeven cilinders hem een afgrijselijke stralenkrans vormden, besmeerd met aarde en bloederig gras. Zijn
leeuwenoogen waren open en starend ; de mond was ongedeerd
en rustig, niet vertrokken en zonder eenig spoor van angst, met
de tanden blank als van een jongen hond, in het gekrul van zijn
baard, die fijn was als vlas. Uit een ader op zijn voorhoofd, door
een straaldraad opengehaald, als met de snede van een scheermes,
vloeide een purperroode stroom, die zijn oor vulde en zijn hals,
de holte van het sleutelbeen, en zijn half gesloten vuist.
Toen een dokter zich over hem heen boog om naar het hart
te luisteren, dat niet meer klopte, voelde hij tegen zijn wang de
frissche koelte van een rozenblad.
„Tarsis ! Tarsis!"
Een nieuwe huivering voer toen door de opgewonden en verwarde menigte, bijna alsof de smart van den alleen overblijvenden
vriend zich in haar afspiegelde. Men hoorde duidelijk, in de groote
stilte van den avond het gegons naderen van den onvermoeiden
vliegenier, die rond de eindpaal draaide.

Dien avond was het op alle wegen of er een veldslag geleverd
was. De verschijning van vuur en bloed in het heroische spel,
had zelfs de kalmste zielen in oproer gebracht. Onuitwischbaar
bleef in het geheugen het beeld hangen van het lijk, in de roode
seinvlaggen gewikkeld, en tusschen het zwijgende volk door, op
een baar weggedragen; over de droefgeestige heide, in het avondlicht onder het bleeke glanzen der nieuwe maan.
Allerwegen was het nu een hel van vuur en ijzer. De snuivende
auto's, razend om de ingehouden snelheid, schenen te bestaan
uit vormlooze schaduw en verblindend licht ; ze vuurden en hitsten
elkander aan. Tusschen het gepuf en geronk in, klonk het schelle
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geschetter der trompetten en het luguber loeien der sirenen als
stemmen van gevaar en alarm. Stof en rook dwarrelden op in
het schelle licht ; een scherpe geur vergiftigde de lucht ; menschelijke
figuren doken op en verdwenen weer als larven, verloren op de
vernielende monsters.
„0, het is afschuwelijk, afgrijslijk!" klaagde Isabella Inghirami.
Zij had zich gehuld in haar mantel en in haar sluier en drukte
zich tegen Vana aan, die met de tanden klapperde als in een
koortshuivering.
„Komen wij er dan nooit, Aldo? Ga toch door, gauw wat!"
Een nijdig ongeduld klonk in haar woorden. De kwelling, tusschen al dat lawaai scheen geen einde te nemen.
„Er is een sloot aan de rechterkant."
„'t Komt er niet op aan."
„Zoo, daar gaan wij al."
Een klein eind ging de wagen voort, met de lantarens tegen
het reservoir der vóórgaande ; toen stond zij weer schokkend en
snuivend stil. De sirenen loeiden. Een hond blafte langs den slootkant : zijn oogen, getroffen door het licht der lantarens, straalden
met duivelschen glans ; ze waren nog van scheller groen, dan
smaragden door de zon beschenen.
„Nana, wat klappertandt je?"
„Ik heb het koud."
„ZÓó koud?"
„Ja"
„Heb je misschien koorts?"
„Ik weet het niet."
Beiden waren gesluierd, en toch vermeden zij het elkander
aan te zien.
De Juni-avond was vochtig en beladen met electriciteit. Aan
den kant van het Gardameer weerlichtte het. Vana hield in haar
schoot de rozen uit haar ceintuur, om ze te bewaren. In haar
ziel heerschte oproer en verwarring.
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„Ben je bang weer flauw te vallen?"
„Neen."
„Ik zal Giacuita Cesi laten weten, dat we niet bij haar komen
eten."
„Ja. Maar misschien kun jij wel gaan."
Vana had een geheim plan.
„Denk je dat?"
Beiden, in elkanders schaduw gezeten, voelden, dat haar stemmen pijn deden, zooals men pijn voelt van een verbrande hand
of een open wond. Bij hun veinzen en op hun hoede zijn, sidderden
hunne stemmen van een pijn, waaraan zelfs de kleinste stoot
noodlottig kon zijn. Sinds dat uur te Mantua, was er onverwacht
eene scheiding tusschen hen ontstaan, door een van die kleinigheden, die de scherpte hebben van een schaar bij 't doorknippen
van een strak gespannen draad. Sinds dien dag bespiedden zij
elkaar. Onder den schijn van het dagelijksch leven bedekten zij
hun instinkt van leed en leugen en worsteling. De eene maakte
zich sterk door haar vreeselijk geduld, dat diep op den bodem
lag van haar woeste levensbegeerte ; de ander verzwakte zich
zelf door de excessen van de tegenspraak en de moedeloosheid
harer maagdelijkheid, die heen en weer werd geslingerd tusschen
zooveel onbewustheid en zooveel begrijpen. Dikwijls werd zij
verteederd door plotselinge liefheid en had ze een bijna vleeselijke
behoefte om zich tegen haar zuster aan te vleien, en zoo tegen
elkander aangeleund haar leed te biechten. Stilzwijgend, dicht
tegen elkander aangevleid, riepen zij in hare zielen weder om
den vrede, die hun kindsheid omgaf; om de warmte van moederlijke bescherming; onbewegelijk blijvend, zooals een zieke vreest
de onderdrukte pijn weer op te wekken ; maar in de stilte voelden
zij, hoe datgene wat hun deed lijden en veinzen, langzamerhand
met hun aderen, hun beenderen, hun longen en hun hart, zich
verstarde tot één vormelooze massa.
„Ach, Vana, klapper niet zoo met je tanden."
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„Neem mij niet kwalijk. Het is een nerveuze koude. Ik kan
haar niet overwinnen."
Zij nam haar sluier tusschen de tanden, en als een hoofd, dat
pijnlijk is, en daarom door een hand wordt ondersteund, zoo trachtte
zij haar verstand vast te, houden. Maar het ontvluchtte haar,
het scheen uitéén te vallen, zich te vormen tot beelden, die ruimte
en massa hadden als de dingen der brutale werkelijkheid. Ze zag
weer de tanden van Giulio Cambiaso, de kleine witte tanden;
den droomerigen glimlach van den man, die niet meer was ; de
beweging van zijn lippen, toen hij de droomwoorden zei: „Een
roos viel langs haar blauw gewaad, op het plaveisel, waarin haar
bloote voeten weerkaatst werden." Ook in de oogel, die haar
hadden aangezien was iets van den dood ; ook die blik, die behagen gevonden had in zijn glimlach was als dood ; de koude, die
zij voelde, kwam tot haar van zijn lijk.
„Het is de eerste maal, dat ik een bloem mee de lucht invoer.
Gelooft ge, dat ze licht is ? Misschien weegt ze wel zoo zwaar als
een dubbel noodlot. Ik voer haar mee omhoog, omhoog...."
Was hij soms door die roos gedood ? Door de roos van Madoera?
Ze schokte op haar zitplaats heen en weer, in hevig snikken
uitbarstend.
„Mijn God, Vana, wat scheelt je? Wat ben je ontdaan! Wees
toch kalm!"
„Heb geduld met mij, Isabella. Het gaat voorbij. Let maar
niet op mijn geschokte zenuwen."
„Het doet me zoo'n leed, arme, arme Vanina."
Het was niets dan teederheid die nu uit haar stem sprak. De
oudste zuster trok de jongste naar zich toe, om haar te troosten.
Een plotseling stilstaan van de auto gaf hun een schok, wierp
de eene tegen de andere. Vana bemerkte, dat Isabella's arm rond
haar middel was. De knoop in haar keel lostte zich op in korte
en hevige snikken. Toen voelde zij niets dan haar leed en haar
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verdriet, dat die afgrijslijke nacht haar bracht. Ze snikte wild in
de schaduw der krans van gele rozen.
„Arm, arm kindje."
Maar haar wilde trots verdroeg niet dat medelijden. Nauwlijks
had zij zich lucht gegeven, of zij hield zich weer in, verhardde
zichzelf. Je hebt medelijden met me, en waarom? Weet je soms
waarom ik lijd ? Je weet niets. Niet wat ik gedaan heb en niet
wat ik doen zal! Heb je meelijden met me, omdat je me beheerscht,
omdat je overwint en me belet te leven ? Je zult eens zien
In de hel van ijzer en vuur loeiden de sirenen als op avonden
vol sneeuw, toen ze in de buurt kwamen der havens, verlicht
door vuurtorens en verpest door de modder der riolen. Men kon
bijna geen adem halen door den stank.
„Vana, Vana ! Houd moed ! Eindelijk zijn wij in de stad ! Ik
zal voor je zorgen en je in slaap maken."
De sirenen zwegen. De trompetten schalden. Een oorlogsfanfare
klonk door de straten, waar de vlaggen wapperden, en een menigte
van volk zich bewoog. Overal herhaalde zich de sombere kreet:
de dood ! de dood ! Maar van dichtbij, van veraf werd de kreet
beantwoord met : de overwinning, de overwinning! Mannen met
verwarde haren, gebogen onder den last van papier liepen om
het hardst onder het roepen van den naam van het slachtoffer
en dien van den overwinnaar. Zij zwaaiden met het blad, waarop
de inkt nog vochtig was. Maar de toren van Pallata, de Loggia,
de Broletto, de Mirabella, de torens van het grafelijk kasteel,
de oude paleizen der Comune en der Signoria gloeiden in hun
verlichting, die afstak tegen den aangevallen hemel. En de krijgshaftige stad was, evenals ten tijde der Consuls en der Tirannen,
vol van geraas, van vuur ,van dood en van overwinning.

„Aldo," zei Isabella neerslachtig, met een ernstige ontroering
in haar stem, na een lange pauze:
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„Aldo, je moest van avond nog naar Montichiari teruggaan,
naar Paolo Tarsis, misschien heeft hij je noodig...."
„Mij noodig?"
„Om hem te zeggen, hoe we deelnemen in zijn leed."
„Denk je, dat het hem troosten zou?"
„Dat weet ik niet, maar ik voel, dat je het doen moet".
„Wat geeft hij om mij ? Wat geeft hij om de heele wereld ? Je
hebt mij al eens gestuurd. Als je hem gezien had, zou je begrijpen,
dat het beter is hem alleen te laten."
Een bitter leed doorsneed de ziel van den jongeling, een soort
van ascetische afgunst op de macht van dit leed ; een oproerige
begeerte naar de ongenaakbare eenzaamheid van dien geest.
Hij wilde alles van het leven hebben. Zijn jeugd wenschte alles
voor zich. De hartstocht, door anderen ondergaan, de vreugde,
door anderen genoten, wekten in hem een soort van rancune, als
gold het een privilege, dat hem onthouden was. Hij leed er onder,
dat hij zich in die oude hotelkamer bevond, welke vol was van
koffers, en waar een kwijnende geur hing, die opsteeg uit de
kleeren der vrouwen, welke zich overal verspreidden, sluiers,
veeren, handschoenen, al die uitgezocht ijdele dingen; terwijl
daarginds op de wilde heide onder den blooten hemel, een overwinnaar waakte bij het lijk van zijn vriend, dat gewikkeld in de
vlag van den wedstrijd, neerlag op zijn veldbed ; en het leed van
dien man was zoo verheven, dat de hangar van hout en ijzer
gelijk werd aan den soldatentent van hout en stroo, door de
Myrmidonen in elkaar gezet, en waar de Achaeërs het lijk brachten van Patroklos Actorides.
„Hij wil alleen zijn. Hij heeft allen weggestuurd, die zich hadden aangeboden om beurtelings de eerewacht te houden. Hij
heeft kortti bevelen aan zijn monteurs gegeven. Toen ik hem
aansprak, keek hij mij aan, alsof hij me nooit gezien had."
Hem had hij eigenlijk ook nooit gekend. Nooit had hij hem zoo
vreemd toegeschenen, van een ras, zoozeer verschillend van het
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zijne en van een zooveel trotscher houding. Nog nooit had hij
van dichtbij een smart gezien als deze, welke op zoo wonderbaarlijke
wijze een sterveling grooter maakte, een sterveling, die geen sidderende aandoening was, maar iets stevigs en ondoordringbaars,
een soort van harnas, zonder feilen, een stevige en hechte massa,
gebeeldhouwd in de gedaante van een mensch.
„Als je me vergezellen wilt, dan ga ik," zeide plotseling Isabella,
terwijl ze haar broeder pijnlijk vast in de oogen zag.
Vana's hart sprong op. Ze lag languit op het bed, de oogen
half gesloten, maar haar ooren wijd open; en de dwang, dien zij
haar gedachten aandeed, hief telkens Bene zware last van haar
op, welke dan weer op haar neerstortte.
„Je bent gek," antwoordde Aldo hard. „Denk je dat hij jou
noodig heeft ?"
„En als ik hem eens noodig had?" zei Isabella op een onderworpen toon, waarin toch iets bevelends lag, als een verdekte stoot.
Haar broeder verbleekte.
Zij wierp een blik op het bed, waar de witte, onbeweeglijke
gestalte lag. De liefde bracht haar geheele wezen in oproer, en
wierp alles dooréén. Uitgeput was ze door beletsels en aangevuurd
door een ziekelijke jalouzie op die groote smart, die haar domein
overschreed. Waarom had Paolo haar niet gezocht, waarom niet
getracht om haar, al was het maar voor een oogenblik, te spreken?
Waarom had hij haar geen teeken gegeven? En waarom had hij
die vriendschap bijna geheim gehouden, waarom steeds zijn best
gedaan om niet over dien vriend te spreken of hem te vertoonen,
wantrouwend bijna, als een instinktieve voorzorg tegen een
gevaar of een misdaad ? Was misschien zijn vriendschap hem
meer waard dan zijn liefde ? En was de liefde door den rouw overwonnen, misschien ten offer gebracht aan den Geest van den
broeder ? De wellust en de wreedheid van Mantua klopten ook nu
weder door haaraderen. Zij hoorde weer de dubbelzinnige woorden,
door haar geuit, in het vertrek met het inlegwerk, bij de gouden
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kist van het clavecimbel, toen Vana de beteekenis gevraagd had
van het getal XXVI I ; in haar oogen kwam weer de blik, die
nieuw uitstel had opgelegd en de gedenkwaardige termijn had
vastgesteld.
Morgen, morgen ! dacht zij ontroerd, alsof zij op ééns, na zoo
wreed getalmd te hebben, niet langer wilde wachten. Zal ik in
staat zijn hem zijn verdriet te doen vergeten? Hij kent mijn
kussen. Wat zal hij doen? Zal hij heengaan en hét lijk van zijn
vriend begeleiden ? Zal hij terug keergin tot mij ? En wanneer ? Zij
beminde hem nu met al de kracht van haar leven, en zij smeekte
haar liefde een onbegrensde macht af, de macht der betoovering.
„Je kwam binnen als iemand, die een deur opent en aan een
vreemde beveelt. .. Laat alles liggen en kom tot mij en die
niet aan zijn gehoorzaamheid twijfelt." Die woorden van Paolo
schoten haar weer te binnen, woorden die hij gezegd had op den
weg des doods, na den waanzinnigen tocht langs de met boomstammen beladen kar. En zij sprak tot haar eigen hart:
„Zie, nu ga ik naar het veld, ik ga naar zijn hangar; ik doe
de gordijnen open en steek er mijn hoofd tusschen. Hij zit naast
het doodsbed. Hij voelt, dat ik er ben, hij kijkt mij aan en staat
op, hij loopt als een somnambule ; hij laat mij zijn hand nemen,
en vergeet alles ; hij gaat met mij mee, in den nacht, in den morgenstond."
Haar broeder had niet geantwoord en niet meer gesproken.
Met zijn hand beschermde hij zijn oogen tegen het lamplicht
en keek van onder die hand zijn zuster aan, hij beschouwde dat
gelaat van teeder vleesch. Het was een gelaat, dat steeds door
een geheimzinnig gevoel gemoduleerd werd als een aria, die steeds
gelijk en toch steeds verschillend was. Een gelaat van ziel en
van kunst, waarin één gedachte de kin, de wenkbrauw en de
wang teekende ; en een andere gedachte dan deze teekening weer
te niet deed ; om haar op te heffen in een ' zachtere . lijn, een welsprekender schaduw, • een trotscher relief.
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„Waarom wond je mij, waarom brand je me ?" Nu leek het
gelaat wel de liefde zelve, ziek van angst, als een vuur, dat onder
den regen kwijnt, maar niet sterft. Het was het gelaat van den
hartstocht en van de toovenarij, met die half gesloten oogen,
die het onzichtbare aantrokken, met de violetkleurige oogleden,
die den blik niet verborgen, omdat ook deze zagen zooals in
sommige afbeeldingen van Christus ; die wanneer men er lang naar
kijkt, de schaduw in de oogholten doen veranderen in twee onvergeetlijke pupillen. Het was een wellustig en wreed gelaat, met
een mond, die gereed was om in de dubbelzinnige smart te bijten
als in een van die oorspronkelijk bleeke vruchten, welke door
enting bloedrood zijn geworden. „Waarom open je mijn wonde
weer?" Hij had de goddelijkheid van dien wilden zoen in twijfel
getrokken; hij had zichzelf wijsgemaakt, dat hij zich vergist had,
en had zich aangegord tot voortdurende waakzaamheid. En zie,
zij biechtte haar liefde, meer nog door haar zwijgen, dan door
haar onverwachte woorden; zij overwon alle beletsels; zij stond
klaar alles te wagen. In zijn ziel rees weer de zucht, die hem vergezeld had in den doolhof der ruïne : „Addio, Addio."
Zoo nu en dan hoorde men het geschal van een trompet; het
gedruisch van een voorbijsnellende auto, een fluitje, waarmee
iemand geroepen werd, een uitbarsting van driftige stemmen.
De stad waakte.
„Leeft de moeder van Giulio Cambiaso nog?" vroeg Isabella,
zachtjes, want haar laatste woorden wogen ook haar zwaar.
„Aldo, weet je het ook?"
„Neen, ik weet het niet."
„Als ze leeft, wie zal haar dan dat vreeselijke vertellen?"
„Een brutale roep, onder haar venster, morgen vroeg, tusschen
waken en droomen. Eerst zal zij den naam verkeerd verstaan;
dan zal alleen haar ziel en vervolgens haar geheele arme wezen
luisteren. Zij zal gelooven, dat ze het niet goed verstaan heeft;
ze kal weer luisteren, naar die stem, die zich verwijdert; die stem.,
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schor door den brandewijn. Er tusschen door zal ze het gepiep
der zwaluwen hooren in de dakgoot, net als alle ochtenden. Doodsbleek, hijgend, leeg, zal zij in de duisternis der kamer, met de
handen voor de oogen, de verschrikking van den dag zien binnenkomen door alle kieren .... "
„0, waarom stel je je zoo iets afschuwelijks voor?"
Vana ging sidderend overeind zitten in het bed.
„Vana, hebben wij je wakker gemaakt ? Was je ingesluimerd?"
„Ja," antwoordde het zusje, na een korte pauze, terwijl ze
een slaperige stem nabootste.
„Droomde je?"
„Ik droomde."
„Wil je je niet uitkleeden ?"
Vana liet zich weer achterovervallen, als door onoverwinnelijke
slaap gekweld.
„Laat mij zóó maar slapen", mompelde zij met een diepe zucht.
„Ook ik sterf van moeiheid en droefenis. Ik zal je Chiara zenden, om je te helpen."
„Later, later, als jij klaar bent .... "
Zij mompelde onsamenhangend, als reeds half in slaap.Toen
Isabella zich zachtjes over haar heen boog scheen ze reeds ingeslapen. Zij rook de geur der lichte rozen, die dicht bij haar weer
opleefden in een vaas met water. Ze boog zich en raakte even met
haar lippen Vana's haren. Toen trok ze zich terug.
„Ga ook rusten, Aldo," zei ze teeder tegen haar broer, terwijl
zij zijn wang aanraakte. „Jij ziet er ook moe uit."
Zij deed als wilde ze hem kussen, ze kwam er echter niet toe.
„Ben je boos?" zei zij met een pijnlijken glimlach.
Op het punt van heen te gaan, keerde hij zich om, en zonder
glimlach nam hij met een hartstochtelijk gebaar haar hoofd tusschen zijn handen ; en hij duwde het omlaag om zich te verliezen
in den aanblik van dat gelaat, dat de liefde zelf was.
„Aldo!" riep ze met eene stem, trillend door het bonzen van
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haar hart, toen ze de koude handen van haar broer voelde.
Hij liet haar los en vluchtte. Zij bleef staan om de ademhaling
harer zuster te beluisteren. Op straat was nu alles stil ; uit de
verte klonk het gedreun van karren. Onsamenhangende beelden
kwamen voor haar geest en brachten haar in verwarring. Ze zag
het beeld van haar vriend, misvormd zooals in de bolronde spiegel van de lantaren ; de monsterachtige onthoofde tors, met den
reuzensnuit in den roodbruinen handschoen. Zij was wakker,
maar het was alsof een soort van nachtmerrie haar bevangen had.
Een hevige vrees beving haar ; de fatale machten van den nacht
vielen op haar aan, als op een prooi. Naar het triestige hotelbed,
waarin zoovele onbekenden hun warmte en hun indruk hadden
gelaten, sleepte zij haar lichaam, dat belast was met duizend
zielen.
Toen zij voor den spiegel zat en haar vlechten aan de handen van
haar kamenier overgaf, keek ze verbaasd naar haar eigen schoonheid, die haar op wonderbaarlijke wijze gerijpt toescheen in die
weinige oogenblikken waarin haar leed was opgegloeid. Toen haar
haren waren losgemaakt en den aanblik van haar al te naakt gelaat
verhulden, had zij een gevoel van opluchting.
Alleen gebleven, sperde Vana haar oogen wijd open. Zij luisterde,
spionneerde. Al haar gedachten en aandoeningen werden beheerscht
door haar diepste instinkt : zij schonk niet langer haar aandacht
aan haar smart, maar aan haar sluw spel, aan de uitvoering van
haar plan. Het feit, dat zij erin geslaagd was de aandacht van haar
zuster te misleiden, gaf haar, zelfs in al haar leed, een soort van
katachtig genot. Haar slimheid was haar aangenaam als haar
adem, en omringde haar heele wezen met een energie, waardoor
alles haar licht en gemakkelijk toescheen.
Zij was als een jong dier, dat na een angstig zwerven door een
onbekend en ruw land, in zijn eigen jachtterrein terugkeert, of in
het land waar het geboren is. Voorzichtig ging zij in zich zelf de
zinswendingen na van wat zij zeggen zou ; en alle bijzonderheden
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van de daad, die ze op 't punt stond te doen. Zij was op haar hoede,
om geen fout te begaan.
Op haar zijde liggend, wachtte zij, terwijl zij naar de vaas met
rozen keek, die aan het hoofdeinde stond.
„En als Isabella nu het denkbeeld om te gaan eens niet opgaf,
en zich nu gereedmaakte om alleen te gaan, of met Chiaretta?"
De angst mengde al haar gevoelens dooreen. Zij zocht in zich zelf
naar een manier om zich tegen die gebeurtenis te verzetten. Het
scheen haar toe, dat ze tot geen prijs haar eigen plan mocht opgeven ; dat plan trouwens was haar als een bevel harer ziel, waaraan ze gehoorzamen moest, onder bedreiging van een vreeselijke
straf. In dezen nacht moest zij in tegenwoordigheid zijn van hem,
die met haar samen zijn laatsten droom gedroomd had ; ze moest
aan de voeten van zijn lijk de rozen neerleggen, waaruit ze die eene
genomen had, welke de hoogste vlucht had meegemaakt. De
koorts harer verbeelding veranderde in een geheimzinnige band
de vage, verwarde mogelijkheden van dat onderhoud, dat zij zoo
pas gevoerd had, en dat toch al zoo lang geleden leek.
Hare gelofte aan den doode was als de gelofte van eene in 't
geheim verloofde. Zij had om zichzelf gelachen, toen ze in de
hangar bij al dat geraas tot zichzelf gezegd had: „Nu gaat hij heen ;
nu gaat hij vliegen ; de roos zal ontbladeren ; en alles is voorbij,
alles is vergeten " Maar de genius van den dood had de stengel der ontbladerde roos genomen ; en die was in de onschendbare
handen een pand van trouw geworden. Zij glimlachte niet meer,
maar herhaalde in zich zelve : „Ik ben de geheime bruid van een
schaduw." Zijn vriend was de eenige, die bij zijn bloedig lijk
waakte ; maar slechts één wezen na zijn vriend en na zijn moeder had het recht tot dit laatste bezoek! zij, die om een bloem te
brengen, van zoo verre gekomen was. En het geheim begunstigde
haar wonderlijk sentiment ; want zij had de vreemde ontmoeting
voor iedereen verborgen gehouden, evenals het wonderbaarlijke
gesprek ; met een voorwendsel had ze haar verdwijning verklaard;
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en ze had het stilzwijgen bewaard als onder het zegel van een eed.
En op het oogenblik van den vreeselijken val, was het ook voor
haar duister geworden ; ze was bewusteloos geworden, ze had haar
ziel verloren : haar ziel was den geheimen verloofde gevolgd tot aan
de grenzen des doods ! Was dat soms niet zóó, was het niet waar?
Toen zij Isabella den naam hoorde uitspreken van zijn moeder, en
luisterde naar het wreede verhaal van Aldo, had ze met een pijnhike teederheid gedacht : „Wie zal haar dat leed zeggen, als ik het
niet doe ? Ik heb zijn laatste woorden gehoord ; zijn laatsten glimlach gezien; zijn laatste vriendelijkheid ondervonden. Zijn metgezel was al boven in de lucht. Het lot heeft mij gezonden, om hem
een teeken te brengen ; ik wist het niet, en hij evenmin. Hij heeft
mij herkend. En beiden hebben wij ons herinnerd ! Kon hij zacht
zijn, als hij 't wilde ? Ik weet het niet. Zijn moeder weet het; zij
heeft hem die kleine witte kinderlanden gegeven. Maar misschien
was hij alleen maar zoo zacht met mij, op dat eenige oogenblik, dat
noch voor hem noch voor mij gelijk was aan welk ander ook. Ik
gevoelde me daar bij hem zoo wèl, dat ik niet van heengaan wist;
het was me alsof ik de zilveren ringen van de kleine Indiaansche
van Madoera om mijn enkels voelde.Hij glimlachte, hij scheen wat
opgewonden, wat verward ; en misschien was die zachte trek nog
nooit op zijn gezicht verschenen .... Ach, wie anders dan ik zal met
zijn moeder kunnen spreken?" En zij had zich weer neergevleid
met haar geheim.
Zou er nu wel iets kunnen zijn, dat haar beletten zou haar gelofte te houden? „Ik zal te voet gaan, alleen; ik zal den weg wel
vinden ; mijn wanhopige begeerte om te gaan zal mij beschermen.
En wat zal ik zeggen tot hem, die waakt?"
Wederom werd het in haar oproerig.
Chiara kwam zachtjes binnen en boog zich over het bed.
„Wil ik u ontkieeden ?"
Vana hield haar oogera dicht en het gezicht in het kussen gedrukt. Zij bewoog zich even en haalde, diep zuchtend, adem.
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„Ik ben het, Chiara. Wil ik u ontkleeden ?"
Vana deed alsof ze worstelde tegen een onoverkomelijken slaap.
„0, ben jij het, Chiaretta? Is Isabella al te bed?" zei ze met de
stem van een slaperig kind.
„Ja juffrouw."
„Heb je haar geholpen?"
„Ja, nu ben ik gekomen om u te helpen."
Vana antwoordde niet. Zij scheen weer ingeslapen. Toen zij aan
haar hals de hand van het meisje voelde, die trachtte haar boord
los te maken, mompelde ze op klagenden toon:
„Neen, laat het toch. Ik ben zoo slaperig. Laat me zoo maar
liggen. Ik zal me zelf wel uitkleeden. Ga maar naar bed."
„Blijft u maar stil liggen. Ik kan u ook zoo wel uitkleeden."
„Neen, neen, laat mij met rust."
Boos bewoog zij zich heen en weer, en drukte zuchtend het
hoofd nog dieper in het kussen. Chiara gehoorzaamde. Even daarna,
was alles stil. Het was reeds een uur. Zij moest het nu beslist
wagen: zij moest de kamer uitgaan, naar beneden en Filippo, den
chauffeur, wekken ; ze moest hem het bevel geven ; zóó, dat hij wel
moest gehoorzamen en dan met den wagen wegrijden van uit de
garage.
De kleinste tegenspoed kon den tocht verhinderen. „Zou Isabella
slapen ? Aldo is misschien nog uitgegaan. Zou hij al thuis zijn?
Als ik hem eens op de trap tegenkwam?"Het gevaar deed haar vermetelheid toenemen.
Zij maakte zich klaar, met hoed en mantel en sluier. Zij nam
haar blauwen ceintuur en knipte ze aan beide zijden met de
schaar uit : ze maakte er een lint van, waarmede ze de stengels der
rozen omwond.

Zonder tranen waakte Paolo Tarsis bij het lijk van zijn vriend
in den korten zomernacht. De weelderigste tak van zijn eigen leven
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was gebroken, het edelmoedigste deel van hemzelf was vernield,
de schoonheid van den strijd was voor hem verduisterd. Nooit zou
hij meer in die oogen den gloed van zijn eigen pogen zien weerkaatst, of de zekerheid van het vertrouwen, noch de snelheid van
het besluit. Nooit meer zou hij de twee reine vreugden van zijn
mannelijk hart kennen : de welsprekende stilte van den eensgezinden aanval, en de zoete trots als hij de rust van zijn metgezel beschermde. Hij bewaakte niet meer den slaap der vermoeidheid,
onder hun tent, die zoovele malen was neergezet op den tweesprong
tusschen het verraad en het bloedbad ; maar hij wachtte nu op den
morgen, wanneer het verbrijzelde en bloedende lichaam zou gesloten worden in vier planken ; dat lichaam, dat nog erger verscheurd was, dan de snavels der roofzuchtige gieren hadden kunnen
doen.
Hij had niet geweend en weende ook nu niet. Een groote smart
doet plotseling het geheele wezen bevriezen: ze deelt den geest de
hardheid en de doorzichtigheid van het ijs mede, en bestraalt hem
met dat harde licht dat zich welft boven de onbereikbare rotspunten. Hij was helder en vrij, meer dan ooit. Niets vreemds was er
in hem, geen enkel verlangen kwelde hem. Hij stond in de wereld
als een noodlottige kracht. Hij beschouwde de daden, die hij besloten had te vervullen, als bevolen door een wet.
Zoo nu en dan stond hij op om door de duisternis heen een blik
te werpen over de vlakte in de richting der Zuil, daarheen waar
een paal was opgericht ter aanduiding van het punt, waar de val
had plaats gehad. Soms zag hij de getrokken sabels schitteren der
vier soldaten, die de Nike bewaakten. Het was een vochtige met
elektriciteit bezwangerde nacht. Het weerlichtte achter de Monte
Baldo. Een koelte zweefde voorbij als een zucht ; door de lucht
dreven wolken, die wel manen leken, waartusschen de sterren
schitterden; er vielen wat groote en lauwe druppels, zooals bij
een donderbui; ze hielden echter weer op. De nachtvogels zongen
in de populieren. Op een boerderij huilde een hond. Het leek op
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een reeds meer doorleefde nacht, die nu terugkeerde na vele, vele
jaren.
Hij keerde zich om en keek weer naar het lijk, dat op het veldbed lag, gewikkeld in de roode vaan, en met het hoofd in een
zwarten doek, die zoodanig was aangebracht, dat hij de snede aan
den slaap en de verbrijzelde hersenpan, bedekte. Hij zag weer de
verheven uitdrukking van het gelaat van den avontuurlijken
asceet, de strenge structuur voortgekomen uit een ras van zeevaarders en poorters, fijn als sommige portretten van Van Dijck,
die in de schaduw der genueesche paleizen stralen, overgoten door
een gouden nevel, die rondom de neusvleugels en de wenkbrauwen
verduisterde. Nog edeler en verhevener was hij onder den somberen hoofddoek, die wel leek op de vierkante, lakensche baret,
die door de Doria's werd gedragen, als distinctief der admiralen
van dien tijd. Vier waskaarsen uit den dom van Montichiari,
brandden aan de hoeken van het bed. Voor die kaarsen zorgde een
matroos, die nu dienst deed bij de seinpalen; het was een Siciliaan
uit Siracuse, die reeds op een torpedoboot onder Giulio Cambiaso
gediend had. Hij was het geweest, die een paar uur vroeger de witte
schijf der overwinning aan den seinpaal geheschen had.
„Komt er iemand ?" zei Paolo Tarsis tot zich zelf, terwijl hij
luisterde naar een hoornsignaal en een geraas, dat steeds naderbij
kwam.
Uit de naastbijzijnde hangar kwam door de gordijnen heen het
gedempte geluid van ijverig en behoedzaam arbeiden. Plotseling
zag men de reusachtige schaduw van een monteur zich tegen het
linnen afteekenen en een arm zich opheffen en weer dalen, inkrimpen en verdwijnen. Het geknars van de schaaf, het piepen van de
vijl en het slaan van den hamer klonk gedempt uit eerbied voor
den dood.
„Wie kan er nu komen op dit uur? Ga eens kijken, Cingria,"
zei hij scherp, toen hij de auto voor de hekken hoorde stilstaan.
Toen de matroos heenging flitste het hem eensklaps door de
7
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ziel, dat het Isabella zijn kon. En hij voelde niets dan de vaste
wil, dat hij haar niet zou toelaten, haar verhinderen zou den voet
te zetten in het doodsvertrek. En hij dacht weer, hoe haastig hij
gescheiden was van zijn metgezel, toen hij uit de verte den zwevenden tred van zijne verleidster herkende ; hij dacht ook weer aan zijn
tweemaal herhaalden groet, zijn aarzeling en de niet gesproken
woorden en aan de geheimzinnige droefenis.
„Een gesluierde dame vraagt naar u," zei zacht de zeeman, terwijl hij weer binnen trad.
„Isabella?" Hij ging haar tegemoet. In de duisternis zag hij een
vrouwelijke gedaante. Zijn hart kromp samen. Toen hij echter
naderbij kwam voelde hij, dat zij het niet was. Maar wie was het
dan? Wellicht eene onbekende, die den held een blijk van liefde
en medelijden kwam brengen? Een stille vrouw, die in het geheim
om de gunst kwam smeeken hem nog eenmaal te zien ? De geur der
rozen trof hem.
„Ik ben Paolo Tarsis," zei hij, buigend en met een stem, waaruit
alle klank verdwenen was. „Wat kan ik voor u doen, mevrouw?"
„Vergeef mij, vergeef mij, ik ben het, Vana."
Zij sprak met gesmoorde stem en lichtte den sluier voor haar gelaat op, als van een wond ; want het leven klopte in dat kleine
stukje naaktheid, alsof zich daar al haar pijn opkropte.
„Jij hier, alleen? Hoe ben je gekomen? Is er iets gebeurd?"
Daar haar oogen, na dien nachtelijken tocht gewend waren aan de
duisternis, kon ze hem onderscheiden tegen den verlichten achtergrond der gesloten gordijnen ; zij zag hem goed, zij verslond hem
met haar oogen; alsof zij na een eindeloos pogen erin geslaagd was
hem naderbij te komen. Alles wat achter haar lag, in den nacht,
scheen haar een verwarden droom toe ;het vuur harer gelofte doofde ;
haar wil, tot op dat oogenblik zoo krachtig gebleven, verslapte,
werd tot niets. Ze had een hevige begeerte om zijn handen te nemen
en ze te zoenen; om dan de rozen en zichzelf neder te werpen voor
zijn voeten, opdat hij er overheen zou gaan.
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Laat me eerst op adem ko„Ik zal het je zeggen
men.”
Ze hijgde, alsof zij den geheelen weg over gedraafd had.
Wat moest zij hem zeggen? Gedurende den rit waren er zooveel
woorden in haar ziel gerezen ; en zij had ze bewaard om ze te
uiten. Maar zij kon ze niet meer terugvinden.
„Hoe ben je hier gekomen, en alleen ! Is er iemand, die je vergezeld heeft?"
„Neen, alleen Filippo."
„Wat is er dan toch ? Spreek!"
„Ik zal het je zeggen, ik zal het je zeggen .... ".
Het liefst had ze gezegd:
„Ik ben gekomen omdat ik geen uur langer leven kon, zonder
te zien, wat de smart op je gelaat teweeg brengt."
Zij zocht naar andere woorden, naar die van haar verdwenen
droom; woorden, die ze terug moest vinden en zeggen, woorden
welke de rozen in haar hand kenden en wilden.
Haar stem was vreemd en diep, als het geluid der golven, die de
vergeten dingen aan den oever brengen.
„Ik ben de geheime verloofde van hem, die daar ginds, achter
die gesloten gordijnen, levenloos neerligt."
Paolo voelde een huivering door zijn leden gaan. Hij dacht dat
dit de stem van den waanzin was; en schrik en medelijden bevingen
hem. Hij bukte zich om dat arme waanzinnige gelaat meer van
nabij te zien. Heel de nacht scheen hem vol van leed.
„Deze rozen wil ik aan zijn voeten leggen. Daarom ben ik gekomen.
Achter den Monte Baldo weerlichtte het.
„Ik droeg ze vandaag tusschen mijn ceintuur. Ik ben daar bij
hem binnen geweest, toen mijn zuster bij u was; ik ben onverwachts
binnen gegaan, ik weet niet waarom, met den dwarrelwind van
de schroef."
Een koelte zweefde voorbij als een zucht.
' '
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„Wij spraken over u, en hij vertelde me dat de waarzegster in
Madoera u beiden den zelfden dood voorspeld had."
Wolken dreven langs de lucht als manen, waartusschen de sterren straalden.
„En toen herinnerde hij zich het jonge Indiaansche meisje, dat
bij het stalletje van den koopman stond en dat zich naar beiden
omwendde, terwijl zij een krans van gele rozen kocht."
Groote lauwe druppels vielen er als bij 't begin van een donderbui!
„Hij zei, dat zij op mij leek. Is dat zoo? Hij sloot zijn oogen, om
haar weer levendig voor zich te zien. Toen zag hij mij. En hij
vertelde, dat er, toen zij zich bewoog, een gele roos langs haar
blauwe kleed viel. Is dat zoo?"
De druppels vielen niet meer.
„En toen zei hij, hoe hij zich haastig gebukt had, om de roos op
te rapen; maar het was hem niet gelukt. Daar is ze, heb ik toen
geroepen, en ik gaf hem een roos uit mijn blauwe ceintuur."
De nachtvogels zongen in de populieren.
„En hij nam de bloem en zei: Komt ge werkelijk van Madoera?
Zijt ge van zoover gekomen ? Het is de eerste keer, dat ik een roos
meevoer de lucht in. Denkt ge, dat ze licht zal zijn ? Misschien
weegt ze wel een dubbel noodlot ! Ik breng haar hoog, heel hoog."
Op een boerderij huilde een hond.
„En toen die schrik, die afschuwelijken dood. Toen je hem in je
armen droeg, had hij toen nog op zijn bebloede borst de roos van
Madoera, mijn roos? Zeg het mij, zeg het mij !"
Zij voelde hoe ze door haar woorden de ziel van den man tot
zich getrokken had, want ze zag, hoe angstig en verbaasd hij was.
En zie, het vuur, dat in haar gedoofd was, ontbrandde weer ; de
droom, verneveld, omving haar opnieuw; want dat vuur en die
droom brachten haar dichter bij dat eenzame hart, dan een woord
van liefde zou gedaan hebben. Ze omkleedden haar met de macht
van het Noodlot en maakten haar sterk en geheimzinnig.
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„Zeg het mij, Paolo!"
„Ik weet het niet, ik heb het niet gezien, het was niet mogelijk."
Een nieuwe huivering doortrilde de strakheid van zijn smart;
en uit zijn bijgeloof werden onbekende gedaanten geboren, die
weer verdwenen langs de wegen, welke hij gegaan was met zijn
broeder, en waarop hij nu voortaan alleen moest gaan. En zonder
dat hij het wilde, verrezen er in zijn binnenste wonderlijke beelden,
die weer versmolten. Diep in hem kwam vaag een voorgevoel
dat echter geen vorm aannam. Had hij dit gevoel kunnen vasthouden en in woorden uitdrukken, dan zou hij, naar het hem toescheen, den sleutel van zijn lot in handen hebben gehouden.
Iemand binnen in hem luisterde naar elk geluid en volgde het tot
aan den uitersten grens van zijn leven. De nachtvogels zongen in
de populieren. Op een boerderij huilde een hond. Over den grooten
weg ratelde een kar. Het was als een reeds doorleefde nacht, die
terugkeerde na vele, vele jaren.
„Misschien is de stengel er nog," zei het geheimzinnige meisje
zachtjes. „Wie weet, wie hem het eerst heeft aangeraakt I" Zij deed
een schrede in de richting van het gordijn, dat flauw verlicht was
door een flikkerend schijnsel.
„Wou je binnengaan?" vroeg hij haar.
Ze hief de rozen in haar hand omhoog.
Zij liepen naast elkaar. Toen ze op den drempel kwamen en
Paolo de gordijnen van elkaar wilde schuiven, drukte zij zich met
een snik van angst tegen hem aan. Hij ondersteunde haar en duwde
haar toen van zich af. Ze gingen binnen.
Toen zag ze de vier kaarsen, die in de schaduw flikkerden. De
hangar, die zij gezien had, toen die geheel gevuld was door de
breede witte vleugels, leek haar nu een reusachtig onderaardsch
gewelf, een catacombe. Zij sloot de oogen en wankelde, als de
kaarsviammetj es ; haar kracht begaf haar, zij was niet in staat haar
verwarring meester te worden. Zij voelde de handen van Paolo,
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die haar ondersteunden ; en zij verlangde niets meer dan zich te
verliezen in hem.
„Vana ! Vana!"
Hij schudde haar en riep met zachte stem haar naam. En toen
zij dien naam hoorde, gezegd op zoo smartelijken toon, voelde zij
zich doordrongen van een zoo goddelijke teederheid, dat ze begon
te weenen. En die stille tranen waren hem lief, ze verzachtten zijn
stugheid ; het was hem alsof haar weenen een weerklank vond in
hem zelf. Uit lang vervlogen dagen keerden er in zijn hart oude
woorden terug, welbekende woorden, door den eenen metgezel
gesproken tot de schim van een vriend: „Maar kom nog dichter bij
mij, want elkander omhelzend, kunnen wij de tranen des doods
genieten."
Ook zij beminde met een verheven liefde den ontslapene, omdat
hij hem liefhad ; en door haar tranen heen keek zij naar hem, en
zag zij hem liggen, schooner dan zij hem bij zijn leven gezien had,
en zij prentte dien aanblik diep in haar geheugen, om hem daar te
bewaren ; en zij voelde zich de weduwe van een Schaduw.
Haar kracht was teruggekeerd ; doch het was niet haar eigen
kracht, die haar ontvloden was, maar de zijne; de kracht van zijn
handen, die haar ondersteunden, van zijn hart, dat haar zoo nabij
was. Zij deed een paar schreden, nam haar bloemen en legde ze
neer aan de doode voeten, die beschenen werden door de rosse kaarsenvlammen. Zij gevoelde, dat iedere traan van haar, en ieder
harer bewegingen dierbaar was aan zijn m annelijke smart, en dat
haar maagdelijkheid haar waardig maakte den dood te naderen.
Zij zeide met een bijna klanklooze stem:
„Ik voel, dat de stengel van de eerste roos nog op zijn borst ligt."
De man ondersteunde haar niet meer; hij naderde het lijk, maar
aarzelde. Zij bleef rechtop staan, ze voelde in haar hielen het
bonzen van haar hart ; en zag tusschen de bleeke lippen van den
doode de kleine en reine kindertanden. Toen de man zijn hand
trillend ophief, keek zij hem aan en het scheen haar toe, dat ook zijn
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gelaat een doodelijke bleekheid vertoonde. De vrees voor de voorspelling beving haar zoo hevig, dat zij met moeite de blinde begeerte bedwingen kon om zich op den levende te werpen, om hem
met beide armen van den rand des afgronds weg te sleuren. Zij
hoorde het knarsen der zaag, het piepen van de vijl en het slaan
van den hamer, echter als in een droom, achter hetzelfde gordijn,
waardoor zij ééns was binnengegaan. Zijn bevende hand nam met
oneindige behoedzaamheid een plooi van de vaan weg, waarmede
de borst van den doode bedekt was; hij vond er den stengel en de
ontbladerde kelk.
Toen werd alles mystisch als in een ritus. Vana viel op haar
knieën met het hoofd tegen het ijzer van het doodsbed. Haar gebed
was voor haren god, maar haar verbeelding plaatste achter haar,
in den duisteren hoek, dààr waar de noodlottige overblijfselen lagen,
de twee reusachtige steenen afgodsbeelden, onder de offeranden
begraven, en de waarzegger met zijn geschoren hoofd, die de betelbladeren kauwde. Van links kwamen de geluiden tot haar van den
onzichtbaren arbeid, dwars door het verlichte gordijn heen, waarop
zoo nu en dan de reuzenschaduw verscheen van een plotseling gebaar. Zij dacht eraan, dat de mannen, die de vleugels in elkaar
hadden gezet, met dezelfde gereedschappen ook den kist voor het
lijk zouden timmeren. Bij een wat harder slag sprong ze, schrikkende op.
„Wat doen ze ?" vroeg zij verward, terwijl ze dichter naar
Paolo toeging, die peinsde over allerlei onverklaarbare dingen.
„Zij repareeren een vliegmachine."
„Van wien?"
„Van mij."
Daar de zeeman was heengegaan, begonnen de kaarsen, niet langer verzorgd, te walmen en de wasdruppels vielen met een dof geluid op den rand der kandelaars. Door het rozige geflikker heen

scheen de nacht duisterder en somberder.
„Waarom de j orne?"
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„Hij is beschadigd aan den linkerkant. Ik raakte den grond in een
te snelle daling."
Hij trok Vana met zich mee naar het gordijn in een plotselinge
begeerte naar licht. Zij fl uisterde sidderend:
„Hier ben ik binnen gegaan, toen de schroef het stof en het
linnen deed opwaaien."
Zij stonden nu achter het gordijn in een verblindend licht. Een
ijverige en nauwkeurige werkzaamheid vervulde den hangar, die
door electrische lampen verlicht werd. De groote, gewonde Ardea
nam de geheele ruimte in.
De werklieden waren bezig het geraamte te repareeren, ze voegden er nieuwe teenen in, brachten nieuwe draden aan, en hechtten
ze met spijkertjes vast. Zooals de gekwetste of gebroken vlerk van
den muurzwaluw, zich weer van zelf herstelt en recht wordt door de
eigen levenskracht, zoo werd de menschelijke vleugel in dien korten
nacht weer hersteld door een wonder van ijver en werkzaamheid.
„En waarom zoo haastig, waarom maken zij er nachtwerk
van ?" vroeg Vana, terwijl zij den lijdenden overwinnaar aankeek
met haar onrustige, reeds smeekende oogen.
„Om zeker te zijn bijtijds, morgen vroeg klaar te zijn."
Zij waren weder teruggekeerd in de sombere schaduw, naar de
kaarsen bij het doodsbed, naar de leege ruimte, waarop den grond
de droevige overblijfselen lagen.
„Waarom?" vroeg zij met een ontroering, die duidelijk zichtbaar
was op haar door moeheid en hartstocht ontdaan gelaat. Haar
oogen waren strak op hem en op zijn antwoord gericht, met zulk
een intensiteit, dat ze hem door de ziel sneden, zooals de open oogen
van zijn gedooden vriend ; en evenals bij hem, bewoog hij zijn hand
nu om ze instinktmatig te sluiten, om door de oogleden en de wimpers een blik te verbergen, die anders eeuwig zou kunnen zijn.
„Waarom?" vroeg zij opnieuw. En ze was geen wezen meer
van vleesch en van bloed, maar de belichaming van den angst, als
verscheurd door de hevigheid van haar gevoel ; zij geleek op een
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van die draaikolken van zand, die gedurende één oogenblik hangen
boven het door storm omhuilde strand.
Zij sprak met uiterst zachte stem op deze plek, waar de stilte
heerschte.
„Moet ik niet stijgen, tot waar hij gestegen is? Moet ik niet zijn
weg gaan?"
Zóó zacht had hij ook gesproken in die andere nachten van rust
uit vrees hem te wekken.
„0, neen, dat zal je niet doen ! Ik smeek het je, ik smeek het bij
dat verbrijzelde hoofd, bij dat bloedeloos gelaat, bij die lippen, die
je geen vaarwel hebben toegeroepen ! Zweer mij, dat je het niet doen
zult ! Luister naar mij! Ik ben niets, in het geheel niets voor je ;
maar het lot heeft het zoo gewild, dat ik zijn laatsten glimlach heb
opgevangen, zijn laatste vriendelijkheid. Laat dit mij waard maken,
laat dit alleen mij waard maken, niet dat ik je dierbaar ben, maar
slechts, dat je naar mijn smeekbeden luistert. Luister naar mij ! Ik
ben zoo bang."
De angst om de voorspelling vervulde haar met visioenen en met
kreten ; maar de kreten weerklonken binnen in haar, en haar stem
was niets dan een nauwlijks, hoorbaar gefluister. Diep klonk het

in hem door tot in zijn hart, waar hij het verborg.
Hij nam haar handen en trok haar met zachten drang naar buiten, in den nacht, die reeds verbleekte. Hij sprak tot haar op overredenden toon. Zooals men spreekt tegen een kind on het te troosten over zijn kinderleed.
„Neen Vana, je hoeft niet bang te zijn. Er gebeurt niets, er zal
niets gebeuren .... Misschien zal het vliegtuig niet eens klaar zijn...
Stil, stil toch kindje. Je moet rusten. Het is tijd om heen te gaan.
Het wordt al dag. Hoe ben je gekomen ? Weet iemand ervan ?
Wacht er iemand?"
Zonder hem aan te zien, schudde zij het hoofd, want in haar
angst look een geluk op, dat zwaarder te dragen was, dan alle
leed. Hij hield haar bij de h and, troostte haar, noemde haar
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„kindje". Waarom kon ze niet door dat woord tot leven worden
gewekt, waarom kon ze niet sterven door dat woord? Waarom
moest zij heengaan, terug naar die afschuwelijke kamer, om wellicht op den drempel ervan dat terug te vinden, dat nu van haar
was weggevallen, weer worstelen, weer bedriegen, weer leven van
vuur en vergif? 0, mijn liefste, mijn liefste, sprak haar wanhopig
geluk, laat mij hier, houdt mij nog wat bij je ! Opdat ik hier in
de schaduw kan blijven, in de atmosfeer van de kaarsen en van
den dood, opdat ik het licht niet zie over de heuvels ; en niet van
u scheidde onder de laatste ster, opdat ik niet wete, dat er een
nieuwe dag komt zonder u, mijn liefste ! Mijn kracht faalt, ik sterf
van vermoeienis. Laat me hier in een hoek, dicht bij dien puinhoop.
Niemand zal mij zien. Ik zal zijn als een stuk van dat linnen, stil,
ademloos. Alleen vraag ik u, mij dat woord te herhalen. Ik zal
mijn arm onder mijn hoofd leggen ; en mijn arm en mijn hoofd, en
ik zelf zullen heelemaal steunen op dat woord; en dan zal jij mijn
lichte oogen sluiten, mijn oogen, die even helder zijn als de jouwe
en ik zal inslapen. En ik zal niet meer ontwaken, indien jij mij
niet wekt, mijn liefste."
Vóór ze heenging uit dit heilig verblijf, keerde ze zich om; om
naar het ruwe veldbed te zien, naar den vrede gebeeldhouwd op
dat verheven gelaat, naar het strakke lichaam in den rooden vaan
gehuld, en naar de rozen, die op zijn voeten lagen. En zij bukte
zich en maakte het teeken des kruises. Maar toen het gordijn
neerviel en zij plotseling den nacht voor zich zag met al zijn
sterren, die trilden in den eersten zilveren lichtschijn, begon zij
weer te weenen. Zij bleef staan; haar knieën knikten, alles in haar
loste zich. op. Daar haar liefste bij haar stond, viel ze tegen zijn
borst aan, en weende zonder snikken, bijna alsof haar heele leven
in die daad tot uiting kwam. En het was als een stroom, die
onhoorbaar onder de steenrotsen vloeit.
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Paolo Tarsis kende de steilste bergketenen, de snelste stroomen
en de woestijnen: woestijnen van zand, van steenen, de steppen;
hij kende de schaduw in de heete landen, welke zwart schijnt,
maar als het oog er dieper indringt helder is als een licht ; hij kende
de meest uiteenloopende menschenrassen op hun verschillende
plaatsen met hun waardigheden en hun wapens ; en de verstompte
rassen die slaperig hun leven slijten, geleund tegen oude muren,
met het hoofd op de knieën en ook de overheerschers, die altijd
waakzaam, de wereld in beroering brengen door de razernij van
hun macht ; hij kende de hooge vulkanische vuren, die de stroomen vormen van vloeiend ijzer in de nieuwe steden; en de schaarsche eenzame vuren gevoed door den drogen mest der dieren ; en
de verschrikkelijke stof opgeworpen door de groote bewegingen
der menschen, en de daden, die bij de volken slapen, zooals de
ineengebogen vrucht in het moederlijf. Overal had hij die wonderlijke gestalten zien geboren worden waarover de mistycus

spreekt en die uit de gebeurtenissen en uit de wezens voortspruiten
onder de godheid van het Toeval. Geheimzinnig zijn ze als de
aderen in het marmer, als de veelvlakken in het kristal of de
druipsteen in de gewelven; geheimzinnig als de groepeering van
het ijzervijlsel rond den magneet en als de betrekking tusschen het
aantal meeldraden en de bladeren van een bloem. Met zijn strijdbare wilskracht was hij gewoon de materie te beheerschen en te
bezitten, en had hij zich dus gewaagd in die streken, waar ze te
eindigen schijnt ; hij wist wat de lippen niet kunnen uitspreken,
wat de oogen niet kunnen aanwijzen. Het zinnebeeld der Pausen,
gegrift in het goud en het blauw van de doodkist, dat had hij
gelezen op wanden van graniet. Daarom, elke andere houding minachtend, bewaarde hij die der stilte en der oplettendheid.
Eens, op een eiland in den Solo-Archipel was hij te samen met
zijn vriend te paard in het gezelschap van eenige Amerikaansche
ruiters. En eensklaps zagen zij uit de verte een man naderen, die
geheel in het wit gekleed was, en krijschend met een lang mes
-
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zwaaide. Het was een dier fanatieke Mohammedanen, die door de
Spanjaarden juramentados genoemd worden, missionarissen die
dwars door Azië trekken, uitgaande van Arabië, Bohkara of
Turkestan. Zij trekken Indië te voet door, van daar door Malakka,
en steken dan in prauwen de zee over naar Borneo. Een wilde
hartstocht drijft hen; ze begeeren slechts het bloed der christenen
te storten. En deze kwam over de groote, in de zon brandende
vlakte, op de ruiters af met een mes in zijn vuist en in zijn hart
den wensch om te dooden. Hij werd ontvangen met een salvo uit
de geweren. Hij viel echter niet, maar vervolgde zijn weg naar zijn
slachtoffer. Paolo Tarsis zag hoe zijn oogen zich strak op hem
richtten. Een kogel trof den waanzinnige in het kaal geschoren
hoofd. Voordat hij viel slingerde hij het mes naar zijn doel. Bliksemsnel gaf iemand zijn paard de sporen ; het dier sprong dwars
naar voren, stijgerde en ontving in zijn borst het scherpe lemmet.
Over het zadel gebogen, drukte Guilo Cambiaso zijn wang tegen
de manen. Nu, in een zeer diepgaand herinneren, verwarde Tarsis
het geschoren hoofd van den pelgrim met dat van den waarzegger
en met een gevoel van oneindigen afstand, het noodlot van het
mes met dat van de roos. En in alles was overeenkomst en verband.
Mystiek klonk door het diepst zijner ziel de echo der woorden:
En zijt gij van zoo ver gekomen?
De daad, die hij volbrengen zou ten aanschouwe der menigte,
was een daad van stilte, van godsdienst, hem bevolen door een
innerlijke noodzakelijkheid, die hij niet trachtte te ontleden, en
die geen enkele macht hem zou kunnen beletten. Ging hij de voorspelling te gemoet? Daagde hij den dood uit? Hoopte hij op den
dood ? In hem was geen angst om een voorgevoel, geen aarzeling
van voorzichtigheid; maar een stille kracht van smart en van afwachting, alsof hij ging om een begeerd onderhoud te hebben van
zijn dierbaren broederlijken Schaduw. In zich voelde hij die ijskoude huivering van verbluftheid, die de wil vergezelt, als ze
buiten het bekende gaat ; wanneer het is, alsof de ziel zich verandert
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in een berg van hard diamant en op zijn scherpen top slechts het

leven gunt aan één enkele hooge adelaarsgedachte.
Maar alles was verklaarbaar en eenvoudig, als de plicht van een
soldaat. Hij had zich laten inschrijven voor den wedstrijd en
trok zich niet terug. Nadat hij zijn dooden vriend alle eer bewezen
had, keerde hij naar het terrein terug. Als het spel voorbij was,
zou hij in den avond het lijk uitgeleide doen naar het kerkhof van
Staglieno.
Toen de Ardea met zijn herstelden vleugel de hangar verliet,
stroomde de menigte, evenals den vorigen dag, toe : een hevige
siddering ging door haar heen, alsof er slechts één lichaam was,
met één wervelkolom. De morgen was nevelig. De jonge Zomer
streed in de lucht als een Amazone, die haar paarden voortjaagt,
en haar zilveren en gouden pijlen werpt. De wolken scheurden en
voegden zich weer samen, verijlden en verdichtten zich weer,
zooals in den strijd eene bende ruiters. Plotseling kletterde een
stortbuitje neer, dwars door de zonnestralen heen. Een doffe donderslag weerklonk achter een heuvel. In een loodkleurige wolk
opende zich een vierkant stukje blauw, als een verpoozing. Door
den regen nat geworden, leek de bronzen Nike op haar slanke
zuil, groen als een laurierboom en grijzig als de bladeren van
een oleander. Vele kransen hingen er aan den paal, die was opgericht op de plaats, waar de icarische held gevallen was ; terwijl
nog andere, het gras bedekkend, dat het dappere bloed had ingezogen, een aureool vormden.
In de stilte gonsde de schroef, evenals die andere, noodlottige
schroef gedaan had. De vliegenier luisterde aandachtig of er
eenheid was tusschen de zeven stemmen. De klank was gelijkmatig
en krachtvol. Begeerig verhief de Ardea zich in den regen, het
noodlot tegemoet, evenals de vogel, wiens naam zij droeg, zich
opheft uit den rouw om den ingestorten rots.
Dadelijk toen zij de eenzaamheid veroverd had, werd ze lucht
mot de lucht, licht met het licht.
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„Herken ik haar weg?" vroeg de overlevende vriend zich af,
terwijl hij in de ruimte de wijding meende te voelen, waarvan zijn
hart was vervuld, ken ik haar vurig spoor ?"
Niet in het oogenblik, dat zijn handen trillend van lange inspanning het hoofd van den vriend hielden omvat, dat hoofd, zwaar
van de aardklonters die er aan kleefden ; niet, toen hij in zijn armen
het ontzielde lichaam genomen had, ook niet, toen hij het omhuld
had met den purperen vaan en neergevleid op het veldbed ; evenmin gedurende den langen nacht, toen hij in dien vriend de verslagen schoonheid van zijn eigen leven aanschouwd had, noch
toen in hemzelf het weenen van het meisje een echo vond, nooit
neen nooit was de Schaduw hem zoo nabij geweest als in dit uur.
Hij voelde ze langs zijn vleugels strijken, gelijk aan den geest
van den wind, gelijk een onzichtbaar stuurman, die hem de richting duidde, en hem de hoogte aanwees. Hoe langer hij steeg, hoe
heviger zijn worsteling werd, des te meer voelde hij de zielenabijheid.
„Tot hoe ver kwam je, tot waar vloog je? waar heeft de adem
van den dood je bereikt? Nog hooger soms? Alles is weg. De aarde
is een dichte wolk. De hemel is ons." Levendig en woelig was de
hemel, als de ongeduldige jeugd. Zoo nu en dan ging er een lach
doorheen, spetterend, schaterend. Beurtelings was de regen warm
als de zonnestralen, en de zonnestralen verfrisschend als de regen;
de nevels scheurden vanéén, als de rand van een tunica onder
dansende voeten. Met aanmatigende vroolijkheid plastte de stortregen neer tusschen de donderslagen. De onbeweeglijke aardewolk was vol van een delirium, vol van een geruisch dat in den
hemel niet gehoord werd. De heroïsche kracht parelde over de
verre menigte heen, als een duizendvoudige stortbui.
Niet slechts de Nike alleen, maar de roem van het geheele ras
verhief zich op de romeinsche zuil. De duizende oogen hadden
reeds eenmaal aan de paal het teeken zien hijschen van de grootste
hoogte!
„Nog hooger ?" vroeg de held aan zijn onzichtbaren stuurman.
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En zijn hart trilde in een nieuwe huivering; een huivering, die
voor de eerste maal zijn menschelijkheid roerde.
Zweefde hij nu niet in den hoogsten cirkel door zijn vriend bereikt?
In hem trilde zijn ziel. Hij liet het hoogtestuur los. De vleugels bevrijdden zich zonder nog te stijgen. De Schaduw was naast hem,
haalde gelijk adem met hem, leefde sterker dan alle dingen, die
daar leefden in de groote stilte, leefde sterker dan zijn eigen smart.
„Is dit niet het punt? Nog hooger wilde je stijgen, nog hooger
de bloem van je opwinding brengen, toen de slag je trof, je onstuimigheid vernielde en je moed verduisterde. Riep je mij toen
niet? Zocht je mij toen niet met je oogen? Zie, nu ben ik hier met
je, waar je eerst alleen was."
Zijn hart trilde, want er binnen ontstond de gedachte om nog
hooger te gaan.
„Wil je, wil je?" De heroïsche begeerte had het uiterlijk der
schaduw aangenomen en hij onderging haar. Zeer angstig wachtte
hij het antwoord van zijn nog embryonale begeerte af. En zeker
zou hij niet hooger gestegen zijn, wanneer het ziellooze lichaam op
het veldbed hem voor oogen gekomen ware ; hij had dan den getroffene de overwinning niet willen benemen. Maar boven zich voelde
hij een stralende tegenwoordigheid, een onsterfelijkheid, die hem
wenkte. „Wil je?"
En zijn hart beefde, want de gedachte, hooger te stijgen, groeide
erin.
En terwijl hij de grens doorzweefde, zich met zijn vleugels bevrijdend, had hij een hemelsch visioen; hij zag een lichtend beeld,
een zwakke spectrale schijn, die zich kleurde met bloed, met goud,
met violet. „Is dit je teeken?" En het spectrum werd tot een boog,
groeide en omhelsde de ruimte van wolk tot wolk ; het bekroonde den
donderwolk ; een triomfboog schitterde in zeven zones. Het was Iris.
En de overlevende makker, die tot op het zenith van zijn moed,
zijn onsterfelijke smart meevoerde, steeg van daar op ter overwinning.

BOEK II.
0 Lunella, mia Lunella,
Oggi di che ti sovviene?
Che dai tu alla sorella
che ti fa la cantilena?
Che le dai per la sua pena?
Qual de sogni tuoi ie porti,
che ti nevicano dal cuore?
Oh raccontami le tue storie
con le forbict tue lucenti.
fin che tu ti rammenti.
Eira che io non mi scordi l

Lunella begeleidde met hoofdknikken het gezang der rijmelaarster, terwijl haar oogera onder de bruine wenkbauwen ernstig
bleven, en een glimlachje nauwlijks het pruilende mondje ontsloot.
Ze hield in haar hand een stukje wit papier, en knipte er met een
klein schaartje allerlei figuren uit. Zij zat op de bank, die den stam
van een patriarchalen eik omringde in den tuin der Inghirami's.
Vana knielde vlak naast haar in het gras tusschen de bonte eikeltjes en keek ingespannen naar het kunstige werk. Boven het dak
van het huis, boven de met mos bedekte pannen verhieven zich
de kale grauwe torens van Volterra in den juligloed.
„Als je nog wat voor mij zingt, dan zal ik een kat met vier
kleine poesjes voor je knippen," zei het kind, terwijl ze met den
punt der schaar het uitknipsel losmaakte en het Vana in den
schoot wierp. „Doe je het niet, dan gooi ik het weg".
0 Lanella. o tirannella
aquiletta senz' artiglio
ze tu semini il bianco
io raccogliero it vermiglio,
Se tu sei come il giglio,
Saro come 1' amaranto.
Accompagnami it mio cauto
coi tuoi bianchi sogni lenti,
coi tuoi torvi occhi assorti.
fin che tu ti rammenti,
fin che io non mi scordil
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Zoo speelde Vana met haar weerbarstig leed en met haar lastig
zusje. Ze knielde neer in het gras en wierp de eikeltjes omhoog en
ving ze weer op ; de glanzende eikeltjes, die uit hun droog omhulsel
gebarsten waren. Van de punt der schaar vielen de kleine „en
profil" geknipte figuurtjes. Ze waren zoo aardig en juist geteekend,
dat het leek, alsof ze niet uit het geheugen, maar naar een voorbeeld
waren geknipt.
„O, wat ben je knap !" riep Vana, terwijl zij ze tusschen haar
vingers nam, ze op het korte gras neerlegde en ze bewonderde.
Met kinderlijke bevalligheid waren omtrekken en profielen
aangegeven ; met een vermetelheid en een juistheid, de meesterhand waardig van die oude schilders uit het Verre Oosten,
welke met hun klein en vlug penseel op lange rollen zijde-papier
de treffendste oogenblikken uit het dierenleven weergeven.
„Als je nog wat voor me zingt," zei de wildzang terwijl zij de
punt der schaar in een nog maagdelijk stuk papier zette, „als
je nog wat zingt dan zal ik de gouden kip met haar dertien kuikens
knippen, die diep verscholen zit in den Monte Voltraio ; maar
niemand heeft haar ooit gezien. Doe je het niet, dan krijg je niets
meer."
Tiraunella, tiraunella
fammi un' ala per volare,
ch 'io m' involi da Volterra,
dalle Baize fino al Mare!
Ma se l'ala non puoi fare,
fammi an altro incantamento
con le tue dita di fata,
per la pallida contrada
ch'io somigli ai dolel Morti,
fin the to ti rammenti
fin the io non mi scordi

De kleine kunstenares sloeg licht de maat met haar hoofd,
maar ze was geheel verdiept in de kip van Monte Voltraio ; de
oogen, die Vana wild noemde, half gesloten, haar pruilende
mond dichtgeknepen, en het gansche gezichtje, overschaduwd
door het haar, dat los en dik was, als dat van een engel van Me8
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lozzo, en violetkleurig als een druiventros. Boven haar hoofd
woei de Eik heen en weder in den westenwind, en bewoog zijn
donker gebladerte op de nieuwe kromme en knoestige takken,
die ver uitstaken van uit den rechten stam. De knoopen, de
knoesten, de spleten, de wonden door het snoeien veroorzaakt,
al deze kenteekenen van hoogen ouderdom en van langdurigen
strijd, maakten den boom eerwaardig als een onuitroeibaar geslacht. Zóó volhardend had hij zijn kracht getoond door de eeuwen
heen, dat zijn kruin stoutmoedig was als die van een jonge eik
uit de Maremma geplant op den top van een heuvel; maar zijn
schors was ijzerkleurig als een oude etruscische boom, blootgesteld aan den noordenwind.
„Als je nog wat voor me zingt" .... begon Lunalle weer.
„Neen, niet meer."
„Waarom niet?"
„Ik weet niets meer."
„Hoe komt dat?"
„Ik kan mijn rijmwoorden niet meer vinden."
„Waarom niet?"
„De zwaluwen hebben ze in hun vlucht meegenomen."
„Dat is niet waar."
„Laat de Eik nu eens zingen. Luister."
De wind die door den eerbiedwaardigen ouden boom blies,
was gegaan over de kale, grijze stranden, over de brokkelige krijtrotsen, over de reusachtige vlakten, waar geen schaduw is, over
de onvruchtbare velden, over droeve verlatenheid, die de ommuurde stad gedurende de hondsdagen omsloot. Het blanke
stof, door hem meegevoerd van de graven, scheen op zijn adem
nog witter te worden. Het scheen, dat hij met zich den diepen
weemoed van de laatste reis, na het laatste afscheid meevoerde;
den weemoed, die wordt uitgestraald door de figuren op de urnen
in de grafkelders.
Vana zag weer den jongen ridder, die ter helle vaart in zijn
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mantel gehuld, den zwijgenden mond door een plooi bedekt, en
de gevleugelde Genius vlak bij den teugel, terwijl de schimmen
hem tegemoet treden.
„Wanneer komt Isa terug ?" vroeg Lunella ontevreden.
„Ik weet het niet."
„Waar is zij naar toe?"
„Ze heeft het mij niet gezegd."
„Je weet het vast en zeker, Moriccica."
„Ik zeg je toch, dat ik het niet weet."
„Gaan wij dit jaar niet naar zee?"
„Het schijnt wel zoo."
„Blijven we den heelen zomer hier?"
„Misschien."
„Maar weet je dan niets?"
„Ik weet niets."
„Zij is boos op je."
„Je vergist je."
„Zij is ondeugend, heel ondeugend."
„Vind je dat?"
„Daar, daar heb je de kip van Monte Voltraio." En Lunella
liet van uit haar toovervingertjes het uitgeknipte figuurtje in
Vana's hand vallen : een sneeuwvlok op een gloeiende plek.
Wie had haar die kunst geleerd ? Welk geheimzinnig instinkt
leidde de punt van haar schaar, zoo nauwkeurig langs de levenslijn ? Welke voorspellende kracht was er in die klare oogen, die
dikwijls zoo streng leken ? Soms zelfs somber als de oogen van het
goddelijke Kind, dat plotseling de schaduw van het kruis ontwaart, als het zich vermaakt in den timmermanswinkel te Nazareth.
„Vandaag maak je kunststukken," zei Vana. „Ik geef ze een
plaats in het boek."
Zij had een boek met zwarte bladen, waarop zij de witte afbeeldingen hechtte, een wit en zwart boek als de gevel van het Bat-
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tistero, als de bogen van San Michele, als de sandalen van Sant'
Agostino, als het ivoor en het ebbenhout van het klavier, als
haar dwaze hart, als dag en nacht.
Het was laat. De afnemende maan was opgekomen achter de
Martio. De magnolia, eenzaam op de met mos bedekte binnenplaats, doorgeurde de nachtelijke stilte. In den nacht was ze,
week in haar wasachtig vleesch, rijker aan teederheid dan de
groote strenge eikeboom. In het huis werd niet meer gewerkt.
Volterra, zwijgend als zijn grafkelders, was reeds in slaap, de
oneindigheid inademend door haar steenen monden.
„Wie weet, hoe de nachtegalen zingen, bij de poort van Docciola !" dacht Moriccica, terwijl ze voor het venster stond. Ze had
geen lust om te gaan slapen ; zwaar haalde zij adem, alsof ze door
een ademtocht de muren van haar kamer kon doen wijken. „Wie
weet hoe zij zingen bij de bron van Mandringa, bij de Abdij 1"
In haar verbeelding zag zij, onder de Badia, de reusachtige
schaduwen tusschen de puinhoopen van den Afgrond, zij zag
het flikkeren van de waterader in den diepen kuil, de witte pieken in den glans der maan als de korst van een uitgebluschte
planeet.
„Wat zou Attinia, die ik nog niet weer gezien heb, nu wel
dc en ? Wiegt zij haar kind of zou zij vredig slapen?" Zij stelde
zich het boerinnetje, dat den naam droeg der liefelijke martelares, voor oogen, de vredige portierster der oude Abdij ; en in
den droom volgde zij den weg om haar op te zoeken. Zij ging over
het smalle pad, dat de weide doorsnijdt, als een scheiding door een
kam gemaakt in het haar; zij wendde zich naar links over het
met gras bedekte heuveltje, dat glooiend afloopt naar den muur,
waar de kromme en verdraaide eikeboomen staan, dwergachtig
gebleven onder den druk van den wind, als bedelmonniken en
ongelukkigen, die bij de kromming van een weg op een rij staan
en om een aalmoes vragen. In haar verbeelding volgde zij de
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muur en keek zij in den afgrond ; zij zag op den rand de zielige
gele bloemen trillend staan ; bloemen, dierbaar aan de nederigheid van een Santa Grecciniana en van een Santa Agatinia,
de twee maagden, zusters in Christus en in de beproeving. De
betoovering maakte haar koud en rillend sloop ze op haar teenen
langs den ruwen muur.
„Hoe zonderling! Die kromme eiken draag ik binnen in mij,
evenals dien brokkeligen muur. Ik heb hem zoo juistaan geraakt,
ik voel nog de koude van de steen. Heb ik gedroomd met open
oogen ? Ik zal mijn oogen sluiten, en met mijn handen op mijn
rug, me wat voorover buigen .... Hoe lang zou het duren, eer
de kleine bloemen het doffe geluid van een val kunnen hooren?
Na een oneindig langen tijd. Men valt, men valt gedurende een eeuwigheid, tot in het hart der aarde .... Ach, als ik het eens deed?"
Plotseling kwamen er gedachten aan wraak in haar op, die
haar verstand benevelden. Zij zocht naar een middel om hen, die
haar kwelden, leed aan te doen ; en zij wilde dit nu doen door
middel van haar eigen dood. „Maar het zou niets geven, dat zou
zelfs niets geven. Hoe lang heeft zijn rouw geduurd om zijn onvergetelijken vriend ! Hebben zij elkaar niet gezocht na vijf dagen,
toen het graf nauwelijks gesloten was ? Vergeten zij niet alles,
doen zij niet alles geweld aan ?" Bitterheid verscheurde haar ziel.
En, toen zij van af de Bocca het doffe slaan der klok hoorde,
dat de wachters het sein geeft hun ronde te doen, vergeleek zij
haar lot bij dat der gevangenen. Was ook zij niet een droeve
gevangene ? Verkeerde ook zij niet in een onwaardige slavernij .?
Veroordeeld tot luieren in plaats van tot werken, waren zij
en Aldo en Lunella in dat vreemde huis niet als in een kerker?
Na den dood van hun moeder en na het tweede huwelijk van
hun vader met zijn minnares, had hun oudste zuster, achtergebleven als de weduwe van Marcello Inghirami en erfgename van
een groot fortuin, zich over alle drie ontfermd, en hen onttrokken
aan de vernedering, om onder het nieuwe juk te komen. Bijna
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tot armoede gebracht door de vaderlijke uitspattingen leefden
zij nu slechts op haar kosten. Zonder vreugde leefden zij, maar
in een soort van schijnbare onderwerping; want iedere vrije daad
en ieder vrij woord kon worden opgevat als een miskenning der
weldaad, kon een verwijt uitlokken en de last verzwaren. Geen
van hen had een andere bron van inkomsten of een andere schuilplaats. Alle drie waren gebonden aan het leven der zuster, aan
haar lot, aan haar huis. Overal en altijd huisvestte zij hen, en
voorzag zij in hun behoeften; maar indien een van hen, zich
ervan had willen losmaken, zou hij gedwongen zijn de straat
op te gaan, af aan te kloppen aan de gehate deur, die ongetwijfeld
niet zou worden geopend.
Op dit oogenblik leefden zij onder een bedreiging; en zonder
uitkomst moesten zij hun lot afwachten, evenals de gevangenen
in de schaduw van de Martio, die als er brand kwam, in de galei
verbranden zouden.
„De handen, achter den rug gevouwen houden, alsof ik stond
te zingen bij de piano; .... de oogen sluiten, .... voorover leunen,
en dan vallen, vallen tot in het oneindige, evenals in den droom,
wanneer men op den linkerkant, den kant van het hart ligt
Morgen vroeg zal ik naar de Badia gaan om Attinia weer te
zien, en ook mijn muur; ik wil op den rand de gele bloemen plukken, de ceppite, zooals men ze in Volterra noemt. De roos van
Madoera, de gele bloem van de Balze ! Ik zal ze ditmaal niet
dragen, een andere boodschapper zal ze dragen .... Roept daar
in de verte een uil? Waar ? Op de muren der oude Rocca?
Verder nog, ginds bij de Porta all' Arco."
Vana was op het punt van in tranen uit te barsten, toen zij
aan haar deur hoorde kloppen. Ze sprong overeind.
„Wie is daar?"
„Ik ben het, Moriccica. Ben je al te bed?"
„Nog niet."
„Mag ik binnenkomen?"
...

.
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„Kom maar, Aldo."
Het was haar broer. Zonder geraas te maken, als een geest kwam
hij naar binnen. Hij was reeds in een nachtgewaad van lichte zijde
en zijn bloote voeten staken in sandalen. Hij rook naar sigaretten
en naar het bad, dat hij juist genomen had.
„Heb jij ook geen slaap ? Wat voerde je uit, Moriccica?"
„Niets. Ik stond voor het venster."
„Ik heb geen lust om naar bed te gaan. Ik heb zin om wat muziek te hooren."
„Nogal meer muziek?"
„Wat heb je vandaag gezongen! Goed?"
„Niet als een goede geest, maar als een kwade. Ik kan er niet
rustig bij zijn."
Hij wierp zich op een kleine lage divan, waarvoor een tafeltje
stond, met boeken beladen. Zijn bleeke, zenuwachtige hand, nam
er een van op en liet het weer vallen.
,,,Iedere noot was als een kreet in de stilte. Soms als je zingt doe
je mij dien avond herdenken, toen je gevallen bent en je arm hebt
gebroken. Wij waren nog kinderen. Weet je het nog? Den heelen
weg over deed je niets dan gillen met een vogelgeluid, en met je
schrik vervulde je alles. Het leek of iedere gil de laatste zou zijn,
maar dat was niet zoo. Soms zing je nu net zoo."
Zij probeerde te glimlachen.
„Het is dus een kwelling voor je, arme Aldo. En ik, die nogal
dacht, de kunst een beetje te naderen."
„Doe toch niet alsof je mij niet begrijpt. Je weet heel goed wat
ik zeggen wil. Toen je dat machtige Vom Tode van Beethoven zong
was het, alsof je j lichaam verlaten had en de nieuwe woorden zei
tot je eigen ziel, en tot de zielen van wie luisterden. Je stem zweefde
als boven een afgrond. Ik dacht er over hoe dat S li ume nicht, denn
Eins ist Noth klinken zou, als je het in een sterrennacht op den rand
van de Balze zong. Wie weet, wie uit de diepte je antwoorden zou!"
Zij ging op een stoel zitten bij het tafeltje, waarop zij met beide
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ellebogen leunde. Tusschen haar vingers kwam haar gezicht geheimzinniger uit dan zekere etruskische urnen, waarop de twee
handen zijn bevestigd aan de uiteinden van het deksel. „Misschien
zou ik mijzelf antwoorden."
Haar broer keek haar strak aan, met die liefde voor pathetische
schoonheid, die aan zijn jonge oogets zulk een diepen blik gaf. Zijn
eigen leed ging onder in die bewonderenswaardige wanhoop. En
een wilde lust overviel hem om de verborgen wond bloot te leggen,
haar aan te raken, haar te doen bloeden en met het bloed zich zelf
te bevlekken. Maar zijn hart klopte te onrustig.
„Wat voor een gezicht heb je toch gekregen, Moriccica !" zeide hij,
haar noemend bij dien naam, waarin iets wilds lag en die hij haar
spelenderwijs gegeven had.
„Je was nog steeds niet Af! Er is iemand, die je van binnen uit
beeldhouwt. In deze dagen heeft hij er de laatste hand aangelegd.
Telkens als ik naar je kijk, ontroer je mij."
Zijn toon was warm en vol, maar toch trilde zijn stem nog in een
enkel woord. En zijn begeerig vorschen gaf een nieuwe, onvoorziene wending aan zijn gewone onderworpenheid.
„Kwel mij niet, Aldo. Ik ben niet in staat mij te verdedigen,"
zei zij, terwijl zij haar oogen neersloeg als wilde ze haar gelaat
verbergen in de schaduw harer wimpers.
Hij wendde zijn blik af.
„Wat liggen er een boeken op je tafel, wat een verwarring! Er
is een smart, die je boeken om je heen doet opstapelen, als was het
hooi, waarin je liggen kunt. Ik ken dat."
Hij raakte de boeken aan, lichtte ze op, verplaatste ze, verschikte
ze en liet ze weer met rust, maar die uiterlijke beweging beantwoordde volkomen aan het gevoel van iemand die voor een moeilijke keus staat, en haar wendt en keert en beproeft van alle kanten„Aha, het meest hartstochtelijke liefdeboek ! De geestelijke ge.
dichten van Jacopone*). Waar heb je dat vandaan?"
*) Jacopo di Fodi; dichter uit het begin der XIII eeuw (Vert.).
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Met een onwillekeurige beweging strekte zij haar hand uit, en
legde haar op het oude vergulde perkament, waarin het deel van
de Pazzo di Cristo gebonden was.
„Ik heb het in de bibliotheek van Isabella gevonden."
„Laat eens zien."
„Neen, Aldo."
,Waarom niet?"
„Ik weet het niet ; omdat ik dwaas ben."
Zij trachtte nog te lachen, en ze lachte, alsof haar lach een frissche ademtocht was, die den rooden gloed op haar gelaat zou
dooven.
„Toen Messer Jaco toesnelde om zijn vrouw te redden uit de
puinhoopen van de zoldering, die gedurende het feestmaal was
ingestort, en haar halfdood opdolf, wilde hij haar kleeren losmaken,
maar met de laatste krachten, die haar nog restten, weerstond zij
,

hem, totdat zij stierf. Toen men haar kleed openmaakte vond men
het geheime boetekleed, dat ze op haar lijf droeg."

„Bood zij weerstand om dat boetekleed?"
„Ik weet het niet."
„Als zangeres heb ik een zekere voorliefde voor dit boek. Geen
enkele dichter zingt zoo luid als deze minderbroeder. Als hij gek
is, dan is hij gek, zooals een leeuwerik."
Hij streelde haar hand, wat ze toeliet. Haar gelaat was nu met
een waas van lieflijkheid overtogen ; maar het bonzen van haar
hart deed haar bijna stikken, terwijl hij de riemen losmaakte, die
het boekdeel omsloten, dat rood op snee was gebonden, met hier
en daar nog een spoor van goud. Het rad en de arend der Inghirami's waren op het kalfsleer gedrukt, en er stond dit distichon op:
Dal folie sapientia
Eda la spina, rosa.

„Tusschen de bladen liggen zooveel klaverblaadjes van vier,"
zei Moriccica met die fluitachtige klank in haar stem, wanneer zij
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een zacht en bekoorlijk kind wilde voorstellen. „Bijna iederen dag
heb ik ze met Lunella gevonden in het veld van Piscina. Die andere
aanwijzingen zijn muzikale herinneringen. Er is een regel, die men
zou kunnen zingen op de melodie van Hugo Wolf met de woorden
van Fortunato : Jesu benigne, A cuius igne
Zij sprak haastig met hetzelfde gevoel als iemand die telkens met
de oogen knipt, om een opkomende hallucinatie te verdrijven. Het
leek haar toe, dat er uit dat geopende boek een niet te verjagen
spookgestalte zou oprijzen. Zij was opgestaan, en liep in gebogen
houding de tafel rond, om dicht bij haar broer te komen. Ze waren
reeds wang aan wang en in beider ooren was het zelfde geruisch.
„Dit heb je zeker vandaag pas gevonden?"
„Ja."
Het was een klaverblad van de goede soort, nog frisch en het
bedekte den eersten regel van de eerste satire:
Udite nova pazzia
Che mi viene in fantasia
Vienimi voglia d'esser morto.

„Moriccica, Moriccica," zeide Aldo, terwijl hij met het boek zijn
zuster in de armen sloot : „denk je veel aan den dood?"
„0, neen!"
„Vandaag heb je hem alom gezien."
„Ik heb hem gezien, toen ik zong."
„Hij was mooi."
„Ja, hij was mooi."
„De wereld heeft twee mooie dingen."
„Twee mooie dingen."
„En op één slechts komt het opaan."
„Eins ist Noth."
„Ik weet wat dat is."
„Ik ook."
Haar oogen waren half gesloten, maar zij zag door de smalle
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opening heen hoe het mooie gezicht van den jongeling door droefheid was overtogen. En de Bene jeugd deelde de andere de bekoring
mede van het geheim en zij voelden beiden hoe hun onuitgesproken
verdriet reusachtig groot werd. En beiden werden besmet door
eenzelfde verlangen naar den dood. En rond hen, van dichtbij en
van verre, overal voelden zij hetzelfde afgrijzen, dat ze reeds hadden gevoeld, in de vervallen Reggia, toen zij sprakeloos en zonder
elkander aan te zien, elkaar omhelsd hadden, want dezelfde noodlotsmachten vervulden den nacht in de Stad van wind en rotsen;
de stad, die boven den afgrond hing tusschen de muren der Sterkte,
die vol was van schuld en tusschen de huizen van San Girolamo,
dat vol was van waanzin.
„Maar beloof mij, dat je niet alleen gaan zult."
„Wil jij met me meegaan?"
„Zweer me, dat je het mij zeggen zult."
„Wil jij met me meegaan?"
„Zweer het, Vana."
„Heb je verdriet?"
„Ja."
„Omdat je geen weerstand meer kunt bieden?"
„Ja"
„En waarom, Aldo?"
Zij spraken fluisterend, op gesmoorden toon, als twee gewonden
op dezelfde baar, die elkaar ondervragen over hun pijn, terwijl het
donkere bloed, dat uit hun wonden stroomt, zich mengt.
„Waarom heb je verdriet, Aldo ?" herhaalde Vana met heesche
stem; want een nieuwe ontroering huiverde door haar geheele
wezen, doch drong niet tot haar bewustzijn door.
Hij liet zijn armen zakken, maakte zich van haar los en trok zich
terug met een angst, die hem den adem benam. En hij keek om
zich heen, om zich te overtuigen, dat het monsterachtige hem niet
had verlaten, want plotseling voelde hij het als iets levends, dat
ademde, en kleur had en geur.
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„Waarom," herhaalde Vana voor de derde maal.
„0, vraag het mij niet. Wat geeft het je, iets van mij te weten?
Maar jij, jij?"
Zich zelf verdedigend, viel hij haar aan.
„Vertrouw jij je toe aan dit boek, en niet aan je broer ?"
Hij opende het boek van den Pazzo di Cristo.
„Pluk jij daarvoor onder de cipressen de klaverblaadjes van het
geluk? Kijk alweer een. Wat zegt de vijfde zang?"
Verbluft keek zij hem aan, bij die onverwachte heftigheid.
Hij las:
0 Amore muto
Che non vuoi parlare
Che non sie conosciuto.

De woorden, die hij nu zeggen ging, vielen als het ware van zijn
lippen. Hij moest ze zeggen, hij kon ze niet binnen houden. Iets
waanzinnigs was er in hem gevaren, een vreemde begeerte tot kwellen. Een hevig bonzen van zijn hart ging aan de woorden vooraf.
„Isabella is bij Paolo Tarsis. Is het niet waar?"
Op wreede wijze waren de twee namen saamgevoegd, de twee
geliefden saamgebracht.
Met beide handen was het beeld van twee menschelijke wezens
genomen en voor haar neergezet ; en zij moest er naar kijken of zij
wilde of niet. Een niet te ontkomen visioen was verrezen in den
nacht; een visioen van wellust te midden der nachtelijke aromen.
„Aldo, waarom vraag je dat aan mij en op zulk een toon?"
stamelde het meisje verschrikt alsof haar broeder haar plotseling
had geslagen.
„Heb ik er geen aanspraak op, dat je mij spaart?"
„Er is wel iets beters in je, dat gespaard moet blijven, buiten je
reinheid en je schaamte om, Vana. Wil je dan dat wij voortdurend
gescheiden blijven ? Wil je hier wonen, ieder in zijn eigen cel, zooals
onze buren in den kerker?"
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„Waarom vraag je 't mij, als je het zelf al weet?"
„Ik voel, dat er iets is tusschen jou en de andere. Wat heb jelui
met elkaar gesproken, ginds in de kamer van Andronica ? Ik ging
langs de deur, en hoorde jelui vijandige stemmen.
„Je vergist j
„Tegen mij werd gelogen. Werd tegen jou de waarheid gezegd?"
„Waarom kwel je mij ?"
„Tarsis verwachtte haar te Cecina."
„0, zwijg! Is het niet veel beter, dat ik dat alles niet weet? Aldo,
waarom kwel je mij zoo?"
Woest wierp ze zich tegen haar broer, en verborg haar gezicht
aan zijn borst; zij hoorde het hevig bonzen van zijn hart. Beiden
hijgden alsof zij geworsteld hadden. De nachtwind deed de gordijnen voor het venster opbollen ; hij kwam de kamers binnen nam
hun zielen en droeg ze ver weg; sleurde ze mee, naar de onbekende
plaats, opdat zij zouden zien, opdat zij zouden aanschouwen.
„Heeft ze hem jou ontnomen?" vroeg hij. Zijn keel was droog,
maar hij kon zich niet meer inhouden.
Zij waren als twee kinderen, ze beefden als twee verdwaalde
kinderen ; toch scheen het, dat het wreede leven in hun binnenste
toornde en er een sombere en lange ondervinding in beweging
bracht. Het scheen, dat zij beiden reeds vol waren van het menschelijke leed. De jongeling vond zwaarwichtige en snijdende woorden, vol bitterheid en walging; zijn angst scheen vermetelheid, zijn
toorn scheen kracht ; en zijn smart scheen goedheid.
„Waren er geen dagen, waarin je dacht, dat hij jou toebehoorde ?'
Zij was neergebogen, in eigen denken verdiept.
„Was er geen droom in je geboren?"
Zij zag zichzelve staan, gemetseld tegen de deurpost in de kamer
van het Labyrint.
„Had je een woord van liefde gehoord?"
Zij voelde zelve de smet van het wellustige bloed, dat haar gelaat kleurde.
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„Je hoopte, is het niet? Je hoopte."
In zich voelde zij de tranen van de nachtwake bij den doode.
„Zij heeft hem jou ontnomen."
Zij voelde zich gereed tot den sprong, met klauwen gewapend.
„Beur je hoofd op. Kijk me aan. Spreek. Je hoeft je niet te
schamen." Zonder woorden zei ze tot hem: „Spreek, spreek mij
over hem. Draai het mes om in mijn wonde. Kwel mij. Wil je dat
ik haar haat ? Ik haat haar. Wil je, dat ik je help, haar te haten?"
Hij boog zich over haar heen, nog meer liet hij zijn stem dalen.
„Denk je soms, dat ik niet weet, hoe je dien nacht heel alleen
naar de heide bent gegaan?"
Een schok ging door haar heen, doch zij lichtte het hoofd niet op.
„Je wilt niet spreken. 0, als ik je maar wreken kon!"
Een blinde woede beving hem. „Waarom heeft het lot, van die
twee vrienden den beste temeer geveld ? Waarom heeft het niet
den ruggegraat van den andere gebroken?"
Het beeld van dien man trof hem midden in de borst, evenals
dien dag, op den heuvel, met het uitzicht op het moeras van
Mantua, toen hij tusschen die sterke tanden, het bloedstraaltje
gezien had. Hij duwde zijn zuster van zich af en stond op. Hij liep
de kamer door. En terwijl hij zijn bloote voeten in de sandalen,
zich voortbewoog met veerkrachtigen tred, voelde hij zich omringd
door een enorme massa monsters.Hij ging naar het venster, en
boog zich naar buiten. Hij dronk de frischheid in en de violette
schaduw, en de geur der magnolia.
In het dal lichtten de door de maan beschenen plekken op en leken op mausoleums ; ginds straalde trouweloos het slangachtige
Cécina en vèr weg, tusschen Montescudaio en Guardistallo was
de zeeoever een electrische diepte als de woning der Schimmen.
Waar waren nu in dien zomernacht de geliefden? Op de zee?
Op een wit terras, met oleanders omgeven ? Neergevleid in een
bosch op een rossig bed van denne-naalden?
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Zij gingen geheel en al op in de muziek. Ze verhieven hun hopebooze hartstocht tot een bedwelming van klanken. Middagen,
avonden en nachten vloden heen in den beurtzang der instrumenten, in de alleenspraken der zang, in de quatre-mains. Vlak naast
elkaar zaten ze voor de piano, de ellebogen nauw aangesloten, met
de oogen gevestigd op het dubbele muziekblad. Bij het spelen raakten de vingers elkaar ; en onder hun vinger voelden zij de toetsen
leven met een vuur en een elektriciteit, evenals het houtpapier,
wanneer het op droge dagen strak gespannen van onder de cilinders
van den papiermolen komt en dan vonken geeft. De muziekzaal
bevond zich niet in het gebouw dat door Gherarda Silvani gebouwd was, maar in het oude gedeelte van het kasteel. De zaal was
ruim, met damast behangen, met hooge portières en gordijnen ;
met een gebogen gewelf waarin de schilder Daniele da Volterra een
grootsch verhaal uit het Oude Testament in beeld had gebracht.
Een kromme tak van een steeneik reikte tot een der vensters ; en
door het raamvlak zag men den reuzenstam. Slechts twee schilderijen hingen aan den wand tegenover elkaar, het portret van
Freda Inghirami, een purperen werk van Sanzio, en de Kruisafneming van den Florentijn Rosso, die door Vasari genoemd wordt:
„een zeer goed musicus, rijk van ziel en grootheid."
De plaats was als 't ware geschapen voor lyriek en voor hartstochtelijke muziekdroomen. Het licht, dat binnenviel kwam uit het
bosch en uit den tuin. De donkere massa der lange piano glansde
gepolijst als een poort, die gemaakt is uit het nachtzwarte marmer
van Palmaria. Toen Aldo het deksel oplichtte, zag hij twee bloedelooze handen uit het duister opkomen ; en het waren zijn eigen handen, die in het ebbenhout weerspiegelden als in een zwarten spiegel.
Vana stond naast hem rechtop, gereed om te zingen, in haar gewone houding, met de handen achter haar rug gevouwen en de
geheele zwaarte van haar lichaam steunend op haar rechter been;
de linkervoet een weinig vooruitgeschoven en haar knie even gebogen; onder uit de zoom van haar rok, sloeg ze nu en dan zachtjes
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de maat met haar voet. Zij gaf de hooge noten, terwijl zij het hoofd
achterover wierp, en gedurende één oogenblik was het, alsof haar
gelaat verloren ging in een vlam. Zij verteerde in haar zang, alsof
ze voor elk lied zich zelf tot een brandstapel maakte. Soms, wanneer
zij, als het lied uit was, onbeweeglijk bleef, was het alsof in de stilte
een wade van asch over haar neerdaalde, als die waarmede het uitgebrande hout in den haard zich bedekt.
„Laat ons dit nog eens herhalen !" smeekte Aldo, die niet te
verzadigen was van genot en van smart. Het was de zucht van een
aria, het geneurie van een dier oude Italiaansche landliedjes, die
de naakte Cupido schijnen te begeleiden, als hij over de slangen
danst, of wel de ontgordelde gratie, als zij met haar gewonde vingers een krans vlecht. Het was een bekoorlijk liedje, een klacht,
een klaagzang van Gluck, gelijkende op een reine naaktheid, lijdend
om eigen glans. Het was een biecht van Robert Schumann. Zij zong
het als een onderdrukte snik, als een niet te weerhouden kreet, met
een strenge mond en een starenden blik.
„Ik kan niet," antwoordde zij soms ; „ik heb alles gegeven."
Zij deed een paar schreden, tot naar de Kruisafneming, terwijl
zij haar oogen met de handpalmen bedekte. Voor het schilderij
gekomen, opende zij ze weer, en beschouwde de stille tragedie ;
toen ging ze op een afstand zitten, zonder haar blik ervan af te
wenden.
„Het schijnt je toe, alsof je hem telkens weer schept, is het
niet zoo ?"zei haar broeder.
„Door de muziek werd hij geboren; door de muziek wordt hij
wedergeboren. En misschien ben jij wel dat meisje, dat zoo bruin
is als een olijf ; zij ondersteunt de trap met haar bloote armen
en kijkt naar de haardos van Magdalena; de haardos, die inéén
gedraaid is als een hoop onthoofde kruipdieren. Hoor je hoe de
Zondares gilt ? Hoor je hoe de Uitverkorene snikt?"
En werkelijk, het roode kleed der vrouw, die leunde tegen de
knieën der Heilige Moeder, was als een kreet van hartstocht,
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gezwollen van bloed. Het onderbroken lichtgespeel op den geelachtigen mantel van den Discipel, was als het gesnik der geslagen
ziel. De mannen op de treden van de trap waren omgeven door de
dwarreling van een noodlottigen wind. In hun spieren werkte
hun kracht als een angst. In het lichaam, dat zij van het kruis
afnamen, woog de losprijs van de wereld. Te vergeefs had Jozef
van Arimatea de heilige doek gekocht, te vergeefs had Nicodemus het mengsel van myrhe en aloë gebracht. De wind der
Opstanding blies reeds rond het verheven kruishout. Maar alle
schaduw bleef beneden, de schaduw van het graf was neergedaald
op een lichaam, op dat van de Moeder, over het lijf, dat de vrucht
en de smart gedragen had. „Het licht is mij verdwenen", had
zij gezegd in het oude klaaglied. Tusschen Maria van Cleopa en
Salome, de twee onwetende en zwakke vrouwen, was zij als
een stuk van den eeuwigen nacht.
„Herinner je je de twintigste variatie van Beethoven op het
thema van Diabelli, opgedragen aan Antonia Brentano ?" zei
Aldo, terwijl hij uit de diepte der zwarte kast, de accoorden
wekte, waarin, door een wonderbaarlijke gedaanteverandering,
het primitieve thema onherkenbaar was.
„Schijnen ze niet gecomponeerd te zijn op die diepte, daar
waar het kruis, de trap, het lichaam, de snikken, de kreten, de
zuchten, het licht niet doordringen ? Luister, en kijk eens naar dat
ondoorschijnende blauw, dof, egaal, zonder een enkele straal of
een wolk ; van daar uit strekt zich misschien het gebied van liet
leven uit waar „slechts één ding noodig is."
Toen was het Vana, die smeekte:
„Da capo! Ik begin weer!"
Tot in het oneindige pluisden zij hun leed uit. Hun leed overwon
de steile oevers, waartusschen het zich moest bewegen, het stortte
zich uit over alle dingen, en vloeide samen met de universeele smart.
„Twee mooie dingen heeft de wereld, zei de jongeling, „maar
nog een derde is hun goddelijke zuster."
9
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„Neen, niet zeggen twee en een, niet hen scheiden 1" antwoordde
de zangeres. „Er zijn er slechts twee ; en dat wat het derde schijnt,
is niets dan de substantie, waaruit de beide anderen gemaakt
zijn."
„Het is waar. Maar ik dacht aan de drie Sirenen, die op de
rotsen zitten vóór het schip van Ulyssus."
Zij gingen naar de zwart en roode museumzaal om de sirenen
te zien.
„Kijk," zei de jongeling droomerig, „Kijk. Alle drie bespeelden een instrument; zij gaven een concert. Maar de eerste heeft
haar dubbelfluit verloren, en tusschen haar twee armen is nog
de ruimte om hem te omvatten. Misschien bespeelde de derde de
lier; maar nu is zij zonder lier en vormloos. Zij is nu gelijk geworden aan de rots waarop zij zit ; gelijk aan een steen, waarop enkele
ruwe plooien zijn gebeeldhouwd. Tusschen hen beiden in, zit
de derde. Zij blaast op de zeven rietjes van Pan, die zijn samengevoegd in den vorm van een vogelvleugel. Kijk, ze is intact."
„Maar zie je dan niet," antwoordde de zangeres, „dat er achter
haar slechts twee schaduwen zijn."
Zoo ontdekten zij overal met hun scherp waarnemende oogen,
aanwijzingen van hun eigen lot; tot werkelijkheid geworden
beelden van hun meest geheime gedachten.
„Yana, geloof je, dat Ulyssus aan de mast is vastgebonden ? Hij
heeft zijn handen op den rug, net als jij, wanneer je zingt ; maar
een held kan niet gebonden zijn als een slaaf. Indien hij heel zijn
moeilijk leven die verleidsters vervolgd heeft door alle zeeën
heen, hoe kan hij dan vreezen ze aan te hooren? Hij heeft
geen banden : zijn handen, verhard door arbeid en strijd, verbergt
hij, omdat ze thans nutteloos zijn; omdat hij een leven leidt,
waarin de handeling van geen beteekenis is. Nu begrijp ik het.
Een geheimzinnig instinkt maakt dat je, wanneer je zingt, en je
stijgt tot aan je ware leven, je die zelfde houding aanneemt."
,,Misschien," mompelde zij, terwijl ze zich zelf zag met haar
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handen op den rug, met gesloten oogen, en over den afgrond
gebogen.
Zij keken niet verder naar de kleine beeldhouwwerken van
Tebe en van Troje op de urnen, maar gingen verder om de Reis naar
de Onderwereld te zien ; niet langer het schip van den zoon van
Laertes, maar dat met de gestreken zeilen, waarop hij, die sterven
moet, zich inscheept ; en het afscheid is zonder tranen.
„Wat een grootsche stilte is er in deze kleine vertrekken!"
zei Aldo en hij liep behoedzaam over den wit en zwart gestreepten
marmeren vloer.
„Die heengaat, weent niet, hij die blijft weent evenmin. Zij
kijken elkander strak aan, hand in hand; sprakeloos staan zij
vlak naast elkaar, dicht bij de grens van het graf. En de gevleu
gelde getuige is niemand anders dan de goddelijke droefheid;
want de droefheid is de etruskische muze, zij is het, die langs de

wegen van verbanning en hel, een grooten Etrusker, rood van
noodlottigen toorn, begeleiden zal. Heb je er nooit over gedacht
dat Dante de kunst gevolgd heeft van de schilders der vazen,
en haar reusachtig groot gemaakt heeft met zijn almachtige hand?
Is niet bijna geheel zijn eerste zang van roode gedaanten tegen
een zwarten achtergrond, of wel van zwarte figuren tegen een
rooden achtergrond? Zie je in enkele van zijn verzen niet den
zwarten metaalglans, die sommige kleifiguren hebben? En zijn
zijne schaduwen niet gelijk aan de Levenden, aan de schimmen,
gebeeldhouwd op deze albasten vazen ? De schimmen kwamen
te voet of te paard de reizigers in draagstoel of vierspan tegen.
De voor de wagen gespannen paarden bogen den nek zoo diep,
dat hun manen den grond raakten. Een jeugdig ridder reed, geheel gehuld in zijn mantel, waarvan een slip den mond bedekte,
langs den langen weg, waarvan men niet terugkeert.
„Is dit niet volkomen mijn beeld?" vroeg de jongeling, terwijl
hij er aandachtig naar keek. „Van alle reizigers naar de onderwereld bevalt die ruiter mij het meest."
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Zij verdiepten zich er geheel in, vlak bij de urn staande, onbeweeglijk, weg in hun vizioen. En rond hen, rustig op de langwerpige
deksels, geleund op den rechter elboog, lagen vredig de logge gedaanten der overledenen, met de dikke lippen half open, en in hun
rechterhand een offerschaal, een tablet of een vliegenverdrijver.
Maar al die linkerhanden, die in onbeweeglijke houding op de
kussens rustten ; die handen, ruw uitgehouwen, sommige enorm,
andere afgeschilferd, of nog slechts stompjes, boezemden hun een
vage angst in, alsof zij ze hun hart voelden omknellen.
„Eén was er, die het vóór mij beproefde : het was die Volterrano, die in den nacht zijn paard naar de Baize bij de Guernaccia,
voerde; 'maar op den rand bleef het paard staan; het deinsde
terug, keerde om en zelfs de sporen konden het niet bewegen
voorwaarts te gaan, tot aan den afgrond. Denk je dat Caracalla
het niet zou doen?"
„En Pergolese?"
„Pergolese is niet erg moedig."
„Maar als zijn metgezel hem voorgaát is er geen reden, waarom
hij zou weigeren."
„Er is weinig ruimte op de Guernaccia om een paard naar
beneden te drijven ; en het terrein is met voren doorploegd."
„Dicht bij de Guardiola weet ik een soort van opening in den
muur, die zoo lijkt op een vervallen muur in de romeinsche Campagna. Maar de puinhoopen verbergen de diepte. Als het dier
erheen gedreven wordt met beslistheid als naar een gewone hindernis, zal het zich zeker vergissen en springen ...."
Zij spraken zacht, in een poging elkander op te wekken tot
energie ; ze hadden den droomsluier verscheurd, en de schrijnende
wonde blootgelegd.
„Morgen gaan wij op onderzoek uit. Wil je?"
„Ja."
„Voordat zij terug is?"
„Voordat ze terug is."
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„Heden is het de tiende dag."
„En geen woord heeft ze geschreven!"
„Dacht jij, dat ze zoo wreed zou zijn?"
Vóór hen uit lag de tuin van het Museum met zijn halve zuilen,
en zijn onbedekte urnen, die zwart waren geworden als het basalt,
met zijn brokstukken van goten van groenachtig geworden klei,
met zijn prieëlen van in de zon doorzichtige wijngaardranken;
met een enkele rozenstruik, die leek op de rozen van den tuin
te Mantua; met zijn Spaansche jasmijnstruiken, die bedwelmend
geurden als wierookvaten.
„Waar zouden zij zijn, waar zijn zij ?"
De twee minnenden waren in een eenzame villa op den zeeoever
in de buurt van Pisa, tusschen een aanplanting van pijnboomen
en een zilt weideland. Een terras, met cement bestreken en geplaveid met majolica, sterkte zich langs de eene zijde uit naar
de Tyrheensche zee toe. Het was net als het terras, waarvan
Aldo gedroomd had in het Paradijs van prinses d'Este, waar
visioenen van bruine en blonde steden de lunetten kleuren en
waar dichtbij Ulm, dat in wapenrusting den blauwen Donau overtrekt, Algiers ligt, dat een cipres draagt als pluim voor zijn witte
tulband.
Maar, op het terras brandde de zon zoo hevig, dat de
bloemtrossen der oleanders, die des morgens geboren waren,
des middags als bruin getint, kwijnden, en, verbrand tegen den
avond stierven. Slechts langs den hoofdmuur, waar de ingang was,
wierp een gestreept gordijn wat schaduw over het tapijt, dat
bedekt was met kussens, waar de minnenden het grootste deel
van den dag en ook dikwijls den nacht doorbrachten, onder liefkozingen.
„Waar zijn wij ?" vroeg Isabella, terwijl ze de zilte, harsachtige
lucht inademde, zoo diep, dat haar heele lichaam er van genoot,
van haar hoofd tot aan de teenen van haar bloote voeten.
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„In El-Bahadj a ? En is dat de mond van den Arrach ? En daar
ginds, zijn dat de bergen van Cabilia ? En al dat blauw, dat groen
en dat wit .... is dat Sahel? Kijk eens naar de kameelen, die
aan het zilte gras knabbelen op die zandvlakte !"
Het waren kameelen van San Rossore, die van Gombo kwamen
over het weeke zand, waar de zee het zeewier neerwierp, en waar
dit liggen bleef, gebogen volgens de lijn van den golfslag, als een
halve krans.
„Paolo, je moet van avond eens naar den kruisweg gaan van
Si-Mohammed-el-Seheriff, bij de Kasbah. Dààr, bijna recht
tegenover de fontein der ritueele reinigingen, is het Moorsche
café, waar de fluitspeler Amar dikwijls komt. Je moet Amar halen
en hem bij mij brengen, want van avond wil ik voor je dansen,
Aini."
Hij keek niet naar het strand, noch naar de bosschen of de
bergen ; hij rook niet den geur van hars en zout. Hij was niet in
staat zijn hoofd om te wenden of zijn oogen op iets anders te
vestigen ; hij kon slechts de geur inademen, die trilde rond haar
lichaam, dat bijna naakt was in een mousselinen kleed, zóó dun,
dat het leek op een soort van gaas, dat door de Indianen „vloeiend
water" genoemd wordt.
„Je kunt je niet vergissen. Aan de deur van den winkel hangt
een zingende nachtegaal in een kooi, gemaakt uit de lange pennen van een stekelvarken. Je zult hem dadelijk herkennen. Toen hij
vastte, was hij een ietsje bleeker dan lichtkleurig amber, en zijn
oogen waren wat kwijnender onder de geverfde oogleden. Hij
draagt in het oor altijd een bloem, die afhangt tot op zijn wang.
Van avond zal hij wel een granaatbloesem dragen. Zijn kleeren
zijn altijd teeder van tint, hij heeft een voorliefde voor parelgrijs
en perzikrood; zijn wijde geplooide broek is altijd smetteloos wit.
En wat heerlijk klinkt zijn rieten fluit, als hij goed op dreef is."
Ook haar stem klonk als muziek, door haar herinneringen bezield en ze bracht weer de gewone betoovering over zich zelf en
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over haar vriend. Zij voelde, hoe zijn lippen haar been beroerden,
en haar woorden brandden door de stilte heen. Dit vuurde haar
nog meer aan.
„Als hij speelt gaan zijn armen op en neer, en zijn heele lijf
wiegelt alsof hij wilde dansen. Zoo nu en dan windt hij zich op. Zijn
geverfde oogen worden vol hartstocht en wellust. Hij is een mededinger van de nachtegaal, die gevangen zit in zijn puntige kooi;
hij roept en wordt weer stil ; gorgelt en zucht ; hij heeft een keel als
een beek, en een hart van vuur. Rond hem zwijgt alles. De kopjes
blijven vol en dampen. Door de boogvormige deur stralen de
sterren en schijnen zóó groot, alsof ze dichterbij gekomen waren
om te luisteren .. Toe, ga, haal hem en breng hem hier, Aini! Ik
zal voor je dansen."
Hij had zijn liefkozing gestaakt op haar scheenbeen; want zijn
genot was hem als vergif. Zijn liefde werd opgehitst als een wild
beest in het serail met een gloeiende staaf. Zijn begeerte deed
hem pijn alsof een scherpe specerij hem van binnen in vuur en
vlam zette. Nu eerst bemerkte hij de groote ruimte rondom, de
zuiverheid van den wind, de sterke geur der zilte bosschen, geheel
de kracht van den Zomer; en zelf gevoelde hij zich als een gebrekkig man, cnrustig hijgend op zijn kussen, waarvan de zoomen zijn
wereld begrensden. Hij vleide zijn hoofd op de uitgestrekte knieën
van zijn kwelgeest; en hij glimlachte. De haat, die in hem opwelde, zei: „Dat uur was heerlijk, dat uur, waarin je zoo loom
was, toen je sluimeren bleef onder mijn behoedzame liefkozingen;
toen je veinsde niet te ontwaken, nadat ik vermeteler was geworden. Waarom breng je mij nu weer in onzekerheid? Het is
waar, dat dit weer een van je kinderachtige spelletjes is ; dat je
weer droomt, een van die kleurige droomen. Maar ik ken je kunstgrepen wel. Ik weet hoe je met je mondhoeken, de woorden, die
je gekozen hebt, vergiftigt. Het is alsof er zich een speekselblaasje
vormt. Wil je soms, dat ik zal denken, dat die verwijfde man
met zijn geverfde oogen, je gedurende een nacht heeft bekoord?
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Wil je, dat ik mij verbeeld, hoe hij zonder dat jij walging voelde,
met zijn naar muskus riekende vingers, die huid, die ik kus, heeft
aangeraakt ? Wil je, dat ik mij op je werp als op eene van die
vrouwen, bij wie alles veroorloofd is en niets onbekend?"
Maar,zoo als hij gewoon was, zocht hij de kwelling op. Kalm
weg, vroeg hij:
„Wanneer was je in Algiers ? En met wie ?"
„Verleden jaar, van September tot November, met Giacinta
Cesi, met Maud Hamilton, met eenige vrienden van haar en van
mij, en met mijn broer, als mijn gevolg. Wat zou ik er graag terugkeeren met jou en op een heuvel in een wit huis wonen, tusschen
twee tuinen in ! Kijk eens, mijn voeten zijn vandaag net ivoor!
Toen had ik de gewoonte aangenomen, om ze met henne te doen
bestrijken, en mijn hielen, rood van de verf, geleken dan op twee
mandarijnen. _ Arme zielige voeten!"
„Wie verfde ze voor je?"
„Yasmina, mijn negermeisje, een schepseltje om te bewonderen,
die ik altijd nog betreur. Zij was slank en buigzaam als een zeeriet,
ze lachte altijd ; het was een verblindende lach, die haar gelaat in
tweeën spleet, tot het midden der wangen. Ik kleedde haar steeds
in groen en zwart, met Egyptische versiersels, en met zilveren en
geëmailleerde knoopen op haar bloedrood lijfje. Zij was zoo stevig
van vormen, dat wanneer zij liep, haar spierbewegingen even
duidelijk zichtbaar waren onder de wijde plooien, als onder een
nauw aansluitend nat geworden linnen gewaad. Zij werd verliefd
op Aldo, en lachte toen veel minder, maar haar vleiende oogen
werden mooier. De tranen hadden op haar oogen de uitwerking
van kohl."
„En viel de zwarte Venus niet in den smaak van Aldo?"
„Daar heb ik waarlijk niet opgelet. Aldo laat zich aanbidden.
Hij is als een jeugdige god in ballingschap. Maar hij hield er van
om haar lange verhalen te hooren vertellen, zonder ze te begrijpen.
Yasmina had een welluidende manier van spreken, het klonk
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als het geluid van een boschvogel. Het bracht mij ook in verrukking. Ik heb van haar een paar woorden overgenomen. Ik geloof,
dat zij, onder voorwendsel van een verhaal, hem een liefdesverklaring zei. Al te dikwijls herhaalde zij „Aimi", mijn oog en
„Ro'hadiali", mijn ziel. Eens op een nacht ging zij dwars voor
de deur liggen, opdat hij over haar heen zou loopen. Maar, lachend, sprong hij over haar heen. Tot aan den morgen toe, bewoog zij zich niet meer. Het heele huis was vervuld van liefde.
Men kon er niet ademen, ook omdat zij altijd kettingen van
frissche bloemzaden droeg, door de joden vervaardigd, en twee
of driemaal rond haar hals gewonden. Ze roken zoo sterk, dat ik
in een voortdurende duizeling leefde."
Terwijl zij sprak en glimlachte ademde zij haar wellust uit en
zij keek neer op het gebronsde gelaat, dat op haar knieën rustte.
Het scheen haar toe, dat ze reeds in een harer fantasiën, dit gelaat vroeger gezien had boven een grooten arabischen hengst,
in een witten mantel gehuld, zwart van kruitdamp en rook,
daar ginds in Milidjak, op een feestavond, voor dat de zwelgpartij
begon onder de kegelvormige tenten van den oorlogszochtigen stam.
„In een duizeling van reinheid?" zei de man, wat heesch, terwijl
hij glimlachte, met een glimlach, die zijn dikke lippen optrok tot
boven zijn tanden.
„Misschien wel, misschien niet, Aini", fluisterde zij, haar oogleden half sluitend, die door antimonium zwart omrand waren,
evenals bij de Moorsche vrouwen.
En zóó zeker was zij ervan, dat zij deed lijden, dat zij meende
op haar knieën het gezicht van de wilde smart te voelen. En zij
bereidde zich voor op een uitbarsting van wilden hartstocht, die
zij komen zag.
„Beviel Amar je?"
„Een jong, onbekend vorst beviel mij. Bij hem vergeleken
was de gratie van Amar, een gratie van een kluchtspeler of een
clown. Hij kwam uit de woestijn, met een zwerm ruiters, gewa-
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eend met damascener musketten, en op de prachtigste paarden,
die ik ooit gezien heb, met schabrakken, manen en staarten wuivend in den wind, onder het getingel der bellen en der amuletten.
Hij kwam uit de Sahara. Tusschen zijn veelkleurig gevolg reed
hij, geheel gekleed in wit, gehuld in een eenvoudigen witten
mantel zonder borduursels ; ternauwernood zag men in de stijgbeugels zijn laarzen zonder sporen; en zijn vuist zonder handschoen, waarmede hij den teugel vasthield, zooals een kind een
lintje in de hand neemt, om er haar vlecht mede te omstrikken.
Hij bereed een van die hengsten, die door de Arabieren vergeleken worden, met een duif in de schaduw. Het dier was zwart als
het haar van Lunella, zób zwart, dat er blauwe en violette glanzen
liepen over zijn rug, als de spiegelingen in changeant-zijde. Wie
mooiere oogen had, het paard of de ruiter?"
Opzettelijk wachtte zij even; haar neusvleugels trilden in haar
slim gezicht, waarvoor de wimpers een hinderlaag schenen te
leggen. Haar hart beefde van genotvolle angst; want haar minnaar bewoog zijn hoofd om haar beter te kunnen aanzien, en zijn
wang leunde niet meer tegen haar knie, maar tegen haar dij.
Daar zij achterover leunde, het bovenlijf gesteund in kussens,
zag hij, van onder op, haar kin verlicht door den weerschijn
het majolica, en ontdekte hij tusschen haar lippen, welke zij
onder het spreken bewoog, de parelglans van haar tandvleesch
en van haar tanden, vochtig als een pas ontsloten schelp.
„Als ik er nu over nadenk, weet ik het nog niet. En was de
ruiter een jongeling of een verkleed meisje ? Het oog had er aan
kunnen twijfelen, indien het niet gezien had, dat hij met zooveel
gemak het sterke paard bedwong. Er was iets aanmatigends,
en iets geslepene, iets verhevens en iets weeks, iets peinzends en
iets droomerigs in zijn warm-bleeke tint.
Wie was die uit de Woestijn gezondene ? Toen hij dicht bij ons
was, liet hij plotseling het paard met de vier pooten van den
grond gaan en voerde zoo het kunsstuk uit, dat met een oude
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ruiterterm „ballottata" genoemd wordt en door arabische ruiters
veel wordt vertoond. Bij onzen angstkreet barstte hij in een
luiden lach uit, en wierp zich achterover in het fluweelen zadel,
terwijl het prachtige dier stilstond. Toen bukte hij zich snel,
en kuste mij op mijn wang, alsof ik hem toebehoorde ....,,
Zij uitte een angstkreet evenals toen, want met een onverwachte beweging, zich bijna op haar werpend, had haar minnaar
met zijn harde handen haar bij de schouders vastgegrepen.
„Aini, Aini, het was mijn broer, het was Aldo, die door een
sjeik op de jacht was genoodigd .... Hij keerde daarvan terug,
met het gevolg, en had het paard als geschenk gekregen
Doe me geen pijn, Aini .... Ja, ja, pijnig me, vermoord me, doe
met mij, wat je wilt! Ja, nog harder! Ik ben van jou, heelemaal
van jou. Ik aanbid j
...

.

Zij was veranderlijk evenals de hengst, als de duif in de schaduw
en in de zon.
In een net van waarheid wist zij haar frissche leugens te weven
even kunstig, als de kettingen, die zij zoo gaarne in twee of drie
snoeren om den hals droeg. Zij bezat een gave en een wijsheid, die
alles vermochten op het hart der mannen: zij wist „onwaarschijnlijk" te zijn en te schijnen. Het grootste deel der vrouwen tracht
haar eigen verleden te niet te doen ; tracht wedergeboren te worden,
wederom maagd te zijn. Zij bieden hun minnaar het denkbeeldige
geschenk van hare nog sluimerende zinnen aan, opdat hij hen opwekke en leere ; zij bieden hem hare blanke ziel, waarin hij zijn wetten schrijven zal; en dikwijls omstrikt dit onschuldig bedrog den
lichtgeloovige. Maar zij wist haar verleden een oneindige diepte te
geven, haar jeugd te verheffen tegen een onmetelijken achtergrond
van leven, gelijk sommige portretschilders doen, die achter hun
geschilderd figuur zonder eenige reden een gordijn aanbrengen, of
een onbegrensde verte van land en water. Het scheen, dat haar
houding zich afteekende tegen een voortdurend wisselend per-

spectief, dat zij niet tracht te bedekken, maar dat zij met zichzelf
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in harmonie poogde te brengen; gelijk een portretschilder, die voor
zijn schilderij de beteekenis van den achtergrond kent. Haar heden
dook uit haar verleden op, evenals een sirene uit het zilte nat,
geheimzinnig, als het ware nog druipend. Haar meest onvoorziene
beweging scheen eerst gegaan te zijn door een onbekend element,
sim zich dan te manifesteeren; scheen achter zich een duistere golf
van begeerte in beweging te hebben gebracht, om zich dan te wenden naar het verlangen van dien éénen. Een onzer Antieken
noemde de alchimie het blanketsel der vrouwen. Ook zij hield er
van om de frissche jeugd harer vijf en twintig jaren te schminken
met zwart en rood; altijd bracht zij onder haar oogleden, rondom
de lichte pupillen, de kleur der rouw aan; en dikwijls verfde zich
haar mond bloedrood en niet steeds alleen door de natuur. Maar
haar alchimie was nog veel vermeteler en uitdagender, bracht nog
heel wat andere wonderen voort. Door welk vuur veranderde zij
haar levensmaterie in een schoonheid, die zulk een pathetische
macht uitoefende ? Enkele trekken in haar gelaat hielden de poëzie
van een tuin, van een treurspel, van een fabel in zich besloten.
Iedere daad van het alledaagsche leven het langzaam uittrekken
van haar handschoen, als het leder gleed over het zachte dons van
haren arm; het uittrekken van haar zijden kous, teeder als een
bloem, die in één oogenblik verwelkt; het uittrekken der haarspelden, met de armen omhoog geheven, terwijl haar mouw zoover terugviel, dat de gekrulde gouden haartjes in haar oksel zichtbaar werden hoe alledaagsch de beweging ook was, ze werd bij
haar zoo vol van uitdrukking, dat het den bewonderenden blik
onaangenaam aandeed, haar niet te kunnen verlengen.
Daardoor, hoe fragiel, elastisch en onzedig zij ook was —
scheen er bloedverwantschap tusschen haar en tusschen de groote
scheppingen van Michel Angelo te bestaan. Slechts de scherpe opmerker kon het verschil zien. Het is waar, als zij zich neerlegde op
den divan en haar lichaam als verdween in de golvende plooien
van mouseline of tulle, dan geleek zij slechts op de Libysche door
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de buiging van haar voet, die onder de plooien te voorschijn kwam.

Maar als zij zich plotseling ver oprichtte met de vlugge beweging
van een koorddanseres, en uit de schaduw opkwam in de lichtcirkel
der lamp, om haar woordje te zeggen in een hartstochtelijk gesprek,
was de schoonheid van haar plastiek zoo groot, dat de omstanders
meenden een geniale schepping te zien. In het oog van den artist was
zij de genius der plastiek, die wij ons verbeelden, dat geleefd heeft
in den gloed van het brein van een Michel Angelo. In een oogenblik van begeestering scheen zij zich dan los te maken van haar
voetstuk en de lucht in beweging te brengen zooals dit geschiedde
door de knie, de schouder, de voorarm en de boezem van Aurora;
deze doen de ruimte geweld aan, bijna zichtbaar verdringen zij
de luchtmassa, zij nemen hare plaats in, de andere vormen afbrekend of begrenzend — en zij omringen zich met eenzaamheid.
Dan was geen enkele organische substantie zoo machtig als de
hare. Haar kleeren leefden door haar vleesch zooals de asch leeft
door den gloed. Alle voorwerpen rond haar traden in de schaduw
terug, de gewone dingen vielen weg; zij werd het eenige lichtpunt.
Er was geen daglicht meer en geen kunstlicht ; maar zij was de geluksvlam, die, van het begin der wereld af, den strijd, de rouw en
de feestdagen van den mensch verlicht. Zij toonde aan, welk eene
waarheid werd uitgesproken door hem, die beweerde, dat iedere
betoovering eene waanzin was, kunstmatig teweeg gebracht ; maar
binnen den kring van dien waanzin, gevoelde ieder hoe zij tot een
hard lot was voorbeschikt.
Zoo herhaalde zich in Paolo voortdurend datzelfde gevoel, dat
hem reeds overvallen had op den stoffigen weg, toen zij, na het passeeren der wilde paarden, haar sluier had opgelicht ; en hem haar
ontbloot gelaat had getoond. Hij had zich toen omgekeerd om haar
aan te zien en er was iets hols in zijn borst gekomen als de indruk
van haar altijd weer nieuwe naaktheid. En om in hem te leven,
holde zij zijn borst uit ; ze rukte er alles uit, knaagde er aan, zonder
hem rust te gunnen. Dan was het alsof zij er zich in nestelde, er zich
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in opsloot en al wat er nog in leefde, er uitjoeg; iedere snaar,
die niet gestemd was op haar eigen toon, vernielde zij, en het
zwaarste verdriet veranderde zij in een lichte smart van wellust.
Waar was nu de stomme belofte, zijn makker gedaan bij dat
onzekere afscheid, dat het laatste zou zijn? Waar was nu het beest,
dat bedwongen was en gemerkt met het teeken der dienstbaarheid?
Zeker: in de oogenblikken, dat de smart om zijn verloren broeder
heviger oplaaide, wanneer hij meer dan ooit leed om het verbroken
zijn van dien broederband, trachtte hij, in woede ontstoken, het
duistere beest opnieuw meester te worden, het krachtig vast te
houden met zijn ziel en het in de oogen te zien. „Gij alzoo, zijt de
liefde," zoo sprak hij het dan toe: „die liefde, die mijn onnoozelheid
met schoonheid en teederheid sierde ; en met twee oogen, die mijn
verleidster niet zou kunnen aanzien zonder zich te schamen ! Weet
je het nog? Je bent de liefde, maar anders dan die, welke wij kenden
in de avonturen der wijde wereld, wanneer wij in de havens aan
wal gingen, of wanneer we op bivak waren, wanneer de kreet van
de vrouw, neergeworpen op het lage rustbed, of op den oever langs
het water, al voldoende was voor onze korte begeerte. Zeker ben
je de liefde, want je voedt je met mijn innigste leven en je groeit er
door; en ik kan je niet treffen zonder te vreezen mijn eigen bloed
te vergieten door jouw wonden, omdat je meer „mijzelf" bent, dan
mijn gansche innerlijke ik ! En nu, terwijl ik geloof, dat ik je wat
van mij afhoud en mij van je losmaak, om je beter te beschouwen,
nu voel ik, dat je mij niet vrijlaat en dat je integendeel sterker indringt in mijn kracht, en mij nog meer pijnigt. Maar ik kijk je aan,
en nooit nog heb ik op jacht onder het bereik van mijn geweer een
zoo vijandig verscheurend dier gehad. Ik leed door je, toen de
verleidster op het punt stond zich over te geven, en zich toch nog
terug trok ; toen ze wou toestemmen en toch weer weigerde. Nu ik
haar bezit, lijd ik duizend maal meer, nu zelfs geen stukje van
haar huid mij onbekend is. Ik had de ondoorgrondelijkheid mijner
zinnen ongeschonden bewaard, opdat zij er in zou nederdalen. Ze
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is erin gedaald, en heeft in mij gewekt die monsters, die ik eens
onder oogen zag, in een nacht van exotische orgiën. En die monsters
gelijken op jou, (op jou, die de liefde bent), want nooit, noch bij
een landing of gedurende een reis, noch na een lange boottocht of
na een rustelooze rit te paard, heb ik de wilde oer-drift der begeerte
gekend, zooals nu in twee armen, die frisscher en welriekender zijn,
dan de jasmijn na den regen. Op den gloeienden weg, herinner jij
't je in een dwarreling van stof, verlangde ik er naar, haar te
verbrijzelen; zag ik in mijn verbeelding het lichaam van mijn kwelgeest op de steenen neergeworpen als een bloederige massa ; verlangde ik er vurig naar, dat zij niet meer zulke oogen, zoo'n mond,
zoo'n keel zou hebben, dat zij niet meer zijn zou, zooals ze was. En
daar kwam de kar, met zijn lange boomstammen, die zoover uitstaken, dat een botsing onvermijdelijk scheen. Nu moest ik je heel
scherp aanzien om te ontdekken of je de liefde bent, of wel de haat,
of dat je twee gedaanten hebt; want zij heeft mij lief en ze wil, dat
ik haar zoo lief heb, dat nog steeds dat beeld van den dood, mijn
wellust vergezelt ; en mijn begeerte wordt droevig, omdat ze de
schoonheid niet kan uitwisschen, waarmede men zich nooit verzadigt."
Hij liet zich niet door het gevaar om den tuin leiden. Hij keek
het strak in de oogen, zooals hij reeds gedaan had in de onderGeeboot en op zijn motor; hij wist echter, dat hij niets kon doen om het
te overwinnen. En dit bewustzijn bracht hem niet in verwarring; maar het hief zijn ziel omhoog. Hij was nu het meest
geheimzinnige deel van zijn reis door het leven aangevangen ;
hij was gekomen in een soort van betooverende schaduw, die hem
denken deed aan het reusachtige woud door hem en zijn vriend
ontdekt op het eiland Mindanao ; waar in de groene schaduw, in
een doolhof van lianen een stam woont, met een huid zoo wit als
een camelia, en oogen, nog zwarter dan zwart fluweel. Zij bouwen
hun huizen als vogelnesten, zij glijden tusschen het gebladerte door
als zwanen in het water. Hij zag weer de spookachtige bleekheid
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van die onvergetelijke wezens, die zich schenen te voeden met gif,
hij voelde weer de bekoring van die nachtzwarte oogen, die kwamen en gingen onder reusachtig groote bloemkronen ; in hem kwam
wederom dat gevoel van vreemde en vochtige warmte, de verborgen en ongezonde gisting van de groene duisternis, verlicht door
die krachtige oogen.
Evenals toen, kon hij zich niet terugtrekken. Evenals toen,
sleepte het onbekende hem onweerstaanbaar mee. Evenals toen
zag hij in de schaduw duizend wezens op de loer liggen, die dezelfde
oogen hadden. Het waren fantasmen van tallooze meesleepende
dwalingen ; van onoverwinnelijke verleidingen en bloemen, te groot
om geplukt te worden, en vruchten te groot om gegeten te worden.
Hij biechtte zich zelf zijn leed. Hij erkende, dat de alchimie van
den leugen ook zijn waarde veranderde. Sinds hoeveel dagen
reeds had hij zijn vriend verlaten op den grens der Duisternis ?
En toch, hoe vreemd en ver leek hem de periode van hun kameraadschappelijk leven, steunend op eerlijkheid en trouw, op gelijkheid
en zekerheid ! Als door een infectie, die zich openbaart door onverwachte koorts, en zich dan snel verbreidt door alle aderen, zoo
was in weinig dagen zijn geluk om het samenzijn overgegaan in bitterheid en onrust, in angst en schrik, in tirannie en wreedheid.
Vroeger ging hij met zijn vriend het Onbekende tegemoet;
thans stond hij, in het Onbekende, tegenover zijn vriendin, en stond
deze tegenover hem, in een openlijken en bedekten strijd ; een
strijd, zich uitend in al hun daden, en die ten doel had, eenerzijds
een heerschappij, en anderzijds een slavernij te vestigen.
Maar zou hij haar anders hebben liefgehad ? Wat anders trok
hem in haar aan dan die veelvuldigheid van uitdrukking; dat
vermogen om telkens weer anders te zijn ; die verbazende kunst van
liegen, vermengd met die sidderende lust tot lijden ; die tragische
maskers plotseling afgewisseld met kinderlijke gratie ; die manieren
van een keizerin en van een slavin ; die hevige opwellingen van
drift en die teedere broosheid; al die tegenstellingen, en die ver-
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schillen die haar even veranderlijk maakten als de oneenige eensgezindheid der elementen ? Tot nu toe waren de vrouwen niets
anders voor hem geweest dan een snelle overwinning, een kort genot, een ijdele afschrik, een verwarde herinnering; en indien hij er
eene uit de kudde zou herkennen, dan zou dit niet zijn door haar
ziel, maar door haar geur, evenals die slavenhandelaars, welke aan
den reuk den stam herkennen. Een groote vriendschap behoedt
er voor geheel op te gaan in ijdele liefde, maakt minderwaardige
banden los, verdedigt de wederzijdsche vrijheid. De eerste teekenen der alles beheerschende hartstocht hadden hem tegenover zijn
vriend een gevoel van verlegenheid en bijna van spijt ingeboezemd;
benevens een instinktieve behoefte om ze te verbergen en, schijnbaar, den wil ze te verstikken. Maar, zooals in een versche snede in
den stam, de wilde tak zich nestelt en de wond tot een litteeken
wordt, doordat de schors er zich zoodanig om heen sluit, dat er niets
meer in kan komen, terwijl de geënte plant onmiddellijk haar
aderen met de andere vereenigt, zoo vulde de liefde nu de geheele
smartelijke wond, en drong overal door, al bleef ook diep in hem
de smart om den broeder, al waren de oogenblikken van verzadiging ook des te duisterder, na de vergetelheid der opwinding.
Ach, uit hoeveel larven en uit hoeveel geheimen was dat wezen
toch wel samengesteld, dat zich nog beter te verschuilen wist achter
de schaduw harer wimpers dan in de plooien van haar kleederen ?
Waarom manifesteerde zij zich zoo dikwijls door herinneringen van
voorgevoelens ? De vroegere minnaressen, wier beeld ternauwernood
zich nog afteekende tegen de duisternis der herinnering en de vrouwen, die hij in zijn leven had ontmoet, en waarover hij gemijmerd
had zonder in nadere betrekking met haar te komen, en ook zij,
die plotseling gekomen waren zonder ijdel vertoon, en zonder zich
vooruit aan te kondigen, kwamen zij allen samen in haar angst
en in haar schoonheid?
In stilte trachtte hij zichzelf te doorgronden, terwijl hij dicht
tegen den wand zat in de kamer, die in de schemering violetkleurig
10
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was. Hij was alleen. En het scheen hem een groote opluchting toe,
eindelijk eens alleen te zijn, en daar te zitten met zijn rug geleund
tegen den kalen muur, met zijn gezicht naar het open venster
Hij zag de zee, waarop geen zeilen waren, en de wolkenlooze lucht;
hij was alleen met zijn gedachten en zijn scherpzinnigheid. Maar,
plotseling was er iets in hem, dat luisterde of ook een lichte voetstap naderde ; iets in hem was als het kind, dat geheel wordt ingenomen door een onbepaald afgrijzen en zich verbeeldt, dat er een
afschrikwekkend wezen naast hem staat, een wezen dat hij ziet,
zonder dat zijn oogen het zien en dat voor hem een grootere realiteit heeft dan zijn eigen handen, welke doodstil op zijn knieën
liggen. En hij blijft onbeweeglijk, en wendt het hoofd niet om, en
hij leeft in een ijzige huivering, die haar oorsprong heeft in zijn gebogen rug.
In de schaduw kwam een zilverachtige schijn, alsof er een golf
binnenvloeide en wegstierf ; een dier golven, die zich slechts nu en
dan verheffen uit de onbewogenheid der aschkleurige zee. Isabella
was binnen gekomen; geluidloos op sandalen, die zij gewoon was
te dragen op het strand.
„Paolo!" riep zij zacht.
Hij antwoordde, noch bewoog zich.
„Paolo !"
Zij luisterde, zij wachtte een oogenblik en boog het hoofd;
tevreden en verbaasd mompelde zij :
„Hij is er niet."
Een plotseling gekweel verraste haar. Zij liep op het venster toe.
En het gekweel werd zoo luid, dat het uit de kamer scheen te komen, vlak bij de vensterbank. Zij kwam nog nader, behoedzaam ;
vol aandacht keek zij rond om te ontdekken vanwaar toch wel dat
geluid kwam.
Hij zag haar blooten hals en haar in den nek gescheiden haar, dat,
met haarspelden opgehouden, in twee vlechten gedraaid was, waardoor de vorm van haar klein hoofd behouden bleef. Een wonderlijke
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ontroering maakte zich van hem meester, bij de nieuwe openbaring
van dit leven, dat als verborgen getuige naast het zijne leefde. Hij
hoopte, dat zij zich zou omkeergin, want hij geloofde, dat zij, ,zoo onbespied en alleen, een rustig gezicht zou hebben, waarvan de trekken
kalm en stil zouden zijn of wellicht het gelaat van een versteende
Medusa.
„Maar wie doet het toch?" praatte zij in zich zelf, terwijl ze zich
bukte om op den grond te kijken.
Het geluid van haar stem was laag, tusschen keel en lippen in,
frisch en geheimzinnig als een pruim in een blad gerold.
„Och, het is een jonge zwaluw!"
Er was even een kinderachtige aarzeling voor ze het diertje aanraakte. Toen nam ze het, huiverend, in haar handen ; hield het in de
holte van haar twee handpalmen, voordat zij er naar keek. Terwijl
over haar gelaat een glimlach ging, die afdaalde van haar wimpers
tot haar lippen, kneep zij de oogen half toe. Zij voelde het lauw warme veerenbundeltje hijgen. Zoo'n sterk bewegen in zoo'n klein hart!
„Hoe ben je hier gekomen? Ben je uit het nest gevallen?"
Voorzichtig rondde zij haar duim en wijsvinger, zoodat het vogeltje er zijn snaveltje door kon steken.
„Wel, je bent al sterk."
Zij boog zich uit het venster en keek naar de dakgoot; maar zij
zag er geen nest. De lucht wierp op haar omhoog geheven gezicht
een glans van zilver en violet. Haar buste was scherp afgeteekend
tegen de parelgrijze zee. Zij was als het beeld van den jongen Avond,
wien de eerste ster zoo straks op het voorhoofd zal stralen, terwijl
hij in de holte zijner handen talmend de zwaluw gevangen houdt,
om deze zoo straks vrij te laten, omgetooverd in een vleermuis.
„Je kunt dus al vliegen?"
Zij uitte een kreet van afgrijzen, maar gedempt, want zij was
onder den indruk van de stilte rond haar. Tusschen haar vinger
en den vleugel had ze een levend insekt ontdekt. Zij schudde het
van zich af.
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Het insekt volgend, was de zwaluw waarschijnlijk tegen het venstergordijn aangeslagen, en op den grond gevallen.
„Was het je eerste prooi?"
Zij streelde zijn zwarte roofzuchtige snavel, die van zijn voorhoofd tot aan zijn keel, een roestige kleur had.
En zij voelde het hevig bonzen van het kleine hartje en de kromme nageltjes aan de ingetrokken klauwtjes, de lauwe warmte van
het teedere en toch wilde lijfje en den geest van vrijheid, die in de
zachte veeren schuilde.
„Als ik je loslaat, zou je dan kunnen vliegen? Hoever wel?"
Toen, als door een magnetische werking, hief zij de oogen op,
en zag plotseling in de schaduw de onbeweeglijke oogen, die haar
aankeken ; zij uitte een kreet van schrik, nu niet meer ingehouden,
en liet de gevangene uit haar trillende handen vallen.
„0, Paolo ! Ben jij daar ? Was je daar al lang? Keek je naar me?
Neen, neen, kijk me zoo niet aan!"
Zij ging achteruit met een zenuwachtigen lach, welke op het
punt scheen in snikken over te gaan.
„Waarom heb je dat gedaan ? Waarom heb je mij zoo laten
schrikken?"
Hij was opgestaan en kwam naar haar toe.
Zij ging weer achteruit.
„Wat een oogen ! Neen, neen, je moet mij zoo niet aankijken. Doe
ze dicht! Je maakt me bang, je maakt me bang!"
Zij lachte en snikte tegelijkertijd ; haar borst ging snel op en
neer; haar dwaze angst deelde zich aan hem mee. Toen hij uit zijn
onbeweeglijkheid opstond, had hij een hevige pijn in zijn lenden
gevoeld ; nu voelde hij zijn knieën knikken en zijn beenspieren samentrekken ; er was een zware droefheid door zijn geheele lichaam,
hij voelde de sporen van zijn doodelijke lust, en hoe zijn oogen
onnatuurlijk groot waren in de donkere oogkassen.
„Stil toch Isabella! Weest niet zoo kinderachtig!"
„Maar wat een oogen heb je 1"
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„Kind!"
„Doe ze dicht."
„Ja, ik doe het al."
Zij wierp zich op hem en drukte op zijn oogleden de handpalmen,
die zoo juist het trillende vogeltje hadden vastgehouden. Haar
lachen leek nog op snikken, maar werd al stiller. Ze kuste hem op
zijn mond.
„Je lippen zijn koud."
De huivering, die hem doorvoer kwam door het accent van haar
woorden. Een instinktieve vrees huiverde door zijn lichaam. En
in hen kwam de stilte evenals in de kamer. En zij hoorden weer
het gekweel onder den vensterbank.
„Het roept om hulp," zei Isabella zachtjes. En ze zuchtte, evenals een kind, dat met huilen heeft opgehouden, en het verdriet,
dat zijn hart tot berstens toe vulde, vergeten heeft. Toen knielde
zij neer op het tapijt en zocht voorzichtig in de duisternis naar het
verlaten diertje. Zij vond het, nam het in haar handen en stond
weer op.
,Daar is het. Zullen we het vrij laten ?"
„Ja"
„Kom dan hier."
Zij stonden nu beiden voor het venster. De avond droeg haar
schoonste snoer van amethyst. Hesperus trilde in de zacht getinte
zee.
„Denk je, dat het vliegen kan?"
„Probeer het eens."
„Het is klein, maar heeft een dapper hartje. Voel eens."
Zij duwde haar hand tegen zijn wang.
„Zou het niet te laat zijn ? Het zal een vleermuis tegen komen ;
en de schrik zal het doen verdwalen, arm zwaluwtje!"
„Kind, dat je bent. 't Zal hier wel in de buurt thuis hooren, langs
de rivier, tusschen het riet."
„Zou ik het voor van nacht geen gastvrijheid kunnen verleenen ?"
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„Het zal zoo ongelukkig zijn."
Zij aarzelde, want het leek haar toe, dat ze zoo, met de levende,
kleine gevangene in haar handen, gemeenschap had met het geheimzinnige leven, dat overal opsteeg uit de puurheid van den nacht.
„Dan laat ik het los."
„Probeer het."
Een lichte huivering ging door haar heen. Het weiland langs de
zee was reeds met een violetkleurigen nevel van vocht overtogen.
Over de waterpoelen lag een goddelijke glans, een afstraling van den
hemel. In de verte verhieven zich de zwarte bosschen van San
Rossore als het kamp van een karavaan aan den grens der woestijn.
Op den zandtong, die lang was als een theorbe 1) speelde de rustig
vloeiende zee haar lichte melodie. De schoonheid van alles was zoo
zacht, dat ze de liefde maakte tot een zwaard van vuur.
„Kus me eerst," zei ze, één en al liefdesverlangen.
En zij dacht aan Lunella, en aan Vana en aan den jongen
vorst ; ze dacht aan de te sombere schaduw van den steeneik,
en aan de cipressen, staande op een rij onder den muur, die door
de Mastio beheerscht werd ; zij dacht aan den nachtelijken zang
van den wind, die liep van den eenen toren naar den andere,
en langs alle deuren en tusschen de graven. Zij kusten elkaar.
Zij strekte haar arm uit en opende haar hand ; maar haar hart
was angstig.
„Vaarwel, zwaluwtje I"
En dadelijk was haar hand ledig.
„Aini, wat is er ?"
Zij wierp zich tegen zijn borst ; nam zijn kin in haar hand, en
zoo, haar gezicht vlak bij het zijne, keek zij hem onderzoekend
in de oogen, en verhinderde zij hem het opzien naar den verlaten hemel, waarheen zijn blikken gingen.
„Spreek toch. Wat scheelt je vandaag, Aini."
1

) theorbe: groote basfluit. --

VERT.
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Zij was even bang voor zijn stilzwijgen, als hij voor haar woorden.

„0, wat zie je er somber uit vandaag! En zoo hard, niets
dan beenderen!"
Een doodshoofd met lippen, dacht zij, maar zij zei het
niet ; want plotseling herinnerde zij zich de naakte vrouw van
het bas-relief op de kleine precieuse deur in de zaal der Pausen
te Mantua, waarvoor Aldo was neergeknield.
„Als ik je kus, zal ik mij pijn doen."
Nooit had hij het gemerkt, dat zij zoo zwaar was : zoo zwaar
als marmer. Zij verpletterde hem. Maar in zijn binnenste moest
hij een nog grootere kwelling verduren: de bek van een onzichtbaren gier, die aan zijn lever knaagde. Hij luisterde niet naar het
gebabbel van zijn verleidster, maar wel naar de vreemde krachtige stem, die in hem was. Mijn machine is klaar, geheel en al.
Het overwicht van de luchtcilinder vermindert ternauwernood
haar kracht. Ik heb eene nieuwe schroef, die prachtig werkt.
Ik voel een vreugde, een zucht, dic uit de aarde komt ; en een
zeewind, die mij voortstuwt naar het Kanaal.
„Kijk eens naar mijn armen, ze lijken wel blauw en violet!
Ik schaam me voor Chiaretta, die een vrome franciskaansche is,
geboren en opgegroeid in de schaduw van Porziuniola."
Met een groote volharding ging zij voort om langs zijn gelaat
te strijken met het dons op haar armen, die geurig waren als een
geparfumeerd sachet, daar zij ze gedompeld had in een odeuressence. Hij bleef ongevoelig voor haar liefkozing; zijn trekken
werden hoe langer hoe meer gesloten.
„Alles is klaar. Ik wacht op het opgaan van de zon. Mijn vriend,
die boven op het duin met zijn vlag wuift, geeft het teeken, dat
de schijf verdwenen is. Alles is reeds in beweging, alles trilt en
dreunt. Op 't bevel laten de monteurs los. Zie, nu ben ik in de
lucht. Ik drijf af naar zee, ik verhef mij langzamerhand ; ik ben
al hooger clan het duin, ik hoor den zegewensch van den
vriend ; onder mij zie ik de wateren ; ik laat rechts van mij de
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torpedojager, die met zijn zwarte rook de zon voor mij verduistert. Geen kwelling, geen verandering. Alles is rustig in
mij en rond mij. Geen enkele windvlaag, en daardoor ook geen
enkele manoeuvre van stuur of van zwenking. Mijn handen
blijven lui, werkeloos. Ik heb niet het gevoel van te vliegen.
Het is, alsof ik onbeweeglijk ben. Ik zie de golf, steeds de zelfde
golf ...."
„Ik kan er maar niet in slagen, je den mond te openen! Nu
zul je eens zien."
Door haar kinderachtige speelschheid heen, bewoog zich een
onuitgesproken ergernis. Het was zoo iets als het ongeduld, dat
haar dikwijls overviel, wanneer zij het deksel niet los kon krijgen
van een van haar ronde, ivoren doosjes. Gewoonlijk ging dit
gemakkelijk, maar plotseling kon een dekseltje tegenstand bieden ;
niets hielp, zelfs niet het woedend offeren van een puntigen en
gepolijsten nagel, dien zij met zooveel zorg behandeld had met
een vijltje en met poeder. Zij ontblootte haar borst, en nam
voorzichtig, een harer boezems tusschen haar vingers; haar
boezems, die klein waren gebleven als van een meisje.
„Nu zul je eens zien."
Verzonken zat hij, vijandig en boos, in een droom. Hij zag
het Kanaal, dat staalkleurig was tusschen de rotsige kusten ;
en achter de as van de schroef, achter de waaier der drie cilinders,
zag hij den held, alleen ; in bruin laken en met een blauwe werkmanskiel over zijn reddingsgordel, met zijn frankisch arendsprofiel, en zijn mond, door zijn knevels beschermd als door een
vizier. Hij herinnerde zich hem te Montichiari gezien en gesproken te hebben. Hij herinnerde zich de stevige kaakbeenderen,
en de roode wangen, benevens de haarlok die over het voorhoofd
hing; het voorhoofd, dat wit gebleven was, in het overigens
roode gelaat. Hij herinnerde zich ook de eenvoudige en krachtige
vrouw, die van den huiselijken haard verbannen, hem ter zijde
stond in den hangar als in een oorlogstent; zij geleek op de vrouw
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van een kruisridder, die achtergebleven is en die het linnen in de
koffers bergt en de kleederen uitdeelt aan de bedienden. Zij doet
haar best om het gevaar bekoorlijk te maken door de kracht van
haar glimlach, die al haar gezonde tanden ontbloot, en twee
kuiltjes in haar wangen brengt.
„De torpedojager is achtergebleven, ik zie haar niet meer.
Nu ben ik alleen, verloren in de oneindigheid der duistere wateren;
ik zie aan den horizont geen lijn meer, die het land aanwijst;
ik zie geen rook van een schip, geen mast van een snelzeiler. In
de stilte is slechts het gedreun van den motor; in de onbewogenheid, steeds diezelfde golf. Hoeveel minuten gingen er voorbij ?
Weinige slechts, maar ze waren als een eeuwigheid. In het Oosten
ontdek ik een grijze lijn, die voortdurend duidelijker wordt. Het
is de Engelsche kust. Ik richt mijn vliegtuig naar de witachtige
rots. Wind en nevel vallen mij aan. Mijn handen zijn bezig met
manoeuvreeren ; mijn oogen richt ik strak op de rots. I her en
staal is er onder mij, een vloot van torpedo's, van kruisers. Ik zie
de gebaren der zeelieden, die mij groeten, ik hoor hun heesch
geschreeuw. Koopvaardijschepen varen langs de kust met den
voorsteven aan mijn linkerhand. Ik begrijp, dat de haven dicht
bij moet zijn, dat Dover westelijk is. Ik stijg omhoog, maar de
wind jaagt mij weer omlaag. Ik worstel steeds. Ik ontdek het
kasteel. Ik vlieg boven de haven van Dover. Ik ga tusschen
twee kruisers door, die in een soort inham liggen. Onder mij is
het land ; het is groen, het is hol als de palm van een vriendenhand,
die zich uitstrekt om mij er in neder te laten. Maar, terwijl ik
nederdaal, komt mij een verraderlijken wervelwind in den weg.
Ongeduldig zet ik de motor stop ; ik daal sneller; val tegen den
grond met een stoot, waardoor de as der wielen krom trekt en
mijn schroef beschadigt. Ik zet mijn voeten op het gras van het
Koninkrijk. Ik heb het Kanaal overgestoken. Mijn vleugels
zijn ongedeerd."
Het korte verhaal van den held klonk in zijn binnenste als de
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rukwinden die de vleugels trachtten om te werpen. Het visioen
ontwikkelde zich bliksemsnel. Maar het was een verhaal over
dingen, die hij reeds kende, een visioen van dingen, die hij reeds
gezien had. Het was net alsof hij zich herinnerde zelf die onderneming volbracht te hebben; de zee te zijn overgestoken en de
schepen gezien te hebben; als had hij zelf de brokkelige, witte
kust bewonderd en de schaduw in de diepte, en zijn voeten gezet
op het gras. Maar zijn reis had veel langer geduurd ; het was een
eindeloos vliegen boven een zee, die altijd eender was en toch
steeds verschillend, boven een zee, die was als de Lethe, welke
hem iedere herinnering aan den anderen oever ontnam.
En over zijn gelaat hing de geur van zijn geliefde ; en op zijn
lippen voelde hij de kleine harde vrucht van haar borst, die trilde
door haar ingehouden lachen. Zijn ongeduld uitte zich in een
uitbarsting v an woede.
„Schei uit !" riep hij, terwijl hij onverwachts opstond, en de
vrouw bij haar elbogen van zich afduwde.
„Schei uit!"
Hij duwde haar zoo ruw weg, dat ze viel; op haar arm stond
de afdruk van zijn vingers. Zij uitte geen kreet en klaagde niet.
Op haar eene heup leunend, hijgde zij, half naakt, onder haar
gefronsde wenkbrauwen gloeide haar blik, geheimzinnig. Haar
neusvleugels trilden, als bij een naderend genot. Haar mooi demonisch gelaat werd nu eens verhelderd, en dan weer versomberd, in een steeds wisselende dubbelzinnigheid.
Hij keek haar niet aan. Hij was kwaad op zich zelf om die ruwe
daad, maar zich verontschuldigen kon hij niet. Zijn spijt deed
hem nog meer in zich zelf terugkeeren. Hij hoorde haar hijgen,
en vreesde dat zij in tranen zou uitbarsten ; en hij wachtte op
dit weenen, als zijn hevigste kwelling. De handen achter zijn hoofd,
en het hoofd gesteund tegen den muur, keek hij strak over het
witte terras heen. Tusschen het gebladerte der oleanders . heen,
zag hij de Tyrrheensche zee, met schuimkopjes bedekt. De Gor-

155
gona leek een wolk ; een donkerder streep kondigde de komst
van den noordwesten wind aan. Een vlucht meeuwen, als een
vlek van wit, overdekte de zandpunt ; zoo nu en dan verhief er
zich een boven uit, en geleek dan een stukje schuim. Van de
Lama di Fuori kwam het gezang der leeuwerikken. En ginds
op de wateren was een heroisch punt, waar de oever onzichtbaar
werd. En nog verder, naar het zuiden, aan den kant der Archipel,
was het groote, wilde eiland met de watervogels. En plotseling
weerklonk diep in zijn ziel het woord van zijn goeden vriend,
die hem de richting van zijn vlucht aangaf.
„Westelijk, een kwart zuidwestelijk!"
En hij zag in zijn geest het terras van Ardea; de rots van tufsteen, die kunstmatig was uitgehouwen, het dal van den Incastro.
En in zijn verbeelding kwamen weer die dagen van koortsachtig
werken, de gloed der hoop, en de vermetelheid der droomen,
en de verhevenheid van den meest wanhopigen droom.
„Westelijk, een kwart zuidwestelijk !" Het was de vlucht tusschen het strand van Ardea en kaap Figari, bij den ingang van
den Golf van Terranova; honderd vijf en dertig zeemijlen; een
afstand niet veel grooter, dan die welke hij doorvlogen had, bij
zijn wendingen over de heide, toen het afgrijslijke onheil gebeurde.
En de wereld was vol van een nieuwe glorie, van alle zijden
stegen de lofliederen op, de naties geloofden reeds, dat alle grenzen waren opgeheven; de vleugels van den overwinnenden Icarus
waren heilig ! Wat deed hij dan daar te blijven op dat haremtapijt, waar de wellust ondergeschikt scheen aan de fluit van
Amor ? Wat was er van hem geworden, altijd weifelend tusschen
de angst voor vernietiging, en de begeerte, die steeds onvruchtbaarder werd ? Hij sprong op. Hij liep op het venster toe, boog
zich er uit en keek naar het weiland, met de tent, waarin de
Ardea werkeloos rustte. Aan zijn ongeduld toegevend riep hij:
„Giovanni!"
Het was de uitverkoren werkman van Giulio Cambiaso, de-
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zelfde, die voor de laatste maal het reservoir met benzine gevuld
had.
„Giovanni!"
Er kwam geen antwoord. De tent was gesloten. De monteurs
waren ongetwijfeld heengegaan en hadden vrijaf genomen.
„Waarom roep je ?" vroeg Isabella met haar liefste stem,
bijna nederig, terwijl zij eveneens opsprong, en op hem toeliep,
wonderlijk stralend van liefde.
„Ik wil de Ardea wekken."
„Werkelijk ?"
De vreugde straalde van haar gelaat, ging door haar geheele
lichaam heen en scheen haar op haar veerkrachtige voeten omhoog
te heffen. Daar zij een doorzichtige tunica droeg met heel fijne
plooitjes, en met motieven aan de zee ontleend bedrukt, scheen
het, dat de jubel van haar bloed haar tot aan den zoom toe kleurde.
De witte wolken, die zich hadden opgestapeld boven de bergen
van Pisa, bestraalden haar met een zilverschijn, die zich verbreidde
over haar naakte huid ; en ieder rose plooitje van haar gewaad
tintte alsof het bedekt was met rijp die de blaadjes der rozen
tot zilver maakt.
„Ja, je moet haar wekken. Ik durfde het je niet te zeggen.
En je neemt mij mee, je neemt mij mee, Aini !"
Zij was hem nog meer genaderd, met een dier luchtige bewegingen, welke zich aan de ruimte rond haar meedeelde, en het licht
deden toenemen. Verbaasd keek hij haar aan, grenzenloos door
haar bekoord.
„Zonder bang te zijn?"
„Weet je nog dien witten straatweg tusschen de kanalen met
de waterlelies?"
„Wil je werkelijk met me meegaan?"
„Overal."
„Over de zee, over de rivier, boven de bosschen en ook daarginds, heen boven de stad, rond de koepel, rond de. torens ?"
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„Overal, boven de wolken, aan gindsche zijde van den regenboog."
Toen kwam de onstuimige vreugde ook over hem. Onverwachts
hief hij haar op in zijn armen. Zij gaf zich geheel aan hem over
en was frisch en licht als een armvol bladeren.
„Hoe weinig weegt die groote Isabella!"
En, haar recht vóór zich overeind zettend, drukte hij zijn lippen
op den nog altijd halfnaakten boezem der leeuwin.

Toen brak er voor hen een tijdperk van ongehoord geluk aan.
Zij legden de wapens af, genazen van alle kwalen, en vergaten
hun kennis, hoe elkander te kwellen. Er was een hemelsche
verpoozing.
Iederen dag, vóór zonsondergang en vóór dat de ochtend kwam,
rukte de Ardea hen los uit hun schoonste droomen. Betoovering
hield de toovenares omvangen. Glimlachend had zij gevoeld,
hoe in haar borst het wilde hart ontwaakte van dien jeugdigen
wind, die de wegtrekkende vogels aanvoert, en die Ornitio heet,
en die door de zeelieden verrast werd te Tre Porti, toen hij op een
zandbank was ingeslapen te midden van een zwerm van vermoeide zwaluwen.
„Ik ben Ornitio," zeide zij tot den vliegenier, met een air van
geheimzinnigheid, dat een sluier over haar gelaat scheen te brengen en een grashalmpje of een zandkorreltje in haar zwellenden
mond.
„Herinner je je dat bekoorlijke zee-verhaal van Gabriele d'Annunzio ? Welnu ik ben Ornitio. Toen het hoofd van Dardi Seguso
viel onder de bijl van den rooden man, nam ik het bloedende
op en vloog er mee, gevolgd door al mijn zwaluwen, naar zee.
Ik bracht het naar Tenero, op den drempel van Dite, in het
rijk van Semiramis, want op de punt van den vooruitstekenden
rots hadden de Venetianen met de steenen van Sparta, een vier-
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kante toren tegen de Turken gebouwd. Ik vond Euridice. Ik liet
het hoofd in haar schoot vallen om haar te bedriegen ...."
Zij sprak met dien toon in haar stem, waarbij Lunella altijd de
oogen wijd opensperde, wanneer zij deze een verhaaltje vertelde.
„Toen ben ik teruggekeerd. Meer dan eens heb ik geslapen,
daar ginds aan den mond van de rivier op de zandtong; maar
de zeelieden hebben mij niet verrast, en me niet met wilgentakken vastgebonden. Ter herinnering aan den meester glasblazer
ben ik plotseling teruggekeerd in de liefde der menschen. Heb
jij rond je hals ook een roode draad, die men niet ziet, Paolo
Tarsis?"
Zij praatte, overschaduwd door haar grootera witten hoed, die
uit fijn, doorschijnend stroo geweven was en wel leek op het gesponnen glas van Marano. De hoed was versierd met twee groote
witte reigervleugels, die wat minder stijf waren gemaakt, door
er de meer lenige rugveeren door te werken.
„Had je geen achterdocht, toen dien avond, in de kamer bij
het raam, toen ik die zwaluw zocht? Zonder je oogen van mij
af te wenden, bespiedde je mij. Maar je wist zeker niet, waarom
ik gekomen was en begreep niet, wat ik toen babbelde ...."
Zij wond een koord om haar rokken, om deze vast te snoeren
om haar beenen, terwijl ze op haar plaats in de vliegmachine zat.
„Ik bind mezelf vast; anders kon ik wel eens lust krijgen tot
vluchten, en tot vrijelijk rondzwerven, of mij te wenden naar
een kant die niet is aangegeven op de Windroos."
Zij zag er werkelijk uit als een stout kind, stralend van vreugde
en van vermetelheid.
„Daar gaan wij dan, Ornitio!"
Het zevenvoudige geluid weerklonk. De blauwe schroef werd
tegen de lucht een luchtster. Onder haar rookte een streep van
dor gras en toen verliet de Ardea het strand met groote snelheid.
Stijgend trok zij over den riviermond, toen daalde zij met een
zwenking naar het westen, slingerde naar rechts, alsof de
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baldadigheid van Ornitio haar leidde, tot waar de zandbank
was ; daar glansde een wit schuim als een hoop van droog zeewier,
die de Gombo zilverkleurig maakt. 0, wonder ! Door het wentelen
der schroef, woei de massa uitéén, en verspreidde zich : het was
een reusachtig geklapper van vleugels ; een geblikker van veeren,
een schril gekrijsch, een vlucht van wit en van schaduw boven
de krullende golven : de meeuwen!
„Ornitio! Ornitio !"
De vliegenier wendde zich niet naar haar, toen hij vroolijk dien
naam uitriep. Hij steeg boven de zee, hooger dan de vlucht der
vogels. Dicht naast zich voelde hij haar trillen als een riet. Al
zijn levensenergie was op één punt gericht.
„Ornitio!"
Zij keek naar hem zonder zich aan hem te verzadigen ; ze was
verbaasd en opgewonden door dit ongedacht nieuwe ; zij was
zeker van hem, die was als een wijze god. Dat onbedekte hoofd
scheen haar bovenmenschelijk toe, vrij van iedere dwaling;
vleesch en been, evenals het hout der schroef, veranderd in een
vliegkracht ; het gelaat bijna geworden tot vloeibare geestdrift;
het was bijna alsof de wind niet enkel zijn haren van het voorhoofd
afwoei, maar alsof hij van het gansche gelaat de spieren deed
verdwijnen.
„Breng mij nog hooger! Stijg nog hooger! Ik ben niet bang!"
Hij manoeuvreerde met het hoogtestuur. De Ardea was als
een schip, dat omhoog rijst op een hemelhooge golf in den oceaan.
Gedurende eenige oogenblikken was het, alsof Isabella van binnen
leeg werd ; haar handen klemde zij inéén, als wilden zij het stuur
omknellen; haar oogleden sloten zich. Maar haar angst ging
voorbij. De Ardea maakte zich vrij op haar uitgespreide vleugels,
en beschreef rustig een wijden kring tusschen hemel en zee. De
zeilen brandden als vlammen boven de bruine rompen der schepen.
Het waren de roode zeilen van Bocca di Magra. Haar oogen, die
ze nu weer open had, herkenden ze duidelijk.
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De lieflijke stroom van Lucheria scheidde als een groen lint
de bosschen van San Reossore en de bosschen van Migliarino, —
het koninklijke domein, en het hertogelijk bezit. Men zag de
vierkante sterkte, de brug van Sterpaia, den toren van Reiccardi.
Men zag bij den zandigen, lichtkleurigen mond een zwarte vlek
gelijkend op een stapeling van afval en puin, door de zuidwestewinden tegen de duinen aangestuurd.
„Ornitio! Ornitio !"
Plotseling was de stapel veranderd in een donkere wolk, in een
levende wolk met trillende randen, vol van heesch geschreeuw ;
uitvloeiend naar de rietlanden met losbarstingen van scherpe
kreten; dringend tusschen de toppen der pijnboomen, die toen
nog zwaarder van schaduw leken, en hen omhulde als met een
nachtelijke waas.
De kraaien!
De vochtigheid van de rivier omhulde de Ardea als in een
vloedgolf. In de stille stroom spiegelden zich als in een onbewogen
vijver de groote, strakke vleugels.
Tussehen het riet en tusschen de wilgen, langs de modderige
oevers, bezaaid met brokken steen en ontwortelde planten, leefde
de reuzenvogel gedurende eenige oogenblikken zijn eenzaam en
beschouwend leven ; loodkleurig afstekend tegen de blauwgroene
lucht, bijna het water scherend. Toen hief hij zich omhoog, hoog
boven het land, hij vloog boven de poelen en boven de weiden,
boven de stilte, die hing tusschen Anguilara en Fiume Morto als
tusschen Cocito en Flegetonte. De schoonheid van Elisio en van
Ade glimlachte en weende in den avond. Alles werd tot herinnering, tot droom. Alles werd tot melodie en tot visioen.
Bedwelmd en verwonderd, haar witte sandalen gesteund
tegen een dwarslatje, haar rokken vastgesnoerd met het koord,
haar gansche wezen van gewicht bevrijd en doordrongen met
de illusie van doorzichtigheid, boog de verpersoonlijking van
Ornitio zich naar Elisio en naar Ade ; het schoone gelaat scheen
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door den luchtstroom als gepolijst tot op de blauwe aderen. Door
de droomerige oogen straalde haar ziel: één herinnering en voorspelling; en zij herkende het oude land van haar verdriet en
van haar liefde, en raadde de terugkeer van vroegere lotgevallen.
De diepe wateren omgaven een eenzaamheid van zand en
van gras. Aan den horizont verduisterden en vernevelden de bosschen. De geur van het land, van hars en van gebrand hout was
zoo zacht en droevig dat ze scheen te ontstaan uit de droefheid
van een ver land, uit den weemoed van een eindelooze verbanning.
„Ach, ga niet verder", wilde zij hem vragen. En zie onder de
koepels der pijnboomen gloeide een brand, een diep en geheimzinnig vuur, waarin duizenden aanééngeschakelde kolommen, als
galerijen van robijn, opvlamden.
„Staat het bosch in brand ?" Welk een geur ademt liet uit.
De zon was laag gezonken in zee, de koperen schijf stond tusschen de zone der wolken en de grens der wateren; met haar
schuine stralen zette zij de boomstammen in vuur, doch liet de
toppen in schaduw. De grond, met de dorre dennenaalden bedekt,
was één schittering. Een troep blonde herten vluchtte door den
gloed ; kwam en verdween bij tusschenpoozen door de takken ;
de wilde vleugelvoetigen, achtervolgd door de honden van Actaeon
en door de pijlen van den Centaur.
„Ach, ga niet verder 1"
De rivier van Dante was van vorm veranderd, en straalde met
een gloed, die door den lach van Beatrice leek ontbrand ; tot aan
den rand gevuld met een overvloed van water, die niet uitmondde
in de zee, maar uit de zee ontsprong en zich geheel uitstortte in
het hart der barmhartige stad, die geknield lag bij de langwerpige
urn, waar zij sinds eeuwen een handvol van heilige aarde bewaakte.
„Madonna Pisa!"
Aan haar aantrekkingskracht gehoorzaamde de groote vliegmachine en zij vloog over den rooskleurigen stroom.
„Madonna Pisa della Spina Ardente I"
11
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Er was een lichte vrede in de lucht; maar Isabella's borst zwol
van een ernstig begeeren als onder een verdriet. In al dat vredige
licht scheen zij de doorn te voelen, die bewaard werd in het heiligdom van marmer en van gebeden ginds op den oever en het was
of haar bloed de relekwie herleven deed. Zij kon haar ziel niet
meer omsloten houden in de kwelling van haar beenderen, —
zoo hevig was haar vervoering. Zij naderde tot de extase der stad
met de vleugels van een stralende Aartsengel. Het geraas van het
vliegen weerklonk in haar oor als in een zeeschelp het ruischen
der zee. De volheid der poëzie was zoo hevig in haar hart, dat ze
een aanvechting voelde tot weenen. En in die geheimzinnige
stemming kwam de kreet van den Pazzo di Cristo weer in haar
geheugen; deze steeg op uit de bladzijde van datzelfde boek,
waaraan de teedere vingers van Vana de donkere kleur verleenden,
„die geboren wordt uit hartstocht."
Amor, amore, ehe si m'hai ferita,
Altro ehe amore nou posso gridare;
Amore amore, te co sono unita,
Altro non posso ehe te abbracciare.
Amore, amore, forte m'hai rapita:
Lo cor sempre si'spaude per amare.
Per te voglio spasmare,
Amor, ch'io teco sia 1

En waarlijk de stad lag neergeknield en brandend van liefde
aan de voeten van zijn sanctuarium. Eenzaam en verheven stonden, op de rivier van licht, de stralende marmerfiguren, de rijen
der slanke kolommen. En de Aanbidder stond nederig en gebogen,
in zijn geheimen gehuld, in de prachtige kruisgang, als in de
diepte der gouden tafelen, waar, naast de stralende glorie van het
goddelijke Beeld, de Gever staat met gevouwen handen, en gekleed
in zijn donkeren tabbaard. De Ardea vloog door den hemel van
Christus, boven de weide der wonderen. Zij vloog boven de vijf
schepen van den Dom, met zijn omkranste Campanile, die boog
onder het gedreun der klokken. Zij vloog boven den pauselijken
kroon van het Battisterio, die zoo licht was, dat hij op het punt
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scheen omhoog te stijgen, gezwollen door klank. Toen de rosse
gloed van den avond verbleekte, en zich omzette in blauwachtig
grijs, werd het marmer met een geheimzinnig licht overgoten ;
en in zijn vroom witte substantie hield deze glans zóó langs tand,
tegen de schaduw, dat het scheen alsof door de albasten aderen
het licht zichtbaar was, dat binnen op de altaren was aangestoken.
„Het Kerkhof!" smeekte Isabella aan het oor van haar stuurman. „Paul, nu weer naar het Camposanto !"
Rakelings ging de Ardea langs de loodkleurige pannen. Met
onuitgesproken gebeden smeekte Isabella, dat de Ardea stil zou
staan te midden van dit visioen van leven en dood.
„Ach, ga niet verder!"
Het was als een urn, waarvan even het deksel werd afgelicht
en dan weer gesloten : de groote, langwerpige urn, waar de kracht
der Stad slaapt tusschen een cypres en een rozenhaag, met de
voeten saamgelegd en de handen gekruisd op den borst, zeer diep
in de aarde van den Calvariënberg, overgebracht met de galeiën
van den Aartsbisschop Ubaldo. „Ava Maria." Het Angelus werd
door den Klokketoren uitgestrooid op den avondwind.
De vliegmachine verwijderde zich : over het grasveld bij de
Ghibellijnsche muur en bij de poort, die donker van kleur was
als geronnen bloed, hing nog de glans van het heilige marmer.
Zij vloog over de dalen, die al in nachtschaduw lagen, en over
de rivier, die bleek van tint vloeide tusschen twee reien van
gouden flikkeringen, en over het kanaal, versomberd door de
zwarte slaap der booten. Zij richtte zich naar het zuiden over
de gladde vlakte, waar hier en daar de sloten blonken, ze ging
over de moerassen en de weilanden van Coltano, overschreed den
grens van Arno Veechio, waar nog steeds de vochtige geest schijnt
te leven van de verdwenen rivier, en koos de ruimte boven het
bittere bosch van Tombolo, waar misschien de lynx zich ophoudt.
En weer steeg de schoonheid van de Ade op in de laatste schemering.
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En weer was er de weemoedsvolle geuk van het land, van de
hars en van het brandende hout.
In den nevel, waarin de nieuwe maan glansde, bewogen zich
zwijgende larven ; ze golfden en weken uitéén : het waren kudden
van wilde paarden. Een groot rond oog glansde in de duisternis:
het was een vijver voor de kudden. Donkere stapels rookten in
de open plaatsen in het bosch; zoo nu en dan sneden er vlammen
doorheen als in de graven in de Zesde Ommegang; het waren
de kolenbranderijen.
Maar die wijde strooken van stilte en van schaduw, gescheiden
door lange zonen van wilde nacht, de rivierbeddingen, zonder
water en zonder mond tusschen de hellingen, waar eens de volheid der smart uitbarstte, waren het niet de uitgedroogde stroomen uit de valei en van de hel? Waren het niet de Erebosen de
Styse, de Lethe en de Aeheron?
En Lunella smeekte : „Ga nog niet weg, Vanina, ga nog niet
heen! Blijf nog wat, Duccio! Breng me nog naar de Badia. Ik
smeek het je !"
„Neen Lunella, neen. Het is tijd voor je middagmaal. Wees
nu lief. Miss Imogen is er al. Niet al te veel op een dag. Je hebt
ook al zooveel muziek gehad vandaag. Snik je nu nog?"
„Neen Vannina. Als ik een slokje water drink, gaat het wel
over."
„Maar je angst verdwijnt niet zoo gauw, en dan kon je niet
slapen."
„Alles gaat bij mij over."
Zij smeekte met haar oogen, die nog rood zagen van tranen,
terwijl zij, Tiapa, haar liefste pop, in de armen hield; en het
klein porceleinen gezichtje met de roode wangen was vlak bij
die andere wangen die nog vochtig waren; maar een vroegrijpe
gevoeligheid gleed over het gezichtje, dat niet alleen verduisterd
werd door de schaduw der haren. Maar zij had haar plotseling
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vloeiende tranen ook gestort over het jurkje van Tiapa, dat vol
kant en falbala's was; zóó was haar kleine rustelooze ziel geroerd
geworden door de klagelijke tonen van een violoncel. En zoo
nu en dan schokte de ontroering nog zachtjes door haar heen.
„Kom, Lunella, kom.W ees nu lief. Ik zal met je meegaan."
„Duccio, Duccio, waarom zeg je niets? Waarom verdedig je me
niet?"
Haar broer trok haar naar zich toe met een van die bijna heftige
gebaren, die hij altijd bezigde tegenover die kleine wilde ; 't was een
soort liefkoozing als tegen een speelsch schoothondje, die al spelend
wild wordt en bijt. Hij nam haar gevangen tusschen zijn knieën,
en trok haar hoofd bij de haren achterover. Maar in zijn glimlach
lag een aandoenlijke teederheid.
„Wat wil je van me, Forbicichia ?"
„Ai, je trekt me aan mijn haren ; je zult me weer aan het huilen
maken."
„Waarom heb je gehuild?"
„Omdat ik naar jou vingers keek."
„Welke vingers?"
„Die, op het handvat."
„Wat zou dat?"
„Ze waren zoo ziek."
„Ziek ?"
„Ja, net als de Salonico."
„O, jou malle Fórbicichia!"
Salonico was een vagebond, aan wien zij den naam gegeven had
van een der afgrijselijke roovers, die op Moute Vultrais woonden.
Eens had ze hem stuiptrekkend zien liggen op de steenen, en ze had
dit nooit kunnen vergeten.
„Neem je mij nu mee naar de Badia?"
„Nee, vandaag niet."
„Waarom niet?"
„Zie je dan niet, wat een slaap Tiapa heeft?"
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De pop, die achterover in haar armer hing, had de glazen oogen
blauwgroen als sufieren, half gesloten.
„En ze is veel zieker dan de Salonico en dan mijn vingers."
„Waarom?"
„Zie je dan niet, dat ze haar been gebroken heeft?"
Oogenblikkelijk trok ze het rokje er over he6n, om het been te
bedekken.
„Maar dat been doet haar geen pijn."
„En ze heeft haar neus bezeerd."
„0, dat is niet erg."
„En ik geloof, dat ze met haar eene oog scheel ziet."
„Neen, dat is niet waar."
„Ze is scheel, loensch, blind en bijziende."
Zij lachte met een korten lach, die ontstaan scheen uit haar
ontroering; Vana en Aldo schrikten ervan, en ze keken elkander
aan.
„Maar 't komt, omdat zij zoo'n slaap heeft. Breng haar toch
naar bed."
„Goed, ik doe het, als Moriccica „ninna nanna" zingen wil."
„Neen," zei Vana.
„Daar heb ik geen lust in. ik weet niet meer, hoe het is."
Maar, toen ze zag, hoe de mooie pruilende mond samentrok in
een nieuwe uitbarsting van verdriet, voegde ze erbij:
„Nu goed, ik zal „ninna nanna" voor Tiapa zingen.
Het was een liedje van Moderto Mussargski, een „slaapliedje
voor de pop," een langzame en klagelijke zang, dreigend en overtuigend, en de maat was als de stem van den wind in de verlaten
steppe.
„Kom Aldo, laten we ons gewonnen geven aan die veeleischende
Forbicicehia."
Zij keken elkaar aan met een onzegbare weemoed.
Aldo legde zijn handen op de toetsen ; Vana ging naar de piano,
maar ze keerde zich om, omdat zij voor Lunella zingen wou. Het
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kind had vaag geglimlacht, doch was toen dadelijk ernstig geworden; ze hield Tiapa in haar armen, maar z66, dat de oogen der
pop nog open bleven. Zij stond rechtop, op haar tengere en zenuwachtige pagebeenen en hing aan de lippen der zangeres ; aan haar
middel hing glinsterend een kleine schaar met haar stalen punten

en vergulde oogen. Met die schaar maakte zij haar witte knipsel
en ze droeg hem aan een lange ketting, waarin steentjes waren ingezet van allerlei kleur, zooals in sommige egyptische kettingen.
Oe, ninna nanna, Tiapa,
Tiapa, non ehiudi gli occhi?
Se to non dormi, bada
Che l'Orco non ti crocchi.

Met een plotselinge boweging, waarin misschien ook werkelijk
iets van angst was, liet Lunella den arm, die het hoofd van Tiapa
ondersteunde zakken; en de half open glazen oogen gingen dicht,
maar de oogen van het kind bleven wagewijd open, onder betoovering van den zang, want Vana zong niet slechts met haar keel maar

met haar heele gelaat, dat ze gewend had naar het kind met de pop,
terwijl ze zong van het uitgehongerde monster, dat Tiapa verslinden zou.
De laatste noten stierven weg als een zucht over de slapende pop.
Lunella trachtte haar armen volkomen stil te houden, maar ze was
buiten zich zelf van schrik. In het porseleinen poppengezicht waren
de oogleden gesloten, maar een, het loensche oog, vertoonde in een
der hoeken een plekje van blauwachtig wit:
„Zeg aan het monster, dat Tiapa slaapt," fluisterde zij, terwijl
ze behoedzaam op haar teenen wegsloop.
„Het hol van den Weerwolf is diep in den afgrond, in de Balze."
Zij sloop weg met ingehouden adem, en haar gezicht, onder het
prachtige engelenhaar, was één en al moederlijke bezorgdheid.
De Balze waren vol licht en schaduw, doorschoten met de
stralen der avondzon ; en het licht was geel als oker, en de schaduw
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bijna rossig. De kleur van de woestijn en van den leeuw tintte op
dat uur de eerste ronde van het pad, dat om den afgrond liep ;
maar de tweede ronde was grauw, met plekken van dof groen, en
de derde was wit en glimmend van druipsteen.

Door de spleten, de gaten en de holen huilde de wind, en vervulde
de geheele ruine met geween. Tusschen het klagelijk gieren van de
vlagen door, klonken de scherpe kreten der valken.
„Het is afgrijslijk," zei Aldo.
„Maakt het je angstig?" vroeg zijn zuster.
Boven den afgrond was een soort van wervelwind, die betooverde
en meesleepte, een voortdurend ronddraaiende stormwind, zooals
in de „schiera ov' è Dido" ( 1 )
Geen menschelijke voet voelde zich sterk op deze rand, geen ziel
voelde zich in evenwicht. Zelfs de meest onversaagde duizelde.
„Het boezemt mij afgrijzen in," antwoordde de jongeling.
„Als ik aan de Balze denk, is het mij alsof er geen eenzamer plek
op de gansche wereld is. Als ik in de diepte kijk, en toeluister, voel
ik dat er iemand woont ; ik weet niet, wat voor een verward en
smachtend leven.
Als ik viel, zou je dan denken, dat mijn lichaam neerkwam op
krijt en zand? Is er ooit iemand geweest, die tot in de diepste diepte
heeft doorgekeken ? Het oog kan er niet tegen."
„Omdat er misschien onderin een licht is, dat hallucinatiesverwekt."
„Denk je dat ?"
„Ik zal er in kijken."
„Neen, zoo niet Vana, zoo is het onmogelijk."
Hij greep haar vast, toen zij een beweging maakte om over den
rand heen te zien ; hij trok haar achteruit, en hield haar gedurende
een oogenblik stevig omvat. En diep in zich voelde zij, hee hij
beefde.
„Wat beef je !" zeide zij, met een ernstige en rustige stem, na een
(1) letterlijk: „de afdeeling, waar zich Dido bevind." Daute. Inferno-Cauto V;
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pauze, waarin de wind woorden van smart en klanken van woede
uitte.
Haar hart werd als diamant toen zij haar broer zóó voelde beven.
Als door een zucht tot contrast kwam er een trotsche moed in haar.
Iets van minachting sneed door haar hardheid heen, en zij barstte
in een korte lach uit.
„Denk je aan den Weerwolf van Lunella?"
In zijn ziel was zijn angst nog heviger dan hij getoond had, want
in dien spot lag een verwijt tegen het verbond met den dood gesloten. Hij was juist als degene, die, om een gevaarlijk spel te onderzoeken, zich van een doodelijk wapen bedient, en plotseling bemerkt, dat het hem meesleept met een blinden wil, sterker dan de
zijne ; en dat het lot hem omver werpt, omdat hij eigenlijk niets is
dan een ellendig bang wezen, overgeleverd aan een alles overwinnende macht. Was het dus werkelijk noodig te sterven ? Was er geen
tijd meer om zich terug te trekken ? Moesten het plan en het
verbond worden uitgevoerd.
„Kom," zei Vana, „laten wij naar de Badia gaan."
Hij liet haar hand niet los, maar knelde ze stevig in de zijne, die
nog trilde. Hij was het niet, maar het was het jonge leven van zijn
aderen, dat sterker dan zijn angst en dan zijn schaamte, zich vastklampte aan het leven dier andere aderen en kracht zocht in hun
voortdurende warmte.
Hij zei, en in zijn stem was een doffe en valsche klank, als van gebarsten metaal.
„Moet het vandaag gebeuren? Maar op den rand van den afgrond had je duizelig kunnen worden. Waarom aan het toeval
overlaten, wat reeds voorbeschikt is?"
In haar vaag glimlachje was weer minachting. Zij antwoordde
niet. Een brutale demon sleepte haar mee, bijna alsof er uit de
zwakheid van haar broer in haar iets krachtigs kwam, een manlijke
superioriteit. `Lij liep met het hoofd rechtop, met stevige en vlugge
pas langs het ijzeren prikkeldraad, dat wel een slinger leek voor een
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doornenkroon; het diende om den tuin af te sluiten van het groote
roestkleurige gebouw. Haar broeder hield haar vast bij haar hand;
maar het was alsof zij hem leidde als een kind, alsof plotseling de
twee jaren verschil in leeftijd tot tien geworden waren.
„Aan ieder zijn eigen uur en zijn eigen keuze" zei ze eindelijk,
niet ernstig maar met een bijna vroolijke luchthartigheid.
„Laten we de reisgezellen onzer verbeelding nu op hun etruskische urnen laten."
Hij voelde, dat ze hem vernederde. En plotseling ontstond er
in hem, zijn instinktive angst onderdrukkend, een van die geveinsde gevoelens, die plotseling een jonge ziel vervullen en misvormen.
„Yana, ik zal je eens wat leeren," zei hij, terwijl hij staan bleef.
„Eens, toen ik diep naar beneden wou kijken, ben ik op den
grond gaan liggen, met mijn hoofd over den rand heen, in het ledige.
Daarom zei ik zoo straks tegen je: zoo niet."
„Zoo !"
„Er is niets van aan, zei ze bij zich zelf. Zij maakte haar hand uit
die van haar broer los, en het scheen, alsof de droefheid, die hem
doorstroomd had, zich nu ook meester maakte van haar.
En zooals het kanaal zwelt en de kanten overstroomd, zoodra de
doorgang verstopt is, zoo vulde en overstroomde de smart haar
gansche ziel. Haar gevoel van eenzaamheid overweldigde haar.
Het huisde achter haar gesloten lippen, achter haar saamgetrokken
voorhoofd, in de geslotenheid van haar vermagerd gezicht. Zij liep
alleen vooruit, over de grashelling, langs de hooge verwaaide cypressen, tusschen de kleine kromme olijven. Zij droeg haar fijn gevlochten hoed met den krans van gele rozen, die haar doodskrans
was ; en de wind deed de breede randen flapperen over haar gedachten heen ; de zijden bloemen werden verfrommeld, alsof ze weer in
den wervelwind der schroef stond. En weer scheen het haar toe,
dat het kraken van het stroo klonk als klokgelui op een veld en dat
in dit gonzen de spookverschijning tot haar sprak. En zij herhaalde
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bij zich zelf: „Ik ben de geheime verloofde van een Schaduw."
Zij zag weer den levendigen glimlach van Giulio Cambiaso
zijn kleine witte tanden als die van een kind, zij meende, dat geen
enkel ander menschelijk wezen zoo lief voor haar geweest was en
haar zoo nabij. Zij riep hem toe: „Nog korten tijd, dan zal ik komen." Zij had hem opnieuw lief met een verheven liefde, evenals
toen in dien nacht te Brescia, tot zij wachtte op het uur, waarop
zij haar gelofte na zou kunnen komen.
„Waarom loop je zoo hard, waar wil je heen?" zei haar broer,
die haar angstig volgde, bang dat ze hem zou meesleepen naar een
plotseling noodlot.
„Loop ik zoo hard?"
Zij merkte niet, dat zij zoo hard liep, want alles rond haar had
een houding aangenomen van aanval of vlucht. De wolken, die
elkander najoegen, scheerden als het ware langs de brokkelige muren, en scheurden witéén aan de punten der vervallen toren. Het
heuvelland weergalmde, alsof ieder heuveltje een omgekeerde trom
was. Als steenen, geworpen uit een slinger, doorkliefden de zwaluwen de lucht met scherpe kreten en verdwenen alsof zij hun doel
geraakt hadden, en door den getroffen vijand heen gingen.
„Kijk eens, zie je die kleine deur, Aldo ? Ze is even nauw als die
te Mantua, die van de Pausen, toen jij zei : De zang, die je niet
zingen zult, Moriciceca. Weet je 't nog. Het heeft geen zwart marmeren platen; maar zag jij ooit een klimop, donkerder dan deze?"
Het was een steenen poortje met een architraaf, bedekt onder
zwarte klimop. Toen zij haar voet over den uitgesleten drempel
zette, bonsde Aldo's hart, alsof hij haar voor eeuwig verdwijnen zag.
Hij slaagde er niet in zijn blinde angst te beheerschen. In zijn verbeelding werd iedere steen, evenals in de urmen, de grens van het
graf, waar de bloedverwanten staan en afscheid nemen. Toch kon
hij niet blijven, waar hij was. Hij overschreed den drempel eveneens,
doch trad niet in het duister: achter het muurtje en de groene loten
zag hij steile hellingen in de stralen der ondergaande zon, de slin-
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geringen van onzekere wegen, en hier en daar de glinstering van
een somber water.
„Het lied, dat ik niet zingen zal ! het lied, dat ik niet zingen zal !"
herhaalde zij, die op het punt was te sterven ; ze glimlachte en keek
den jongen aan, met een blik, die hem verstijven deed, die hem voor
den geest bracht, dat beeld van zichzelve, des nachts in een spiegel
gezien. Dan is het weerkaatste beeld niet het onze, maar dat van
den indringer, die binnen in ons leeft en onze substantie opslurpt.
„Waarom, zusje, heb je je hand uit de mijne losgemaakt?"
vroeg hij haar. „Waarom breng je eene scheiding tusschen mij en
jou?"
Zij wendde haar duldelooze blik niet van hem af. Zij zei:
„Wat doet je zoo lijden?"
En zij wachtte, zonder te bukken voor de windvlagen.
Het afgrijzen hoopte zich op in de kleine ruimte tegen de brokkelige muur van het onbedekte gewelf, onder de afgeknotte toren,
tusschen de puinhoopen, die de hitte der hondsdagen in zich bewaard hielden. Ze had lust zich te bukken, een steen op te rapen
en hem weg te slingeren.
„Ach, wat doet dat er toe," antwoordde hij somber: „als ik toch
sterven wil ?"
„Laat mij alleen ! Laat mij alleen !" barstte zij los met plotselinge
heftigheid. „Ik ken je niet meer."
„Je bent gek, Vana."
Zij weerde haar broer af ; zij ging den drempel over en betrad
den kloostertuin ; ze liep langs de gele vierhoekige pilaren, langs de
wijnstokken en langs de schoven van stroo. Het voortdurend gepiep van de musschen was even treurig als het geluid van een
groote onzichtbare zeis die daar werd gescherpt op het gebarsten
plavuis rondom de put.
„Attinia ! Attinia!"
Zij riep de bewaarster van de Badia, die haar aan haar stem
herkende en feestelijk ontving. Beenig en tanig, met dunne lippen,
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met scherpe jukbeenderen, en wijd uitstaande ooren, leek zij op de
Etruskische van het geslacht Caecina afgebeeld op den urn, waarop
de reis in hout was gebeeldhouwd. Op haar dunne haren droeg zij
de grijsvilten hoed der lieden van Volterra. Zij sprak over haar
man, over haar kinderen, over haar vervallen woonplaats, met een
geduldige goedheid en met een vroom geduld.
„Attinia, laat mij het witte paard weer eens zien."
„Ach, herinnert u zich dat nog steeds? Ik ga den sleutel halen."
Een half naakt kind, trok de vrouw aan haar boezelaar en stamelde: „Moeder, de gek is er."
De vrouw vervolgde:
„Kom maar. U hoeft niet bang te zijn. Hij is goedaardig."
Zij liep naar de muur, die den tuin omgaf. Daar waren overal
kleine blinde deurtjes aangebracht, van steen met cement overdekt ; maar niemand kwam er ooit binnen, en niemand ging er ooit
door weg.
Heb je er dit jaar ook een genomen, Attinia?"
„Wat zul je al doen?" Je moet leven. Maar hij is zoo gedwee."
Ook zij hield zich soms bezig met de industrie der streek. Zij had
een krankzinnige in huis genomen van het gesticht San Girolamo ;
ze verzorgde hem met al wat hij noodig had en in al zijn ellende.
Iedere week geleidde ze hem naar het gesticht om hem aan de dokters te vertoonen ; dan voerde zij hem weder mee terug naar haar
woning. Daar had zij hem opgenomen in den huiselijken kring, met
de kalmte welke eenvoudige menschen toonen tegenover den
levenden mensch, die nog geheimzinniger was geworden, dan een lijk,
„Hoe heet hij ?"
„Viviano."
„Waar komt hij vandaan?"
„Uit de droeve Maremma, uit de landstreek van Soana."
Aldo zag in zijn geest de doode stad der Aldobrandeschi, in het
tufsteen uitgehouwen als een graf tusschen twee stinkende, koortsverwekkende sloten.
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„Is hij nog jong?"
„Van middelbaren leeftijd. Maar hij is zoo goed, de stakker.
Hij is erg lief voor kinderen. Hij brengt de koe naar de wei. Hij
spreekt weinig, maar glimlacht altijd."
Zij waren op den drempel van het refectorium blijven staan. Het
geschetter der musschen hield nooit op, maar er tusschen door
klonk het diepe zuchten van den wind tusschen de leege muren.
De deur stond half open; de sleutel stak in het sleutelgat, en de
andere hingen er in een bosje aan, en waren roestig.
„Ga toch binnen," zei de vrouw, terwijl zij de deur open duwde.
„Vana, Vana, laten we er toch niet ingaan," smeekte Aldo aan
zijn zusters oor. „Laten wij het toch niet doen! Laat ons heengaan."
Vast besloten ging Vana naar binnen, alsof ze een hinderpaal
overwinnen moest; snel keek zij om zich heen, gluurde in alle hoeken, onderzocht de schaduw. Een ijzige koude doorhuiverde haar
schouders. Het Refectorium was verlaten. Zij zag op de muur het
groote witte paard bereden door een ruiter, die den Arend droeg;
en dicht bij hem de Heiligen spookachtig in hun lange witte kappen.
De wind rukte aan de planken, die voor de vensters gespijkerd waren; ze piepten. Een was er open ; men zag er de Balze doorheen, en
op den rand het naakte gebouw van San Giusto, als een kolos van
ijzer ; en den kronkelweg op den schralen heuvel, en de wreed bleeke
kleur van het olijvenboschje.
„Je bent hier nooit geweest Aldo, en toch ken je het. Ik ben er
zeker van, dat je het je herinnert. Wij zijn weer in het Paleis van
Isabella, in het Paradiso. De afgrond heeft de tuinen verslonden,
de hitte heeft het moeras uitgedroogd, het goud en het blauw zijn
vernield, De spinnewebben zijn gebleven, ze hebben zich verveelvuldigd, zie je het niet ? ze trillen overal. Een spin heeft de bij gevangen."
Zij sprak tot hem op een gesmoorden toon, waarin haar ironie
siste als zout op een gloeiende kool.
„Kijk daar eens: de trap van den schoorsteen is gescheurd, er is
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niets gebleven dan roet, gebrokkeld cement, kalk en een muffe
lucht, de geur van den dood, en anders niets. Niets meer, dan
onze geheime afschuw. En we zullen weer gaan, over alle drempels,
van de eene kamer in de andere ; zoo zulllen we gaan, elkander
zoekend, en wederom roepend:
„Aldo, waar ben je; ben je verdwaald?"
Zij hield hem bij zijn arm, en sprak tot hem, als van ziel tot ziel,
het was alsof ze haar verstand verloren had, en toch scheen het,
dat zij alles zag, tot in de diepste diepte. En dezelfde woorden, die
zij had uitgeschreeuwd in de schaduw der onmetelijke ruïne, zij
herhaalde ze nu, met een geheimzinnige stem, die diep drong in het
hart van haar broeder, en dit met schrik vervulde.
„Maar wij zullen elkander niet weervinden, en niet omhelzen
zooals toen, wé zullen niet samen weenen zonder tranen. Alles is
naakt, er is geen spoor van schoonheid, er is niets meer om er over
te droomen." Zij zweeg en schrok terug; toen werd ze koud als ijs.
„Kijk eens naar die deur. Kijk eens wie daar is, in het Paleis van
Isabella?"
Een bleeke gedaante verscheen op den drempel ; hij was achter
een blinden muur te voorschijn gekomen van uit de ondoorschijnende stilte, als een van die bijna uitgewrichte figuren, die door de kalk
nog vastgehouden werden naast het groote witte paard.
„Viviano, je moet groeten," zei zachtjes Atti aia, die achter hen
aankwam.
De gedaante maakte een vage beweging, en ontblootte het hoofd.
Hij kwam dichterbij ; Het was geen man; hij was een glimlach, een
glimlach in een stuk steen. Uit welken schaduwhoek kwam hij ?
Wat had hij gehoord, wat had hij gezien ? Welke klank zou zijn
lippen ontsnappen, die gebeeldhouwd waren als van die oude beschilderde afgodsbeelden, die in alle eeuwigheid hun onnoozelen
glimlach bewaren?
Vana en Aldo, maakten, terwijl hij naderde, een onwillekeurige
beweging om achter uit te gaan. Achter hen was het venster;
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en als pijlschichten trokken de vogelzwermen er langs ; net als die,
welke op den langsten dag, den hemel van Virgilius hadden geslagen.
„Viviano, wat deed je hier zoo heel alleen ?" zei Attinia zacht.
De krankzinnige glimlachte. De glimlach deed zijn mond versteenen, en verhinderde de vorming der woorden. Hij droeg een
soort grijze kiel, die hem tot op de knieën hing; hij had kleeren van
dezelfde kleur als de muur, en scheen wel een stuk losgelaten kalk ;
en zijn glad gezicht was als een zwakke lamp in een verlaten huis.
„Waarom antwoord je niet, Viviano ?"
Er trilde even iets in zijn glimlach, als de verre weerspiegeling
van een beweging, uit de oneindige draaikolk van het leven opgekomen. En Aldo, die opnieuw met wonderlijke duidelijkheid het
uur van zijn verdwalen doorleefde, dacht aan een zwak schijnsel,
dat hij had zien trillen, daar ginds in het Paleis van Isabella, over
het rasterwerk van een balkon en dat de weerschijn was geweest
van wie weet welk eenzaam water ; een weerschijn opgekomen
dwars door de met spinnewebben en stof bedekte vensters.
„Laten we nu gaan, Vana, het is laat," zei hij, zijn zuster voortduwend; omdat hij achter zich die haastige zwerm hoorde terugkeeren, als een vernielende kracht, die hem een volgende maal
mede zou sleuren.
Maar door de omsloten ruimte heen, volgden hen de schreden
van die larve-achtige gedaante, met het geluid van iemand, die
door modder schuifelt. Ze bevonden zich voor een half open
deur, waaruit een bittere geur kwam. Op de steenen architraaf
stond met uitgesleten letters : Domus mea. Vana duwde de deur
open en ging naar binnen.
„Mijn huis ! Mijn huis!" zeide zij, terwijl zij tusschen de bittere
kruiden doorliep, en tusschen de heilige puinhoopen. De ruime kerk
was ontmanteld, de muren helden over, al de altaren waren vernield, de kantcelen der kolommen lagen op den grond ; sommige
stonden recht overeind, en er bovenop rustten de ruwe kapiteelen,
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bestaande uit drie bladeren en drie trossen. In de abside door de

boog gevormd uit witte en zwarte hoeken in de sacristie, die ruig
was door braamstruiken, op de resten kalk, die hier en daar nog
op de kale muur waren, plekten roodachtig stukken fresco, als
onuitwischbare vlekken bloed. Alle beelden waren verdwenen,
alleen het rood bleef volhardend als de getuige van een beroemd
martelaarschap. En de twee doorboorde voeten van den Gekruisigde waren ook gebleven ; naast een tunica van somber donkerrood.
Het verminkte hoofd van San Giusto, het ronde, gebaarde hoofd,
dat er melaatsch uitzag, doordat het hier en daar met mos begroeid was, lag tusschen de gele wilde bloemen.
„Mijn huis!"
En daar was de glimlach van den krankzinnige; het was de glimlach van een steen, het was de glimlach van al die steenes, die
allen, vroeg of laat, door den afgrond zouden verzwolgen worden,
zij zouden vallen langs de hellingen tot in de diepte, waar zij den
eeuwigen vrede zouden vinden, opnieuw begraven in de aarde.
„Addio, addio, Attinia!"
Vana meende nu ook evenzoo te glimlachen; zij meende te voelen, dat op haar gelaatspieren die oneindige lach geregeld werd.
Met het gebaar van iemand, die iets terugdringt of afsluit, bracht
zij haar vinger twee of driemaal naar haar mond.
„Waar ga je heen, waar wil je nu heen? Loop niet zoo hard!"
smeekte Aldo, haar wanhopig volgend, terwijl de wind rond hen
gierde. Zij liepen de helling af en zagen weer het met gras bedekte
heuveltje onder de muur; de dwergeiken, als kromme en verminkte bedelaars; den duistere slingerweg, en het dal van den af-

grond. Zij hoorden weder de luide en heesche stemmen, de zuchten,
het gekerm, de kreten.
Zij namen te voet den weg naar Guerruccia. Zij hadden bevolen,
dat het rijtuig hen wachten zou bij Porta Menseri.
„Ach, wacht toch even Vana ! Je hijgt. Kom toch op adem en
laat mij op adem komen. Wat bezielt je toch ?"
12
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De woeste rots van Mandringa beheerschte den weg.
„Ik versmacht van dorst. Laat me toch drinken. Drink zelf ook
wat water."
De bron borrelde onder een brug, die bekroond was met kamper-

foelie en doornstruiken.
„Ik wil niet drinken," zei zijn zuster.
In de vochtige schaduw was gebabbel van vrouwen ; kruiken glinsterden; en allerlei kannen stonden bijeen.
„Wacht een oogenblikj e !"
Hij daalde naar beneden naar de bron ; ontblootte het hoofd en
vroeg om drinken.
Al de waterdraagsters keerden zich tegelijkertijd om naar den
mooien jongen. En onder het frissche groen straalden de oogen
onder de vilten hoeden ; ze stootten elkander aan met de elleboogen;
zij fluisterden samen; en lachten zachtjes.
„Zonder glas?"
„Uit de kruik ?"
„Uit een kan?"
„Het water is hier goed."
„Beter dan uit de put van de Inglhirami's."
„Wie de lakens spoelt aan de Docciola, moet het water scheppen
bij de Mandringa."
„Hier is mijn kruik."
„De mijne glimt veel meer."
„En van de mijne is de tuit nauwer."
„Neem deze!"
Onder den brug weerklonken de heldere stemmen, terwijl de
bloote armen de kruiken, boordevol omhoog hieven en hem toereikten. De vriendelijkheid der vrouwen omringde hem, en in de
groep ontdekte hij telkens een opvallend bekoorlijk jonger ge
zichtje. Hij dronk voorzichtig, om het koper niet te beroeren, en
niet te groote slokken te nemen.
„Wat drinkt hij gulzig."
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„Neen, met kleine teugjes."
„En zoo netjes."
„Alsof hij kuste."
„Hij laat je het water in den mond komen, ook al drink je niet."
„Gezegend zijn meisje!"
„Bloem van de acacia," riep de moedigste door het vroolijk
lachen heen; terwijl de oogen straalden, en de elboogen elkander
aanstootten.
Vlug haalde hij op den weg zijn ongeduldige zuster in, terwijl ze
hem nariepen:
„Bloem der acacia!"
„En wie het beste met kleine teugjes drinkt, kust het best."
Hij bevond zich weer in den luchtstroom, in de onoverwinbare
macht, die hem meesleepte naar de andere zijde van het monster.
De wolken gingen den kant op naar Volterra, zooals eens de lieden
van Montefeltro deden.
De vlakte was kaal, alsof de verwoesting pas had plaats gehad.
Nu en dan staken als beenderen van een lijk stukken van de oude
fundamenten, boven den krijt-achtigen bodem uit.
„Weet je, dat zij terugkomt?" zei Vana onverwachts.
Zij liep met gebogen hoofd.
„Wie komt terug?"
„Zij heeft geschreven, dat de villa in orde moet gebracht worden.
Zij is verloofd."
„Wat bedoel je toch, Vana?"
,,Isabella is verloofd met Paolo Tarsis."
„Het was alsof het land in kreten losbarstte.

„Heeft zij het geschreven ?"
„Ja."
„En waarom vertel je mij dat nu eerst?"
„Omdat ik het vandaag pas geweten heb."
„En komt zij met hem terug?"
„Met hem."
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Het was alsof het land ronddraaide in een hevige duizeling.
Er was dus geen ontkomen aan. Er werd een wettige band gelegd. Isabelle werd het bezit van een man. In haar leven, en in dat
van anderen was alles op het punt zich onderste boven te koeren.
Alles schudde.
„Ben je er zeker van? Heb je den brief gezien?"
„Ik heb hem gezien."
Aldo bleef staan omdat hij bang was in elkaar te zakken ; het
was hem, alsof de wind, door hem heen gegaan, hem alle kracht ontnomen had. Hijgend bleef ook Vana staan en zei:
„Begrijp je? Mijn huis is slechts dat, wat we zoo even gezien
hebben. En is het soms ook niet dat van jou?"
Zij keerde zich om, om naar de vervallen Badia tje kijken, welks
massa van steen en pleister zich scherp afteekende tegen den westelijken hemel.
„Het dak is er niet meer."
En in werkelijkheid zag hij zijn eigen dak boven zijn hoofd weggenomen ; hij aanschouwde het onvermijdelijke verval, de verlatenheid van alle dingen, die hem het leven mooi en lieflijk maakten;
en hij keek niet achter zich naar die hoop steenen, die verhelderd
werden door den glimlach van het bleeke masker, maar hij keek
voor zich uit naar Volterra als naar een stad, die ten ondergang
gedoemd was, als een verloren heerlijkheid. Het was de blik van den
gelukzoeker. En ruwe woorden ontsnapten zijn lippen.
„Dus doet zij afstand van haar beheer over Casa Inghirami ?"
„Dat zal ze wel moeten."
Voor hen was het de terugkeer tot armoede ; het was de scheiding, de verlatenheid, een leven van worsteling en bekrompenheid ;
misschien wel zouden ze hun toevlucht moeten zoeken in het gehate
huis van hun vader en hun stiefmoeder ; misschien ook in vernederenden arbeid ; het was voor hen de .rampzaligheid van een
onzekere toekomst. Zij waren beiden tweemaal verraden. In den
broeder was de woede sterker dan de verslagenheid, en in zijn
,
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tirannieke natuur welden verwarde plannen op van wraak en wangunst, onzuivere beelden, die door hem heen brandden en gevaarlijke gedachten, die zijn begeerte naar leven en genot verveelvuldigde.
„Hier zijn we bij de Guerruccia," zei Vana dof, terwijl ze hem
bij den arm greep.
Onverwacht kwam de bekoring der Balze weer over hen. Zijn
geheele ziel kwam in opstand, zijn bloed vloeide terug naar het
hart.
„Het rijtuig wacht ons bij de Porta Menseri", zei hij, „het is
laat."
„Ik ga er niet in."
Zij liet haar broeders arm los en liep over de aardkluiten van
het onbebouwde land, over de helling, bedekt met gele bloemen
op de steenbrokken toe van den etruskische muur, die waren
overgebleven op den ontrouwen oever. De angst deed de knieën
van den jongeling knikken.
„Vana! Vana!" riep hij.
Zij keerde zich niet om.
„Vana!"
Zij liep door, wankelend, maar toch koppig, over aardklompen,
over steenen en doorns. Toen overwon hij zijn laffe zwakte, en
liep hard om haar in te halen; het hart bonsde hem in de keel, hij
had lust om zich naast haar neder te werpen op den grond om
zijn armen om haar knieën te slaan, haar al weenend te smeeken.
Toen zij voelde, dat hij haar naderde, bleef ze staan en keek hem
aan.
„Ben je zoo bang?" vroeg zij.
Hij stond op het punt te antwoorden: „Ja ik ben bang. Ik wil
niet, dat jij sterft, want ik kan niet mede sterven."
Maar hij hield zich in. Hij antwoordde: „Ik begrijp je niet. Ik
weet niet, wat je besloten hebt, of wat je doen wilt, Vana."
„Niets. Laat mij alleen. Ik wil over mezelf denken. "
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„Ik mag je niet alleen laten."
„Het moet. Mijn leven is niet langer het jouwe."
„Waarom niet ?"
„Zeg jij me dat, Aldo."
Toen barstte de toorn los uit zijn benepen hart.
„Wil je je naar beneden gooien? Wil je, dat ik het ook doe?
Nu, dadelijk? Hier ben ik. Ik ben bereid."
Hij was bleeker dan de dood. Zij stond vlak bij den muur, rechtop
ze leunde er met haar heup en schouder tegenaan. Zij zweeg,
maar er was iets hards in haar profiel, dat zich tegen de kale steenen
afteekende, iets hards en iets geslotens. Zij stonden beiden stil,
duizelend ; met heel de macht en het noodlot van het leven dreigend
boven hun droeve jeugd. Klanken van onverklaarbare zuchten
stegen uit den afgrond op. Het begroeide veld was verlaten. Het
ijzerkleurige gebouw van San Giusto verhief zich op de hoogte,
omgeven door een borstwering, gewapend. Achter den heuvel
richtte de stad van wind en rotsblokken haar torens omhoog tegen
de vijandelijke inval der wolken ; daar lag zij met haar klokketorens,
en haar wilde Mastio, en de ruine van haar geweldige, oude Sterkte,
de reusachtige muur, gebouwd door doodgravers en gemetseld
met burgerbloed.
De klokken sloegen te gelijk. Nu en dan bootste de stormwind
zeer duidelijk het geraas na, dat voortdurend achter de omheining
en onder de deuren klinkt sedert den dag dat de trouwelooze
connetable, de soldaten van Montefeltro tot plundering aanzette.
„Dus niet, zooals ik het deed," zei Vana met een dubbelrinnig
lachje.
„Jij hebt mij geleerd, dat, om goed in de diepte te kunnen zien,
men op den grond moet gaan liggen met het hoofd over den rand
heen."
Hij zag hoe vreemd het wit harer oogen in de schaduw opblonk;
en tusschen dat wit en haar spottenden glimlach ontdekte hij
een trek van engubere geslepenheid. De afgrond was daar, op
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twee pas afstand ; met een vlugge sprong kon zij zich in de diepte
werpen. Hij was in de klauwen van de doodsangst, maar durfde
zijn hand niet opheffen uit vrees de sprong uit te lokken. Zijn
hart stond stil toen zij haar armen ophief om de naalden uit haar
hoed te trekken. Het was hem of zijn hoofd op het blok lag, onder
de opgeheven bijl tijdens een langzaam verloopend bloedbad.
Zij ontdeed haar hoed, dien ze op een vooruitstekende rotspunt
hing, van zijn rozenguirlande.
„Wat ga je doen?" zeide haar broeder, zonder zijn eigen stem
te hooren.
„Probeeren."
„Geef mij dan een hand."
Zij deed het; want éénzelfde geest bezielde hen beiden en hun
beider levens verbonden zich en verwarden zich in elkander, en
werden tot niets. De een deelde zijn angst aan de andere mede.

De angst, niet hun wil, deed hen de knieën buigen.
Hand in hand, met koud zweet bedekt, bleven zij geknield op
het verschroeide gras, aan den rand van den afgrond. In beiden
trilde het leven als een vlam, die, door tocht bedreigd, voortdurend
op het punt is, uit te gaan, en toch telkens weer opflikkert.
Van dezen kant, nog meer dan van de overzijde, was de afgrond
schrikwekkend om te zien. In de diepe holte werd een golf van
schaduw geboren, daar waar de wand, ruw overdekt met rots- en
steenbrokken loodrecht neerdaalde, even onmetelijk als de ruïne
door de aardbeving in den Hel veroorzaakt, toen Christus den
geest gaf. *)
Hier was de niet te verzadigen muil, die reeds zoovele huizen
van menschen en van God had verzwolgen ; burchten, kloosters,
basilieken, en de grafgewelven en woningen der alleroudste geslachten, de cipressen en de eiken, met hun bijna niet uit te roeien
wortels. Als met salpeter, wijnsteen en geronnen bloed bevlekt,
zoo strekten de krijtrotsen en de turfsteen zich uit, wit en rood,
(*) Daute. Inferno XII 31-45. vert.
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langs de hellingen en de vlakten. Was 'het de rivier van kokend
bloed, *) die daar rookte in den afgrond, aan den voet van de
oude rots ? Was dat, wat daar glinsterde tusschen de diepe kolen
de vuile poel, waar Dante de toornigen ziet, meer of minder gezonken in het slijk ? **) Het zuchten en weenen, de kreten verhieven zich weer.
„Broeder! Broeder!" schreeuwde een wanhopige stem. En
Vana viel met het gezicht ter aarde, alsof de wind haar terneer
sloeg.
Toen week plotseling de zwakheid in den jongeling. Hij vatte
zijn zuster om haar middel, hief haar op, sleepte haar achteruit,
en viel met haar neer op het gras.
„Neen, neen, Vana! zei hij, terwijl hij haar hoofd tusschen zijn
handen nam, en haar in het ontdane gelaat keek. „Wij moeten
niet sterven ! Ik wil niet sterven. Ik wil lijden, ik wil worstelen,
ik wil strijden. Jij bent niet verloren. Ik ben niet verloren. De
waanzin had ons te pakken. Wij zullen zijn vreeselijke macht
weerstand bieden. Wij zijn vergiftigd, maar we zullen genezen.
Er moet iets gebeuren, we zullen gered worden. Neen, Vana, mijn
lief klein zusje, ach dat dierbare gelaat !"
Hij streelde met bevende vingers haar haren, haar wangen en
kin, terwijl hij naast haar geknield lag. En terwijl zijn vingers
nat werden door haar tranen, en zij snikkend op zijn hart lag, keek
hij naar de rand van den afgrond, keek naar de met bloemen begroeide berm, en naar de roodachtige maan, die boven de violetkleurige heuvel oprees ; hij zag den vervagenden glans van een wolk
boven de steenmassa van San Giusto ; en diep in zijn wezen ademde
de vreugde der jeugd.
Hij leefde nog: zijn longen waren gezond in zijn borst, hij dronk
met zijn oogen de wisselende schoonheid der wereld in, herdacht
de frissche teug water, die de vrouwen aan de bron hem hadden
(*)Daute. Inferno XII vert.
(**)Daute. Inferno VII 109-130 vert.
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toegereikt; en in zijn ziel voelde hij de macht om het onverzoenlijke te verzoenen. Hij leefde, hij was ongedeerd met al zijn kwalen,
maar ook met al zijn wapens. En hij kende de huivering van den
doodsangst en de macht van den afgrond.
Hij stond op en hielp zijn zuster met opstaan. Hij streelde haar
opnieuw, want eene bijna wellustige teederheid deed zijn hart
zwellen. Hij wischte haar tranen af, en schudde uit de plooien van
haar rok de drooge grasjes en de kluitjes aarde.
„Ach, zusjelief, wat een afgrijslijke droom hebben wij gedroomd!
Ben jij het ? Ben jij Vanina ? Ben jij mijn Moriccica ? Waar ben je
geweest? Waar komen wij vandaan?"
Haar gezicht was dat van een herstellende ; onderworpen en
droevig zacht, als van iemand, die na lange stuiptrekkingen weer
bijkomt. De duivel was uit haar gebannen en had haar zonder
kracht of weerstand gelaten. Zij herinnerde zich niets meer dan
den glimlach van Viviano ; het scheen, dat in haar iets van dien
glimlach was overgegaan, gevormd door niets en door alles. Zij
gaf zich met een stille lijdzaamheid over aan haar broeders teederheid.
„Kijk!" zei hij en wendde het hoofd naar den heuvel.
De maan was langzaam opgegaan en verspreidde de oude bekoring; dezelfde, welke in de Etrurische nachten de vrouwen
verteederd had, die op de deksels der urnen waren afgebeeld en
de jeugdige ridders die in afwachting stonden bij de grens van het
graf.
„En je hoed?"
Zij keken beiden naar de lijdensmuur. Maar de guirlande was,
door den wind meegesleurd, in den afgrond verdwenen.
Terwijl de raadselachtige maan, bijna teeder, zonder stralen,
met een leven zonder gloed, als een groote waterbloem opsteeg
achter de doffe doorschijnendheid der bergen van Pisa, brandde
de zon nog aan het strand der Tirreensche zee, met zoo'n hevigen
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gloed, dat alles verdorde. De laag opgestapelde wolken hingen
boven haar als plooien van asch ; die uitvielen en zich opnieuw
vormden. Toen de waterlijn door de zonneschijn gesneden werd,
was het alsof slechts een stapeling van gloed achterbleef, die
ondermijnd, op het punt was van gebluscht te worden. Alles
werd nu aschkleurig. Toen werd de zee het goddelijke peplon van
den Avond, een gewaad met zulke teedere plooien, dat Isabella
er zich een kleed van wenschte.
„Aini, als ik me eens kleeden kon in zulk een zijde!"
Den geheelen middag was aan de liefde gewijd geweest. En elk
volgend uur had haar schooner toegeschenen dan het voorgaande,
maar dit uur was toch het mooiste van alle ; het eischte van haar
een teeken van voorkeur, een pand van dankbaarheid. Alle liefkoozingen waren over haar lichaam neergedaald ; zooals de bladeren
van een volle roos neervallen, één voor één. Zij wenschte ze nu
met frissche lucht te doen doorstroomen.
„Wacht even", zei ze, „beweeg je niet."
Zij ging weg en liet haar vriend op het terras achter. In haar
korte afwezigheid scheen het hem toe, alsof de vergankelijke
bloem aller dingen ontbladerd werd. De maan verloor zijn aanschijn
van bloemkroon, glansde nu in nieuwen goudgloed, zich verheffend
boven de bergen. Het immeuse zeegewaad verloor zijn nooit geziene kleur, die het tot zoo iets onuitsprekelijks maakte.
„Wat heb ik hier? Raad eens." zei zij, weer te voorschijn komend.
Het scheen, dat ze was heengegaan, om een tooverwerk te
volvoeren. Had zij door tooverij den maan haar vorige straallooze
aanschijn ontnomen?" Boven de bergen van Pisa straalde nu de
volle maan helder; en zij scheen wel het leven zonder vuur, de
groote waterbloem te zijn,
„Een betooverde slang in een cypressen kistje ?"
„Neen."
Zij was gehuld in een van die lange shawls van Oostersch gaas,
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die door den alchimistischen verver, Mariano Tortuny worden gedrenkt in het geheimzinnig mengsel zijner kuipen ; het mengsel
wordt geroerd met een houten werpspies, nu eens door een Gnoom
en dan weer door een Luchtgeest. Met vreemde droomen gekleurd,
haalt hij ze uit de kuip en bedrukt ze met duizenderlei nieuwe
scheppingen van sterren, planten en dieren. En de shawl van
Isabella Inghirami had hij een kleurschakeering gegeven van
roze, door zijn Luchtgeest ontstolen aan een opkomenden maan.
„Aladins wonderlamp?"
„Neen."
Wat toch zou zij hebben, in dat stuk doek ? Zij hield het glimlachend met beide handen vast ; en wonderlijk mooi waren op haar
armen de teedere reliefs der spieren, de groenachtige lijnen harer
aderen, en de haartjes, die net waren als het dons van bladeren of
vruchten.
„Het vogeltje Belverde ?"
„Denk je, dat dat zoo zwaar zou zijn?"
„Zij zeggen van ja, als het dood is."
„Denk je dat het sterven kan!"
„Om herboren te warden."
„Het sterft nooit, het komt en het gaat, het vlucht en keert
terug."
„Ik geef me gewonnen. Wat heb je dan ?"
„Ga daar zitten, midden op het terras, op het grootste tapijt."
„Op dit?"
„Neen, op dat van Bokhara."
Hij spreidde over de steenen van magnolica het amarantkleurige
tapijt uit, dat was samengesteld uit donker blauw en ivoorwit,
zacht en mollig als het oude fluweel van Lucca.
„Ga nu op die kussens zitten, dan zal ik voor je dansen."
„Zonder de fluit van .gymar?"
„Wees stil en kijk."
In een hoek van het terras had zij het onbekende voorwerp
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neergezet, het bedekt houdend met een zijden doek. Zij bukte zich
en raakte den doek aan. Een dof gegons, als van een wesp in een
kruik verhief zich.
„Een wespennest?"
„Stil."
Zij trok haar muiltjes uit op den rand van het tapijt en liet ze
er staan als een paar tortels met de kop onder de veeren.
Haar hielen waren gekleurd met vermiljoen, en leken op twee
helften van een granaatappel. Toen hij naar haar keek, bemerkte Paolo, dat een kleine ster van lichtblauw, de kleur van haar
aderen, midden op haar voorhoofd straalde als een magisch
teeken.
En plotseling veranderde het gegons in een muziek met het getingel van een luit, en begon het danswijsje. De eerste klanken van
het rythme schenen de teeder getinte shawl rond het naakte lichaam tot iets levends te maken. De vlugge handen die haar
beroerden en weer lieten glippen, verleenden aan de uiteinden
dat golvende leven, dat voortdurend trilt in de kringvormige aanhangsels van het Medusa-hoofd. Toen de danseres een draaiende
beweging aan het doek gegeven had, liet ze het los ; en alleen vervolgde het zijn wenteling als een molentje van rose zand ; dan
werd het slap en scheen op punt van aan haar voeten neer te vallen ; maar het snel aanvatten der vlugge vingers bracht er weer
leven in, wekten het op, gaf het eene nieuwe beweging, een nieuwe
wending. Soms leek het met zijn vage afbeeldingen van beesten
op het bewegende beeld van den dierenriem.
Op de kussens zat hij, en leunde met zijn rug tegen den witten
muur; hij staarde voor zich uit als gehalucineerd door zijn eigen
zinnen, en keek naar de danseres in een verzukking, die geen einde
nam. Achter haar, tusschen de oleandertakken heen, zag hij den
achtergrond der gebogen kust, de met pijnboomen beplante oevers
van de Versilia en van het land van Luni, en de Alpen van Carrara,
die zoo ijl waren, als stelden ook zij figuren uit een dans voor, een
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keten van verheven maagden, misschien zich buigend naar het
Oosten op de maat van het koor.
Zooals de borduurster die uit tallooze strengen met haar vlugge
vingers kiest en de verschillende draadjes in haar borduurwerk
verbruikt, zoo scheen zij, uit de nabije en verre dingen, de schoonste
lijnen te nemen om ze samen te stellen tot een schepping van onophoudelijk wisselende schoonheid. Zij scheen ze te verteederen,
en te verlengen tot aan zich zelf, ze te vermengen met de zwijgende
muziek harer vluchtige bewegingen en een geest te wekken in
alles wat onbeweeglijk en gevoelloos was. Alle lijnen onderwierpen
zich aan haar wil ; die welke zich rangschikten volgens de cirkel
van den horizon, zoowel als die, welke zich oprichtten volgens de
as der pool. Van den top der starre rots, tot aan de punt van het
lage luchteiland, werkte alles samen in dat spel van schijn ; en
alles vond zijn uitdrukking in die wisseling van vindingen.
Zoo leefde zij het leven van den avond, dat zich aan haar ziel
geopenbaard had in één enkel vagen blik, toen zij haar aarzelende
hand buiten het venster had gestoken om de gevangen zwaluw de
vrijheid te geven. Zij voelde, hoe ze het vormlooze tot schoone
vormen omschiep ; hoe ze een korte zucht veranderde in een har-

monische ademhaling. Het twijfelachtige licht, waarin het manegoud zich begon te verspreiden over den gloed van den westelijken
hemel, scheen haar tot bemiddelaarster te maken tusschen dag en
nacht. Zij scheen haar bloote voeten te bewegen over de vage onzichtbare landengte, welke de dag-zee van de nacht-zee scheidt.
Maar toen haar oogen, die zich op de dingen gevestigd hielden,
plotseling de oogen van haar bewonderaar ontmoetten, veranderde zij haar wijze van dansen.
Plotseling verzamelde zij haar breede horizontale gebaren; zij
toonde gewond te zijn door de blikken van den man. Zij bedekte
haar gelaat met een slip van haar sluier, zij verborg zich geheel in
de plooien. Het scheen dat zij een gedaanteverwisseling had ondergaan, die onvoltooid was gebleven, zoodat hare ledematen waren
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geworden tot wolken, terwijl hare voeten nog menschelijk waren.
Toen was het alsof de primitieve natuur door de wolken heenschemerde en trilde ; en ziet, de helft van haar gelaat verscheen, verwonderd ; toen aarzelend een hand ; en een stuk van de heup en
een opgetrokken schouder ; maar vlug werd alles weer omhuld.
Zij imiteerde den liefdedans van de almée; de schaamte, de vrees
de weerstand, de kwijning, de overgave. Zij bootste met haar dans
het spel na van haar eigen trouweloosheid ; de bekoring, het zich
aanbieden, de weigering, de uitdaging, de worsteling, de vermetele
vrees, de zucht van begeerte, het opgaan in het genot.
„De wesp," riep zij opééns, met een lichten kreet, en zij verweerde zich, zooals zij gedaan had bij de marmeren deur in het Paradiso
te Mantua.
Voor de oogen van den betooverden toeschouwer, word de her
innering weer levendig. Zij bootste nu, in haar dans, de kinderachtige angst na, en de zwenkingen, de sprongen, het vluchten, het
zich verweren alsof de angel van het ongedierte haar weer vervolgde en bedreigde. Haar gewaad werd boven haar hoofd tot een
kap, zwaaide om haar heen, viel weer neer, nu slap, dan bol, of
gestrekt.
„Ai, ai!"
Zij zuchtte. Zij bleef stil staan, haar beenen vlak naast elkaar,
in eene houding, waarin haar lichaam in zijn volle heerlijke lengte
uitkwam, het hoofd me6 de bijna losgeraakte vlechten achterovergeworpen. De eerste zucht was als een klacht van pijn, maar de
andere bootste de zucht na, die zij gewoon was te uiten, wanneer
haar vriend zijn hand op haar legde, en zij door al haar aderen
een soort van niet te ontkomen genot voelde gaan. Haar vochtig
gelaat tussche i de losse en dichte haarmassa had nu onverwachte
rijpheid, die haar in sommige oogenblikken gelijken deed op een
meisje, dat verweekelijkt is door den geur van vele parfums en
verbleekt in de schaduw der bedgordijnen.
„Ai!"
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Zij trilde van begeerte ; want in die zuchtende klaagtoon, uitte
zich haar verlangen, droevig en wild. Zij kroop op de kussens
tegen hem aan. Zij steunde:
„De bij heeft mij hier gestoken."
En de lippen van haar minnaar genazen haar. En telkens weer
klaagde zij:
„Ze heeft me hier gestoken, en toen daar, en hier ook."
En telkens weer brachten zijn lippen haar genezing. En in haar
warme huid gloeide voor hem den geheelen zomer, den zomer
van het strand van Pisa, en van den lichtgroenen Versilia en van
het dal van Magra. Hij rook dien zomer, dien zij iederen dag,
vliegend met de linnen vleugels, inademden in de door hun vlucht
geconcentreerde ruimte, zooals men een sachet met nardus ruikt.
En één druppel van haar zweet was voldoende om al zijn gedachten op te lossen, al zijn plannen en zijn wroeging, en ook al zijn
onrust. En geen der landen, door hem doortrokken was zoo ondoorgrondelijk als haar gevoelig lijf. En hij kende toch de bedwelming van wie aan het einde eener bergkloof plotseling een blik
slaat op de pracht van een eindeloos land ; maar hoe veel heviger
was niet de bedwelming, die hij onderging bij het diep indringen
in het geheim, dat die twee armen hem verschaften.
Bevredigd, maar vermoeid in al haar spieren, gehuld in een
dubbele kaftan van mouseline zonder mouwen, genoot Isabella
van den avondwind, die door de nog lauw warme pijnboomen
blies. Het geklingel van de luit, in den hoek onder de zijden lap,
zweeg. Zij glimlachte en zei:
„Aini, beviel je de muziek van mijn dans? Maar je weet nog
niet eens, wat het eigenlijk is."
„Hekzerij."
„Weemoed."
Zij stond op en trok het verborgen ding naar de kussens toe. In
de lucht, die zij met zooveel schoon leven bezield had, verbreidde
zich de maneglans over de donkere partijen van groen en violet,
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die onmerkbaar ineen waren gevloeid. Zooals men op een smeulend
stuk hout blaast en er heldere vonken aan ontlokt, zoo had zij de
losse klanken leven gegeven en verdubbeld door haar betooverende
bewegingen. Nu toonde zij hem een klien dood ding, een soort
doodkistje voor Tiapa, de pop van Lunella.
„Kijk eens."
Zij keken er naar. Zij lichtte het deksel op. Hij bukte om beter
te kunnen zien. Het was een oude muziekdoos, met een ziel van
metaal die bestond uit een stalen kam; hare tanden trilden door
het ronddraaien van een cilinder, waarop metalen puntjes waren
aangebracht.
„Waar haal je dat kastje vandaan?"
„'t Is geen kastje, maar een muziekdoos."
„Het lijkt wel een model van een martelwerktuig."
„Ik noemde het steeds scarabillo, van kleinkind af aan."
Zij lachte, maar onder het spreken werd haar lach door weemoed
oversluierd.
„Kijk eens: de kam is een beetje roestig, en aan de cilinder ontbreken een paar puntjes. Als je eens wist hoe dikwijls ik mijn
vingers bloedend wondde aan die punten, als de cilinder ronddraaide ! Ik was zes jaar toen ik het vond bij wat oude rommel.
't Was bepaald nog afkomstig uit den tijd van Grootmoeder Diana,
en te Weenen gemaakt omstreeks achttien honderd vijftig. Wie
zal zeggen, waarom zoo'n oud mekaniek als het ware een vriend
van ons wordt, en zich hecht aan de vezelen van ons innigst leven,
zoodat wij er nooit meer van kunnen scheiden, zonder dat er iets
in ons sterft? Kijk: er is hier een soort dubbel vleugeltje, dat van
gaatjes is voorzien, en dat als het is opgewonden duizelingwekkend snel ronddraait ; dat maakt dan dat geluid van een wespennest, voordat de sonatine begint. Het was het voorwerp mijner
kinderlijke droomen. Zelfs nu nog kan ik er niet naar luisteren,
zonder dat het mijn hart aandoet. Voor niets heb ik zulk een
gevoel van eigendomsrecht gekoesterd als voor deze „sacrabillo."
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1/c gaf het dien naam; waarom weet ik niet. Ik heb het verdedigd

tegen Vana, tegen Aldo, tegen allen. Ik heb het uitverkoren boven
elk ander speelgoed. Mijn geheele kindsheid is gewiegd door zijn
klingelende stem, die op geen enkele andere stem lijkt. Wie heeft
de muziek gemaakt? Wie kan een dezer danswijsjes herkennen?
ik herinner mij, dat er op het deksel nog een stuk van het papier
was overgebleven, waarop de lijst der muziekstukken stond. Het
is verloren gegaan. Maar gedurende een paar jaren heeft het toch
bestaan. Er stond slechts : la pavans lacrymee". Zij bukte zich,
nam den sleutel en wond de cilinder op. Men hoorde weer het
gegons van een gevangen hommel. Zij hield haar hand er dichtbij,
om den luchtstroom te voelen van het draaiende vleugeltje. Toen
sloot zij het deksel, en bedekte het geheel met de zijden lap, die

een omhulsel was van een monstrans.
„Ik neem het altijd en overal met mij mee. Soms slaapt het gedurende lange maanden onder in een koffer of in een la. Dan wek
ik het weer. En nog steeds bekoort en wiegt het mij. Ik herinner
mij, dat ik als kind, heel alleen, rond de doos, die op den grond
stond, buigingen en wendingen en danspassen maakte. Maar zou
misschien van avond mijn muziekdoos, deze scarabillo van mijn
onschuld, de dans van mijn verderf hebben begeleid, Aini ?"
Met plotselingen lach overstemde zij haar weemoed ; toen
zweeg zij, luisterend naar de zachte en vage stem. De stilte was
verheven. Men hoorde nu en dan een zacht geruisch, of even een
vogelgekweel ; een enkele bleeke ster schitterde, een enkele vleermuis fladderde rond. In het licht van de volle maan begonnen de
dingen vage schaduwen af te teekenen.
Zij zaten aan tafel, dicht bij het balkon. De kruin van een pijnboom raakte het ijzeren hek, en bewoog zich in de schaduw met
eene langzame en schuifelende beweging als van waterplanten.
„Wat beval je mij van avond, Aini !" zei Isabella zachtjes,
terwijl zij zich hulde in de rook en geur van de sigaret, zij leunde
13
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met haar twee ellebogen op tafel en bewoog haar lange vingers,
zonder ringen, onophoudelijk langs haar gezicht.
„Doe nog eens zoo."
Zij deed een kleine zenuwachtige beweging na, die hem onbewust
eigen was : een snelle samentrekking der spieren van af de neuswortel, waar een diepe verticale rimpel was, waardoor de neusvleugels zich sloten en zijn bovenlip zich ophief: een soort van
snelle spierbeweging, ondefinieerbaar, eigenlijk niets. Hij glimlachte.
„Hou je mij voor den mal?"
Hij ging geheel in haar op. Hij keek haar aan, hij verslond haar
met de oogen, onverzadigbaar, hij wilde haar geheel en al bezitten,
hij waakte met een voortdurende waakzaamheid, opdat niets van
haar hem ontsnappen zou. Wel duizend maal had hij haar woorden
willen herhalen: „Doe dat nog eens zoo!"
„Wie zal zeggen, wat ons het meest bekoort in liet wezen, dat wij
liefhebben ?" zeide zij, hem eveneens vol begeerte aanziend.
„Een lach, een lichte plooi om den mond, een manier van de
oogen half te sluiten, een niets; en dat is alles. In een van die kleine
trekken, die onbewust in je gezicht komen, ligt je heele wezen."
„Ja, maar wie zal zeggen, hoe jij bent ?"
Zij strekte haar armen naar hem uit, haar armen, die koeler en
gladder waren, dan het porselein, dat de tafel sierde.
„Hoe ik ben? Hoe ik ben?"
„Waar heb je die jasmijnengeur vandaan? Ze is bedwelmend."
„Weet je dan niet dat ik een tuin vol jasmijnen bezit, tusschen
twee grafkelders?"
„In Vol terra ?"
„Een tuin vol met jasmijnen, ingesloten tusschen vier muren,
Ruik maar !" Zij bukte zich en streek eerst met haar eenen
en toen met haar anderen arm langs zijn mond, zachtjes, van
af haar pols tot aan de holte in de elleboogbuiging, waar de blauwe
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aderen zwollen; en dan van den elleboog tot aan de oksels, waar
wat gouden haartjes krulden.
„Ruik" zei zij met een stem, die als ze zich verteederde, het ongeschapene schiep ; „geurt het niet frisch ? 't Regent zachtjes op de
jasmijnen, die groeien tegen den muur, waarin de zonnehitte bewaard blijft. Een druppel is voldoende om het hart van elk wit
bloemetje te vullen; en het is geen druppeltje regen meer, maar
essence ; eene essence even sterk, als die door de parfumiers getrokken wordt in Chiraz, in Ispahan, in de landen, die in het diepst van
je oogen zijn bewaard gebleven. Daarom zijn die oogen twee turkooisen, kwijnend door mij ; vandaag heel kwijnend door mij, arme
Aini!"
Een magnetische verdooving overweldigde hem, waarin haar
geur, haar stem en haar lichaam tot één werden.
„Ruik eens ! De regen doet ontluiken. Voor de rozen is het nog
een liefkozing, maar de jasmijnen zijn daarvoor te teer. Een takje
valt op den grond. Wie heeft ook weer gezegd, dat liet op een gevallen vogeltje lijkt, met gebroken pootjes? De dichter van de
Divan, die Aldo, mij voorleest. Denk eens aan ! Ik heb een tuin, die

om strijd bezongen is door Nizami, door Dschami en Hafir; een
tuin tusschen twee etruskische grafkelders in, op een heuvel bij
Volterra, een eindje verwijderd van het Paleis van den Waanzin
En ik heb ook een gazelle."
Zij was bijna op zijn knieën gekropen, met een kunstvaardigheid
hem te omringen en zich aan hem te hechten, die even instinktief
was in haar ledematen als in de ranken der klimplanten.
„Ken je de liefdesgeschiedenis van Leila en Madschnun? Madschnun beteekent de Waanzinnige, waanzinnig door uiterste hartstocht. Wil ik jou zoo noemen ? Een gazelle was gevangen in een net.
Madschnun zag haar en snelde op haar toe ; hij kuste haar, genas
haar wonden en bevrijdde haar uit de mazen. Hij streelde haar van
het hoofd tot de voeten, want de blik van die groote, teedere oogen
wekte het beeld van Leila bij hem op ; en hij gaf haar de vrijheid.
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Nu is ze in mijn bezit, maar veranderd in een Maagd door een schilder uit Siena, die zich Priaino di Piero noemt. Ik zal het je laten
zien. Haar oogen hebben dezelfde uitdrukking, als die waarmede
zij Madschnun aankeek. Zij heeft een heele lange hals en een fijn
gezicht; haar kin is smal, zooals haar snuit was in haar wilden
staat; haar handen zijn net als de mijne met de vingers uitgespreid. Maar haar beenen zijn zeer zeker langer dan de mijne,
want als ze eens van haar troon opstond, wie weet, tot waar haar
aureool reiken zou ; de gouden aureool, die is als de gelukzaligheid,
door den perzischen hemel eens tusschen haar twee horens geplaatst
in de vorm van een kleine lier. Zij draagt een oostersch kleed, van
rood brocaat en gouden anjelieren, dat een gewaad van Leila
moet zijn."
Weer maakte zij door de muziek harer verbeelding een sprookje,
dat een kunstvolle dwaasheid was.
„Wat zeg je daarvan, Madschnun?"
Zij gleed van hem weg, van zijn knieën af; en trok zich op haar
eigen stoel terug. Glimlachend stak zij een sigaret op. Op haar hals
was een lichtroode vlek.
Heb je „nooit opium gerookt of hennep, in den een of anderen
haven?"
„Ik houd niet van vergif."
„En van mij dan?"
„Alleen van jou."
Gedurende eenige oogenblikken bleef zij droomend zitten, met,
op haar lippen een glimlach die, door een innerlijk schouwspel getroffen, het uiterlijke leven voor een oogenblik scheen te onderbreken. De tafel was weelderig bedekt met vruchten, met confituren,
met heldere wijnen, met kristal en met zilver. Wat asch en een
hoopje lichte tabak waren in een glas terechtgekomen, de wijn
parelde er omheen, maar schuimde niet.
„De ziel is het machtigste vergif," zei zij.
De kleine gele lichtschermpjes der kandelaars overgoten haar

197

met een goudglans. Een enkele nachtvlinder zweefde rond de vlammetjes. Nu en dan kwam van de balkonopening, het zachte geruisch van den pijnboom.
Onverwachts zeide zij, de betoovering verbrekend:
„Weet je Paolo, dat wij verloofd zijn ?"
Verbaasd keek hij haar aan.
„Co, wees maar niet bang. Verloofd om te lachen of om te weenen."
„Dat begrijp ik niet."
„Overigens, na onze vliegtochten, is ons geheim niet tusschen
deze muren bewaard gebleven. Ik denk dat het de reis door de
mondaine wereld al gemaakt heeft en dat het de stad der Inghirami's bereikt heeft, door de meest eerwaardige poort, door de Porta
all' Arco.
Denk nu niet, dat ik bang ben, gecompromitteerd te worden.
Maar het is noodig voor ons het spelletje eener verloving te spelen;
niet alleen voor de convenance, maar ook omdat ik je dan kan binnenleiden in den jasmijnentuin.
„Alleen maar als spel ?" zei hij verward en twijfelend ; met de bedoeling zijn spijt tr openbaren, en haar zacht, ofschoon slechts vaag,
een verwijt toe te voegen.
„Paolo, Paolo, je schrik is prachtig," riep zij en barstte in laphen
uit.
„Ik ben er vast van overtuigd, dat je bang bent voor het een of
andere bedrog."
Hij protesteerde.
„Ik ben er zeker van, dat je denkt, dat ik dit gezegd heb, om je
aan de tand te voelen. Maar dat is niet zoo ! Het is geen verlooving.
die je binden zal, maar eene, die je niets dan gemak zal aanbrengen,
Ik zal sterven als weduwe, als Isabella Inghirami ; ik zal sterven
met mijn dubbele I, waarboven ik nooit een punt zette. Nu doe ik
dat, zoowel op de eene als op de andere. Er is een gezegende bepaling in het testament van mijn echtgenoot. Als ik met jou trouw,
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verlies ik den jasmijnentuin, met de gezelle en met al de rest. Niets
zou ik meer hebben dan de scarabillo. Het zou al te wreed zijn."
Verveeld, protesteerde hij weer, niet zonder eenige ruwheid.
„Kom nu, Paolo. Ik ontsla je van iedere eerlijke verklaring.
Tot in eeuwigheid, zullen wij verloofden blijven, indien je dat
wenscht. Maar het zal makkelijker zijn om een voorwendsel te vinden de verloving te ver breken, helaas, veel gemakkelijker!"
Zij lachtte niet langer. Zij nam de sigaret tusschen haar lippen,
en met een paar trekjes hulde zij zich in rook. Hij voelde zich
onaangenaam aangedaan, en dat gevoel week niet.
„Het is noodig, dat ik naar Volterra terugkeer, ten minste voor
eenigen tijd," zeide zij. „Ik kan mijn zusters en mijn broer niet
langer zoo alleen laten, verlaten en vergeten. Ik heb reeds mijn
komst aangekondigd evenals onze verloving. Het is noodzakelijk,
dat ik heelemaal „en règle" ben, of ten minste bijna, tegenover Aldo
en Vana. Ik wensch, dat jij mij vergezelt."
Al die gevaarlijke veinzerij stond hem tegen. Voor zijn geest
kwam het teedere gezichtje van het olijfkleurige meisje ; hij voelde
haar weer snikken, geleund tegen zijn borst, hij onderging weder de
angst van dien doorwaakten nacht bij het lijk van zijn vriend. En
ook de dubbelzinnige manieren van den jongeling kwamen weer in
zijn herinnnerig.
„Ik kan niet," zei hij. Angstig keek hij naar de lippen van zijn
geliefde, bang voor de woorden, die zij zeggen zou.
„Waarom niet?"
Zij sprak met lage stem, alsof er een schaduw overviel. Nu was
haar gelaat weer demonisch ; dit was wel haar meest gevaarlijke
schoonheid, een uitvloeisel van hare schade aanbrengende tooverkracht.
Zij wierp de brandende sigaret in het glas, waarin ze sissend uitging. Zij nam een der groote anjelieren en wreef die stuk tusschen
haar handen. Het scheen dat haa r ougen grooter en holler werden
en violetachtig blauw evenals de hemel boven de pijnboomen. Haar
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pupillen fosforiseerden, alsof werkelijk haar ziel op het punt was,
het gevaarlijkste vergif te worden.
„Om Vana?"
Hij antwoordde niet. Hij was nooit bang geweest openlijk met
wapens te strijden, zelfs met wapens, die hem vreemd waren, maar
hij had een onoverwinnelijke afkeer van woordentwisten. Hij
wachtte en keek recht voor zich uit. Zij kende die houding heel
goed, dat zich wapenen met stilzwijgen, maar zij kende ook de kunst
hem te prikkelen.
„Wat is er, of ten minste, wat was er tusschen jou en Vana ?"
„Niets meer dan je zelf weet."
„Ik weet niets anders, dan dat Vana wanhopend op je verliefd is."
„Ik geloof en hoop, dat je je vergist."
„Ik ben er zeker van. Spreek vrij uit. Ik ben niet jaloersch: ik
bedoel, dat mijn jalousie niet zoo is, dat jij haar begrijpen kunt.
In de eerste dagen, die je bijna altijd bij haar was kwam er wel
eens een min of meer vaag plan bij je op over een min of meer
veraf huwelijk. Biecht eens op."
„Isabella, ik begrijp niet wat je aan al dat ondervragen hebt.
Vannacht zal ik met de Ardea vliegen boven de muren van Lucca
over de Serchio opstijgend, wil ik over de torens van Guinigi gaan."
„Sprak je in die eerste dagen nooit tegen haar over liefde?
Soms bleef je samen. Zelfs geen woord door liefde getint ? Niets?"
„Ga niet door met je pervers spel, Isabella."
„Ja, er moet toch iets geweest zijn. Hoe zou zij anders zoo dol op
je zijn ? Je weet, dat zij je liefheeft. Zeg me, dat je het weet, en wat
je er van denkt."
„Je bent gek."
„Weet je niet meer, in Mantua, toen ze binnenkwam, juist toen
je mij kuste? Zij zag er uit als een doode."
Beiden zagen haar weer, doodsbleek, hijgend, leunend tegen de
deurpost als iemand die op het punt is neer te vallen; de oogen
opengesperd, alsof ze zich nimmer meer zouden sluiten.
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„Misschien stond zij daar al gedurende eenigen tijd, en hield zij
de oogen op ons gericht, toen jij me zoo kuste, terwijl ik zuchtte:
„niet meer" ; en jij antwoordde: nog meer !"
„Ach, waarom ben je nu zoo ?"
„Wij hoorden haar niet. Ik hoorde haar niet, want het gonsde
in mijn ooren. Maar natuurlijk was zij daar en zag zij alles. Ik zag
haar niet, er was een nevel voor mijn oogen, toen ik mij van je
losmaakte. Maar het scheen mij toe, alsof er achter mij een spooksel
stond, en ik keerde mij om. En mijn mond was gezwollen door
dien langen en hartstochtelijken kus. En Vana zag mij met dien
mond."
Zij sprak zacht, maar geraakte meer en meer buiten adem;
zoodat haar blanke borst onder de gouden kant op en neer ging,
met een soort van vijandig begeeren, waardoor haar gelaatsspieren
werden samengetrokken, en haar lippen evenals toen, deden
zwellen.
„Weet je het nog? Weet je 't nog? Toen kwam Aldo. Hij ontdekte
het bloed tusschen mijn tanden en het kleine sneedje in mijn lip.
Ach, waarom vlood toen de begeerte door al mijn aderen, zoodat
ik mij bukken moest om mijn gezicht te overschaduwen, daar ik
vreesde dat het gloeide, niet van schaamte, maar van begeerte ?"
Als met een vlam was haar gelaat overtogen ; dat gelaat, waarover de onkuischheid der ziel brandde, als een waanzinnige droefheid ; waar de oogen hun wimpers schenen te verliezen, en door
hun naaktheid leden, waar de adem was als een zieke uitwaseming,
die de gedachten vergiftigde en verwarde.
„Herinner je 't je? Ik zocht mijn zakdoek, om er mijn mond mee
te bedekken, en plotseling zei Vana: „Hier." Zij gaf me de hare met
een droge hand, een koortsachtige, vijandige hand. Zie jij haar
net zoo duidelijk voor je als ik? Ik veegde dat beetje bloed weg. Ik
drukte de doek tegen mijn lippen en keek toen : er was een rood
vlekje. Lette jij er op ? Alles herinner ik mij, maar dit niet: er is
eene gaping in mijn geheugen. Gaf ik haar den zakdoek terug?
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Nam ze hem? Weet jij 't soms?"
Hij schudde het hoofd.
Hoe ik er ook over denk, ik kan het mij niet herinneren. Het was
een klein lila zakdoekje, met jasmijngeur geparfumeerd, de jasmijnen van Volterra. Ik ben er zeker van, dat ik het niet meer had
toen wij in het Paradiso kwamen. Misschien had Vana het teruggenomen op het oogenblik toen wij allen omhoog keken naar het
Labyrint. Forse che si forse
oase che no...."
Toen de tocht zachtjes het mousselinen gordijn voor de deur,
deed heen en weer gaan, keerde zij zich om, met een plotselingen
schrik. Het beeld van haar zuster stond haar zoo helder voor den
geest, dat het haar toescheen, als zou deze onverwacht voor haar
staan, evenals in de kamer van Vincenzo Gonzaga. Haar stem werd
nog zachter ; zij gaf haar een klank van weeke innigheid ; er was een
verborgen hitte in en een scherpte, als in haar oksel.
„Nu weet ik het. Zij heeft het bewaard, met het bloedvlekje
erin; zij heeft het verborgen en durft het niet terugvinden. Of, misschien heeft zij het doorweekt met haar tranen ; ze heeft het erin
gewasschen."
Hij luisterde naar haar. Het hamerde in zijn borst; in hem was
afkeer, even brandend als de begeerte ; een begeerte die verkeerde
in afkeer.
„Je bent niet zoo vermetel, wanneer je je gedachten door je heen
laat vliegen, dan als je door de lucht vliegt. Er zijn dingen, die
jij niet begrijpt, die je verafschuwt .... Is je liefde nog steeds dezelfde, waaraan je zulke reine en zulke strenge blikken gaaf t, dat
ik ze niet zou kunnen aanzien zonder mij te schamen?"
Zij wierp zich achterover tegen de leuning van haar stoel. Zij
hield de steel der ontbladerde anjelier nog in de hand, en sloeg
er mee tegen den tafelrand ; en, het gelaat geheel met den goudglans
der kandelaars overtogen, keek zij den man met half toegeknepen
oogen aan.
„En toch is er zulk een wild instinkt in jee . kun je zoo wreed
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zijn ; en je weet, dat wellust eigenlijk niets anders is dan een verheven martelaarschap, dat schreeuwt, met de kreten der wilde
beesten Maar je liefde, welke ik niet waardig was aan te
zien, is een gebrekkige herder, die de gewone verlegen paren geleidt
naar de gewone weide der matigheid. Schijnt het je soms toe, dat
je met haar een enkele avond hebt doorgebracht, daar ginds op het
terras, en dat ze je weer roept?"
Zij prikkelde hem, met het flikkeren harer tanden ; zij wierp het
kleine hoofd, nauw omsloten door de volle vlechten, achterover,
zooals men een fleschje vol vluchtige essence, dichtbindt en verzegelt.
„Zou je in staat zijn, vol vuur te antwoorden als ik je vroeg,
een verborgen en vluchtige sensatie in je zelf te doen herleven?"
Hij voelde hoe zijn wrok toenam, en zijn hersens vulde met een
onaangenaam soort van opwinding. Hij zag hoe de lange hand van
zijn verleidster met de anjelier tegen de tafel sloeg, en hij wachtte
er op, dat de bloemkroon van de steel zou afknappen. Als een windvlaag gingen er enkele woorden van Vana door zijn geest heen.
„Ach, neen, dat zul je niet doen! Ik smeek je, ik smeek je, bij dat
verbrijzelde hoofd, bij dat bloedeloos gelaat .... Ik ben niets, niets
ben ik voor je .... Luister naar mij ! Ik ben zoo angstig."
Hij zag weer den angst op dat arme bleeke gezichtje. Hij zag
zich zelf terug in de hangar, ginds op de verlaten heide, bij het
lijk van zijn vriend, dat op het veldbed lag, gehuld in de roode
seinvlag; en de man, die toen daar wakend had nedergezeten, door
zijn rouw omsloten als door een diamant, geleek niet meer op hem.
„Weet je nog," sprak de verleidster met een uitdrukking van
zoo waanzinnige hartstocht, dat het bijna verrukking werd ; „weet
je 't nog, hoe ik in het eerste vertrek van het Paradiso voor het
raam stond op de gloeiende steenen en Aldo zijn arm om mijn
middel geslagen had ? Toen riep ik jou en Vana tot mij, en je kwam.
Wij stonden toen alle vier in de vensteropening, en Vana stond trillend tegen mij aangeleund, en boven haar hoofd liet ik mijn blikken
.
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gaan naar jou, en ik vulde je hart met mijn nieuwe begeerte."
„Stil, zwijg!"
„Ben ik afschuwelijk ?" Haar gelaat had nog steeds die wreede,
vertrokken uitdrukking; haar oogen waren opengesperd, haar adem
gloeiend, in haar geheele wezen was de zinnelijke begeerte naar een
martelaarschap ; een begeerte, die bijna tot een licht werd.
„Ik herinner mij," zei hij met een doffe stem, die haar dreigend
in de ooren klonk, „ik herinner mij, hoe bang je was in die kamer,
die geheel werd ingenomen door de schaduw van een bed ; en hoe je
beefde van angst, toen je twee zwijgende figuren op ons zag afkomen .... "
„Aldo en Vana?"
„Wij waren het zelf, gezien in dien donkeren spiegel."
„Aldo en Vana en mij zelf."
„En de waanzin."
„In een spiegel heeft ieder een uiterlijk van waanzin, dat hem
afschrikt en aantrekt. Wil je van me weg? Wil je, dat we morgen
van elkaar scheiden ? Wil je, dat we elkaar nooit meer terugzien ?"
Een plotselinge schrik draaide in hem rond, en ontnam hem alle
kracht. Maar in de leegheid, die in hem bleef, scheen zij binnen te
treden, zij alleen, zwaar door het gewicht van haar vleesch.
„Morgen keer ik naar Volterra terug."
Zij reden met de snelle roode machine op een achtermiddag van
Augustus, evenals op dien reeds zoo ver verwijderden Juniavond
toen zij langs den weg van Mantua gingen. Zij waren op weg naar
de „hel" van Volterra. Hier waren geen groene hellingen, en geen
lichte rechte wegen, geen glanzende kanalen of lange rijen van
wilgen, en struiken en populieren ; geen water en geen schaduw;
geen landelijke kunst van festoenen en guirlanden ; maar een land
zonder lieflijkheid. ; een land van dorheid en droogte ; een kwaadaardige streek, een woestijn van asch.
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„Zie je het? Zie je het?" zei zij tot haar metgezel, terwijl ze leunde tegen zijn magere wang.
„Ben ik net als dit, zoo in je? Is zoo je vurig verlangen ?"
Tallooze wonden, als brandende hijgende lippen, openden zich
alom in de begeerige krijtrotsen. Hier en daar lagen in het verlaten
veld wat steenen, van een roode kleur; de glanzende brokken
schitterden als staal; de schilfers gloeiden zoo, dat zij schenen
vonken te schieten alsof het brandende stoppels waren.
„Is zóó je hartstocht ? Brand het zóó in je?"
De okerkleurige uitgedroogde kloven vormden een reusachtig
net van touw met wijde en ongelijke mazen als in hinderlag aangebracht op de aschkleurige steenrots.
„Zie je, waarheen ik je meesleur?"
Uitgedroogde rivierbeddingen, met kalksteenen, die wel leken
op de karkassen van kameelen langs een karavaanweg, glansden
fel wit als een korte schreeuw. Zij schitterden en verdwenen.
„Wat zul je doen, wat moeten wij beiden doen, om gelijk te worden aan dien gloed ? Wat moeten we doen, om hem te overtreffen?"
Een enkel huisje dook op, even triestig als de tufsteen, omgeven
door hooibergen, gelijkend op ingevallen torens, met een enkele
cipres, die op wacht stond ; één enkele zwarte cipres tusschen al die
bleekheid, rechtop boven zijn korte schaduw.
„Je hebt me nog niet lief. Misschien heb ik jou ook nog niet lief.
Je lijdt nog niet genoeg door me ; en ik lijd niet door jou, zooals ik
wel zou willen. De liefde is mij als deze verlatenheid ! Zie je het?
Een verlatenheid, waarbij geen enkele overvloed halen kan. Wat
zijn hierbij onze bosschen vol van harsgeur, de oevers der zee of
de waterplanten in de vijvers. Kijk eens naar mijn krijtrotsen!"
Zij sprak in eee soort van zonneverrukking. Hij herinnerde zich
zijn tropische koortsen, met de hevige, lichtende hallucinaties. In
deze streken, waar het leven was buitengesloten, voelden zij beiden
hoe hun leven zich verveelvoudigde.
„Kijk eens!"
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Het scheen, dat het vuur der hondsdagen neerregende in breede
vlagen evenals op het zand, waarop Dante, de zielen zag liggen van
hen, die tegen God getoornd hadd en, op hun rug en onbeweeglijk;
terwiji de kudden der naakte zielen voortdurend liepen, met hun
handen rusteloos zich verwerend tegen de vlammen ; en, slechts die
eene groote *) liggen bleef, zonder zich om den brand te bekommeren. Gelijk de arena van dien hellegrond, brandde het krijt „om
de smart te verdubbelen" ; het werd één en al gloed, en loste zich
op in asch. De weerkaatsing deed den hemel verbleeken, verslond
het blauw. In de brokken tufsteen glinsterden de schelpen als diamant. Hier en daar op de heuveltjes en bulten glinsterde het zout
der groeven als stukjes glas of als ijzervijlsel. Zoo nu en dan flonkerde en straalde alles, aangewakkerd door den wind. Een lange en
droeve klacht verbreidde zich door de smartelijke eenzaamheid,
alsof iedere barst een zucht en een klacht opzond.
„Op dezen weg, Paolo, is er geen kar met boomstronken beladen,
en kan je mij niet bedreigen mij tegen een steenhoop te vermorzelen; maar onze reis is nu veel twijfelachtiger. Weet je dat wel? En
toch herhaal ik weer: „Ik ben niet bang. En jij ?"

Hij antwoordde niet. Met de vuisten aan het stuurwiel en zijn
oogen gevestigd op de stukken keisteen, waarmede de weg was
overdekt, voelde hij een veel grooteren angst, dan ooit nog het geval
was geweest. Er overkwam hem iets, wat hem eertijds even onmogelijk zou hebben geschenen als om adem te halen zonder longen.
Hij voelde zich willoos ; een speelbal van een kracht buiten hem, die
hem meesleurde naar gebeurtenissen, waaraan zijn noodlottige
helderziendheid nu reeds het merkteeken van ondeugd, van rampen en van kwelling gaf. Hij had toegegeven aan den wensch van
zijn onverstandige geliefde ; maar in zijn innigst wezen had de besmetting hem reeds zoo vernield, dat er diep in zijn weerstand de
begeerte geboren was, om een nieuwe proef te nemen. Een bittere
en vurige nieuwsgierigheid beving hem naar die verborgen schuld,
*) Capaneo, een der zeven vouten van Thebez: Dante lid: XIV. Vert.

206
naar dat niet te ontwarren leed ; het was de bekoring van de hel.
„Als er eens een dag kwam, waarop je niet meer slapen, glimlachen, noch weenen kon!" Herinner je je die woorden? Wat waren
ze waard in dat weekelijke land ? Maar toen dacht ik aan mijn
woestijn van asch. Zie eens !"
De doodschheid nam hand over hand toe. Rechts, links, voor hen,
overal scheen de golvende aarde een reusachtig uitgedroogd depot
te zijn van bijbelsche aanspoelingen, die hier alle brandstoffen der
vervloekte steden hadden gebracht, de overblijfsels der reinigende
branden, het stof der gestrafte stammen. Het noodlot, door de
Profeten aangekondigd, was hier tot vervulling gekomen. Het
woord van den Heer was volbracht:
„Zie, ik zal een vuur in U ontsteken, dat zal verteren beide,
groene boomgin en dorre boonren, zoodat men zijn vlam niet zal
kunnen blusschen en alles wat van het Zuiden tot het Noorden
staat, zal verbrand worden."
De gansche aarde was als de asch, die achterblijft in een longbekken. Er was geen boom, noch groen, noch dor, zelfs de doornen en
de distels van Isala groeiden er niet. Slechts hier en daar kwijnde
een uitgedroogde en verbleekte tamarisk, verlaten zelfs door zijn
eigen schaduw.
„Houd je van mij ? Heb je me lief?" vroeg zij, terwijl zij zich
nog dichter boog naar zijn vermagerd gelaat, en een plotselinge
vrees overviel haar bij de gedachte aan die andere liefde, daar ginds
in de Stad van wind en rotsen, en die misschien sterker zou zijn dan
de hare.
„Heb je me lief? Is ook in jou de begeerte hevig? Is er niets
meer in je dan je verlangen ? Vergeet, vergeet onze dagen en onze
nachten ; vergeet ons zuchten en onze kreten ; vergeet, dat wij
honderden malen hijgend naast elkander lagen, dat we ontferming
gesmeekt hebben, zonder die te verkrijgen. Vergeet iedere liefkozing en iedere heftigheid, want daar ginds zullen wij elkander
niet beroeren, zelfs niet door een blik; wij zullen lijden door een
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dorst, heviger dan deze; wij zullen weer zijn, zooals vóór dien
bloedigen kus." Door een krachtig instinkt gedreven, onderdrukte
zij haar hartstocht, deed zij de gave van haar lichaam te niet;
plaatste zij weer het wreede verbod tusschen hen; want zij begreep,
welk een macht dat zou zijn tegenover haar, die daar ginds was,
alleen met haar liefde en met haar smart. Een blind instinkt bezielde haar om te gelijken op haar zuster; om wederom te worden
een gesloten tuin, misschien meer begeerenswaard voor den uitgedrevene, dan voor wie er nimmer binnenkwam. En zij wist heel
goed, hoe gemakkelijk en snel eene vrouw, weer vèr en nieuw
wordt in de oogen van den man. Zij kende die houding van de vrouw,
waarmede zij schijnbaar onverwachts elke overgave weer te niet
doet. En zooals zij met haar vingers de gekreukelde plooien harer
japon gladstrijkt, zoo brengt zij een onoverkomelijke scheiding.
„Vergeet", zei zij, en zij gevoelde zich weer de Isabella van vroeger in al haar perversiteit, die nu eens op het punt was van toe te
geven, en zich dan weer terugtrok, die beurtelings toestemde en
weer weigerde. Maar het was nu geen begeerte naar spel, maar
de begeerte naar een martelaarschap ; een begeerte, die woedde in
haar lichaam ; nog door hartstocht bevlekt. En toch dacht zij met
angst aan den eersten nacht, dien zij in haar villa te Volterra zou
doorbrengen, slapeloos, en als in afwachting.
„Volterra!"
Achter een kale heuvel van krijfachtig marmer, op den top van
een berg als op den rand van een der afgronden uit Dante's hel,
was onverwachts een lange lijn van muren en torens opgedoken.
Beiden richtten hunne oogen erop, terwijl hun vaart verminderde.
De auto pufte hijgend. Drie aanéén gebonden zwarte paarden
met lange staarten en manen holden door een wei mer kort en dor
gras begroeid, dat in de zon glinsterde, terwijl onder de paardehoeven de zoutschilfers afbrokkelden. De stad verdween weer.
Was Vana soms de helling opgeklommen, waarop het Castello
stond, achter den Steeneik, en keek zij wellicht van daaruit neer
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in het dal, bespiedde zij soms den vreeslijker weg? In haar verbeelding zag Isabella alles duidelijk voor zich: de droeve-plaats waar
Vana op den uitkijk stond ; de eenzame weide, waarover de lange
schaduw ligt van de Mastia, die hoog uitsteekt boven de ronde
ommegang tusschen de beide hoektorens; Zij zag in haar geest
den boom der Inghirami's, die van hieruit gezien geen stam
schijnt te hebben, doch gelijkt op een koepel, op het gras neergezet. Die koepel, wijd als die van het Battisterio steekt boven het
dak van het slot uit, boven de ijzeren staven, die voortdurend
knarsend den Arend en het Wiel dragen ; en zij zag, over de borstwering heen, het voortdurend zwiepen der eikeboomen, die langs
de helling groeiden ; het donkere loof nooit in rust onder het onophoudelijk loeien van den wind.
Bukte misschien op ditzelfde oogenblik het smalle olijfkleurige
gelaat zich naar beneden om een stofwolk te ontdekken ? Stond
daar wellicht in de volle zon het kleine onoverwinnelijke zusje, met
geheel haar wezen van liefde en haat strak gericht op den witten
weg? Welke storm woedde er door dat leven, dat stond boven den
storm der boomen ? En buiten zichzelf van angst, huiverde het
door haar heen, als zij dacht aan dien hartstocht, die misschien
grooter en heviger was dan de hare. Van die week van afwezigheid
en van wachten wist zij niets, en haar fantasie ging boven haar
onwetenheid uit. Zij zag zich zelf aan de lieflijke zeeoever; uitgestrekt op haar kussens, vol genot, vol wellust en vergetelheid ;
en zij zag ook die andere, met haar gesloten en vermetel karakter,
uitdagend en geheimzinnig, daar ginds in de Stad van wind en
rotsen, tusschen tooneelen van smart en van dood, met haar zang
en met haar liefde steeds bezig om haar eigen leed te verheerlijken.
En zij benijdde haar en vreesde haar; zij stelde zich haar voor
vol van opgezamelde kracht, gereed tot den strijd, gereed tot den
dood.
Door angst overwonnen zou zij hem wel willen smeeken terug
te keeren. En luisterend naar het gepuf van den auto, dat hijgend
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klonk bij liet opstijgen langs de helling, wenschte zij, dat er iets
mocht gebeuren, dat er iets zou breken.
Een kudde had zich verzameld op de kruin van een kale heuvel,
de dieren hingen er als het ware aan, triestig als aan een uitgedroogde borst ; grijsachtig evenals de steenrots, waarin hier en
daar schilfers en scherven van de talk glinsterden. Op een helling
van den berg van Caporciano, rood gekleurd door aders van terpentijnsteen, die de koperaderen omsluiten, lag Montecatini di
Val di Cecina met de vierkante torens van Belborti. Een valk,
aschkleurig als de krijtrotsen zweefde door de witgloeiende lucht.
De vervloeking van Jesaja verslond den etrurischen bodem.
Alles stierf onder de wreede stralen van de zon der hondsdagen.
Uit de scheuren, de barsten, de wonden, de kloven en de afgronden,
uit den starren arbeid van de droogte ademde onheelbare pijn.
En onder het stijgen werd het geklaag van den wind al sterker
en sterker.
„Zie je het nu? Zie je het, waar ik mijn zuster, mijn broer en
mijn teedere Lunella gekluisterd heb ? Hoe hebben zij geleefd?
Wat zal ik in hunne oogei. lezen? Kan jij je indenken wat deze
grond kan maken van een ziel ? Kijk eens naar de Balze !"
Boven den gloed van al die heete asch verhief zich de halvemaanvormige berg, met zijn hoorns naar Borea gewend, met steile afgronden, bezaaid met rotsblokken en punten; en tegen den witgloeienden hemel verhief zich een stad van roestig ijzer.
„Waar voer ik je heen, waar breng ik mijn liefde? Niet naar het
geluk, neen, naar het geluk niet, maar naar iets, dat heviger is.
Ik weet het. En waarom doe ik dat? Er is in mij een waanzin, die
ouder is dan ikzelf, en die mij nooit rust gunt. Ik voel haar, onderga haar en ken haar. Denk je, dat ik gek zou kunnen worden?
Soms heeft het mij toegeschenen alsof ik de angst daarvoor in
je oogen las. Antwoord mij!"
De grond was nu geheel bedekt met grafsteenen van dezelfde
vorm als die welke zij in het bosch te Pisa had gezien.
14
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Op den top van een krijtheuvel stonden drie cipressen, stijfrecht als de drie galgen op den Calvariënberg. De wind maakte
een gierend geluid als van een reusachtige vlam.
„O, ik wil terug keeren."
Op dien afgrijselijke helling greep een paniek haar aan, die haar
overstuur maakte. Een blinde en plotselinge angst maakte haar
nog bleeker dan de bleeke dorheid rondom.En zij had willen zeggen:
„Tegen een gewitten muur zitten de krankzinnigen en zij naaien
de zoomen van de lakens ; en rond hen kwakende ganzen. De
dokters dragen lange hemden en zetten een onverschillig gezicht
Wij moeten er langs. Voordat wij aan de gewijde plek van San
Girolanno komen, kan men het Huis zien, aan den anderen kant
van het ijzeren netwerk heen. In plaats van een hek is er een houten
raam, rood geverfd met ijzeren staven, net als voor een kippenren.
Ach, ik zie alles voor mij. Dan ga je tusschen twee muren door en
aan den anderen kant aan den muur zie je het Huis weer, zie je
het dak Dan komt San Girolamo, de loggia, het klooster
mijn kapel, de kapel der Inghirami's, waarin ik getrouwd ben.
Mijn handen zijn op de tafel van Benvenuto, lang met een klein
rood boek. Maar Santa Caterina leeft volstrekt niet in de melancholie van Vana, neen : zij heeft een roode mantel en het rad waarmede zij gemarteld werd is aan haar voeten gevallen
Zij bouwen en arbeiden er altijd aan, altijd vergrooten zij het,
de gekken zelf, omdat er geen plaats genoeg is. Ieder jaar stijgt
hun aantal. Zij dragen zelf kalk en steenen aan. Zij hebben juist een
nieuwe muur gebouwd. Je ruikt de versche kalk. Soms kom je
er wel eens een tegen op een voetpad tusschen de olijven, een, die
stil blijft staan, en kijkt en lacht, onder zijn armoedige witte baret,
met een zachten lach En de tuin met de jasmijnen is
daar op dien lagen heuvel verborgen achter de cypressen, achter
de eiken. Hij is gesloten, geheel en al door een muur omringd, met
een smalle deur
Allerlei onsamenhangende beelden gingen bliksemsnel door haar
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opgezweept bloed ; maar zij schenen als zeepbellen uitéén te spatten,
als ze haar hersens bereikten, nog vóór zij zich tot woorden konden
vormen.
„Ik wil terugkeeren."
„Wil je dat?" vroeg haar metgezel, half aarzelend, maar met
zijn hand aan den hefboom, zonder na te denken, zoo zeer had de
stem van de vrouw hem van binnen ontroerd.
„Ik wil terugkeeren. Stop !"
Zonder na te denken remde hij sterk op de steile helling en voelde
dat de tegengehouden wielen achteruitgingen. De lucht, die zij
nu niet meer snel doorkliefden, werd verstikkend ; de adem van
duizend ovens gloeide in de lantaarn. Met een krachtige beweging
keerde hij het gevaar af. De machtige machine steeg weer, met een
woedend geraas, met de kracht van al zijn ontsnappend gas, in
een wolk van stank en stof.
„Het is onmogelijk om hier stil te staan of om te keeren," zei
hij met het oog op de kronkelingen van den weg. „Wij moeten
doorgaan."
„Ja, ga door. Hoe kon ik zoo angstig zijn! Ik was zwak. Laten
wij verder gaan. Het is het noodlot."
Rondom hen was nu een zee van nog niet gedroogde modder,
geelachtig, hier en daar onder de inwerking van het licht veranderd,
in een golf van leemkleurig fluweel ; terwijl het in de schaduw een
blauwe tint van water aannam, zoo geheimzinnig, dat het leek als
het bedrog van een Fata Morgana.
„Zie je het gordijn van de Rocca? Zie je de laatste toren in het
westen? Zie je daar naast een zwarte vlek van steeneiken op de
helling? Dat zijn mijn eiken daar onder het plein van het Castello.
Daar boven over de borstwering kun je de heele streek overzien
tot aan zee toe en den weg met al zijn krommingen. Ik ben er zeker
van dat Vana daar staat en spionneert. Siddert je hart? Alles
brandt en ik ben er zeker van, dat niets zoo brandt als zij. Denk
eens ! Binnen kort zal ik haar in mijn armen sluiten."
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Slanke, magere cipressen; zwartachtige stapels stroo, steenovens, hoopen ruwe steenen, bundels dor hout, armzalige, kromme
olijfboomen vergezelden hen op hun tocht. Alles scheen op het
punt van in brand te vliegen als een stoppelveld in de maremma,
om in één oogwenk op te vlammen, in 'een oogwenk verteerd te
worden, en om onder te gaan in de woestenij, vuur in vuur, asch
op asch.
En de nacht was gekomen.
De ongelijke machten van het leven hadden een bewonderenswaardige maskerade opgevoerd. De hartstochten van smart, van
wraak, van begeerte en van vernieling hadden geglimlacht in
stralende oogen. Slechts de monden, de levende, al te naakte
monden, hadden nu en dan de bedriegelijke wil verraden : zoo nu
en dan schenen zij de gezichten te kwellen ; de bovenmatige strakheid in beweging te brengen onder de beheerschte spieren.
En eindelijk was de nacht gekomen. Ieder was nu alleen met zich
zelf en met zijn duivel, in de stille kamer, voor zijn eigen
bed.
„Spreek zachtjes, maak geen leven, dat het kind niet wakker
wordt," zei Isabella tegen Chiaretta, die haar ontkleedde. Zij had
het zoo geschikt, dat Lunella's kamer in de hare uitkwam. De tusschendeur was open. Maar van Lunella's slaap kwam geen enkel
teeken; haar ademhaling werd niet gehoord. In de ommuurde
villa was alles stil. Door het open venster steeg de geur der jasmijnen, de geur der tuberozen en de vochtigheid van den grooten
vijver. Zoo nu en dan klaagde de windwijzer op het dak, door een
plotselinge windvlaag, en werd die klacht gevolgd door een lang
geloei, zooals in de streek van Volterra altijd gehoord wordt in den
wind, alsof hij uit grafkelders kwam.
„Het is de nacht van San Lorenzo," fluisterde Chiaretta, terwijl
door een onverwachte beweging van haar meesteres een haakje
uit haar vingers losschoot.
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Door het raamvierkant zag men een vallende ster, die het blauw
doorkliefde met een verblindend spoor.
„Had u een goede gedachte ?"
Zonder te antwoorden liep Isabella op het venster toe, door
Chiaretta gevolgd. Zij keek naar de lucht, voelde de koelte op haar
bloote armen, op haar schouders en borst. Daar ginds boven de
bergen van Pisa weerlichtte het.
Wolken als gescheurde rouwkleederen omsluierden hier en daar
den Melkweg. Een traan Van wit vuur ontweide aan het gelaat van
den nacht en droop er langs ; en weer één en weer één. De nachtelijke
geur der jasmijnen deed haar toere ziel smachten. Ongekende
krachten stortten zich van boven over haar neer, om haar tot hun
prooi te maken.
„Maak voort ; ik ben moe," zei zij.
Haar knieën knikten. Zij keerde zich om; zij zette zich voor den
spiegel, en gaf zich over aan de handen van haar kamenier.
„Wacht eens even. Ik meende dat ik een zucht hoorde. Het is
misschien Lunella " Zij luisterde, het oor gericht naar de
open deur. Zij hoorde niets dan het knarsen van den weerhaan,
toen was alles weer stil. De rustige handen der kamenier kamden
haar. Haar onrustige ziel kwam in een toestand van vage herinnering. Het scheen haar toe, dat deze nacht begonnen was, wie
weet hoe lang al geleden, fabelachtig lang. Haar haren hingen
neer en golfden als langzaam stroomend water, en evenzoo bewogen
zich duizend dingen uit haar leven, gebrekkig, duister, wankelend,
tusschen vergetelheid en terugkeer. Plotseling was het alsof de
wanden van haar kamer elkander naderden, knellend, dreigend,
onvermijdelijk. En daarin was eene werkelijkheid van steen en
van cement. Zij gevoelde hoe in dit huis wezens leefden, die
leden door haar. Zij voelde de geheele zwaarte van het huis op haar
drukken als een wolk van angst. Zij vroeg zich zelf af : Waarom
heb ik dit gedaan? En, terwijl zij in zich zelf naar het antwoord
zocht, werd alles weer vormloos ; het loste zich op en vloeide weg.
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Het op en neergaan van de kam door haar haren was als een betooverd iets, dat reeds heel lang duurde, en dat eindeloos zou
voortduren. Haar gelaat, in den spiegel weerkaatst, werd al langer
en langer tot plotseling alle lijnen dicht in elkander drongen en het
haar gelaat niet meer scheen te zijn.
Ontdaan stond zij op.
„Ik moet het lint er nog om strikken" zei Chiaretta.
„Dat doet er niet toe. Laat he maar zooals het is. Geef mij
mijn peignoir. Je kunt gaan."
„En morgen ochtend?"
„Ik zal je wel roepen."
Alleen gebleven, werd zij door zulk een hevige ontroering aangegrepen, dat ze haar vuist tegen haar mond,moest drukken om
niet te gillen. Bang om geraas te maken liep ze op bloote voeten
van het eene eind der kamer naar het andere, heen en weer; haar
schaduw verlengde en verbreedde zich tegen de wanden. Met
bonzend hart stond ze stil, dicht bij de kamer, die in de hare uitkwam. Zij vroeg zichzelf af: Waarom heb ik dit toch gedaan?"
Maar uit haar lijden kwam geen antwoord, wel werd haar verdriet
heviger. Zij onderdrukte haar angst en deed weer een paar schreden.
Toen zag ze het witte bedje van Lunella en op het kussen de donkere haarmassa. Voorzichtig sloop zij naderbij, bang om door haar
hijgen, haar zusje wakker te maken. Bij het zachte licht van haar
lamp zag ze het kind achterover liggen. Zij bukte zich en keek
naar de kleine slaapster. Zij schrok, want Lunella's oogen waren
wijd open.
„Liefje, slaap je niet?"
„Ik heb geen slaap."
„Heb ik je wakker gemaakt ?"
„Nee, ik sliep toch niet."
„Hoe lang was je al wakker?"
„Ik hoorde je tegen Chiaretta zeggen: spreek zachtjes."
„Wanneer ben je dan wakker geworden ?"
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„Ik had nog niet geslapen."
„H eelemaal nog niet?"
„Neen."
„Waarom niet?"
„Omdat ik zoo ongelukkig ben."
„Welneen, welneen, mijn kleine lieve kindje !" Zij na m het kind
in haar armen, drukte het tegen haar trillende borst. De ernst van
die kinderstem, die zonder tranen woorden van een vrouw sprak,
veroorzaakte haar een ondragelijke wroeging. Zij geloofde, dat zij
nu bereid was tot elke opoffering, om haar zusje tot een glimlach
te bewegen.
„Neen, liefje, wat zeg je toch ? Waarom ben je ongelukkig?"
„Omdat jij zoo slecht bent."
„Ik slecht?"
„Ja, ja."
„Wat heb ik dan gedaan?"
„Je houdt niet meer van Forbicicchia."
„Je bent mijn lieve kindje."
„Je houdt ook niet van Moricica."
„Hoe kan je zoo iets zeggen?"
„En evenmin van Duccio. Van niemand meer."
„Hoe kun je zoo iets zeggen? Wat heb ik dan toch gedaan?"
„Dat weet niemand."
„Mijn hemel, ik ben voor een paar dagen op reis geweest. Vind
je dal zoo slecht?"
„Ja zeker, want je bent slecht geweest tegenover Vanina."
Ik
Zij had gaarne de booze bui van het kind in gelach en gespeel
veranderd, door liefkozingen en zachte woordjes; maar haar hart
klopte angstig onder dien ernstigen bijna onderzoekenden blik,
in dat gezichtje met zijn vroegrijpe treurige uitdrukking. Bij
iedere beschuldiging voelde zij in zich een doffe schok, alsof telkens een deel van haar bloed zwaar naar beneden viel.
-

?""
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„Je hebt haar doen weenen."
„Hoe weet je dat? Vertel me dat eens."
Door doodsangst gekweld, beurde zij haar zusje in bed op, en
zette haar op het kussen tegen het hoofdeinde aan. Er viel iets
op den grond.
„Tiapa is gevallen," riep Lunella onrustig, terwijl zij zich voorover bukte.
„Daar is ze alweer. Er is niets met haar gebeurd, liefje." zei
Isabella, met de pop, welks oogen open waren in haar armen.
Het kind nam haar aan, wiegde haar even op haar armpjes en
betastte het kreupele beentje; toen vleide zij de pop naast zich
neer met oneindige teerheid, alsof zij op de heele wereld niets had,
wat haar liever was. Zij kende dat ding van porcelein, hout en lappen een wonderlijk leven toe.
„Vertel mij nu eens alles. Heeft Vanina gehuild?"
„0, ja."
„Waar jij bij was?"
„Zij trachtte het altijd te verbergen, rasaar ik wist het toch. Ik
was van morgen
„Ja, van morgen, wat dan?"
„Zij kwam van morgen bij mij, voordat Miss Imogen mij
baadde. Zij ging naast mij zitten, en het was net, alsof ze een
verhaaltje vertellen ging, want zij zeide : „Forbicicchia, arme
Forbicicchia, weet je, dat wij worden weggestuurd ? weet je dat
wij niet langer bij Isa mogen blijven ? Wij moeten weg, weg. Je
moet Tiapa nemen en je schaar en een blaadje papier en verder
niets, en dan gaan we op weg, op onze voeten, wie weet waarheen
Het was net als een verhaaltje, en ik dacht niet, dat het treurig
zou eindigen. Maar op eens drukte zij mij in haar armen en riep:
„Neen, ik kan niet, ik kan niet. Ik neem je mee, ik neem je mee."
En zij snikte, en zij maakte mijn haar nat met haar tranen, en
mijn gezicht ook
Het verdriet kneep haar de keel toe; en vrees deed haar teer
"
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bevallig figuurtje trillen, en het leed was in haar kleine borst als
een -storm in het riet, als een stortregen over wilgentakken. Diep
in dat teedere en wilde schepseltje sluimerde een vroegrijpe geest
van droom en van leed ; een geest die steeds op het punt was los
te barsten en verwarring te stichten.
„Isa, Isa, stuur hem toch weg, stuur hem weg!" kreet zij, terwijl
zij haar armen onstuimig om haar zusters hals wierp, en zich zóó
aan haar vastklemde, dat ze haar bijna smoorde, alsof zij plotseling
verschrikt was geworden door een spookverschijning.
„Wie? Wie?"
„Den man."
„Welke man?"
„Die met jou is meegekomen. Stuur hem weg!"
Bij haar eerste kreet, had Isabella zich verwonderd omgekeerd,
om te zien, wat er 'was, want in haar onrust was er altijd angst
voor iets onvoorziens. Maar die huivering van onzekere angst
bij haar opgewekt door den kreet en het gebaar van het kind,
bleef haar bij, toen het beeld van den minnaar werd opgeroepen
door de daarop volgende woorden van Lunella. En de schaduw
van de smart viel over haar worstelend hart.
„Wees toch kalm, kindje ! Waarom ben je zoo opgewonden
Vana heeft je een dwaze gedachte in je hoofdje gebracht."
Het kind schudde haar donker hoofd; en snikken doorschokten
haar.
„Dat is een vriend, een goede vriend, die veel van je
houdt."
Maar koppig schudde het kind het hoofd, zoodat het haar
woei rond het gezichtje, dat zich in boosheid verhard had.
„Jij zult ook van hem houden, als je vriendelijk tegen hem
bent, en hem niet zooals vandaag ontvlucht."
Met haar mond door drift vertrokken, bleef het kind ontkennen.
„Neem hem! Houd hem!" barstte zij plotseling los, terwijl
ze haar zuster van zich wegduwde. „Stuur ons maar heen!"
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Zij wierp zich op bed, zenuwachtig snikkend, met haar betraand
gezichtje vlak naast dat van Tiapa.
„Wij zullen weggaan, we zullen weggaan, daarginds, daarginds,
wie weet waarheen, alleen op onze voeten ...."
Getroost door beloften, geliefkoosd en gekoesterd, overstelpt
door moeheid, sliep zij eindelijk in. Een traan hing nog glinsterend
aan haar wimpers, een telkens zwakker wordende snik ontvlood
nog nu en dan aan haar half gesloten mond. Ook Tiapa sliep, op
hetzelfde kussen, zonder wiegeliedje, zonder bedreigd te zijn met
den weerwolf. Boven het kussen glinsterde de stalen en gouden
schaar hangende aan de ketting.
„0, moeheid, moeheid, doe ook mij inslapen," zuchtte Isabella
in het diepst van haar hart, terwijl zij haar hoofd op den rand
van het witte bedje neervleide, angstig en uitgeput.
Beurtelings kwam er in haar een verslapping en een opleving.
Een onoverkomelijke slaap overviel haar, zij voelde haar lichaam
zwaarder worden, het werd tot een materie als een stuk krijtrots,
waarin zij haar hoofd zou willen drukken en haar oogen moe
bezegelen. En in die materie ontstond een spleet, een barst net als
die welke zij gezien had op hun vreeselijke tocht ; de barst werd
grooter, gaapte, werd tot afgrond, een bewegende afgrond, waaruit al haar gedachten, haar angsten en vreezen opstegen. En van
de slaap bleef niets over dan de verwardheid van haar visioenen,
die door het onwillekeurig knippen harer oogleden niet werden
verdreven. Een der vrouwen, die ze had zien zitten naaien tegen
den gewitten muur, kwam haar voor den geest ; deze vleide net
als zij het hoofd tegen den rand van het bed aan; in de schemer
hadden hare oogen een starre uitdrukking en haar gestreepte
schort had een onaangename geur. Isabella hief haar hoofd op,
dat nat was van zweet, haar beweging werd zichtbaar voor haar
zelve, alsof zij in een spiegel keek. Een verwarde sensatie van
tweeheid was er in haar. Zij scheen buiten zich zelf te treden.
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Toen vormden zich uit haar substantie monsterachtige dingen,
evenals 'n ziekte, wanneer wij droomend andere gestalten aannemen. En de stilte leefde, bedrieglijk, vijandig; allerlei geluiden
gingen er door heen, die van natuur veranderden, wanneer het
oor meende ze te herkennen. Iets, dat op een voetstap leek klonk
er in door; een lichte maar voortdurende tred, waaruit vaag het
beeld opdook van een wild dier, dat rusteloos in zijn kooi op en
neer loopt met zijn zenuwachtige en elastische pooten. „Wie
loopt er toch ? En waar ?" Door haar hallucinatie en door het
gegons, dat in haar pijnlijk hoofd was, slaagde zij er niet in, den
oorsprong van het geluid te ontdekken. Was het geluid in haar
zelf, in haar zieke geest ? Zij hoorde weer de woorden van Lunella:
„Wij moeten weggaan, loopen, op onze voeten, wie weet waarheen ...." Zij verstijfde van schrik. Zij vreesde, dat haar verstand haar zou begeven, dat die voortdurende tred reeds een
sp000kbeeld van haar waanzin was, en dat zij die hooren zou,
tot aan haren dood toe; dat zij tot aan haar dood toe zou bewoond worden door dat vreemde wezen, dat maar zonder ophouden heen en weer liep. Weer zag zij die vrouw met haar gestreepte schort, met haar gladde rossige haren, het gezicht met
sproeten bedekt en de oogen van een albino. „Heengaan, heengaan....
Zij sprang op en knelde haar hoofd tusschen haar handen.
De voetstap werd zwaarder, was boven haar hoofd. Zij keek naar
de zoldering, waar de schaduwen zweefden, bewogen door de
flikkerende vlam van de lamp. En plotseling herinnerde zij het
zich, begreep zij het. De kamer boven haar was Vana's kamer.
Die voetstap was Vana's voetstap. Het was Vana, daarboven,
die geen rust vond.
En een niet te weerhouden begeerte overviel haar. „Ik moet
naar haar toe gaan, ik moet haar zien. Zou zij alleen zijn? Zou
Aldo bij haar zijn?" Toen schokte een waanzinnige gedachte
door haar heen. Een woedende jaloezie beving haar. Het beeld
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van Paolo kwam haar voor oogen. „Ik word zeker gek." Het scheen
haar toe, dat zij eerder alles het hoofd zou kunnen bieden, en
alles zou- kunnen dragen, dan nog langer hier te blijven met zich
zelve en haar verstandsverbijstering. Het scheen haar toe, dat
zij slechts een deel van haar ziel terug zou krijgen door het zelve
te ontrukken aan de handen, die het omknelden.
Zij bukte zich over het bedje en luisterde. Lunella's slaap was
zoo vast, dat het bijna smartelijk leek, als een pijn, die er nog
wel is, maar in vergetelheid is geraakt.
„Arm kindje ! Zij zal wel niet wakker worden en me niet roepen.
En toch, als zij eens wakker schrikte en om mij riep, en ik was er
niet ? Wat zou zij denken ? Ach zusje, driftig en bitter zusje, verontwaardigd en tiraniek, voor jou zal je ziel ook je vergift zijn,
evenals voor Isa !"
Zij aarzelde. Zij ging over den drempel, maar keerde weer
terug. Door het open venster zag zij tegen de nachtlucht het
flikkeren van het weerlicht; zij ademde de geur der jasmijnen
in, en hoorde het geknars van den weerhaan.
Een heete traan welde op, viel en verteerde zich zelf.
In Vana's smart waren de spieren van een leeuwin, de pezen
van een leeuw, op het punt zijn sprong te springen. Het was een
ontembare kracht, die haar overweldigde, en haar rusteloos meesleurde, haar meedoogenloos schudde en sloeg. Zij poogde ook
geen weerstand te bieden, en dacht er evenmin aan, dat zij in de
rust verlichting zou kunnen vinden. In zulk een toestand bevind
zich misschien de christenmaagd, gebonden aan het wilde beest,
dat voor de circusspelen was bestemd.
Zij was zich niet bewust van haar doen. Zij snelde van den
eersen muur naar den anderen, van hoek tot hoek ; en in haar
snel bewegen verbaasde zij zich steeds voor oogen te zien hetzelfde schilderij, dezelfde kast, dezelfde stoel, onbeweeglijk, star,
onverschillig. Een woedende lust om zichzelf pijn te doen bracht
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er haar toe, met haar vuisten tegen den muur te slaan ; maar zij
voelde de pijn niet, doch slechts het samenkrimpen van haar
gesloten hart, dat haar handen niet beroeren konden. En bij het
herhalen van de slagen toornde zij tegen haar instinktief terugtrekken, waardoor haar onstuimigheid werd tegengewerkt, en
voorkomen werd, dat zij zich wondde. „Ik ben zwak, ik ben zwak.
Ik kon al dood zijn, ik kon daar ginds dood neerliggen. Ik ben
zwak." En slap viel zij dwars over haar bed en beet in het laken.
Zij verbeeldde zich, dat haar gezicht in de weeke aarde lag, en
dat zij haar mond vol had met modder. De afgrijslijk steile wanden der Balze hingen boven haar.
„Zóó, zóó, nu is alle leed voorbij. Ik heb niets meer, ik gevoel
niets meer. Kijk, daar komt hij ; hij keert mij om en licht mij op
en neemt mij in zijn armen; en zegt, evenals in dien nacht : „Stil,
stil, kindj elief ." En kan men niet herleven door een woord ; evenals men er door sterven kan?"
De herinneringen aan dien Juninacht stapelden zich op in
haar ziel, en lieten geen plaats meer open, voor iets anders : de
geveinsde slaap, de snelle vlucht, het komen op de heide bij het
doodsbed, de afschuw van het voorgevoel, het weenen in den
ochtendstond. Zij dacht: „Gedurende één uur, één uur slechts
was ik hem dierbaar, gedurende één uur slechts hield hij mij aan
zijn hart; maar is dat uur niet een heel leven waard. Nooit, noort
zal die andere hem kunnen geven, wat ik hem gaf. Ik weet het,
hij weet het. Bij het lijk van zijn vriend kon hij niet weenen, maar
in hem heb ik geweend ; en welke tranen 1 Van avond heeft hij
mij tweemaal aangekeken met een droefheid, die was als de droefheid van toen, met een geheimzinnigheid, die was als de geheimzinnigheid van toen. Wat voor waarde heeft de bloedende wond
van die andere, als een blik, tusschen twee wezens gewisseld, dood
en leven vereenigen kan?" Toen deed haar liefde haar aderen
zwellen van een trots, die almachtig was. Haar geliefde verscheen
haar als het slachtoffer van een begoocheling, als gevangen onder
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den ban van een vervloeking, en worstelend om de vrijheid. Zij
voelde zich voor den grooten strijd gewapend met onfeilbare
wapens. Een wild ongeduld deed haar uit haar liggende houding
opspringen. Zij stond weer op haar voeten, maar voelde zich
gebroken als een zieke na een langdurige koortsaanval. Haar
maag trok samen, alsof zij onpasselijk werd, alsof gal en bloed
haar mond vulden, en een koud zweet haar bedekte; wanneer
het menschelijk bestaan niets meer is dan een onwaardig iets.
„Dood te zijn, zonder te sterven!" Wanhoop maakte zich opnieuw van haar meester, schokte haar uitgeput lichaam, sleepte
haar mee, slingerde haar door de gesloten ruimte van den eene
naar den anderen kant, met leeuwenkracht, met de uitgestrekte
peezen van den springenden leeuw.
En overwacht ging de deur open; met een ruk als van een
driftige hand. De wanhopige wendde zich om, plotseling als in een
wervelwind. En daar stond de andere ! Zij stonden tegenover
elkaar, niet als het eene leven tegenover het andere, maar als twee
verschijningen, door éénzelfden doodstrijd opgeroepen.
Zij spraken niet, maar keken elkaar aan. Alle onbeheerschte
smart, blinde woede en afschuw hoopte zich op, concentreerde
zich in den blik en in de ademtocht, werd verheven en bezield.
Beider haren waren los ; zij droegen beiden een eenvoudige peignoir en hun armen waren bloot. Zij waren zooals éénzelfde moeder
haar gemaakt had, de oudste en de jongere zuster. Niets belemmerde
hen, zij waren vrij van iedere dwang, zonder andere getuigen dan
hun bloed, geen andere kracht dan hun hartstocht.
Toen zij spraken, beheerschten zij slechts haar gebaren en
haar woorden.
„Ik heb je gehoord," begon Isabella. „Beneden heb ik je hooren
loopen. Ik had Lunella in slaap gemaakt : ik stond bij haar bed.
Ik heb je gehoord. Toen ben ik hier gekomen; ik kan niet langer
weerstand bieden. Heb je verdriet?" Ook ik lijd onzegbaar.
„Was je bij Lunella? Was je nergens anders? Kwam je niet
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uit een andere kamer? Dat verbaasd me. Ben je hier gekomen
omdat ik je weer je mond zou afvegen? Ben je hier gekomen om
mij de blauwe plekken op je armen te toonen, omdat je ze mij
gisteren aan tafel niet durfde laten zien ?"
De hevigheid van haar haat klonk in iedere vraag, zoodat
Isabella wankelde als onder haar toegediende slagen.
„Wees niet zoo hard tegen mij, Vana. Ik ben niet gewend aan
zoo'n scherp onderzoek van mijn persoon. En ik wist niet dat je
oogen zoo ervaren in het begrijpen van zekere teekenen .... "
Ook zij werd wreed ; want het gebrek aan schaamte in de manieren en woorden harer zuster, maakte al het duistere in haar
ziel wakker. De onderzoekende oogen brandden diep in haar door.
„Och, wist je dat niet. En nu schandaliseer ik je door mijn
openhartigheid ! Maar aan welke iooneelen heb jij mij gewend,
aan welke aanrakingen en toespelingen, aan welke taal ? Heb ik
je niet meer dan eens als dekmantel gediend? Heb je je niet
geoefend op mijn onnoozelheid ? Dat is zeker, dat ik in jou huis
geleerd heb, nooit een deur te openen, zonder aan te kloppen ; en
om nooit voorbij een openstaande deur te gaan, zonder te kuchen.
Aan al die behoedzaamheid en bedachtzaamheid heb jij mij
gewend. Herinner je nog maar eens, daar ginds te Mantua; om
je mond af te vegen, kwam ik er zelfs toe je mijn zakdoek aan te
bieden .... Is dat nog niet genoeg? Neen, het is nog niet genoeg.
Je had mij al genoodzaakt je getuige en je raadgeefster te zijn,
omdat Aldo je niet snappen zou. Een paar minuten daarna,
lachte je en speelde je j komedie, maakte je j zoo bekoorlijk
mogelijk, alleen om mij te wonden. Plotseling trok je mij naar je
toe, drukte mij tegen je aan en speelde met mijn verdriet, want
je wou het voelen onder je nagels, het betasten, en ophitsen
0, je perversiteit!"
Zij was mooi in haar woede en haar schaamte, met haar smal,
donker gezicht, dat door magerte iets van den zuiver ovalen vorm
verloren had ; met den violetten gloed over haar haren, die los...

.
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hangend, haar deden lijken op Lunella, en met het wit harer
oogen, dat zoo glanzend was als hal d email.
En de beschuldigde keek haai aan, zonder zich te verdedigen,
zonder haar in de reden te vallen, want zij gevoelde hoe er diep
in haar een glimlach opwelde, en zij vreesde, .dat die om haar
lippen verschijnen zou. Want, ondanks al haar wil en haar bevouw vond zij er een zeker behagen in, zich haar slechtheid verweten te zien.
„Neen, het is je niet genoeg. Het is je niet voldoende mijn leed
te hebben uitgeput, iedere uiting van pijn te hebben bespied,
medelijden te hebben geveinsd om mij te vernederen ; het is je
niet genoeg je eigen genot gezocht te hebben en mij geketend
te houden in een huis, dat in de schaduw staat van een krankzinnigengesticht, en mij ruw iedere reden om te leven te ontnemen en mij van aangezicht tot aangezicht te stellen met den dood.
Dit alles stelt je nog niet tevreden. Je bent weergekeerd en hebt
je minnaar meegebracht .... "
„Mijn verloofde."
Een schaterlach klonk in de keel der beschuldigster.
„Toe, lach toch, lach jij ook! Houd je maar niet in, wees niet
bang. Tk zie wel, dat 't je moeite kost, niet in lachen uit te barsten.
Je verloofde ! Maar hij is de derde al, als ik mij niet vergis. Je
had nu toch wel eens iets nieuws kunnen uitvinden, iets wat nog
niet zoo over en over bekend was, om de toegeeflijkheid der
vroolijke wereld te verkrijgen, om aan de zonde gastvrijheid te
verleenen onder je weduwen dak, zonder al te veel schandaal te
verwekken. "
„Vans!"
Zeer bleek geworden onder den stortvloed van woorden, ten
diepste gewond, keek zij als buiten zich zelve toe, hoe haar tegenstandster haar vergiftigde wapens gebruikte. Tegenover haar
stond nu niet langer een onrustig en onzeker kind, maar een
wezen, dat plotseling gerijpt was geworden door haat, een mede-
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dingster, gereed om te schaden, vermetel tot schaamteloosheid
toe.
„Maakt het je woedend, wat ik zeg? Verbaasd het je mij zóó
te zien? Maar ben ik dan niet jou werk, jou leerling; heb je mij
zelf niet zóó gemaakt, door jou lessen gedurende jaren? Zonder
het te bemerken of je erom te bekommeren, heb je mij al die
wetenschap bijgebracht. Maar begreep je dan niet, dat die kennis
eens zoo bitter zou kunnen worden, dat ik ze tegen jou zou aanwenden? ik heb ze verborgen gehouden, ik heb ze met weemoed
bedekt, om ze niet te laten doorschemeren; ik heb ze door mijn
zang in slaap gesust. Nu, plotseling, zooals je ziet, wordt ze mij
tot een vergif, tot een wapen. Je vervolgt mij, je kwelt me, je
laat me geen rust, je staat boven mij als een vijandin, die zich
niet tevreden stelt met de overwinning, maar die ziel en lichaam
martelen en ontwijden wil, met een kwelling, die onkuischheid
schijnt .... "
„Zwijg, zwijg! Je bent buiten je zelf, je weet niet meer wat je
zegt. Dat alles heb ik niet gedaan."
Voor die vijandige drift kromde zij zich als voor een stormwind;
maar niet zoo zeer ontstelde haar de heftigheid als wel het beeld
van zich zelve, dat ze nu zag ontstaan door de woorden van
Vana; die zij daar, veruiterlijkt staan zag, als een wezen, dat
in haar geleefd had, en nu uit haar zelf getreden, trilde van
schaamte.
Zij herhaalde, terwijl zij tegen het bed harer zuster leunde,
met dwalende oogen:
„Neen, ik heb dat niet gedaan."
En in haar stem was niet de klank van strijd of van afkeer,
maar wel van vrees, van smeeking; er was iets in van vagen
spijt en van angstig onderzoek.
„Je hebt slechts dat gedaan wat door schaamtelooze slechtheid
wordt ingeblazen om te beleedigen met een beleediging, die vernedert : schaamteloos en misschien vulgair. Toen mijn broeder
16
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en ik zich steeds meer voelden als indringers in een huis, waarin
jij zelf ook een indringster bent, hoorden wij, na dagen van een
stilzwijgen, dat drukkend was als minachting, niet eens door
je zelf dat je terug kwam, opgesmukt met je avontuur als met
een nieuw decor; niet door jou wisten wij het ...."
„0, het is niet waar .... dat heb ik nies gedaan."
„Dat heb je gedaan en je weet, hoe het te doen. En misschien
schijn ik je ondankbaar toe. Je hebt mij in je huis opgenomen,
je houdt mij bij je, j overstelpt me met gaven, je kleedt mij en
versiert mij, en je speelt met mijn leven alsof mijn innigste zijn
niet meer waard was, dan je vluchtig genot. Ik ben voor jou niets
meer dan Tiapa is voor Lunella. Maar Lunella huilt nog als Tiapa
op den grond valt en een been breekt, of haar voorhoofd schramt;
ze huilt en is wanhopig, ze koestert haar en tracht haar te genezen.
Jij behoort tot een verscheurend ras. Je opent mijn borst om te
zien, wat er binnen in zit."
„Je bent onrechtvaardig! Onze moeder kon niet meer teederheid voor je hebben gevoeld dan ik."
„Ja, je teederheid staat klaar om al wat in mij leeft te onderdrukken, klaar om mij alle leven te beletten. Is dit soms de eerste
maal, dat jij je plaatst tusschen mij en wat mij goed is, tusschen
mij en de schaduw van mijn geluk ? Ik weet niet, wat voor een
soort manie het voor je is, wat voor een jaloersche gril. Het was
voldoende, dat iemand, zich tot mij wendde, dat mij zelfs de geringste sympathie betuigd werd, of jij kwam er tusschen, met je
wonderlijk recht om vóór te gaan. Te doen alsof men het hof
maakte aan de jongste was het zekerste middel om de oudste te
naderen. 0, meer dan eens heb ik een wreede toespelling gehoord,
die achter onzen rug geuit werd. Maar wat kon jou spel mij schelen?
Het was nooit de moeite waard weg te gaan of spijt te voelen en
nog veel minder om te strijden of weerstand te bieden. Wat
konden mij mijne nederlagen schelen! Er was niets gemeen in
mijn droom en jou zegepraal. Ditmaal .... "
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Zij bleef steken, alsof een stuk van haar hart haar keel versperde, en zij dit voor zij vervolgen kon, met haar tanden moest
wegduwen. De andere, die gebogen stond, richtte zich op, bij de
toespeling op de liefde, met een bijna verklarende beweging; en
haar hand streek het haar dat over haar gezicht hing, naar achteren.
„Ditmaal .... ", vroeg zij begeering, hijgend, terwijl zij als aan
de lippen hing, van haar zuster, die steken bleef.
Vana werd ijskoud ; zij werd even bleek, als toenmaals op den
drempel van het Labyrint, toen zij er uitzag als een spookverschijning.
„Ditmaal," zei zij met een lage stem, die dieper indrong dan
een kreet of een vlam; „wat je mij nu hebt ontnomen, is meer
dan mijn droom en meer dan mijn leven ; want om gelukkig te
kunnen zijn en den Hemel te danken dat ik geboren ben, en om
jou te vergeven, zou liet voldoende zijn tegen zijn borst te leunen
en weer te veeenen en in te slapen om niet weer te ontwaken."
Zij was ijskoud, want zij doorleefde opnieuw dien vroegen
Juniochtend, toen de sterren nog trilden in haar ziel, onder
den eertsen zilverglans ; toen die eene daad haar heele leven
omvat hield ; zij was ijskoud geworden, omdat het zoo afgrijslijk
was, dat het lot haar gedwongen had tot zulk een nutteloos martelaarschap. „Stil, stil, kindje lief."
„Heb je hem zoo lief?"
„ZO lief, als jij hem nooit kunt hebben."
„Denk je dan, dat jij hem meer bemint?"
„Niet meer. Ik bemin hem alleen."
„En ik soms niet?"
„Jij hebt niemand lief, dan je zelf, dan je genot, dan je trouweloosheid. Dat is je straf."
„Is de sterkste liefde niet die, welke overwint?"
„De mijne zal overwinnen?"
„Wie zal zij overwinnen?"
„Jou en hem."
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„Hij is waanzinnig verliefd op mij. Ik kan met hem doen, wat
me behaagt."
„Maar je kunt hem niet liefhebben. Daarom, omdat je geen
liefde hebt, zal mijn liefde je overwinnen. Ik weet het, ik weet
het. Ik heb het begrepen, ik heb het gezien. Je hoopt nu nog hem
lief te kunnen hebben, door mij. Je hoopt dat je hart zich vullen
zal met mijn hart."
„Zorg dan maar, dat hij jou lief krijgt."
„Beken, dat je niet kon leven noch genieten, en dat er voor
jou geen vergetelheid was; dat mijn beeld altijd bij je was, dat je
mij zag verschijnen op iederen drempel, dat je wellust mijn smart
benijdde."
„Maak dan, dat hij je lief heeft."
„Beken dat je je uitgeput begon te voelen, al verloren ; je geloofde, dat iederen dag je macht toenam, maar je verbruikte
haar iederen dag; en je bleef omkneld in denzelf den cirkel van je
kwaadwilligheid; en beiden werden jullie gekweld door onrust,
genoodzaakt als je was om altijd weer hetzelfde te herhalen, als
ware het een manie. Maar ik, hier boven, ik was alleen en rein en
nieuw; ik was mooi als degene, die staat tusschen leven en dood."
„Zorg dan dat hij jou liefkrijgt."
„En indien hij mij reeds beminde?"
Zij spraken met hun gezichten vlak bijéén, de eene nog leunend
tegen het voeteneind van het bed, de andere met de handen om
de spaken, die zoo nu en dan kraakten, beiden met loshangende
haren en bleek, met een soort van dierlijken honger in de wijze,
waarop zij indrongen in elkanders ziel; met de begeerigheid van
paarden, die bij een halte met groote beten verslinden, wat hun
wordt voorgelegd, uit vrees niet gereed te komen. Er was angst
verborgen onder de vermetele uitdaging der jongste ; maar nog
heviger angst was er in de andere, wier hart bonsde onder die
beschuldiging van dorheid en die, terugdenkend aan de wilde
orgiën, er aan twijfelde of zij hem toen wel beminde.
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„Als hij mij nu al eens liefhad," herhaalde Vana, met die uitdrukking in haar stem, die meer veronderstellen doet, dan men wel
zegt. Isabella ging recht overeind staan, schudde haar haren naar
achter, rondde haar heupen, prachtig en geweldig, en schudde zichzelf als wilde zij haar ontsnapte ziel weer terugbrengen tusschen
het samenstel harer beenderen en het omhulsel van haar vleesch.
Zij ging naar het raam, boog zich eruit en ademde met volle borst.
De geur der jasmijnen, en die der tuberozen, de vochtigheid van
den grooten vijver stegen omhoog. Daarginds boven de bergen van
Pisa weerlichtte het. Wolken als gescheurde rouwfloersen overnevelden hier en daar den Melkweg. Een traan van wit gloeiend vuur
ontsproot en gleed langs het gelaat van den nacht ; en weer één en
nog één. Het was haar alsof zij voelde, hoe haar minnaar haar hals
en haar schouders omstrengelde met de wanhoopskracht van wie
op het punt staat in den afgrond te storten; zij hoorde de kreet van
den vervloekte, en zijn vreeslijke en goddelijke smeekbede na de
hevige val uit het leven. Zij keerde zich om en zei:
„En als hij je dan eens beminde uit medelijden?"
Vana kwam dichterbij, haar lichaam in een eenigszins wiegende
beweging met de handen op den rug, zooals zij deed wanneer zij
zong. Zij bleef staan en zei:
„Al wat jij van hem gehad hebt en hebt, en nog hebben zult, haalt
niet bij dat, wat ik in een overgelijkelijk uur door hem had. Van jou
zal voor hem niets blijven bestaan. Hij zal jou kunnen vergeten en
jij hem. Maar ik zal hem nooit kunnen vergeten, en hij mij evenmin tot zelfs niet na den dood."
Zij kon haar geheim niet langer bewaren. Het was in haar oogen
te lezen.
„En wanneer was dat uur?"
„Het uur van den dood."
Zij keek langs het hoofd van haar mededingster naar de bliksemschichten, die geleken op die, welke zij op Monte Baldo gezien had.
„Welk uur?"
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Isabella's geest ontroerde.
„Herinner je je niet dien Juninacht, den nacht waarin hij alleen
waakte bij het lijk van zijn vriend ?"
De wolken over den Melkweg waren weer als manen, waartusschen sterren trilden.
„Weet je niet meer, hoe je tegen Aldo zei: Als je met mij meegaat,
dan ga ik I" Je ging niet. Ik ging. Niemand vergezelde mij ; ik had
slechts mijn rozen en mijn geheim."
Tallooze sterren verschoten door de blauwe lucht, over het land
zonder lieflijkheid, over het land van dorheid en droogte, over de
woestijn van asch weende de nacht met tranen van licht.
Geen enkel woord werd meer gezegd. En tusschen de zusters werd
geen groet gewisseld, toen de oudste heenging, en de jongste staan
bleef voor het venster.
Wat onverzoenlijk leek, werd verzoend, wat onduldbaar was,
werd geduld. Zooals het etruskische land zijn onderaardsche, door
dopden bewoonde stad had, zoo hadden zij de stad hunner ziel, bewoond door heftige geesten.
Als zij door den jasmijnen tuin wandelden, wisten zij, waar de
grond hol was, want dikwijls hoorden zij den weergalm onder hun
schreden. Als zij elkander aanzagen met hun heldere oogen of met
elkaar spraken met hun behoedzame stemmen, luisterden zij slechts
naar het verborgen geluid hunner hartstochten, zagen zij slechts de
valsche gelaatstrekken hunner begeerten; voor niets hadden zij
aandacht dan voor de geloften van hun haat, voor de geheime golven van wellust, die ontstonden door een gebaar, een blik of een
schrede. Alle vier waren in de macht van het vuur, dat niet de
materie, waarmede het zich voedt, uitkiest, maar al wat rein en onrein is in éénzelfden gloed omzet. De verleiding om zich te dooden
hield twee van hen gevangen ; die verleiding, die zonder Lot daad
te worden, de macht bezit om de kracht en het geheim van het
eene vijandige leven te binden aan den begeerte van het andere vij-
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andige leven. Zij vermeden het, elkander aan te raken ; en toch
zou niets hen kunnen steunen in de voortdurende wankelbaarheid
van hun bestaan, dan .juist de aanraking hunner droeve handen;
en dat wisten zij. Een heel gewoon woord tusschen hen geuit had
een onbepaalde beteekenis, en viel oogenblikkelijk diep neer in
hun ziel ; evenals een steen in donker water geworpen, oogenblikkelijk zinkt, ofschoon hij misschien nog geen rustpunt heeft gevonden al zijn aan de oppervlakte de kringen ook reeds verdwenen.
Maar een enkel woord galmde als een figuur van brons. En een
ander woord veroorzaakte een zoo ongewone en bovenmenschelijke
ontroering, dat zij opkeken om te ontdekken, wie het gezegd
had ; en zij waren op het punt zich te verraden, alle voorbehoud
vergetend, evenals de ontrouwen, die ten tijde van de partijschappen, vredelievend in de loggia aan het overleggen waren, maar bij
het kleinste verdachte gebaar opsprongen, en zich gereed maakten
hun bloed te storten. De muziek, die in haar klankduizeling het
leed der twee vergroot had, wekte bij hen allen een tegenstrijdig
gevoel. Door het open balkon kon men de huizen van San Girolamo
niet zien, daar zij verborgen lagen achter de helling ; in het dal verhief zich eenzaam de Monte Voltario, beplant met eiken, schaduwrijk en donker, te midden der dorre krijtlagen ; maar het onzichtbare Paleis van den Waanzin scheen de kleur der lucht te veranderen, daar waar de knoestige en kromme olijven leken op de wonderlijke boomen, welke de Etruskische pelgrim klagen hoorde. Opgewonden en verloren voelde Isabella zich toen, want alles werd beheerscht door den zang van Vana en alle hartstocht ging tot haar
zooals in de fabel de koppige eenhoorn tot de maagd gaat en zijn
hoofd legt op haar reine knieën. Een golf van klank scheen dikwijls
te trillen boven de zangeres, zooals de hitte van den middag uit
de brandende rots straalt. Zij was één en al klank, gelijk een instrument, dat trilt in al de vezels van zijn hout. De ader van haar
blooten hals verdween in haar gewaad en het scheen alsof ze slechts
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haar einde vond in haar hiel, evenals een viool-snaar zich spant
tusschen de sleutel en de kam.
Daar onder het zingen der hooge noten haar heup, haar dij en
haar been trilden, scheen het, alsof de vibratie van den langen welluidenden ader haar gansche lichaam doorliep.
Wanneer Aldo ging zitten en zijn violoncel omknelde als om
haar te bezitten, terwijl hij de schroef van de strijkstok aandraaide
met een gebaar, alsof hij niet het witte paardehaar, maar een
bundel van zijn eigen zenuwen spande, durfde Isabella hem niet
aan te zien. Zij leed op wonderbaarlijke wijze, beurtelings ging
een vlammen gloed of een ijzige koude door haar schouders heen.
Dicht bij de piano van glimmend palissanderhout met donker
violetten weerschijn (van onderen tusschen de pedalen kwamen
de sensitieve voeten van zijn accompagnatrice te voorschijn)
boog Aldo zijn gelaat, vol van smart en extase, over zijn instrument, waar zich de vingers bewogen, die Lunella van medelijden
hadden doen weenen. Het instrument was als dat uit Isa's droom in
het kasteel der prinses d'Este gekleurd met dien roodbruinen glans
die zij begeerd had voor haar haren ; met die geele vlekken in het
vernis, nog doorschijnender dan amber. In het midden der kast
was een vergulde plek met zebra strepen, rijk en lieflijk als de
keel van een tropischen vogel. En de strijkstok scheen bijna van
vuur te worden. En zijn voorhoofd, badend in licht, was zóó
schoon dat het nu en dan het aangezicht had kunnen kronen van
den strijdenden aartsengel Ludwig van Beethoven of van den
strengen cherub Sebastiaaan Bach.
Paolo trok zich in de schaduw terug, het hoofd tusschen de
beide handen om te kunnen luisteren en zoo, afgezonderd van de
anderen, dronk hij zijn weemoed bij lange teugen als een troostebooze banneling. Isabella was ver van hem verwijderd, maar toch
hield zij hem bezig, alsof de schaduw in den hoek, waar hij zat,
haar schaduw was, die hem geheel omhulde. Voorovergebogen,
met ingehouden adem, haar eene knie omhoog geheven en door
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haar gevouwen handen ondersteund, vol van noodlottige, onnoembare energie, spande zij zich in om in den dialoog der instrumenten
dat te herkennen, wat zij alleen begrijpen kon. Toen haar broeder
buiten adem opstond en de strijkstok neerlegde en in de stilte
volgende op de muziek, het geheele wezen eindelijk tot rust kwam
als na een overgave in hartstocht, verborg zij met een plotseling
gebaar haar gezicht. Zij was gewoon het over den strijkstok te
buigen, die ofschoon neergelegd, schijnbaar voortging zijn elektrisch
leven te leven. De handen, die eens het vochtige voorhoofd zouden
hebben afgeveegd en de verwarde haren gestreeld, beroerden
thans den zilveren met paarlemoer ingelegden knop.
Haar neusgaten ademden de geur van de hars, die even sterk
geurde als de pijnboomen te Pisa.
Over het voorhoofd van den jongeling trok het licht weg; er
kwam een gedachte in hem, die zoo fel was, dat het scheen, alsof
zij achterbleef in den vertikalen rimpel, die bij zijn neuswortel was
ingegroefd. Als Paolo Tarsis het gelaat van hem hield afgewend,
vervolgde hij dezen met den verslindenden haat zijner pupillen.
Als Paolo zich omkeerde, verzachtte zich zijn hatelijke blik, en
keek hij hem aan met dubbelzinnige zachtheid.
„Paolo," zei hij eens glimlachend, „ga je vandaag met mij mee
beneden in de Balze. Van beneden uit is het een aanblik als in
een zang van Dante. Je kunt je verbeelden de Malebolge te zien.
Wij zullen te paard gaan. Ik weet den weg. Hij is alles behalve
goed ; maar Vana zal het wel goed vinden als je Pergolese bestijgt,
die bijzonder vertrouwd is op moeilijke wegen."
„Ik ga met je mee," antwoordde Paolo.
„Moriccica, wij zullen op zoek gaan naar je hoed, en naar je
krans gele rozen."
„Onder in de Baize ?" vroeg Isabella, die een waakzaam oor
geleend had aan al de buigingen in Aldo's stem, terwijl ze tuberozen
reeg aan een zijden draad en trachtte er een ketting van te maken.
„Och, weet je dan niet, zei Aldo lachend, luchtig, terwijl hij
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de rook van zijn sigaret voor zich uit blies ; „weet je dan niet
hoe Vana en ik, op een avond van wanhoop en storm, dronken
van muziek, er over dachten ons naar beneden te gooien? In
plaats van ons roofde de wind Vana's omkransten hoed, dien zij
aan een uitsteeksel der etruskische muur had opgehangen."
Vana had het hoofd achterover geworpen tegen de leuning van
haar rieten stoel ; zij glimlachte onbeweeglijk, zich den glimlach
van Viviano herinnerende, dien glimlach in een steen.
„Is het waar, Vanina ?" vroeg Isabella, terwijl ze de uiteinden
van den draad harer geurige ketting samenbond.
„Moricica, wed je met mij, dat ik je van avond je krans terugbreng? • Misschien wel wat verfomfaaid."
„Neem tot zoolang deze," zei Isabella en naderde haar nog
steeds glimlachende zuster, die zich zonder van houding te veranderen, liet aanraken.
Isabella sloeg haar een arm om den hals, hief haar hoofd op, en
sloeg de ketting in drie rijen rond haar hals; toen vleide zij haar
hoofd weer tegen de leuning. Zij knipte met haar oogleden om het
beeld te verdrijven, dat haar die onbeweeglijkheid inboezemde,
en die starre glimlach en de bloemen op die borst, die niet op en
neer ging.
„Vana, de reis te paard naar de Hel!" zei haar broer, met een
zachtere stem, maar ook met een vreemden lach. En even daarna
verwijderde hij zich in gezelschap van hun gast.
Dadelijk, nadat zij te paard waren gestegen en heengegaan,
overviel een geheime angst beide zusters, en woedde in haar tot
's avonds toe. Beiden zochten de teedere kunstenares der witte
droomen ; zij knielden voor haar neer, maar het kind bleef gesloten
en zwijgend. Zij zochten bij haar enkele oogenblikken van vergetelheid.
„Hier zijn wij, Forbiccichia. Waarom kijk je ons niet aan?"
Lunella antwoordde niet. Zij knipte met de punt van haar
schaar haar dieren labels.
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„Kijk eens wat een prachtige ketting ik aan Vana heb gegeven?"
zei Isa met haar meest vleiende stem, om haar af te leiden. „Zal
ik er voor jou ook zoo een maken van jasmijnen?"
Lunella antwoordde niet ; zij geloofde niet in de bewijzen van
teederheid, die de zusters voor haar neergeknield, wisselden. Zij
hielden elkander omarmd met de gezichten dicht bijéén, maar het
kind voelde, dat zij vijandig waren. En in plaats van nu in de eene
en dan in de andere schoot haar uitknipsels te laten vallen, vernielde zij ze met twee of drie snelle schaarbewegingen.
„Hoe lang zul je toch boos op mij blijven?" klaagde de eene.
En de andere vroeg:
„En hoelang nog op mij?"
En Lunella antwoordde met een schijntje van een glimlach:
„Zoolang, dat je het je altijd herinneren zult, en ik het nooit vergeten zal."
Het was het refrein van het liedje dat Vana voor haar gezongen
had. Weer wierp de eik zijn schaduw over het rythme van het liedje.
De groote symnetrische steeneik overschaduwde den top van den
heuvel, en stond geworteld in den uitgeholden tufsteen, waaronder
een wijd gewelf lag. De middag was heet; in de zwoele atmospheer
dreigde storm. En de tweezusters, op het gras gezeten, berustten;
zij spraken niet meer, zij verwijderden zich min of meer van elkander ;één en dezelfde angst omhulde haar. Waar waren nu de ruiters?
Reden zij sprakeloos naast elkaar? Wie was hun onzichtbare getuige ? Vana dacht weer aan verschillende woorden door haar
broeder gezegd bij de grafurnen. Daar ginds naar het westen toe,
reden Aldo Lunati en Paolo Tarsis stilzwijgend tusschen de naakte
ruggen van marmer en steen tusschen de brokken tufsteen, die vol
holten waren, over het ruw steengin plaveisel, over de velden bezaaid met boterbloemen en wilde kruiden; door zandige beddingen
door stroompjes. Zij moesten acht geven op het moeilijke terrein en
de paarden stapvoets laten gaan, die soms diep in het krijt zakten
of uitgleden op de klei, en onder hun last struikelden. Bij het dalen
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langs de steile hellingen lieten de brave dieren zich glijden met de
voorpooten uitgestrekt. De korte en steile hellingen bestegen zij
met gebogen rug, als gingen zij over een wankelende plank ; zij

waren met wit schuim bedekt, als na een snellen gang, en hun
flanken trilden.
„Assra!" riep Aldo woedend toen hij zijn parelkleurigen hond
zag verschijnen op een okerkleurig rotsblok.
Toen zij op het punt waren in het zadel te stijgen, had hij den
palfrenier bevolen Assra, die hem wilde volgen, vast te houden. Zeker was de hond ontvlucht en had hij hun spoor ontdekt. Het dier
naderde met de buigzame beweging van een kleine golf, om door
zijn bevalligheid de boosheid te overwinnen ; en de golf had twee
zachte oogen van een „courtizane."
Waarom wou je hem niet meenemen ?" zei Paolo.
„Omdat ik bang ben voor het slijkachtige water, en als het dier
er niet kan overspringen, het doorwaden wil hij niet. En het is
hier vol van poelen en beken."
De hemel was één boog van hitte ; de aarde één droeve aschlaag.
„Nog nooit ben ik op zoo'n droevige plek geweest. Wie is er wel
vóór ons hier geweest?"
In den witten grond waren diepe sporen. Zoo nu en dan hoorde
men door de stilte een vluchtig gegons, een onbepaalde klank.
„Wie weet!"
„Het zijn versche paarde sporen."
„Hoe kan je zien, dat het sporen van paarden zijn; ze zijn vormloos? Het lijken gaten."
„Laten we dan zeggen viervoeters. Maar kijk daar eens : dat is de
afdruk van een hoef."
„'t Is waar."
„Ben jij hier soms langs gegaan?"
„Neen."
„'t Is vreemd. Wie kan het geweest zijn. Daar je wel krankzinnig
moet zijn om van die kant te paard neer te dalen, moet het bepaald
,
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een der krankzinnigen van San Girolamo zijn, die ontvlucht is op
de hit van den dokter."
„Of de geest van Neri Maltragi."
„Wie was Neri Maltragi?"
„Iemand uit Volterra, een beroemd springer, die zijn hengst uit
de maremma met de vier pooten in de Baize springen liet."
„Geloof je aan geesten?"
„Ik wel."
„Dan gaat hij daar voor qns uit."
„Niemand gaat zonder geleide in deze hel. Zie eens om je heen!
Kijk eens!"
De Baize daalde steil uit den hemel neer, evenals de ruwe rots,
aan den voet waarvan zich die groote Etrusker *) bevond, daar
nedergezet door Gerione. Door de angstwekkende diepte, doolde
schaduw tusschen de verbleekte rotsbrokken, die op neergestorte
zuilen leken. De steenmassa's van San Giusti en van de Badia, de
een ijzerkleurig, en de andere roestig, schenen op het punt van in
den afgrond neer te storten; en met hen al de overblijvende muren
en de Burcht en de hangende Stad en al de woonplaatsen der kleine
en fragiele menschen, die als zwaluwnesten hingen aan den top van
die oneindige en onmeedoogende afschuwelijkheid.
„Van daaruit viel Vana's krans," zei, Aldo met een bijzonder
accent op zijn woorden, waaronder hij, die Pergolese bereed, licht
huiverde.
„Zie je het? Juist daar, van dien etruskischen muur, die van
hieruit een steenhoop lijkt."
Paolo hield zijn paard in; en hij keek, geboeid door het tragische
visioen.
„Zullen wij hem gaan zoeken," voegde de jongeling er bij, met
zijn dubbelzinnige vriendelijkheid.
Men hoorde Asara blaffen, een klagend om hulproepend geblaf.
„De hond zit zeker in de modder," zei Aldo ongeduldig.
*) de groote Etrusker is Daute. Inf : 17, 133 Vert:
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Hij floot. Als antwoord kwam het blaffen. Hij floot weer. Het
gejank drukte angst uit en klonk schrikwekkend door de doodsche
witheid. Hij deed zijn paard keeren. Assra jankte aan den overkant
van het moeras, en durfde er niet over. Het fluiten, het bevel en de
dreiging werkten niets uit. Het mooie parelkleurige dier zwaaide

op zijn teere pooten heen en weer, en smeekte met zijn zachte
oogen van verleidelijke „courtisane."
„Paolo! Paolo !" riep de ruiter, gewend naar de aschkleurige
steenhoop, die den vijand verborg. „Paolo!"
In zijn kreet steeg zijn hart tot in zijn keel; en om zijn angst te
onderdrukken moest hij al zijn wilskracht verzamelen, welke onstandvastig was als die eener vrouw. Snel bespiedde hij de woesternij. Hij herkende een kronkelende ader van geelachtig zandsteen
waarin stukjes talk glinsterden ; en, verder nog een wit, uitgebleekt
iets, witter nog dan al het omringende. Hij snoof de lucht in en
bemerkte een bedorven geur. Hij volgde met den blik een spoor
paralel aan de indrukken door den geheimzinnigen geleider nagelaten.

„Paolo!"
De vijand keek nog naar de hooge wanden, waarboven nu de

nevels waasden, in die lucht door geen tijd gekleurd *). Zijn rechterhand streelde den hals van Pergolese en zijn ziel verzonk in droefheid en in een afgrijzen, even onbegrijpelijk als het zinnebeeld,
onder welks teekens, hij eens het omhooggeheven gelaat en de
uitgestrekte hand van het olijfkleurige meisje bewonderd had. Hij
hoorde het geroep boven het gejank van den smeekenden hond uit
en tusschen het geraas, dat zoo nu en dan dreunde door de hoogten
van Valdera. Hij wendde liet paard om en voegde zich bij Vana's
broer. Hij slaagde er niet in zich in dat woeste dal te oriënteeren.
„Durft Assra er niet over ?"
„Laten wij langs het moeras gaan, dat ginds eindigt."
Gedurende eenigen tijd reden zij achter elkander. De een kon het
*) Daute Inf : 8, 29 Vert.
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gezicht van den ander niet zien. De paardehoeven zakten tot aan
het gewricht in de vuil grijze asch. De hond aan den anderen kant
was onrustig. Onverwacht holde hij voort als een pijl uit een boog
en verdween tusschen de brokken en stukken rots.
„Hij heeft zeker een vos gezien," zei Aldo. „Jammer, dat we
hier niet kunnen galoppeeren.
„Ruik je die zwavellucht?"
„Het komt uit de een of andere mijn."
Hij antwoordde zonder het hoofd om te wenden en ging regelrecht af op een witten stapel, die bleeker was dan al het omringende.
Men hoorde het geblaf van den hond.
„Kijk daar eens op die helling, daar zijn de sporen van Neri Maltragi !"
En hij bracht Caracalla in draf over een streep van zandsteen,
door het afdruppelen van water zacht gemaakt.
„Neem jij die kant, ik ga om den heuvel heen. Assra! Assra!"
Hij was opgewonden als bij den aanvang van een jacht. De reuk
van den zwavel drong in zijn keel. Hij keerde zich om, om den
vijand na te zien, die verdween achter den stapel, die wit was als
klipzout of krijt. Zijn hart bonsde hevig. De hond jankte niet meer.
„Aldo! Aldo!"
Hij hoorde den schreeuw en hield zijn paard in. Hij wachtte ; en
het oogenblik werd tot een eeuwigheid, de stilte was als de stilte
des doods boven de valei van den afgrond.
„Aldo!"
De stem was hard en luid. Moest hij toesnellen of nog wachten?
Hij hoorde duidelijk de hoeven van Pergolese weerklinken op een
steenader. Hij zocht met zijn oog een vasten bodem langs de helling,
en dreef er zijn paard op, in galop. Van de hoogte af zag hij den
vijand en iets wits liggen bij de opening der mijn.
„De hond ligt daar dood !" riep Paolo, toen hij hem bereikt had
en zijn paard hijgend inhield.
„Ik heb hem zien neerstorten als door den bliksem getroffen."
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„Is het door den stank ?" zei Aldo doodsbleek en zichtbaar
ontdaan.
„Was je op het punt erin te gaan?"
Paolo Tarsis trok zijn schouders op en fronsde de wenkbrauwen;
toen dreef hij Pergolese den heuvel af, zonder te antwoorden. De
jongeling keek nog eens naar den witten hond op het doodenveld.
„Arme Assra! Het schijnt, dat hij heeft willen sterven. Zijn oogen
waren vandaag al te mooi."
Toen daalde hij ook. In gedachten verzonken ging de vijand
hem voor, het spoor volgend, dat ze eerst hadden achtergelaten.
Zij keken naar het moeras, reden weer tusschen de kale steenhoopen, langs tuf- en mergelsteen, over het dorre gras, over de beken,
door de droeve woestijn van asch, zwijgend. De dag neigde ten
ondergang; de woedende stormgeesten raasden er doorheen. In het
westen, tusschen den zeeoever en het zenith bloedde de zon als
tusschen ver vaneen gespleten lippen.
Paolo keerde zich om, om nog eens naar de Balze te kijken. Hij
ontmoette den vermetelen blik van den jongeling.
„Weet je het ?" zei hij met een breeden glimlach. „Daar ginds
waar de sporen eindigden heb ik den geest van Neri Maltragi gezien. Misschien komen wij hem van avond nog tegen."
„Wij zullen hem niet tegenkomen," verzekerde de ander, zonder
de oogen neer te slaan. „Maar de krans?"
De zusters keken uit, elk uit haar eigen venster, en luisterden
of zij ook den hoefslag der paarden hoorden, tusschen de olijfboomen op den heuvel. Aldoor kwelde hen die onbegrijpelijke angst,
en het langzaam aangieren van den komenden storm, vermoeide
boven alles hun hart. Van oogenblik tot oogenblik groeide hun
onrust. En door beiden flitsten beelden en gedachten, die zich
oogenblikkelijk wapenden met leeuwenspieren. En zij werden in
haar kamers tot gevangen dieren, en liepen rusteloos van muur
tot muur, van de deur naar het raam.
De donder dreunde door de droge kronkelwegen der Valdera,

241
de eerste groote druppels vielen op de harde eiken ; toen boden
zij niet langer weerstand. Zij zochten elkander op, zij omhelsden
elkander als gold het een worstelstrijd ; hun harten bonsden op
elkaar, vereenigd en toch niet één ; zij weenden, zij kusten en beten
elkaar.
Het verlangen was zoo duidelijk te lezen op het gelaat van
Isabella Inghirami, dat zij er zich over schaamde; buiten omhulde zij haar gelaat met een sluier, en hield haar hoofd voorover
in een vluchtende houding, zooals men een fakkel omlaag houdt
tegen den wind in, uit vrees, dat hij geheel zal vlam vatten. Maar
en profil gezien werd haar schoonheid zoo scherp, dat ieder hart er
zich aan wondde als aan een zwaard, dat met de punt of het scherp
vooruitgestoken werd. Paolo Tarsis kon haar niet aanzien, zonder
duizelig te worden. Als hun oogen elkaar ontmoetten, ontdekte
hij tusschen haar wimpers door een blik, die niets menschelijks

meer had, en die vervuld scheen met de verschrikking van een
instinct, dat ouder was dan de sterren.
Dan werd haar tenger lichaam onoverkomelijk groot, het verscheen hem als een begrenzing van het lever', het begrensde zijn
lot, zooals een berg een rijk begrenst. En hij gevoelde, dat hij, om
haar weer in zijn armen te kunnen sluiten, duizend maal zijn
eigen ziel zou hebben verraden en al het andere luchthartig van
zich zou werpen.
„Ik kan niet langer!" zei zij zachtjes, vlak bij hem, met lippen,
die kwijnden in die woorden, met een adem die niet de hare was,
maar de adem van het vuur, dat haar omkronkelde, zooals het een
stapel hout en kruiden doet, om dien te verslinden.
Zij had tot aan dien dag haar verbod gehandhaafd. Zij had haar
nachten doorgebracht in haar bed als omhuld door vlammen; evenals de madonna uit Siena van Taddeo di Bartolo, die boven haar
kussen was aangebracht, en die omringd was door de vleugels der
roode engelen, als door tongen van vuur. Hoe dikwijls niet, had zij
16
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in haar kwelling gezegd: „Nu sta ik op, nu ga ik. Ik ga, opdat hij
niet sterve. Ik voel, dat hij sterft, door al dat wachten." Hoeveel
malen niet was zij opgestaan, naar de deur geloopen, en op den
drempel blijven staan met bloote voeten, terwijl er in de duistere
gang flikkeringen voor haar oogen kwamen, terwijl zij trachtte te
luisteren naar de ademhaling van Lunella, maar inderdaad niets
anders hoorde dan het bonzen van haar bloed, door haar wankele
wil in beroering gebracht ! Maar zij hield haar ziel vast, hield haar
stevig in haar trillende handen, zich zelf hardend tegen de verleiding in, bijna versteenend in haar hardheid, evenals de ruwe
steenen van het slot, waaruit de wreede ijzeren vuisten staken
voor de standaards.
Nu evenals in de „Passo del Signore," het Boek, dat zij Vana
ontnomen had, waaruit zij de klaverblaadjes van vier verwijderd
had, in de plaats waarvan zij jasmijnen zonder steel had gelegd,
smeekte zij verlichting van haar martelaarschap.
Di fiori e frutti
M'è fornito it core,
Di amorosi lutti
E d'ardore si more.
Li meiei semi tutti
Languono in fervore.
Temperesi l'amore,
Ch'io nol posso portare

De passie van deze liederen, die „Ongekende Waanzin," die „begeesterde Waanzin," hernieuwden gedurende haar nachten de
verrukkingen der muziek. De onrust van haar ziel voerde haar
leed op tot aan de sterren, deed haar glansloos vuur zich uitstrekken tot de eeuwige rustelooze dingen, waaruit nu en dan eenige
tranen neerdropen, alsof ze haar wilden treffen, alvorens uit te
dooven. De minnaar „van de verruimde ziel" zong in haar uit
liefde voor de liefde zelve, zooals de wilde nachtegaal zingt, totdat
het Heelal met haar instemt. In den morgenstond overviel haar
de slaap als de overwinning op een leven, dat zoo taai is, dat het
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niet ontworteld kan worden noch door smart, noch door wellust.
Onverwachts, ontwaakte zij tot het nieuwe leven van vuur,"
met het beeld der kus in haar lippen gegroefd, met in haar lijf
alle zinnelijkheid, als de honger van een menigte.
„Ik kan niet meer."
Zij hervond deze woorden, die zij eens hijgend had uitgesproken
in een uur toen zij zich als verloren voelde en buiten zich zelf en
zij te samen gingen over hun eigen angst als over een gespannen
en wankelend koord. Zij had die woorden teruggevonden, en ook
de schrik van de eerste teugen van hun genot.
Ook hij, was evenals toen, verloren en buiten zich zelf.
„Van nacht ?" vroeg hij gesmoord, en hij durfde haar niet aanzien, om niet toe te geven aan de hartstocht die zijn gansche wezen
pijnigde.
„Neen. Je moet vertrekken, weer daarginds heen. Ik zal er ook
komen."
„Moet ik nog langer wachten?"
„Het moet."
„Het is onmogelijk, onmogelijk."
„Het moet."
Toen zij zag hoe hij beefde en verbleekte, werd zij sterk en wreed
tegenover hem, tegenover zich zelve. Zij genoot van dit plagen als

van een hevige liefkozing.
„Moet ik van avond gaan?"
„Morgen."
„Nog weer zulk een nacht?"
„De mooiste!"
„Zul je mij morgen vergezellen?"
„Neen, ik zal later bij je komen."
„Ik kan niet langer. Ik heb lust je te dooden."
Hij sprak de woorden uit in doodsangst en dreigend, zwak en
bevend, zich ten prooi voelend aan een draaikolk, die zijn leven
liet ronddraaien als een stroohalm of een rietpluim. Zij waren aan
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het einde der eikenlaan op den top van den heuvel, die als een
kaap uitstak in het droeve grijze land, boven de bultige krijtlagen
en boven de uitgestrekte schaduwlooze witheid. De begeerte en de
opwinding van het vliegen steeg uit hun ingehouden verlangen op.
Zij hoorden als het ware het knarsen van de schroef, voelden over
hun gelaat de wind der vlucht, zagen tegen het blauw de blankheid
der groote Ardea één van tint met hun luchtvreugde. Zij verbeeldden zich de lucht te doorklieven in één onafgebroken vaart tot aan
de Tirheensche zee, die daar ginds straalde, aan den anderen kant
der Valdera, over de bergen van Pisa, tusschen Migliarino en Boccadarno. Zij vlogen boven het pijnboomenbosch van Tombolo,
rezen boven de ziltige weiden ; zagen weer de eenzame villa, het
terras bevloerd met majolica, het tapijt waarop zij gedanst had
en de kussens hunner liefkozingen.
„Isa I" riep Aldo van uit de schaduw der eiken.
Zijn zuster keerde zich om.
In den groenen schijn, waarin het zonnelicht viel, heenzwevend
door de bladeren, zag zij hem aankomen, vlug en lenig, en in zijn
hand een rookende fakkel. Vana en Lunella volgden hem.
„Willen wij afdalen?" zei hij naderbijgekomen, terwijl hij de
twee droomenden aankeek met dien onverdraaglijken blik, waarin
het grijze fosfoor scheen te knetteren als het hars in den fakkel.
„Ja, dat is goed," antwoordde zij, terwijl zij plotseling bloosde,
en tot haar ontsteltenis voelde hoe haar geheele gelaat gloeide, en
des te heviger toen zij trachtte het te verbergen.
De jongen hield de fakkel omlaag, zoodat het gras schroeide.
Hij was gekleed in wit linnen en blootshoofds, hij droeg sandalen.
„Paolo," zeide hij : „ben je nooit in een etrurischen grafkelder
afgedaald?"
„Jawel, te Tarquinia."
„0, herinner je j dan nog in de grot van de Convito, die geheel
roode mannen, en die geheel witte vrouwen Er zijn hier
geen schilderingen ; maar je zult eens zien, wat een ornamenten!"
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„En wie weet, hoeveel vleermuizen!" zei Isa huiverend. „Forbicicchia, ben je niet bang?"
Het kleine witte kind drukte zich tegen Vana's arm aan, en keek
zoo nu en dan met een schuinen blik naar den gast, van onder den
blauw-zwarten glans harer haren.
„Je zult me laten vallen," zei Vana zachtjes, wankelend over de
steenen van het paadje.
„Dit jaar is er zeker nog niemand in geweest," zei Aldo ; „de
kamperfoelie heeft den ingang overgroeid."
„Weet je het al, Aldo," zei Isa snel, „Paolo gaat morgen heen."
„Nu al?"
Vana bleef staan, stikkend door de rook der fakkel, die haar
in de keel drong.
„Duccio, je laat ons stikken !" klaagde Lunella.
„Paolo, je zult dus de bronnen van Monte Cerbolo, die achter de
afgronden van San Guisto liggen, niet zien."
„Jawel," zei Isa, „morgen zullen wij hem vergezellen tot Lagoni,
dat is een deel van den weg."
„Langs de trouwelooze Cecina zal misschien een ander avontuurlijk ruiter voor je opduiken, die de reis naar de Hel te paard deed,
uitgaande van Volterra : Michele Marullo."
Er was geen klank van sarcasme en geen dubbelzinnigheid in
de stem van den jongeling, toen hij zich tot den vijand wendde;
toch veroorzaakte die stem Isabella een zoo groote onrust, dat zij
zich haastte haar te overdekken met haar eigen vroolijke woorden,
alsof Aldo's laatste lettergreep in de lucht een streep van haat had
achtergela ten.
„Maar wij zullen hem niet ontmoeten," zei Paolo Tarsis met een
kwaadaardigen lach.
„Wie, wie?" vroeg Isabella.
„We hebben een geheim," zei de minnaar.
„Het geheim van Neri Maltragi," zei de fakkeldrager lachend
bij den ingang van het grafgewelf, staande onder de festoenen
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van kamperfoelie, tusschen de hooge haver, waar nog enkele
papavers wiegelden.
„Heden ben ik een wijs gids."
Hij verdween in den diepen gang van den grafkelder.
„Welk geheim? welk geheim?" herhaalde Isabella verbluft,
terwijl zij het duister binnenging achter de roode flikkeringen van
de rookende fakkel aan.
Allen huiverden, want de onderaardsche koude nam steeds toe.
„Lanella, heb je het koud, ben je bang?"
Het kind klemde zich nog steeds vast aan Vana's arm. Angst
voor de duisternis beving haar. Plotseling bleef zij staan. Haar
voeten schrapzettend, trachtte zij haar zuster achteruit te trekken.
„Neen, neen, ik wil er niet in!"
„Kom, kom, kleintje, niet bang zijn."
„Ik wil niet."
„Kom. Kijk eens hoe mooi het hier is."
Zij waren in den grooten grafkelder, die in vier afdeelingen verdeeld was en geschraagd werd door reusachtige pilaren, uit dezelfde tufsteen gehouwen, als waaruit het gewelf was gemaakt. De
kisten, waarin de asch bewaard bleef, staken wit af tegen de omringende aardkluiten. En de beelden der overledenen lagen rustig
op de langwerpige deksels, en steunden op den linker voorarm;
de logge gedaanten met de breede halfopen lippen waren in rust,
in de rechterhand hielden zij de offerschalen, de vliegenwaaiers of
de tabellen. Maar langs de pilaren, langs het gewelf, langs de wanden kroop, slingerde en kronkelde zich een leven van stilte en van
afgrijselijkheid; plantaardig en dierlijk, kruipend en zwevend;
vormloos en veelvormig; waaraan het voortdurend walmen van
den fakkel een aanzicht scheen te verleenen van tallooze schubben
en vleugels, een onbepaalde beweging van trilling en ademhaling.
„Forbicicchia, Forbicicchia, niet bang zijn. Kijk eens !" riep
Aldo, terwijl hij zijn arm krachtig omhoog hief en met de toorts
tegen de wonderlijke omhulsels sloeg. Twee puntige vleugels

247
klapten, iets weeks kroop vooruit, verbreedde zich, kromp weer in,
maar raakte den grond niet.
„De vleermuizen ! de vleermuizen !" En Forbicicchia, Moriccica
en Isa, alle drie gilden, drukten zich tegen elkander, trokken terug.
„Laat het toch ! Laat het toch ! Plaag ze niet ! Als zij gaan vliegen, vallen zij ons aan."
„Zij laten niet los. Ze sterven, maar laten niet los."
Aldo hield den fakkel omhooggeheven. En overal verscheen nu
het wonder van het onderaardsche. Door de spleten en barsten
waren de wortels der zeer oude steeneiken binnengedrongen. Zij
hadden er zich verbreid en vermenigvuldigd, zij hadden met hun
duizenden van vezels en vezelbundels het ganscire gewelf ingenomen, de pilaren omkronkeld, alle afdeelingen veroverd tot aan
den grond toe, in den vorm van netten en webben uit dik koord
geweven; en door de vochtigheid, die gestold was in de tufsteen en
de dunste draadjes in de spleten deed dringen, zochten de wortels
overal de koelte der schaduw. Dikwijls zooals in een spinneweb de
spinnen, wiegelden tusschen de wortels de vale vleermuizen, met
hun achterpooten er aan vastgehecht, geheel omhuld door hun
rimpelige vliezen, terwijl slechts hun snuit en hun ooren te voorschijn kwamen uit de dichtgevouwen vleugels. En zoo stijf zaten
zij er in vast, dat het scheen alsof zij met de wortels Lot één afzichtelijk leven geworden waren, alsof de boomen onder in den grond
hun weeke bladeren afwierpen, en dan daarin oogen maakten om
de grafspelonk te bespieden.
„Zij laten niet los. Zij laten zich dooden, zij laten zich schroeien
maar zij laten niet los," beweerde Aldo terwijl hij voortging om
met zijn toorts te slaan, tegen de koppige beesten. Hij was door
een soort van wreede vernielzucht overvallen. „Zij sterven, maar
laten niet los."
Zij stierven schreeuwend en met hun vleugels slaand. Zij kropen
naar elkander toe, ze werden rimpelig; ze stonken en verbrandden
met een brandlucht, met een gesis van gezwollen blaren; maar ze
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bleven met hun nagels aan de wortels hangen.
„Eén moet er vallen, één op zijn minst!"
Vana, Lunella, Isabella schenen nu niet meer verschrikt, maar
-

hadden elkander losgelaten om het waanzinnige spel te kunnen
volgen; en door de besmetting aangestoken, begeleidden zij de
verdelging met haar heesche stemmen. Om het gewelf te kunnen
bereiken, rekte de brandstichter zich uit, en sprong en draaide
rond als in een wilde dans. De vonken spatten uitéén rond zijn
opgewonden gezicht. Hij wist ze te vermijden. Nu en dan schoten
zijn oogen bliksemstralen, in het rossige walmende licht, naar Isa
toe, die als door een instinkt gedreven, de waanzin van haar broeder ondersteunde met onwillekeurige gebaren.
„Niet één, niet één !"
Plotseling bij een hardere stoot, doofde de fakkel. Het grafgewelf was in diepe nacht gehuld. Lunella uitte een scherpe angstkreet; zij stond bewegingloos, gedurende enkele oogenblikken als
versteend.
„Vanina ! Vanina!"
De fakkel lag op den grond, verraden door de nog gloeiende pit.
Het was alsof de waanzin door de duisternis doolde.
„Vanina ! Isa!"
Plotseling voelde Paolo, hoe iemand hem aanraakte. Zijn hand
werd vastgegrepen, en door twee koude, wanhopige lippen gekust.
„Isa!"
Evenals op dien langsten dag, onder het blauw en goud van het
wonderlijke woord, had Isabella's mond zich overgegeven aan een
wilde kus. Onverwacht had ze gevoeld hoe trillende vingers haar
omklemden, haar vasthielden bij haar kin en haar hals, stevig. Zij
had evenals toen gevoeld hoe een doodelijk verlangen haar den
diepsten adem benam. In het eerst, in de blinde begeerte omringd
door die onweerstaanbare vlam, had ze haar mond geheel overgegeven, alles wat in haar mond week en geheim was.
Het was niet de kus van den minnaar! Het was een kus van be-
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drog en van wanhoop. Zij bemerkte het, worstelde, duwde hem
van zich af, met een huivering die verloren ging onder het wanhopig huilen van Lunella. En dit alles duurde slechts één oogenblik ; maar het werd in het onderaardsche gewelf tot een eeuwigheid.
Vanaf den straatweg der zoutgroeven waarop het stof ten gevolge van den nachtelijken regen was geworden tot modder, donker aschkleurig, als de rotsblokken, verscheen de stad van wind
en rotsen toornig en dreigend tegen de regenlucht. Paolo Tarsis
keek er naar, mompelend: „Addio. Nooit meer zal ik tusschen
uwe poorten terugkeeren."
Vana stond naast hem. Zij had dat zielige, ontdane gezichtje, dat
hij zoo goed kende van dien nacht toen hij het gezien had bij het
flikkeren der kaarsen. Zij werden opgehouden door een klein gebrek aan den auto. Zij waren uitgestapt, terwijl de monteur bezig was
met de open motorkist. Aldo en Isabella waren hen voor op den
weg naar Pomarance en Lagoni. Het regende niet meer, maar de
regenwolken stapelden zich op in het dal der Cécina, tot aan de
droevige Maremma toe, tusschen de nevelige toppen van Castelnuovo en Campiglia.
„Nooit meer? Kom je nooit terug? Zal ik je niet meer zien ?"
Wee/. vervulde het afgrijzen van de voorspelling haar ziel met
visioenen en angstkreten ; maar de kreten klonken binnen in haar,
en haar stem was een nauwelijks hoorbaar gefluister.
„Heb jij, arm kindje, ook nog niet genoeg geleden? Zou je weer
dagen als deze kunnen doorleven ? Alles is verkieslijk boven deze
hel."
Zij was niet een wezen van vleesch en bloed, maar een geest van
doodsangst, zich vastklampend aan de liefde, toen ze zei: „Alles
is verkieslijk boven jou afwezigheid, boven het van jou verwijderd
zijn, door jou te worden vergeten. Je niet zien is erger dan de dood
Deze hel zal ik terug verlangen."

250
Gaarne had hij haar den mond gesloten, er de hand op gelegd,
welke zij in het grafgewelf gekust had.
„Vana, Vana, wat moet ik doen, als je zoo tegen mij spreekt?
Waar zal ik mijn moed terugvinden?"
Zij wendde haar blik van smeeking tot alle dingen ; zij nam haar
hart en stelde het tegenover de ruimte, tegenover den tijd ; zij nam
haar smart en versperde er den weg mee, metselde den horizont in,
vulde alle leegheid.
„Waarom heb je mij uit het duister getrokken. Nu is de geheele
aarde onder mij leeg; en in mij is nog slechts de wil mij in den afgrond te storten. In dat oogenblik van waanzin, toen ik je hand
zocht, zocht ik haar zooals men iets zoekt dat ons dooden zal. Ik
was er zeker van, dat er daarna niets meer zou zijn. Ik was er zeker
van. Ik dacht: „Zie, al het leed, dat ik dragen moet, zal dadelijk
eindigen. Nu eindigt alles. Er zal niets meer zijn. Het licht zal niet
wederkeeren. Ik zal geen enkel vreeselijk gelaat terugzien." Ik
zweer je dat in dit oogenblik slechts deze gedachte in mijn ziel was,
dat dat mijn waanzin was. En ik kan het niet zeggen, ik kan het
niet zeggen; maar gisteren scheen het mij toe, alsof het licht mij
profaneerde, alsof iemand mij had opgegraven en weer in het leven
geworpen, zooals in een van die modderpoelen, met het gelaat in
de modder."
Zij sprak met zachte stem, evenals daar, waar de stilte als bezegeld was. Ieder woord ging tot hem in als een vermeerdering van
smart, als een leed, dat zijn leed binnendrong en deed oplossen, en
diep uit hem een der krachten wegnam, die eens de schoonheid
hadden uitgemaakt van zijn strijd. Het was alsof hij haar stem
weer hoorde in de eenzaamheid van dien nacht, met iets er in van
macht en van medelijden. De tranen, die in haar stem verborgen
waren, schenen hem dezelfde toe, als die ze geweend had bij hem,
naast zijn dooden vriend, tranen, die hem in zijn starren rouw zoo
verzachtend geweest waren. Een ontroering, die alles smelten deed
vervulde zijn ziel; hij voelde haar tot volheid groeien. En, zooals
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door een ongeneeslijke wonde, voelde hij iets uit hem.wegvluchten,
voortdurend, iets uit zijn intiemste substantie, alsof voortdurend
zijn bloed, de beenderen van zijn borst, ja zelfs de organen van
zijn ademhaling tot een vloeibaar en angstwekkend mengsel waren
geworden, dat hem verliet, en heengaand één spoor volgden, één
loop : den weg, van die twee, die al uit het gezicht waren, verdwenen in den nevel.
„Het is de tweede maal, dat ik dit oogenblik in mijn leven overleef, een oogenblik, dat mij het opperste schijnt. En ik weet niet
te sterven, zooals ik niet geweten heb te zijn als wie zwijgt en zich
opoffert naast hem, die niets weet en zich om niets bekommert. Ik weet niet te sterven en ik weet niet te leven, en evenmin weet ik waar ik ben. Maar waar kan ik anders zijn, dan in
hem, die ik liefheb. Laat mij dit woord uitspreken, laat het mij
zeggen, voor de eerste maal, voor de laatste maal, zonder hoop en
zonder schaamte. Ik weet niet, hoe het zich zoo plotseling van mijn
hart gescheiden heeft, en omhoog is gestegen en mij verlaten heeft.
Ik heb je lief, ik heb je lief."
Zij sloot de oogen alsof bij deze woorden haar wimpers vuur
vatten ; zij sloot haar oogen, tilde haar kin op, hief het smalle
olijfkleurige gelaat omhoog, dat door haar sluier omhuld was als
door een verband ; zij toonde het gelaat van een blinde en een
stomme ; het gelaat van een wezen, dat in zich zelf opgesloten,
niets ziet, niet hoort en dat niet loslaat, wat zij met de kracht
harer ziel heeft aangevat, als met twee klauwen; ze laat het
niet los. Ze staat het niet af, totdat ze er door gedood wordt,
er aan sterft.
„Ik heb je lief."
Hij keek haar aan met een angst die hem overviel, alsof hij voor
een geheimzinnige incarnatie stond ; hij keek naar dat woord, dat
niet meer was dan een klank, maar tot een beeld werd, zich afdrukte, en een menschelijke gedaante werd met het zegel der eeuwigheid. En dat zelfde woord scheen hem afgedrukt op dat andere,
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gelaat, dat hartstochtelijke gelaat, dat naast hem geweest was op
dezelfde helling in den gloed der zonnehitte.
„Heb je mij lief? Heb je mij lief? Word jij ook door gloed verteerd? Is er niets meer in je dan je begeerte? Vergeet je zelf, vergeet
je zelf " .En hij wist wat hij verloor, maar vreesde niet, wat
hem wachtte. Diep in zijn ziel woelde een voorgevoel, doch het
nam geen vorm aan; en toch leek het hem toe, dat hij den sleutel
van zijn lot in handen zou hebben, als hij dit gevoel kon grijpen
en onder woorden brengen.
„Hoe zal ik antwoorden?" zei hij, en Vana hoorde in zijn manlijke stem een siddering, die voor haar gevoel de geheele eenzaamheid doortrilde.
„Hoe kan ik uit mijn hart dat eene woord losmaken, dat ik
zeggen moet?"
Met haar gesloten oogen maakte zij zich weer tot een blinde ;
werd zij zonder licht als iemand die op het punt staat zijn bewustzijn te verliezen en op den grond te vallen. Alles draaide om haar
heen, als een draaikolk om den verdrinkenden schipbreukeling.
Wat was, wat was dat eene woord ? hetzelfde soms dat zij had
durven uitspreken ? De flikkering der illusie was voldoende om
haar buiten zichzelf te brengen. De vrees voor het geluk was oneindig veel grooter, dan de vrees voor de smart en den dood. Zij
wachtte opdat de vreugde haar zou doen neerstdrten. Maar de
stem zweeg.
„Addio ?" kreet zij toen, zonder kreet. „Is dat het woord ?
Addio ?"
„Yana, mijn lief klein zusje, in mij is de stilte van dat uur, de
stilte, die wij inademden bij mijn overleden vriend, toen je het
tuiltje rozen aan zijn voeten legde. Je leefde steeds in mij met
die stilte, die het ernstigste rustpunt in mijn leven is. Nooit zal
ik jou mengen in ruwe en wreede dingen. Ik zal je zelfs tegen mij
zelven verdedigen: „Ik ben de geheime verloofde van hem, die
daar ligt, achter dat gordijntje, levenloos."
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Hoe zou ik het geheim van dien nacht geweld kunnen aandoen
Je weende de tranen, die ik niet weenen kon. Maar er is, ik weet
niet wat voor een glans, over je gebleven, iets dat slechts straalt
voor mij, iets wat nooit gebluscht mag worden: den laatsten
glimlach, door jou opgevangen."
Zij luisterde, de oogen naar den grond geslagen, gericht op den
aschkleurigen modder met de karresporen ; en zij voelde niet de
teerheid in zijn stem maar slechts hoe hij haar van zich scheidde,
hoe hij onherstelbaar dien glimlach, die rozen, en die schaduw
tusschen hen beiden plaatste.
„Daarom weet ik niet, wat ik doen zou, om je te zien glimlachen, kindjelief. Als ik in de regenlucht staar, zooals nu, met
een enkel straaltje, dat door de wolken schiet, heb ik steeds het
verlangen den regenboog te zien verschijnen, dien mij toen verscheen bij de hoogste vlucht, als een teeken. Als ik jou leed zie,
heb ik een oneindig verlangen naar je glimlach ; dien glimlach,
welke van jou is en ook den laatste van hem. Jij bent het

beeld van de goedheid, de trouw en de reinheid, door het lot
mij gegeven en later weer ontnomen ; jij bent de herinnering
aan die reine vreugde door mijn vriend meegevoerd naar het
duister en eeuwig voor mij verloren. 0, kon ik je slechts bevrijden van alle kwaad, beschermen tegen elk verdriet, je
waakzame en verre broeder zijn !"
Zij luisterde, de oogen gericht op de scherpe keisteenen, op de
kronkelende karresporen, naar de kalkbrokken waarin de wateraderen waren als de nerven in rottende blaren, of als de naden en
rimpels in enorme pooten.
Alles verdichtte zich tot kwaadwillige treurigheid, tot brutale
zwaarte, en onbeweeglijke vijandelijkheid.
„Het is de eerste maal dat ik een bloem mee de lucht in voer.
Denkt u, dat zij licht zal zijn ? Misschien weegt ze wel een dubbel
noodlot."
Ach, ja, zij wist niet, dat een roos zoo zwaar kon zijn! En of-
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schoon zij wel wist dat wreedheid gelukkig kan maken, wist ze
niet dat zachtheid, het leed zoo kon doen groeien, dat het onhoudbaar werd.
Ver ? Verwijderd ? Had zij goed gehoord ? Hij sprak niet meer,
hij liep naast haar, stil met gebogen hoofd. Zij hoorde het geluid
der voetstappen in den veeeken bodem. Zij wachtte of hij weer
spreken zou. De pauze duurde lang. Beiden bewaarden het stilzwijgen. Maar voor haar vermenigvuldigde zich zijn laatste woord
in iederen voetstap, verbreidde het zich door de eenzaamheid,
smolt het samen met den horizont, werd het tot ruimte, tot oneindigheid, werd het tot alle dingen die ver zijn en onbereikbaar.
Het geloei van de sirene scheurde de grijze lucht. Beiden schrikten en keerden zich om.
„De monteur waarschuwt, dat de auto klaar is," zei hij.
Zij bemerkten, dat zij in plaats van in het dal neer te dalen, den
berg weer waren opgestegen.
„Wij zijn naar Volterra teruggekeerd," zei hij.
Bitter en hartstochtelijk antwoordde zij:
„Naar de vervloeking, naar de verdoemenis."
Voordat zij terugkeerden, bleven zij nog even staan. Zij keken
naar de helsche stad, wier zonden God maar al te dikwijls wreekte

door het ijzer en het vuur, door honger en pest. Terwijl beneden
de lucht in rust was, schudde de stad in een eeuwigen stormwind ;
de cipressen rond de vesting zwiepten, de eiken rond het kasteel
zwaaiden. De vlucht der wolken getuigde van de stevigheid der
muren, der torens, der poorten, die onder rook en puin hunne onuitwischbare kleuren behielden van vuur en van bloed. De toren
van het Pretorio, zwartig geworden door de zwavel, waarin
Pecorino en Barlettano gestikt waren en toen, neergeworpen op
het plein, op spietsen en zwaarden opgevangen ; het reusachtig
groote steenen gebouw aan den oostkant neergezet door den afperser Gualtieri, die tot tiran was uitgeroepen; de poort van
Selei door de bloedverwanten der bannelingen wagenwijd open-
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gezet voor de huurlingen van Federico Mantefeltro ; de poort bij
de Arco, die tusschen zijn twee deuren Bocchino Belforte knelde,
die door den zoon van Inghiramo Inghirami van het paard was
geworpen en als een wild beest met touwen vastgebonden; de
poort van San Francesco met de drie kanteelen, waaraan de
tamboer van Maramaldo was opgehangen ; het bastion van Docciola, waar ten spot van Fabrizio dag en nacht de katten miauwden, tusschen de lange palen; de Marti°, versterkt door onrechtvaardigheid en smart, waarin de schoonheid van Caterina Picchena
onderging, gekweld als zij werd door den bloedigen schim van haar
page ; de bewapende huizen, uit wier ramen de steenen neerhagelden, vermeerderd door die, welke Luisa Minucci toewierp aan
den soldaat in plaats van brood ; ieder huis, iedere toren, iedere
muur, iedere deur wekte een spookherinnering op aan kracht, aan
bloedbaden, aan roof of verraad. „Sacco! Sacco !" Rusteloos, dag
en nacht, bootste de stormwind de wilde kreet na, die zoo vele
malen het hart der noodlottige stad had doen verstijven : „Sacco!
Sacco!"
„Addio, Volterra," zuchtte Paolo Tarsis terneergedrukt door
de macht van hartstocht en voorbestemming, die sprak uit
de rotsblokken, die verspreid en opgestapeld lagen over den
steilen berg.
„Wie weet ! Wie weet !" zei Vana, die weer in zich zelf gekeerd
en geheimzinnig geworden was.
„Misschien zul je er nog eens wederkeeren, om weer te vergeefs
naar den krans van gele rozen te zoeken."
Zij keerden om en volgden weer denzelfden weg naar de auto,
die hijgend wachtte, om zijn tocht te vervolgen.
„Misschien wel, misschien niet," voegde zij er zachtjes aan toe,

met een glimlach, die ook wel de laatste kon zijn; zij, de verloofde
van een Geest!
Zwijgend gingen zij den verderen tocht. Hij sprak niet meer,
maar lette aandachtig op de onbekende beelden, die uit zijn vrees
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geboren werden en verdwenen langs den weg, waarover hij zich
spoedde, gebogen over het stuur, om zoo spoedig mogelijk haar in
te halen, die haar liefde geplaatst had tusschen de spreuk in het
Labyrinth en het zinnebeeld der Pauzen. Te Moie rookten de roode
en zwarte schoorsteenen tusschen de cypressen. Achter de rijen
van Populieren straalde de Cécina in zijn bedding. De kale witte
vlakten wisselden af met wat dor struikgewas. De heuvel van
Pomarance toekende zich af. Hij was bedekt met stukken uitgehold zandsteen, met holen en punten. Monte Cèrboli verscheen,
langs zijn schuine helling als bekleed met terpentijnsteen. De met
asch bedekte oevers der Possera geleken op de droevige beek waar
Filippo Argenti de modder inzwelgt. De stank van de zwavel, de
nevel door het koken veroorzaakt, het gesis en het gegons kondigden het helsche dal aan.
„Wat hebben zij hard gereden !" zei Vana bij het uitstijgen. „Zij
zijn de hel al binnen."
Onwillekeurig versnelde Paolo zijn schreden, en liep voor den
gids, die hen geleidde uit. Plotseling omving hen een dichte, warme
witte rook, die hen verblindde en verstikte. Wankelend bleven zij
staan. Zij namen elkanders hand, en konden den grond, waarop zij
stonden niet meer zien. Een gedreun als van een vulkaan weergalmde langs alle hellingen van den berg. Onverwachte wind-

vlagen joegen door den damp heen, en scheurden haar aan flarden,
zoodat de opborrelende waterbronnen zichtbaar werden, benevens
de hoopen vuile asch, de steenen, de stroomingen van water en van
modder. De damp verdichtte zich weer, trilde boven de grotten,
schuurde zich aan de houten palen, aan de reusachtige boren, aan
de ijzeren buizen, die overal verspreid lagen, dwars of recht over
eind, in roestige verwarring.
„Het is de hel."
Zij doolden door de stinkende diepte. Het water, een vuil,
grauw slijk gelijkend, borrelde en gaf luchtbellen op, die waren
als blaren met modder gevuld, want bij iedere uitbarsting spatte
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slijk tegen de oevers aan, die geel en bloedrood getint waren. Het
kookte en borrelde, alsof er de angst en het gerochel uit opsteeg
der vervloekten, die in de modder gezonken waren, en alsof, diep
beneden het voortdurend gejaag der toornenden alles in beweging
bracht. *) Zoo nu en dan steeg een luchtbel op, die sterk gezwollen was, en borrelde met de hevigheid van een bron; het scheen
of zij breken zou en in schuim en modder losbarsten tusschen een
groep van lieden, die, bemodderd, elkander stuk voor stuk
zouden vernielen en verscheuren. Een uitbarsting van damp
overstemde met zijn oorverdoovend gesis elk ander geraas. De
stank van de zwavel vulde den kokenden nevel.
„Het is de hel. Waar zijn zij ? Zijn zij verdwaald ?"
Zij doolden van den eenen oever naar den anderen, van bron tot
bron, en konden in het geraas elkanders woorden niet verstaan,
in den wind, die aan hen rukte, en den rook, die hen stikken deed.
Wankelend gingen zij over het zwarte en roode puimsteen, over
den brokkeligen zandsteen, over de klonten modder, vermengd
met harde brokstukken. Geen grashalmpje, geen onkruid, geen
distel groeide op de treurige oevers. De grauwe bodem werd tot
poeder, en fijngewreven kraakte zij onder de voetstappen, als de

ijzerslakken, door de ovens heengezeefd, of als de aschachtige
steenkoolstukken uit de stookplaatsen verwijderd. Door een
luchtgat, dat laag op den grond was, blies zoo nu en dan ee n
dwarrelwind als de zucht uit een reuzenborst. Een beek van rookend bloed stroomde dwars over den weg, zij werd gekleurd door
water, dat langs een laag roodaarde afdroop, na de hevige regens.
Een plotselinge stormvlaag joeg de damp tegen den grond aan,
terug in den poel, en verdichtte haar in de holten van den berg. In
den dikken nevel smolt alles samen.
„Zijn zij verdwaald ? Roep hen!"
Toen, tegen elkaar geleund, omhuld door den rook, die alles
verborg, ook den angst, die uit hun gezicht straalde, riepen
*) Dante, Inferno. VII, vert.
17

258

zij herhaaldelijk. Slechts het gefluit van den wind antwoordde,
en het gegorgel der bronnen, en het geloei der onderaardsche
woede.
Eindelijk hoorden zij Aldo's stem, die tot hen kwam van over
een kokende poel, door een dwarrelwind van damp. Zij zagen op
den oever de vage gedaanten naderen en hoorden wat afgebroken
woorden.
Toen Paolo, door den uitéén gedreven lagen nevel heen hen
tegemoet wilde gaan over den zwaveligen oever, greep Vana hem
bij den arm en hield hem terug. Zij hield hem terug met inspanning
van al haar kracht. „Addio," zuchtte zij ; toen viel zij, als levenloos, tegen hem aan.
Aldo was er en Isabella was er, uit den helschen storm teruggekeerde geesten.
„Is zij flauw gevallen ?"
Zij verstonden niet, wat zij zeiden. De wind omhulde hen met
rook, vulde er hun oogen en monden mede. Om zich te doen verstaan, moesten zij schreeuwen. Er was rond het bewustelooze lichaam een verward geroep. Al de woede der borrelende massa raasde en tierde om hen heen.
Om haar uit die hel weg te krijgen, beurden Aldo en Paolo met
moeite het wezen op, dat niet meer zag en niet meer hoorde ;
haar laatste woord drukte nog zijn stempel op het smalle olijfkleurige gelaat, dat omgeven was door een sluier als door een
heilig windsel.
Zij droegen haar dwars door den nevel, van oever tot oever, van
bron naar bron, door den stinkenden poel. Een harde en koude regen kletterde neer op het kokende water, dat heviger scheen te
stoomen. Zij meenden te gaan naar nieuwe gekwelden en nieuwe
kwellingen als in een bovenaardschen droom. Sterker dreunde het
geraas achter hun onzekere schreden. Alle lieden in den modder
klaagden.
„Vana! Vana!"
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Haar zuster volgde het transport zoo dicht zij kon. Zij bukte
zich en trachtte met haar handen en met een slip van haar sluier
het bloedelooze gelaat voor den regen te beschutten.
„Vana !"
Zich diep over haar neerbuigend, riep zij nu en dan haar naam,
met een angst, die van oogenblik tot oogenblik groeide. En gebukt
wachtte zij tot de lange wimpers trilden.

BOEK III.
„Hoe afgrijslijk! Hoe afgrijslijk!" zei Orietta Malispini met
een bevallig samentrekken van haar mond, die rond en rood was
als een bes, achter een groote ruiker van dubbele violen, die zij
hoog had vastgestoken, links van haar hals, tegen haar wang aan,
en die bijna zoo groot was als haar gansche gezicht. „Ik heb den
geheelen nacht niet kunnen slapen."
„Ach, ik moet bekennen, dat ik het heerlijk zou vinden zóó
bemind te worden," zei Adimara Adimari, met een lange huivering, die scheen te gaan door haar mantel van chinchilla, welke zoo
uitgezocht samenging met de twee grijze en vochtige paarlen van
haar blik.
„De catastrofe er onder begrepen ?" vroeg Dorothy Hamilton
met dat vreemde accent, dat iets grappigs verleende aan elk harer
woorden, haar eene been net als bij een man over het andere geslagen en de asch van haar bruine sigaret aftippend.
„De catastrofe, maar met de redding er bij."
„Met Salvatore .... Serra di Labriano, dei Lancieri di Novara."
„Dolly, je bent onverdraaglijk."
„Ik ben er van overtuigd, dat Driade, indien zij uit haar asch
kon verrijzen, haar moordenaar hartstochtelijk zou gaan beminnen," zei Novella Aldobrandeschi zonder ophouden zich zelf
aanrakend, met streelende gebaren. Nu eens streek zij zich zelf
met haar mof van marter onder den kin ; dan drukte zij aan
haar lippen een der amuletten, die zij in een bundeltje aan haar
lange ketting droeg; haar vingers streken langs haar knie, die
rondde onder het lederkleurige fluweel van haar rok ; één van
kleur met haar vurige oogen. „Heb ik geen gelijk, Vana ?"
„Maar ik weet niet, waarover je het hebt, zei Vana Lunati, die
bij het hooren van haar naam was opgeschrikt.
„Je valt altijd uit de wolken, Vanina!" merkte Simonetta Cesi

261
op, terwijl zij lachte met een mond, die aan de hoeken was opgetrokken en in de schaduw van hare donkere en weerbarstige haren
leek zij op een boschgodin door pijnboomengroen omkranst.
„Een verborgen liefde. Alle kenteekenen zijn er."
„Voor wien, voor wien ?"
„Een onbeantwoordde liefde, Ach !"
„Zooals van den herder van Toneli ?"
„Zie je niet, dat ze zoo mager geworden is als een hout."
„En iederen dag donkerder."
„En met geen een van jullie spreekt ze vertrouwelijk ?"
„Met mij niet."
„Met mij ook niet."
„En met mij heelemaal niet."
„Wat zijn jullie dwaas !" zei Vana met een ongeduldigen lach.
„Ben ik niet steeds zoo geweest ?"
„De Maagd van Cilizio."
In haar ziel was alles haat, en beleediging en oproer. Zij zat daar
in een lagen leunstoel, met een kop thee naast zich en gebak en
lekkernijen door haar gastvrouw op een schotel opgestapeld, in den
geur der overal verspreide bloemen, in de zachte warmte, in haar
elegante japon van zwart cashimir, waarop een beetje goud en
blauw en een smal streepje van sibeline een stempel plaatste,
dat de smaak van Isabella Inglhirami verraadde ; maar in het
geheim ademde haar ziel slechts in starren afschuw. Dwarrelwinden
van kracht werden in haar geboren, draaiden in haar rond en losten
zich op. Een zekerheid bleef in haar bestaan even duidelijk als de
dingen, die zij zag, als de dingen, die zij kon aanraken.
„Het is dus waar ; er is geen twijfel. Het is waar, werkelijk
waar," herhaalde zij in zich zelf, met de volharding van iemand,
die bij den eersten slag van het verdriet, toch nog hoopt, dat een
stem zal zeggen: „Neen, het is niet waar, je hebt gedroomd, kom
tot je zelf." En inderdaad spande zij alle krachten in om aan die
zekerheid te ontkomen ; zij richtte haar aandacht op haar vroolijke
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vriendinnen, op de futiliteit van het leven ; zij dronk haar thee en
lachte tegen Simonetta; zij verbeeldde zich net te zijn als zij, tevreden met haar mooie japon, haar gedachten in hoofdzaak
bezig gehouden door het aanstaande bal, dat Ortensia Serristori
geven zou; door een bijzondere voorliefde voor geroosterde en gezouten pistacheboonen; door een rijke verloofde of een onstuimige
amourette. En zij dacht: wat ben je gelukkig, wat ben je gelukkig!
Is er maar zoo weinig noodig om gelukkig te zijn ! Als ik nu mij
ontdoen kon van dat afgrijselijke leed, als ik iets nemen kon
zooals bij scheele hoofdpijn en er mij zelf van verlossen, als ik die
nachtmerrie van mij kon afschudden, zou ik ook gelukkig zijn.
Van avond zou ik zingen, morgen zou ik dansen. Heden nog, heb ik
een beeldige baljapon gekregen. Wil je, dat ik ze je beschrijf, om
je een beetje nijdig te maken ? Nooit is mijn zuster zoo edelmoedig
geweest ...." Onweerhoudbaar als een bergstorting wierp een
compacte massa van smart zich op haar dolende gedachten,
drukte alles plat, begroef alles. Een wanhopige lust om te benadeelen borrelde in haar op, vergezeld door een weerlicht van
hartstochtelijke beelden. „Ach, neen, neen, ik kan niet zwijgen.
Wat er ook gebeure, ik moet hem alles zeggen, hij moet alle gemeenheid kennen. En als hij hen doodt ?" Zij richtte op haar
vriendinnen haar oogen, die ze plotseling wijd opende, waardoor
ze een uitdrukking kregen van vroolijkheid of van verbazing. Op
dien achtermiddag in Maart, was de kamer, waarin Simonetta Cesi
hen verzameld had om thee te drinken ter eere van haar naamdag, zeer licht en vroolijk. De kamer was behangen met katoenen
fluweel, een hollandsche tapijtstof, waarop door de kunst van
Agatha Wegerif een verscheidenheid van geaderd en gestreept
marmer is nagebootst, en brocaat, of bloembollen of pauweveeren,
waarover zij met behulp van oude meetkundige figuren zeer moderne symmetrische versierselen samenstelt. Overal, op alle gelakte rechtlijnige meubelen sproten rozen, anjelieren, hiacynten
en orchideën op uit slanke vazen van majolica, die rijk gekleurd
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waren met diepe email tinten. En in die zeer moderne harmonie,
hadden de kleine sfinxen een bevalligheid van katten, die op het
punt zijn tijgers te worden, een zachtheid van jonge dieren, die
klaar staan tot spelen en tot krabben, met, in hun met suikergoed gevulde monden, een gulzige begeerte naar alles, wat sprak
van wilden hartstocht.
„Dus je kent dat verhaal van Fondi niet, Vana ?" hield Novella
Aldobrandeschi aan, nieuwsgierig als zij was om het gevoel te
kennen van haar olijfkleurige vriendin betreffende die wraak om
teleurgestelde liefde, welke haar prikkelde, kind van de Maremma
als zij was.
„Neen!"
„Vertel het, vertel het !" riep Orietta, terwijl zij haar wang tegen
de lauw vochtige viooltjes aandrukte, en zich neerzette tot het
genot van opnieuw te kunnen rillen en bijna was het alsof zij
twee gezichten had, een van vleesch en een van bloemen.
„0, die woorden van hem !" zei Adimari in verrukking. „Als ik
mijn beenderen verbrijzel, dan vind ik van binnen, jou alleen; snijd
ik mijn aderen door, jou alleen ; kloof ik mij de hersens, jou alleen;
open ik mijn hart, jou, jou alleen, overal en altijd ben jij in mij, in
het leven en in den dood!"
„Het verbaast mij, dat welopgevoede meisjes er zoo dol op zijn,
om die afgrijselijke enormiteiten aan te hooren !" zei Dolly Hamilton, terwijl zij de gemaaktheid en den toon aannam van een Cato
uit een circus en de rook blies door haar neus, die zij in de lucht
had gestoken. „Willen jullie dan geheel en al je reputatiën verliezen ?"
Het voorlaatste woord, dat zij in haar eigen taal zei, sprak ze
met zoo'n grappige ernst uit, dat de anderen zich niet konden
houden van het lachen.
„Simonetta," riep Novella geërgerd, „stuur haar weg, laat
ze gaan schaatsen rijden."
Dolly slokte haar reeds koude thee in een teug in, en deed on-
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verstoorbaar een nieuwe sigaret in het mondstukje van amber.
„Wat is er in Fondi een fond van tragedie !" zei Bianca Nerli.
„Mijn vader was er, toen hij in de Paludi Pontine jaagde. Een
vlakte, vol slooten en slijkerige moerassen, een plaats des doods,
een lage stad omgeven door twee steenen wallen, ellende en koorts
voor de poorten...."
„Die woeste herder was twee en twintig jaar", zei Novella. „Het
slachtoffer één en twintig. Zij heette Driade di Sarro."
„Wat een vreemde naam!"
„Zij was zeer mooi en vermetel."
„Verbeeld je, na de eerste poging tot ontvoering, voorzag zij
zich van een revolver, en oefende zich op de stammen der doornstruiken."
„Er ging geen dag voorbij, dat bij haar niet vervolgde en dreigde.
„Het was een obsessie van liefde. Hij liet zich door de heksen
bezweren. Hij dronk dranken bereid uit kruiden, die hem echter
niet genazen. Chiara heeft je de woorden van zijn kwaal herhaald.
Toen alle hoop verloren was en hij niet langer leven kon, dacht
hij slechts aan wraak."
„Luister, luister."
„Op een avond sliep Driade met een zusje va n elf, een neefje
van dertien jaar, en haar tachtigjarige tante in een hut op hun
land, eenige mijlen van Fondi verwijderd. Het was al laat, toen
daar een broer van haar, te paard aankwam. Direkt bij hun deur
bemerkte hij een schaduw en herkende den herder. Deze loste
twee geweerschoten op hem, om hem te dooden. Maar het eene
schot ging langs hem heen, het andere doodde den hond."
„Stel je voor, hij had de deur aan de buitenkant verzekerd met
touwen en balken, zoodat zij van binnen niet geopend kon worden ;
en de heele hut was samengesteld uit rijshout en grasbundels, en
had slechts die eene opening, die weinig breeder was dan een schietgat."
„De broer, die ongedeerd was gebleven vluchtte in galop, om
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eenige bloedverwanten te hulp te roepen, die op twee mijl afstand
in een andere hut woonden."
„Toen riep de herder in den nacht, hij riep luidkeels zijn liefste:
„Driade, ontwaak! Ik ben het. Vuur om vuur!"
„En hij stak de hut aan de vier hoeken in brand."
„In één oogenblik stond alles in lichte laaie ; 't was één vlam."
„En de herder zong!"
„Hij begon een liefdelied te zingen, een wanhopig lied ,en sprong
rond den brandstapel heen en weer; en door het struikgewas kwam
de hulp te laat."
„Tusschen het geschreeuw der kinderen en het gekerm der
oude vrouw herkende hij de kreet van het jonge meisje achter de
versperde deur; en hij beantwoordde haar met een lied."
„Toen zong hij voor de loeiende vlammen, want niemand weende meer, geen kreet werd meer geuit. De vier slachtoffers waren
tegen de deur aangevallen en bleven er liggen en verkoolden er
tot één hoop."
„Afgrijslijk, afgrijslijk!"
Vana had haar gezicht zenuwachtig op haar arm laten zakken.
De spreeksters wenden zich opgewonden en met afgrijzen vervuld
tot haar; zij hijgden, na hun wedstrijd om het wreede verhaal te
vertellen ; hun oogen schitterden, en hun wangen gloeiden als was
liet de weerschijn van den brand, maar Dolly richtte haar hoofd
op en keek hen meewarig aan met haar spottende, lange en smalle
oogen; oogen als die, welke door de openingen van een domino
heenkijken.
„'s Morgens werden de verkoolde beenderen uit de asch bijééngezocht en in een doek geknoopt naar Fondi gebracht, onder
geleid, door het kreupelhout heen."
„Half weg, kwam de herder hen te gemoet, en eischte, dat de
bundel hem zou worden toevertrouwd."
„Ah, ik ben er zeker van, heel zeker, dat hij in den hoop, de
beenderen gevoeld en herkend zou hebben van zijn Driade!"
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„De loopera der geweren richtten zich op zijn borst."
„Toen wierp hij zich op het lastdier, dat de overblijfselen
droeg; hij slaagde er in ze te grijpen; en zonder een woord of een
kreet te uiten, viel hij erop neer, getroffen door het lood; en stierf
er op."
„Vana, Vana, hoe vind je het ?"
De meisjes beefden bij het beeld van die beestachtige, wreede
liefde, zooals een rozenstruik trilt bij het naderen van den orkaan,
onbewust nog van de geheimzinnigheden, die elk levenslot in zich
sluit. Elk van hen meende te voelen, hoe een wreede hand hun
gevoeligheid beroerde, elk van hen voelde zich slachtoffer en prooi.
En zij beefden, voor de macht van den hartstocht, die hen vernietigen zou.
Vana zei, terwijl zij met een doodsbleek gelaat opstond:
„De lucht is hier verstikkend. Doe een raam open Simonetta."
Een bedwelmende geur steeg uit de witte seringentakken. Door
het open venster zag men een lentehemel, groen als zeewater,
waarover rose vlokjes verspreid lagen.
„De zwaluwen zijn weergekeerd !" riep Simonetta.
„Waar, waar ?"
„Zie je ze ?"
„Er vloog een zwerm voorbij." Allen snelden toe; de lente
huiverde door hun oproerige harten. Zij leunden, uit het venster;
de linten en veeren hunner hoeden stootten tegen elkander.
„Ik zie niets."
Het weer was vochtig en zacht. De hitte straalde van de gloeiende wangen. Ieder voelde door hare rokken heen de beenen van de
anderen.
„De nieuwe maan!" riep Orietta Malispini, als had zij een
wonder ontdekt. „Ze is links van ons. Geluk voor ons allen!"
„Waar is zij ? Waar is zij ?"
Zij was nauwelijks zichtbaar tegen den groenen hemel, zoo teer
was ze, als een gebroken ring.
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„Daar zijn de zwaluwen!" riep Simonetta. „Ze komen weer
voorbij, let op."
Toen, leunde ook Vana, gedrongen door het hevig jagen van haar
hart, naar buiten, haar mager gloeiend lichaam en haar beenderen,
die tot op het merg verteerd werden, dringend tusschen de frissche
en gezonde lichamen, als een bundel dor h•ut tusschen bloeiende
amandeltakken.
„Ik zie ze, ik zie . ze," zei Adinara.
„Ik zie ze," zei Novella.
Zij brachten de boodschap mee van over de zee, de boodschap
van het begin der verre aarde, een beangstigende vreugde, een
nieuwe begeerte om te leven. Maar voor Vana waren ze als pijlen
die diep in de wonden gedrongen, er plotseling worden uitgetrokken; zij waren als een verscherping van haar kwelling. Voor haar
kwamen ze niet over zee, maar van de vijvers te Mantua, van de
krijtrotsen van Volterra, diep uit haar eigen zenuwen, uit haar
eigen afschuw. Geen enkele andere melodie maakte haar zoo van
streek als die korte wegstervende kreten. Brokstukken van haar
leven maakten zich uit het verleden los, en vielen als bergstortingen
neer op haar ziel. Zij was nu weer, als toen zij, geleund tegen de
kast in het paleis der Isabella van d'Este, met het hoofd tegen
het beeldhouwwerk, de schichten had voelen gaan dwars door
haar slapen, en den hemel, had zien betrekken.
„0 zwaluwen, zustertje zwaluw, hoe kan uw hart zoo vol van
lente zijn ? Het is licht als het nauwlijks geboren blad en liet mijne
is in mij als een verterend vuur Waarheen gij vliegt, zal ik
u niet volgen, opdat gij het u herinneren zoudt, en ik het niet
vergete." De woorden van den dichter keerden terug. En, alsof
met de woorden en met de zwaluwen ook een klank van het verre
leven was teruggekeerd, vroeg Orietta, terwijl zij haar arm om
Vana's middel legde, en haar tegen haar violen-gezicht aandrukte:
„Vanina, Vanina, waarom zing je niet een lied voor ons, voordat
we weggaan ?"
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„0 ja, zing wat voor ons!"
Zij schudde het hoofd, terwijl zij zich liet ondersteunen.
„Slechts één lied !"
„Iets heel korts !"
„Novella zal je accompagneeren."
„Waarom is je broer niet gekomen ?"
„Hij had het beloofd."
„De mooie Aldo is zeldzaam geworden."
„Kom, wees lief, Vanina!"
„Slechts een liedje."
„Een klein lied van Schumann."
„Fru.hlingslied, Vanina."
„Friihlingslust, Vanina."
„Fri hlingsgruss Vanina."
„Friihlingsf ahrt, Vanina."
„Friihlingsbotschaft, Vanina."
Zij liet zich door al die vleiende en smeekende handen naar de
piano duwen. Al die meisjesmonden, misschien reeds gekust,
misschien nog niet, zongen rond haar een soort van lentelitanie,
haar zachte ,naam achter het uitheemsche woord plaatsende.
Daar de lust tot scherts altijd gelegenheid zocht zich te uiten,
werd de litanie tot een grillig koor sterk drukkend de fluitklank
der eerste lettergreep.
„Fruhlingsnacht, Vanina."
Zij liet zich vleien en vertroetelen met het air van een ziek kind,
dat medelijden heeft met zich zelf ; haar olijfkleurig gelaat werd
plotseling veel weeker. Het scheen te zeggen: „Houd mij zoo vast,
laat mij niet meer los, vertroetel mij, opdat mijn kwaal van mij
wijke, opdat ik frisch worde als gij allen, en op u gelijke!"
„Ga zitten, Novella."
Zij waren nu bezig bij den vleugel van wit-lak, waarop lichte
festoenen van klimop geschilderd waren, verbonden door gouden
strikken. Zij doorbladerden de liederboeken en zochten.
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„Dit."
„Neen, dit."
„Dit is meer hartstochtelijk."
„En dit treuriger."
„0, dit vind ik zoo mooi!"
„Ik ben vandaag niet bij stem," zei de zangeres, kwijnend bevallig, terwijl Novella's vingers over de toetsen gleden, bereid om de
noten te binden en samen te voegen met dezelfde gratie als waarmede zij voortdurend zich zelf betastte.
„Zing met halve stem."
Allen zwegen ; een lichte huivering voer door hen heen, toen zij
zagen, hoe Vana de bekende houding aannam; toen zij zagen, hoe
ze haar handen op den rug vouwde, het gewicht van haar lichaam
op het rechterbeen steunend, het linker een weinig vooruit, de
knie nauwelijks gebogen, haar mager gezicht ophief, waaruit de
zang losbrak, zooals een waterader hooger opspringt, naarmate
die onder grooter drukking staat.
„ Ueber 'm Garten
De eerste noten waren zwak ; het was als een stuk zwam, dat
met moeite ontbrandt. Maar plotseling sloeg de stem in vlammen
uit, haar borst brandde. Het gezang was als de sonoriteit zelf van
haar ziel, die buiten haar smartelijken mond getreden was. Zij
zong, alsof het voor de laatste maal was, alsof zij afscheid nam
van dien krans van jeugd en van haar eigen, door het noodlot getroffen jonkheid. Zij zong als de martelares vóór de pijniging; als
die, welke aan het rad was gebonden en met wie haar broeder haar
vergeleken had. Zij zeide vaarwel aan haars gelijken, aan het zoete
leven, aan de lente die door de zwaluwen in den hemel werd aangekondigd. Zij zeide : „Ziet, hoe ik ben ! Ik ben als gij, ik ben jong
evenals gij : toen gij in uw wieg laagt, sliep ik in de mijne. Mijn
moeder was lief voor mij. Wij zijn samen opgegroeid; wij hebben
met elkander onze spelen gedeeld, en onze kreten en ons lachen;
ook onze tranen. Ziet gij, hoe zuiver het wit mijner oogen is; hoe
15
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vol mijn haar is, om mijn voorhoofd en in mijn nek ? Er was reinheid in mij, en er was kracht in mij ; beide zeer groot. Deze stem was
in mij, om mijn melodie te zingen aan het leven. Ziet, hoe ik ben!
Rein! Niemand nog heeft mij aangeraakt, niemand heeft mij gekust. Ik heb mijn deel van de liefde niet gehad evenmin als mijn
deel van de vreugde. Als ik neerknielde voor Lunella, opdat zij
mij een harer prentjes zou schenken, voelde ik mij gelijk aan haar.
En een afgrijslijk iets werd mij ontsluierd, aan mij, die niets anders
was dan een rein en onbedorven wezen. Iemand heeft mij bij mijn
haren genomen, mij geslagen en mij genoodzaakt dat te zien,
waarnaar men niet kijken kan zonder zijn oogleden te verliezen,
zoodat zijn oogen voor eeuwig naakt blijven. Ziet, hoe ik ben!
Ik ben zooals gij, en gij allen te samen zult nooit weten, al werd
gij ook honderd jaar, al wat ik geweten heb, in een dag, in een
nacht, in een uur, in een oogenblik. Een blik heeft mij rijp gemaakt,
een woord heeft mij verouderd, een stilte heeft mij gebrekkig gemaakt. ik ben niet in staat meer om te leven. Als ik van hier ga,
zal ik niet weten, waarheen; ik zal niet weten wat ik doen zal. ik
zou zoo hard willen zingen, tot mijn longslagader brak, en ik in
uwe armen viel en gedragen werd daar naar het witte bed van
Simonetta, en met al deze bloemen overdekt: want er is een
kwaad in mij, dat mij niet vergeeft, en ik weet niet wat ik doen
zal, maar ik weet, dat ik niets anders doen kan dan kwaad. Laat
mij niet over aan mijn duivel ! Waarom, waarom hebt gij mij de
wraak van den herder verteld ? Hoe benijd ik hem; hij lijdt niet
meer. Hij heeft op de aarde niets nagelaten van zijn liefde en van
zijn woede, niets dan een beetje asch. Hij lijdt niet meer; hij is
in de vrede. Ziet, hoe ik ben! En misschien zing ik nu evenals hij
voor de laatste maal, rond een angstwekkend vuur. 0, laat mij
niet van hier gaan, laat mij niet terugkeeren naar dat huis, waarin
alles brandt, alles vergiftigd wordt, alles vlekt. Houdt mij hier,
tusschen al deze reine dingen. Ik dacht, dat er geen meer waren
op de wereld. Omringt mij, zooals zoo straks, sluit mij in uw mid-
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den, maakt mij weer, tot wat ik was ; maakt dat ik niet meer weet,
wat ik nu weet, ontdoe mij van dat afschuwelijke ! Als gij mij
laat gaan, zult gij mij niet meer terugzien. Als ik heenga, zal er
iets slechts gebeuren. Moet ik afscheid van u nemen ? Geef ik u
dezen zang als afscheid ? Ach, en ik ben nog zoo jong evenals gij;
en niemand heeft mij nog aangeraakt, en ik zou toch zoo zacht
geweest zijn en zoo trouw ; en ik heb mijn geliefde maar ééns gekust, doch slechts zijn hand, en in het duistere gewelf
In haar lied waren de woorden anders ; maar deze waren binnen
in haar, door haar gezegd, noch door de anderen gehoord ; deze
waren de stilte, waarin haar zang weerklonk, ze waren de geest
der Pauzen. En onbewust ademden de ontroerde toehoordsters
die in.
Zij vroegen of kozen geen liederen meer. Zij zelve doorbladerde
met trillende hand het muziekboek, dat boven de toetsen stond en
wees Novella de bladzijde aan; zonder tusschenpoos ging zij over
van een liefdekreet in een kreet van smart; van een jubelzang om

het leven in een aanroeping van den dood. Allen gaven zij zich over
aan hun verrukking; zij bogen zich onder haar macht, in houdingen, die hun duidelijk deden uitkomen in de volle waarheid van
hun wezen, dat tot nog toe verborgen was . gebleven achter hun
bedrieglijke gratie. Zij steunden het hoofd in de handen, de elleboog op de knie ; zij vouwden beide handen samen onder den kin,
met een gebaar van smeeking; zij wierpen het hoofd naar achteren,
en openden hun lippen om lucht te krijgen, als iemand, wiens borst
door angst beklemd is. Hun gezichten waren anders geworden,
ontdaan van al wat hen sierde ; slechts rijk, door wat ze uitdrukten;
gezichten van maagdelijke engelen, die zweefden tusschen de onrust van hun nog onvoltooide natuur, en de goddelijkheid van
alle mogelijkheden. Zij voelden verward, hoe die stem, de stem was
van een leven aan het hunne gelijk, maar door de macht van een
leed langs een onbekenden weg gekomen, op den top der steile
helling, waarlangs zij opstegen, en verteerd door verlangen om
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zich aan den anderen kant weer naar beneden te storten. Zij gevoelden vaag de wreedheid van het afscheid, dat door de stilte
der niet uitgesproken woorden hijgde. En de oceaan vol bitterheid,
die woelt door alle schepselen van de wieg tot aan het graf steeg
op tot hun oogen, die zij op het punt was te overstroomen ; maar
zij werd door hen teruggehouden.
Nu keerde de zangeres het blad om met een bijna ruwe beweging ; en toen het opkrulde drukte zij het met haar vooruitgestoken
duim terug. Zij zeide : „Het laatste."
Zij schudde zich, rekte zich uit en scheen grooter te worden
Zij veegde met haar zakdoek haar mond af, welke gloeide als die,
waarop de angst der voorspellingen sissend schuimt. Toen nam
zij haar gewone houding weer aan. De kamer was nu vol schaduw.
De kaarsen op de piano beschenen haar onder haar kin. Een
groote witte seringentak, in een hooge vaas van opaalkleurig glas,
stak boven haar uit, als het vaandel harer lente. Haar gestalte
leek wel een figuurtje van Lunella's kunst, zwart op het wit der
piano. Zóó zagen haar gelijken haar, om haar nooit meer te vergeten.
En het laatste lied was het kortste ; een melodie, gecomponeerd
op de kleine woorden van een groote smart, breed en ernstig als
een koraal ; welks kortheid zich scheen te rekken in een oneindige
echo. „Anf angs wollt'ich fast verzagen
„Ach, maar vraag mij niet hoe, vraag mij niet hoe !" zei ook de
stilte der Pauzen.
Aller oogen waren naar haar toegewend. En zij, die tot op dat
oogenblik toe zich gericht had tot haar eigen duivel, keek hen nu
aan ; één voor één keek zij ze aan ; en drukte in ieder van hen haar
beeld. En haar stem trilde even. „Aber fragt mich nur nicht wie ..."
Toen liepen de tranen onverwacht over, want ze waren reeds tot
naar de oogen gestegen. Adinara was de eerste, die weende ; en de
tweede was Simonetta ; en de anderen volgden haar oogenblikkelijk. En de laatste noot bleef in de keel steken, want een gesmoorde
PP
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snik had de stilte der tranen verbroken. Toen stonden allen op en
snelden op Vana toe, en drukten zich tegen haar aan, en weenden
over haar ; en zij wisten niet, waarom zij weenden.
„Vanina, Vanina, waarom maak je ons aan het huilen ?" Zij
voelden, dat zij zich overgaven; dat er afscheid genomen was, dat
ieder zijn krachten en zijn lotsbeschikking had, dat er nu nog een
trap was af te dalen. En dan de straat, het huis, de onbekende
nacht.
„Zelfs jij, Dolly!" merkte Orietta Malispini op, terwijl zij haar
wangen afdroogde dicht bij haar tweede gelaat van violen, die
reeds verwelkten.
„0, neen ik niet," zei Dorothy Hamilton, terwijl zij zich omkeerde om haar sigaret aan te steken aan de kaars van de lessenaar, waarop de bladzijde van het laatste lied nog den afdruk
droeg van den duim, die het had teruggeduwd.
„Het is laat, dwaze maagden, het is laat. En ik zal er zoo van
langs krijgen, dat mijn neus puntig, of tot een arendsneus worden
zal, tot groot verdriet van mijn bedroefde Willie Willow. Ik moet
de fameuse schouders van mijn moeder begeleiden, op een diner
bij Aieta!"
„En ik moet om acht uur in Casa Rucellai zijn!" zeide Novella
Aldobrandeschi, haastig haar handschoenen en mof opnemend.
En ieder dacht toen aan den avond.
„Addio, Simonetta."
„Addio, amore."
„Nog wel bedankt voor je hyacinten Mara. En jij, Novella voor
je orchideeën."
„Ga je met ons mee, Vanina
„Fraulein wacht beneden in haar rijtuig op mij, al van zes
uur af."
„Laat ons gaan."
Zij kusten elkander, ze naderden elkaar en de garneersels der
hoeden stootten tegen elkander aan; snel trokken zij hun handen
?"

18

.

274
terug om ze niet te kruisen ; en zij lachten met nog vochtige
wimpers.
„Addio, Simonetta," zei ook Vana, haar gastvrouw omhelzend.
„De boschnimf, met haar kroon van pijnboomenloof, brak een
takje van de sering af, en gaf het de zangeres tusschen de vingers,

en zij drukte haar lippen op de hand met kinderlijke liefheid.
„Kus Isa voor mij ; en beknor Aldo."
Langs de trappen hield Adinara den arm van Vana vast, die de
seringentak droeg. Op het vochtige plaveisel, trappelden de
paarden voor de rijtuigen, de portieren sloegen dreunend dicht ;
de laatste groeten werden gewisseld. En die gansche onrustige jeugd
verspreidde zich langs verschillende wegen, in den Maart-avond,
die weende met regendruppels en lachte met sterren.
„Vana, ben jij dat ?"
Zij schrikte hevig in den donkeren gang. Het was de stem van
Isabella, die haar had hooren voorbij gaan, toen zij de deur opende.
Zij waren beiden, nu zij elkander bewaakten zeer scherpzinnig geworden. Zoowel de een als de ander voelde het, nog voor het te
zien of te hooren.
„Waar ga je heen?"
„Ik ga uit."
„Neem je Lunella mee ?"
„Neen."
„Dan zal ik haar meenemen."
„Ik ga naar Simonetta."
„Kom even binnen. Aldo is er ook."
Van uit de kamer zei haar broers stem:
„Moriccica, ik heb van morgen Adinara ontmoet. Zij heeft mij verteld dat gisteren het feest van die volwassen jongedames in tranen
is geëindigd. Het schijnt, dat jij bitter treurig gezongen hebt."
Op den drempel staand, plooide zij haar mond tot een glimlach.
Aldo lag languit op den divan. Het gevoel van niet te bestaan en
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ver weg te zijn, dat haar sinds eenigen tijd beheerschte, keerde
terug. Het scheen haar toe alsof die woorden en de wijze waarop
zij gezegd werden niet toebehoorden aan hem, die ze toch had
uitgesproken. Zij zag hem daar voor zich in een luie houding, maar
op zijn hoede, terughoudend, met zijn geheim goed weggeborgen
achter zijn stralend voorhoofd. Zij hoorde ook van hem slechts de
stem, die daar ginds weerklonken had, tusschen de rookende
bronnen, op den vervloekten oever; zij zag hem slechts zooals zij
hem daarginds gezien had, onder het kleine poortje met de donkere
klimop, tegen den vervallen muur der geopende abside, onder den
stompen toren, tusschen de puinhoopen, die nog warm voelden
door den gloed van den zomer, op dien avond van waanzin.
„Wij spraken over de Jakhals," zei Isabella.
Met dezen somberen naam bedoelde zij haar stiefmoeder, de
tweede vrouw van Currio Lunati.
„Zij houdt nooit op met het mij lastig te maken als ik hier ben.
Het spijt mij, dat ik uit Rome ben weggegaan. Zij brengt haar
leven door met tegen ons samen te spannen, nu ze geen dienstbode meer is. En al het kwaad, dat mijn vader mij aandoet, wordt
door haar uitgebroed."
Vana hoorde slechts zoo nu en dan wat er gezegd werd, als
kwam het geluid door een deur, die nu eens geopend en dan weer
gesloten werd. Haar zuster liep al pratend door de kamer op en
neer. En elk harer bewegingen trof haar in haar zijde, op haar
borst, midden in het gelaat als de ruwe vuist van een toornig
tegenstander.
„Weet je ?" zei Isabella, terwijl zij staan bleef en haar aankeek,
met iets valsch, iets dubbelzinnigs en gedwongens in haar mond
en oogen. „Weet je het laatste al ? Zij verwijten mij, dat ik jou
toesta alleen uit te gaan!"
„Ah!" zei Vana, en zij kon niet spreken, stikkend in haar haat
en twijfelend aan de waarheid van dat verwijt ; zij meende er een
sluwe proefneming in te zien, een arglistig onderzoek.
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De andere raadde de vijandelijke houding, want ze voegde
er bij:
„Ik heb er natuurlijk om gelachen."
Zij hervatte weer haar heen en weer loopen door het vertrek,
met haar zwevende tred, het spel van haar knieën; met haar gewoonte om haar lichaam in evenwicht te houden op haar enkels
zooals men een voorwerp van onschatbare waarde op de hand
weegt en het u volhardend voor oogen stelt om u te dwingen er
steeds weer een wonder in te zien en steeds weer iets begeerenswaardigs. De blik van haar broeder volgde iedere beweging onder
uit zijn halfgesloten oogleden met zijn diepe, blauwachtige oogballen.
„Ik ga," zei Vana en zij keerde zich om naar de deur, daar zij
haar afschuw, om wat zij zag, niet kon inhouden. „Ik word gewacht." Zij ging alsof zij vluchtte. Zij snelde den gang door, door
de spreek kamer, de trap Ma; en door den benedengang kwam zij
in de buitenlucht, op het plaveisel. Zij ademde diep als om te voelen, of haar longen nog op hun plaats waren, dat haar leven haar
nog toebehoorde. Zij liep recht voor zich uit, en voelde onder haar
hakken den harden weg; haar voorhoofd was samengetrokken als
wilde zij tusschen haar oogen haar kleine scherpe wil opsluiten, die
daar als in een hoek was geplaatst. Zij keek rechts noch links, maar
standvastig voor zich uit ; zij trachtte de voorbijgangers niet te zien,
vast besloten zich niet op te houden, zelfs niet wanneer de tegenspoed van het noodlot haar een intieme kennis te gemoet voerde.
Zij keek evenmin in zich zelf; want zij wilde ontkomen aan alle nadenken, aan alle aarzeling, aan de afgrijslijkheid van haar daad. Zij
dacht slechts: „Ik word gewacht. Het is het afgesproken uur. Ik moet
gaan, ik ga." Zij herkende den ingang van de straat. De geur der
kleine rozen, die het hek van een tuin wit overdekten, deed haar
moed zinken. Zij voelde de tranen over zich komen, door haar vriendinnen geweend. ,,Wie heeft mij zóó gemaakt ? wie heeft mij zoo
gemaakt ?" Daar was de deur. Zij keerde zich om, en liet haar
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oogen gaan, over den weg, die bijna verlaten was. Zij ging binnen.
Paolo Tarsis wachtte haar. Hij geleidde haar in een groote kamer,
donker door veel hout en leder, en waar een groot vuur brandde
in een haard met rood koper beslagen. Haar angst ontging hem niet.
„Wat is er gebeurd ?" vroeg hij haar, voordat zij zitten ging en
haar sluier oplichtte.
Toen gevoelde zij zich verloren. Al haar moed ontzonk haar;
hij gleed van haar af, zooals een haarspeld uit haar haren glijden
zou, als iets zonder waarde. Van al haar kracht, bleef haar niets
over dan een afgrijslijke rilling in haar maag en een ondraaglijk
bittere smaak in haar mond.
„Geef me wat te drinken," zei zij.
„Thee ?"
„Neen, water."
Wonderlijke beelden gingen bliksemsnel door haar heen, wonder
lijke herinneringen; een grillige begeerte overviel haar om te ijlen,
om onsamenhangende en niet verwachte dingen te zeggen. Zij
dacht weer aan wat hij eens gezegd had over het opgestapelde
voedsel in de krop van den gier, hetwelk door den roofvogel wordt
uitgespuwd als hij door den vijand wordt aangevallen, voordat hij
vliegen gaat. Waarom daar weer aan denken ? Zij keek verward
om zich heen. Zij zag aan de wanden platen en teekeningen, die
constructies voorstelden van een groote soort van vliegtuigen. Zij
herkende op een tafel beladen met boeken en kaarten het portret
van Giulio Cambiaso in een ebbenhouten lijstje. Zij ging er dichter
bij, zij bukte zich met een bonzend hart om beter te zien. In het
zwijgende en onbeweeglijke beeld onder het glas zag zij hoe een
glimlach de lippen opende voor de kleine witte kindertanden.
„Indien hij leefde, zou mijn lot nu anders zijn ?"
„Misschien zendt hij mij," zei zij ; doch zij had er dadelijk berouw van het gezegd te hebben.
Zij keek Paolo snel aan en zag met schrik dat het wachten hem
zenuwachtig maakte.
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„Ga hier zitten, Vana, ga zitten."
„Zou iemand mij binnen hebben zien gaan ?" zei zij op het venster toeloopend en met een wonderlijk accent van voorzichtige
vrouw, alsof dit een schuldige liefde's bijeenkomst was.
„Neen, wees maar niet bang. Zelden komt er hier iemand voorbij.
„En als Isabella mij eens gevolgd was, of mij had laten nagaan ?"
„Denk daar niet aan."
„Maar zou zij niet onverwachts hier kunnen komen ?"
„Dat zou niet kunnen."
„Waarom niet ? Zou je haar vandaag niet zien ?"
„Ja, maar later."
„Hier ?"
„Maar waarom vraag je mij dat, Vana ?"
„Ik weet waar, ik weet waar."
„Wat heb je vandaag ? Je bent niet lief."
„Ik ben niet lief. Ik ben hier niet gekomen om lief te zijn."
„Maar ga toch zitten en spreek!"
„Ik wil weg. Laat mij gaan. Ik zal niets zeggen."
Voor het eerst zag hij haar zoo scherp en woest tegen hem. Zij
had gesproken in een uitbarsting van toom. Haar gelaat was als
het gelaat van een wezen dat van haar hart een keisteen gemaakt
heeft om dien het noodlot in 't gelaat te slingeren.
„Zendt hij je daarvoor ?" vroeg Paolo, zijn pijnlijk ongeduld bedwingend.
„Wie, hij ?"
Zijn blik duidde het beeld van zijn vriend aan, dat alleen stond
in zijn omhulsel van rouw.
„Ah, de verloofde," barstte zij uit met een stem, die snijdend
was als een kwaadaardige bespotting; „de verloofde van de Schim!
Voor jou ben ik dat slechts. Iedere keer, dat ik je zie, dat ik je
spreek, ben ik dan steeds dat ? Je hebt mij buiten het leven gesloten, je hebt mij neergelegd naast den doode, die je dierbaar is;
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ook boven mij heb je een steen geplaatst, boven mij, die toch nog
leef ; ik had een ziel, een kracht, een reinheid en een trots, die ik
naar een top moest voeren. Je hebt mij uitgesloten van het leven
van bloed en van licht, om mij slechts te laten leven in de stilte van
het graf .... Ach, ik herinner mij, ik herinner mij je woorden op
den straatweg van Volterra ; ik herinner mij, hoe je mij van je hebt
gestooten, met zooveel zachtheid. Je wenschte dat ik een glimlach
werd, dat ik de onbeweeglijke herinnering van een glimlach werd ...
Misschien word ik dat, misschien zal ik het zijn; ben ik het
reeds. Reeds slaag ik erin een glimlach te veinzen, die ik gebeeldhouwd zag in een steen, die eens een mensch geweest was, daarginds bij de Badia, op de Balze, op een avond, toen mijn kwaal
dieper was dan de afgrond. Zoo juist heb ik zoo gelachen, voor
mijn zuster, voor mijn broeder .... Jij hebt mij buiten gesloten, je
hebt mij begraven, en het leven wreekt zich op mij en op jou, op
haar, die jou vasthoudt, op al mijn ellende. Alles is onrein en
alles valt uitéén."
Een niet te onderdrukken opstand vlamde uit het smalle magere
gelaat. Zij legde haar vingers om haar hals, omdat haar ziel haar
de keel dichtkneep. Zij trok de lange spelden uit haar hoed met
het driftig gebaar van iemand, die een degen uit de scheede trekt.
Zij ontblootte haar hoofd zooals zij ook dien avond gedaan had
aan den rand van den afgrond. Maar nu was de bekoring van het
zich verloren voelen doodelijker dan toen, en niemand belette
haar zich naar beneden te storten.
„Waarvan beschuldig je mij ?" zei Paolo Tarsis, in de war gebracht door de dreiging in de geestkracht, die zij ontwikkelde.
„Dat ik je heb hoog gehouden op het altaar van een herinnering ?
Dat ik je in mij bewaard heb, zooals je dat zelf begeerde ?"
„Ik beschuldig niet, ik beschuldig niet. Ik klaag, omdat al
mijn beenderen lijden, alsof ik werd geradbraakt, omdat mij geen
andere kracht dan om te klagen gebleven is ; en die kracht wil ik
uitputten om mij zelf te vernietigen. Ik weet niet, hoe mij zoo juist
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in de gedachte kwam, wat je eens vertelde over den gier, die zijn
akelig voedsel uitwerpt, wanneer hij wordt aangevallen, en doodslijk gewond is, en zelfs nog na zijn dood. De afgrijselijke lucht doet
ieder die nadert verbleeken en wankelen. Ik weet niet, waarom
mij dit in de gedachte kwam. Maar er is zooveel schande in mijn
hart, zooveel afgrijzen in mijn ziel, dat ik het niet meer onderdrukken kan. Een altaar! Ik op een altaar! Maar wie is er, die meer
geprofaneerd en slechter behandeld werd dan juist ik ? Er is te
Volterra in een kleine landelijke bidkapel, een Beeld, dat de sporen
draagt van drie steenen, die er door een kwaadwilligen voorbijganger tegen aan werden gegooid. Dat was mijn toevluchtsoord,
de plaats mijner geloften. Maar waar is het wonder ? En wat zal
ooit liefde vermogen, als mijn liefde niets heeft kunnen doen ?"
„En wat zou ik hebben kunnen doen ? Wat kan ik doen voor jou ?"
„Ja wat inderdaad, als je mij niet liefhad, als je de andere beminde ? Zeker niets. Wil je redeneeren ? Wil je mij overtuigen, dat
je geen schuld hebt ? Maar ik beschuldig je niet, en wellicht begrijp
ik je niet. Ik heb het je al gezegd; het geeft mij verlichting, daarom
schreeuw ik. Geef je zelf rekenschap, dat je den gier gewond hebt,
en zijn afgrijselijken doodsstrijd moet bijwonen. Ik sta niet op
tegen jou; ik eindig zooals mijn lot het wil. Iedere ongelukkige
krijgt drie kansen, drie waarschuwingen, drie beproevingen. Na
de derde maal, neemt de lijdzaamheid een einde. Dit is voor mij de
derde maal. Verdraag mij nog ééns. Denk nog éénmaal, dat ik
leef, dat ik een wezen ben van ziel en vleesch, dat ik de levende
smart ben. „Men moet alles geven" beveelt een goddelijk woord.
Ik heb alles gegeven. Ik vraag niets in ruil; maar laat het mij toegestaan zijn te getuigen, dat ik alles gegeven heb, voordat ik heenging. De eerste maal, op de heide, sprak ik niet over mijn liefde;
ik,weende slechts. De tweede maal, op den modderigen straatweg
van Volterra, sprak ik ; en ik kreeg geen antwoord. Dit is de derde
maal. Beroep ik mij op een recht ? Neen ; op de verdraagzaamheid,
die men den meest ellendige toestaat. Tracht ik je mijn leed op te
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dringen ? Neen. Je staat er buiten, je bent onschuldig: je hebt d e
andere lief. Maar, daar jij reeds de eeredienst der herinnering
beoefend hebt, vraag ik je nederig je te herinneren, dat ééns, op een
dag, reeds lang geleden, jij mijn liefde te gemoet bent gekomen,
je strekte er de hand naar uit, en naderde .... 0, ik weet het wel,
ik weet het : het was slechts een gebaar, dat onderbroken werd."
„Wie kan het spoor terugvinden van de waarde van een gebaar,
van een woord, van een stilzwijgen ?"
„Ik beschuldig niet. Ik roep je toegeeflijkheid in; ik tracht mij
mijn hardnekkigheid te doen vergeven. Soms kan alles gegeven
worden, om het spoor terug te vinden van de waarde van een
gebaar, een woord, een stilzwijgen. Laat mij spreken over mijn
liefde I"
Nog leefde zij ; zij was een geconcentreerd stukje leven, een
centrum van taaie kracht. En de haarmassa op haar voorhoofd
was als het kussen dat op het hoofd wordt gezet door hen, die
zware lasten moeten dragen.
„Ik vrees niet je mijn waarheid te toonen. Aan wien zal ik biechten als het niet is, aan wien ik liefheb ? Dit is een sacrament.
„Wat heb je met mijn ziel gedaan ?" En je moet er een antwoord
op geven. Er is geen vergiffenis voor dengene, die te vergeefs geIeefd heeft. Ik heb alles gegeven. Ik heb mijn wanhopige ziel ondersteund door de hoop, door het liefhebben van de liefde. Luister.
Den nacht na je komst te Volterra, stonden mijn zuster en ik tegenover elkaar, zooals onze moeder ons maakte, zonder teugel, zonder
masker. Zij stond verward, verwonderd bij wat mijn hart vermocht. Drie malen zei zij tot mij : „Maak dan dat hij je lief krijgt."
Was het een trotsche uitdaging ? Nam ik haar aan ? Verbeeldde
ik mij te kunnen overwinnen ? En wat heb ik ooit gedaan om te
overwinnen, met welke verleiding heb ik mij gewapend ? En
hoor nog naar dit. Dienzelfden nacht van onzen strijd, vroeg
zij mij : Geloof je dat jij hem meer bemint ?" Ik antwoordde : Niet
meer, ik alleen heb hem lief." ik had den dood reeds onder .do
.
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oogen gezien, mij reeds gericht naar den afgrond. En ik wilde
leven. Niet ik wilde leven, maar mijn liefde wilde in mij leven. Ik
was slechts geboren om die te dragen. Alles in mij, van het hoofd
tot de voeten was aangewezen haar te dragen. En wat heb ik gedaan om je tot mij te trekken ? Daar ginds bij de kokende bronnen
heb ik je mijn vaarwel toegeroepen. En tot heden toe heb ik mij
verwijderd van je gehouden, als iemand, die vaarwel gezegd heeft.
Maar op sommige dagen heb ik de zaligheid gekend van te branden, en te branden om den gloed. Iemand heeft gezegd, dat de
vlam van nature dierlijk is. Ach, hoe heb ik dat begrepen, hoe heb
ik dat gevoeld ! Dagen van vuur, met geen andere verademing dan
een zucht ; dagen van brandstapels, waarin niets werd voortgebracht of het verteerde ...."
Hij was bang om haar aan te zien. Hij hield het hoofd in de
handen en keek naar het half gedoofde vuur in den haard.
„Kon ik overwinnen ?" Dien nacht had zij gezegd: „Is de liefde
die overwint niet de sterkste ?" Ach het is niet waar. Ik heb alles
gegeven, om dit te weten! Zij had uitdagend gezegd: „Hij is waanzinnig verliefd op mij." Ja, iets troebels, iets treurigs maakte je
waanzinnig, doet dat nog. Ik alleen had je lief, ik alleen heb je lief.
Maar je had geen oogen voor mij, en evenmin nu; niet voor mij,
niet voor het bedrog...."
Plotseling wendde hij zich om.
Zij hield stil, verward. En over haar bleekheid en door haar stilzwijgen scheen een bliksemstraal te flitsen.
Hij keek haar aan, en beschouwde haar op de manier, die hem
eigen was : op zijn manier om het menschelijk materiaal te nemen,
voor zich neer te zetten en te beheerschen. Haar woord kon een
opheldering zijn of een vergissing, het kon waarde hebben of
waardeloos zijn ; maar hij herkende nu, in haar uiterlijk, wat haar
oorspronkelijk doel geweest was, de reden van haar geheim bezoek,
van het verlangde gesprek. Hij hield de werkelijkheid stevig vast,
om haar niet meer te laten glippen, de zuster was gekomen om haar
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zuster te beschuldigen. Maar hij zelf zat geklemd tusschen een
nijptang, die hem niet meer losliet. Al het andere verdween, viel
weg. Het martelaarschap, door haar gebiecht was niet meer waard
dan het halfgedoofde brandhout in den haard. Het wreede instinkt van den man maakte zich van hem meester, hij was als vergiftigd. Vana meende dat de lichte pupillen van een verscheurend
dier op haar loerden van onder die menschelijke oogleden.
Hij hield zich in om haar niet te verschrikken. Zij had haar
vijandigen moed, de kracht van haar verwijt verloren. Er was
in haar een drang om te vluchten ; zij voelde zich tot niets meer
in staat, dan om zich aan alles te onttrekken.
„Ga door, Vana," zei hij met zachte stem, om het beven niet te
verraden.
„Ik weet niets meer."
„Word je nu achterhoudend ? Dat doet je geen eer aan."
„Waarom ? Wat heb ik gezegd ?"
„Je hebt over bedrog gesproken."
„Over welk bedrog?"
Zij stamelde, meer en meer in de war gebracht door de lichte
oogen van het verborgen dier. Hij stond met een ruk op, en greep
haar handen. Hij drukte ze niet en schudde ze niet, maar zijn
geheele persoonlijkheid ademde zoo'n kracht uit, dat het haar
aandeed, alsof hij haar handen fijn kneep.
„Spreek Vana. Het moet."
„Ach, maak me niet slecht!"
„Waarom ben je dan gekomen ?"
„Omdat ook ik gek ben."
„Verschuil je niet, verschuil je niet! Heb je het soms al niet
gezegd ?"
„Wat heb ik gezegd ?"
„Ben je niet hier gekomen om mij te bewijzen, dat jij alleen mij
liefhebt ?"
Hij sprak zacht en hield haar handen vast, die koud en vochtig
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waren, en keek haar scherp aan. En zij zag hoe de laatste woorden
zijn lippen ontvloden ; ze voelde ze nederdalen tot diep in zich
zelve, als een onverwachte teug van opwinding.
„Ja, ik alleen," antwoordde zij, overvallen door een doodelijke
afmatting.
Hij had haar volkomen in zijn macht. Zijn wreed instinkt suggereerde hem, het te gebruiken. Uit haar ontroering kon hij alles
halen wat hij wilde. Hij legde een dubbelzinnige warmte in zijn
woorden, om haar ontroering nog heviger te maken; vlocht zijn
vingers tusschen de hare om haar beter vast te houden ; bracht
zijn gezicht nog dichter bij het hare ; liet zijn stem nog meer dalen,
om haar met een cirkel van geheimenis te omgeven.
„Jij alleen, jij alleen."
„Ja, ik alleen."
Zij wankelde, want haar knieën knikten. Hij liet haar los, liet haar
zitten, bukte en knielde aan haar voeten. Zij verkeerde in een staat
tusschen droomen en waken, als iemand die, op reis, indut, en bij
iederen schok opschrikt en wakker wordt.
„Zeg het mij, zeg het mij, Vana."
„Is het niet slecht, is het niet slecht ?"
„Neen, aarzel niet. Het lot heeft jou gezonden om mij te ontwapenen."
„Ach, je hebt haar te lief!"
„Het is geen liefde meer."
„Twijfelde je nooit ?"
Een snik schokte door haar heen.
„Neen, neen. Het is afgrijselijk. Hoe kan het waar zijn ? Hoe
kan men zoo iets doen ?"
Zij sperde haar oogen open. Zij zag een wezen bleek van angst
zich aan haar voeten kronkelen.
„Zeg het, Vana, zeg het!"
Hij voelde hoe haar handen hoe langer hoe meer koud en vochtig
werden.

285
„Zweer mij," smeekte zij in haar afgrijzen ; „zweer mij, dat je, als
je het weet niets tegen haar zult doen, noch tegen wie ook."
Ja.
„Zweer mij, dat je haar heden avond niet zien zult, dat je niet
zult trachten haar te zien, dat je ver weg zult gaan .... "
„Ja, ja."
„ .... dat je hem niet zoeken zult, nu niet en nooit."
Zijn tong was brandend als een stuk zwam; droog van af zijn
lippen tot in zijn keel.
„Hem," prevelde hij met een samentrekking van zijn lippen;
„hem...."
„Neen, het is afgrijselijk. Het is iets zoo monsterlijks ....
„Aldo ?"
Zij viel tegen zijn schouder aan.
Hij duwde haar terug en sprong overeind. En gedurende enkele
oogenblikken draaide en gonsde zijn leven als een slinger rond zijn
gloeiend hoofd.
Bijna in een duistere droom, slechts onderbroken door het knakken van haar beenderen, maar in al haar afgrijzen toch een kwijning van liefde, een begeerig zich overgeven aan de macht, die
haar omringde, en met het voorgevoel van een wonderbaarlijke
verandering, die op het punt stond in vervulling te gaan, had zij
haar bewustzijn geconcentreerd om een enkel punt:
„Het is geen liefde meer," had hij gezegd. Te midden van alle
verwarring en duisternis had een geest van argelooze jeugd, die
nog diep in haar was blijven leven, geantwoord : „Zie, nu bevrijd
ik je. Zie je bent vrij. Vroeger reeds had je je tot mij gekeerd, nu
keer je naar mij terug, nu herken je mij. Misschien beminde je
mij al, misschien heb je nooit opgehouden mij lief te hebben. Dat
andere troebele en droeve gevoel houdt je niet meer vast, je
wordt er niet langer door besmet. En, als ik mijn vingers tegen je
slapen druk, blijft er niets meer in je over, zelfs geen walging, zelfs
geen minachting. Ik genees je, ik troost je, ik hernieuw je. Ik

"
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weet niet, of jij het bent, die mij wegdraagt, ver weg, of dat ik het
ben, die jou ontvoer en verberg. Welke van de oevers en de eilanden, die er in je oogen opdoemen is het mooiste en het meest verre ?
Evenals in den nacht te Volterra, verscheen de geliefde haar als
slachtoffer van toovenarij, als de gevangene van een booze macht,

die van haar zijn bevrijding verwachtte. Hij had gezegd : Het lot
zendt je om mij te bevrijden." Hij had het graf ontsloten, eindelijk
had hij den grafsteen van haar afgewenteld. Maar met welk een
wreedheid, stootte hij haar plotseling van zich af! Achterovergevallen door den ruwen stoot, was zij op de leunstoel blijven zitten
als iets laags en nutteloos, als een vod, waarmede iets is schoongemaakt en dat dan is weggeworpen. Maar zij voelde hoe de lucht
in de kamer doortrokken was van angstwekkende woede en
smart. En, toen de betoovering was verbroken, verschenen in haar
vrouwelijke scherpzinnigheid zijn woorden en daden in het juiste
licht: een bedrieglijk spel om haar tot spreken te vervoeren, zonder
medelijden of goedheid, zonder belofte. Zij ging rechtop zitten,
alsof haat en trots de spieren van haar rug staalden. Zij zat recht;
en keek met wijd open oogen naar den hartstocht van den man,
naar de smart van het dier.
Het was alsof onzichtbare nagels, onzichtbare klauwen zich in
het harde vleesch geslagen hadden, tot waar de natuur de zenuwen
der onmenschelijke smart verbergt. Het was als een bloedelooze
verscheuring, die bloot legde, wat het meest verborgen is in die
ondoorschijnende massa, die bestemd is om te dwalen, te lijden
en zich te herinneren.
Had hij haar zoo lief ? Had hij haar zoo diep in zijn leven laten
inwortelen ? Wie kon haar ooit ukroeien?
Hij kwam dichterbij, met iets wilds in zijn geheele uiterlijk, en
richtte zich naar het wezen, dat reeds gewapend voor hem stond.
Haar instinkt liet haar onverwachts uitroepen : „Raak mij niet
aan."
Hij trok zijn hand terug. Zijn stem was heesch.
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„Ik raak je niet aan. Maar spreek!
„Waarover ?"
„Hoe je die afgrijslijkheid ontdekt hebt!"
Weer vlamde er een kracht van opstand over het smalle, bloedelooze gelaat. Niemand had medelijden met haar, zij had medelijden
met niemand.
„Is er niet een noodlot dat mij altijd daarheen voert om te zien
wat niet gezien mag worden ? Jij kunt dat weten."
„Heb je het gezien ?"
„Ik heb het geraden, ik heb het gezien, ik heb het gehoord."
„Wat ?"
„Raak me niet aan!" riep zij weer, achteruitgaand, met een
wilde afkeer in heel haar wezen.
Zeker had zij, in heel het martelaarschap van haar weten, niets
wreeders gezien ; in alle ellende en laagheid, had zij niets gezien,
wat zoo afschuwelijk was als dat wat zich openbaarde in het
vertrokken gelaat van hem, dien zij had liefgehad, in wien zij
al het licht van haar leven vereenigd had. En waarlijk, waarlijk
vóór alles kon zij het goddelijke woord herhalen: „Het is volbracht", en niets anders.
„Wat ?" herhaalde hij dof.
Zij antwoordde niet. Het zou gemakkelijker geweest zijn een
woord te krijgen uit den muur, uit het hout, uit een van die hoekige
en donkere voorwerpen, die rondom verspreid stonden als rotsblokken van vijandschap, dan het zegel van die lippen te verbreken. Zij zette haar hoed op, haar sluier, zonder haast of moeheid.
Hij liep weer door het vertrek op en neer, gekweld door de onzichtbare nagels en klauwen. Hij keerde tot haar terug; toonde
haar opnieuw dat gelaat, dat gedompeld scheen geweest in de
meest vuile menschelijke modder, en toen er uit opgeheven,
mismaakt en vuil.
„Sinds wanneer ?" vroeg hij met ruwe stem.
Zij antwoordde niet.
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„Ga maar heen, ga heen!" barstte hij plotseling uit, razend,
vervloeking en drift uitademend. Zij wierp een snellen blik op het
beeld in zijn lijst van rouw; zij liet haar voile zakken, ging naar de
deur en opende haar. Hij riep haar terug.
„Yana !"
Zij keerde zich niet om, maar liep de gang door. Een knecht
ging haar voor en geleidde haar tot aan de trap. Zij liep met fermen
pas, met iets strengs in haar heele persoonlijkheid, iets van steen,
een duidelijke wensch om afkeer in te boezemen, om zich ongenaakbaar te maken; als dacht zij, dat een hand haar plotseling bij den
schouder kon grijpen en terug houden. Zij bevond zich weer op
straat. „Het is volbracht."
Zij liep vlak langs den muur, vlak langs het hek waarover de
rozen groeiden. „Ze zijn geel," merkte zij op. Zonder stil te staan
plukte zij er een, die op de hoogte van haar hand hing, zij was
verwelkt ; dadelijk vielen de kelkbladen af. Het scheen haar toe,
alsof ze glimlachte, maar in werkelijkheid deed ze dat niet. „Viviano, Viviano," zoo dacht zij ; „ik meende, dat ik je terug zou
zien, dat mijn laatste groet voor jou zou zijn, goede makker."
Vlak langs een afgebrokkelden muur gaand, waarop zij haar eigen
schaduw zag, kwam het doodsbleeke masker haar weer voor den
geest, dat haar daarginds verschenen was, bij de Badia, tusschen de wanden uitkomend als een der doode figuren die de kalk
nog bewaart naast het groote witte paard.
„Een glimlach in een steen. Wie weet, wat jij al zoo in het leven
gezien had ! Maar je bent zonder leeftijd. En ik ben twintig jaar,
en ik weet te veel. Je bent tot steen geworden, gebeeldhouwd, je
beweegt je niet meer. Het vreeselijke beest zal zich niet onverwacht
aan je vertoonen."
Zij knipte met haar oogleden als wilde zij het beeld van dat
dierlijke gezicht verjagen; dat beeld, dat zij zoo juist gezien had
tussehen kin en voorhoofd van haar liefde ; en dat zich voortdurend weer vormde in de pupillen. Het maakte haar nog steeds
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van streek, het boezemde haar afgrijzen in. Maar, indien het haar
gelukt was het uit te wisschen, zou het haar toegeschenen hebben,
dat zij niet meer leed ; want zij verbeeldde zich, dat zij op dat eene
na, van alles bevrijd was. Het was, alsof haar ziel was omgekeerd,
alsof alle verontrustende dingen, die haar benauwden, naar beneden waren gezakt, en of er in hun plaats iets was gekomen,
lang bewaard en tot nu verre gebleven, waarin niets anders was
dan een sfeer van uiterste vrede. „Alles is volbracht. Alles is
doorgemaakt."
Op een pleintje zag ze een wit paard gespannen voor een huurrijtuig. Het was wit en hier en daar geelachtig, met den kop hangend tusschen de twee groote oogkleppen ; het zag er droevig en
moe uit op zijn kromme pooten.
„Wilt u ?" vroeg de dikke, glimmende koetsier.
Zij zette haar voet op de trede. „Waarheen moet ik u brengen ?"
Zij had willen zeggen: „Naar de Badia." Maar zij gaf het adres
van Simonetta Cesi. Het witte kreupele paardje zette zich in
draf; al trekkend zakte zijn lange en magere rug naar den linkerschouder af. Om het niet te zien, keek Vana omhoog, zij zag de
zon rossig schijnen op de kroonlijst van een paleis, zij zag den lichten hemel, als met veeren bezaaid, en in een tuin een grooten,
bloeienden boom. Zij zocht ook naar een zwaluw, naar een nest van
zwaluwen in een dakgoot : vruchteloos.
„Simonetta, Simonetta, wat zul je morgen zeggen ? Zul je weer
weenen ? Ach, indien je wist, hoe smartelijk liefde is, voor wie
liefheeft en voor wie niet liefheeft ! De herder van Fondi weet het,
en Driade weet het ook. God ziet je, vroolijke zuster I"
Zij gaf den koetsier een ander adres, ditmaal haar eigen. Zij
leunde achterover en tuurde in de lucht ; zij ademde de lente in en
zocht naar een zwaluw in een dakgoot. De angst maakte zich
weer van haar meester; weer draaide haar hart in haar om; haar
ziel kwam in opstand, en de wreede dingen worgden haar. „Is Isabella reeds uitgegaan ? Zal zij gaan, waar hij haar wacht ? En
19
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wat zal er gebeuren ? Als hij haar eens doodde ...." Met een schok
zag zij die saamgeknelde handen, die zich naar haar hadden uitgestrekt, doch haar niet hadden aangeraakt, haar niet hadden durven
aanraken. „Waarom heb ik dit gedaan ? Om mij te wreken ?
Wraak is vreugde. En wat is mijn vreugde ? Heb ik het gedaan om
hem te bewijzen, dat ik alleen hem liefheb ? En het schijnt mij toe,
dat ik hem niet meer liefheb. Heb ik het dan gedaan om ten laatste
tot sterven te worden gedwongen ? Het gelaat diep in den modder
van het leven drukken is ook een wijze van sterven." En haar
diepe onbewustheid, die was onder haar noodlottig weten, richtte
zich op het geheim, waardoor de wezens van haar eigen bloed werden verduisterd.
„Isabella gaat iederen dag daarheen, waar hij haar wacht, en
het is niet onbekend aan Aldo. Dikwijls verlaat zij zich, keert zij niet
terug vóór laat in den nacht, soms zelfs 's morgens ; en Aldo weet
het." Zonder het te begrijpen, bleef zij als onder een vormlooze
nachtmerrie, met een gevoel half van walging, half van angst.
Zij zag in de vitrine van een bloemen-winkel een bouquet geele
rozen, omgeven door venushaar. Zij liet het rijtuig ophouden, stapte
uit, ging den winkel in en kocht de bloemen. Zij hield ze op haar
knieën, en drukte haar beenen met haar handen tegen elkaar. In de
onverklaarbare afschuw van het leven, zocht zij ditmaal een
schuilplaats bij de Schim. Zij zag weer den levenden glimlach van
Giulio Cambiaso, de kleine, zuivere tanden als van een kind ; en
zij gevoelde dat in waarheid geen enkel menschelijk wezen zoo
zacht voor haar geweest was, en haar zoo nabij. Zij schaamde zich
voor haar waanzinnige rebellie tegen dien beschermgeest. Zij zeide,
evenals eens op het pad bij de Badia : „Binnen kort, binnen kort
zal ik komen."
En toen werden de beelden van het toeval -- die rozen, dat
witte paard, die afgeschilferde muur, de vlucht dezer zwaluwen
de teekenen, die haar brachten tot de volvoering der daad. En
alles, van toen af, werd teeken en aanwijzing en noodlot.
—
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Voor haar deur steeg zij uit. Van den portier hoorde zij, dat
Isabella was uitgegaan en Lunella te huis was. Ze ging haar boven
naar de kamer van haar zusje. Zij hoorde de stem van Miss Imogen,
die in haar eigen taal het refrein reciteerde van een oude
legende.
Zij bleef staan en keek, ongezien, toe.
Lunella zat voor het venster en leek wel een kleine page, gekleed
in bruinachtig fluweel met een breede kanten kraag, en rozetten
van lint hielden haar haren bijéén aan weerszijden van de slapen.
Zij knipte met haar schaar een figuurtje uit een blad papier. Aan
haar voeten zat Tiapa in een verguld leunstoeltje, in een schitterend gewaad, dat haar wonden en gebreken verborg, geheel en al
zijde en borduursel, als een Infante in het klein. En Miss Imogen,
slank en zeer blond, met haar melodieuse stem, waarom Isabella
haar had aangenomen, stond bij het raam en las uit een boek het
gesprek tusschen Moeder en Zoon: „En wanneer keer je van je reis
terug, zoon mijner vreugde, zeg het mij, zeg het mij en wanneer keer je van je reis terug ? En wel weet ik, dat ik niemand
anders heb dan jou." „Als de dageraad in het Westen opgaat —
o dierbare moeder."
Vana hield haar adem in en gluurde tusschen de gordijnen heen.
De kamer was licht en rustig, met haar tafel en haar lessenaar, met
haar boekenkast en haar glanzend bord, waarop een met krijt geteekend meetkundig figuur stond. Lunella was ingespannen bezig
neet haar kunst ; zoo nu en dan stak zij haar onderlip vooruit, als het
knippen haar moeilijk viel; terwijl zij met haar handige vingertjes
het papier buigzamer maakte, dat bij ieder couplet zich vouwde
en plooide. Bij ieder antwoord van den zoon hield zij voor een
oogenblik op, trok de donkere wenkbrauwen samen en keek naar
het boek. Daar zij met haar profiel naar het licht zat, zag Vana dan
in dat oogenblik, hoe 'haar bruine oogen straalden als topazen.
„Als de dageraad opkomt in het Westen o zoon mijner vreugde,
zeg mij zeg mij, als de dageraad opkomt in het Westen ? En
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„Als de steenen
ik weet wel, dat ik niets anders heb dan jou"
o dierbare moeder."
zwemmen in de zee,
In de korte pauze scheen Vana's hart stil te staan. Gedurende
een oogenblik bleef haar zusje verbaasd zitten, alsof zij plotseling
die wonderlijke woorden niet begreep, waarin het vreeslijke vonnis
verborgen lag; toen bukte zij haar hoofd en nam haar fijn werk
weer op, onbewust van alles wat er dreigde boven haar prachtig
engelenkopje.
„Als de steenen zwemmen in de zee, o zoon mijner vreugde, zeg
mij, zeg mij, als de steenen zwemmen in de zee ? En ik weet
wel, dat ik niets anders heb dan jou." „Als de veeren zwaar zijn
als lood, o dierbare moeder."
Niet de overheerschende gedachte aan den dood, maar de
koude van den dood was toen in het beklagenswaardige schepsel,
dat achter het gordijn het tooneel bijwoonde van dit eenvoudige
leven. Zij voelde zich verstijven, van het hoofd tot aan de voeten.
Zooals zij daar onbewegelijk stond, was het haar, of zij een spookgestalte was geworden, zij scheen zich zelve toe, niet op het punt
van te sterven, maar reeds een doode, die in zijn huis terugkeert
als een onzichtbare getuige en zonder angst toeziet hoe de hem
zoo welbekende wezens leven onder hun groot verdriet.
o zoon mijner vreugde,
„Als de veeren zwaar zijn als lood,
En ik
als de veeren zwaar zijn als lood ?
zeg mij, zeg mij,
„Als God oordeelt
weet wel, dat ik niets anders heb dan jou."
dierbare moeder."
tusschen levenden en dooden.
Zij deed een schrede voorwaarts tusschen het gordijn. Lunella
draaide zich om en liet haar papier vallen ; zij sprong overeind
en liep haar tegemoet, zij sloeg haar armen om haar heen, en
duwde haar gezicht in de rozen.
„Voor mij, voor mij ? voor Forbicicchia ?"
„Neen, deze niet."
„waarom niet ?"
„Omdat ze geel zijn."
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„En wat doet er dat toe ?"
„Ze zijn voor mij, voor Moriccica."
„Allemaal ?"
„Allemaal."
„Geef er mij een van!"
„Laat me gaan zitten, want ik ben zoo moe."
„Waarom ben je moe ?"
„De lente maakt moe. Voel je dat ook niet ?"
„Ze maakt me slaperig; ze geeft me zoo'n lust om te gaan slapen.
ik slaap zelfs met open oogen. Geef me er een!"
„Het kan niet."
„Waarom kan het niet ?"
„Omdat ze .... ongeluk brengt."
„Wie zegt dat ?"
„Dat zeg ik."
„En waarom zeg je dat ?"
„Omdat ik het weet."
„En hoe weet je het ?"
„Luister maar. Eens ging een meisje, dat niet Lunella heette,
maar even lief was als Lunella, ver, ver weg ; ze vertrok van het
uiteinde der wereld, uit een land, dat Madoera heette en waar een
God was, die men Visnoe noemde ; ze vertrok alleen op bloote
voeten om iemand een roos te brengen, een gele roos. En zij
bracht haar, en gaf haar ; maar hij, die ze kreeg, stierf oogenblikkelijk."
„O, neen!"
Het was als een echo, als het terugvloeien van een luchtgolf uit
heel diep gelegen sfeeren.
Vana meende zich zelve te hooren in die twee woorden ; zich
zelve zooals zij lang, lang geleden was. Die beide klanken waren
plotseling gekomen uit de schuilhoeken der erfelijkheid, waarin
de geslachten hun kleinste herkenningsteekenen bewaren ; kleine
herkenningsteekenen, die echter zekerder zijn dan elke vleesche-
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lijke gelijkenis, en die nu en dan duidelijk zichtbaar zijn in een
ademtocht, een klank, een gebaar, een blik.
„Zusje, zusje, waarom lijk je zoo op mij ?" zei Vana, overmeesterd door een ontroering, die ze niet wist te verbergen. En wanhopig drukte zij het bevende kind tegen haar borst en hield het
zoo vast. Het kind bleef zoo in die warme teederheid ; vleide er
zich in met kleine spierbeweginkjes, om zich beter te voegen;
zij voelde een moederlijke warmte uit die armen stralen en haar
doordringen, een moederlijke warmte die ook haar zuster langzamerhand voelde opwellen in haar maagdelijke borst, met het
oplevende beeld van haar, die hen beiden geliefkoosd had in een gelukkiger tijd.
„En wanneer keer je van de reis terug, o zoon mijner vreugde,
zeg mij, zeg mij, en wanneer keer je van de reis terug ? En
ik weet wel, dat ik niets anders heb dan jou ?" „Als de dageraad
opkomt in het Westen, o dierbare moeder." Het refrein, niet
als een woord, maar als een melodie, zweefde door Vana's hart,
en wellicht ook wel in het andere kleine hart. Door het venster
zag men de blauwe lucht steeds dieper blauw worden ; de schaduw verdichtte zich in de plooien der gordijnen, in de hoeken en
onder de deuren ; het stadsrumoer drong slechts vaag tot in de _
stilte door. „Als de steenen zwemmen in de zee, o dierbare
moeder."
Vana bemerkte, dat Lunella sliep ; en haar ziel werd zwakker,
door haar droefheid. Zij bewoog zich niet, maakte niet het minste
geluid. Toen Miss Imogen in de deur verscheen, gaf zij haar met
de oogen een teeken niet naderbij te komen. Zij trok zich terug.
Het kind sliep met haar wang tegen den schouder van haar zuster
hangend op de knieën, die haar ondersteunden. Vana rook de
lauw vochtige geur der haren, zij voelde de rustige ademhaling ;
en al de fijnheid der beenderen. Zij beluisterde de stilte : alle dingen
vielen er in weg als in een zee. „Als de veeren zwaar zijn als lood,
o dierbare moeder."
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Het was avond geworden. Het blauw op de ruiten ging over tot
violet. Misschien trilde er al een ster boven de hoogste cypres in
den tuin. Het eerste geklep van het angelus bracht een golving te
weeg, die diep in haar doordrong. „Als God oordeelen zal tusschen
levenden en dooden ...."
En de golf steeg tot aan haar oogen, die overstroomden. Zij hield
ze terug, drong ze weer naar binnen, uit vrees dat de heete druppels
zouden neerstroomen, en neervallend op het gezicht van Lunella,
haar zouden doen ontwaken.
„Ach, slapen, slapen, niets meer weten, zoo de vrede binnen
gaan, zonder te ontwaken." Zij dacht, dat, om gelukkig te zijn en
om den Hemel te danken voor haar geboorte, het voldoende voor
haar zou wezen, het hoofd te vleien tegen een wreede borst, en wat
te weenen ; dan in te slapen om niet meer te ontwaken. Nu lag
haar zusje in die houding, en het was alsof zij zelve zoo leunde
tegen een moeder, die de wanhopige vragen altijd weer beantwoordde met een omhaal van ontwijkende woorden.
De klokken luidden ; de schaduw werd dieper, Lunella's ademhaling werd regelmatig. Er steeg een geur op uit dat zachte, slapende lijf. „Opdat gij het je herinnert, en ik het niet vergete."
Vana's oogleden werden zwaar ; haar ademhaling begeleidde de
onschuldige ademhaling. In het duister ging de tijd voort.
Plotseling weerklonk in het donker een kreet ; een kreet van
angst ; een andere kreet gaf antwoord ; want ook zij, de ongelukkige,
was in de verwarring van den slaap opgeschrikt, toen Lunella's
handen haar stevig om den hals gegrepen hadden, terwijl haar
lichaam zenuwachtig schokte.
„Vanina! Vanina!"
Zij riep alsof zij stierf of iemand zag sterven, zij riep als verkeerde
zij in de duisternis van het graf.
Verschrikt kwam Imogen toesnellen ; zij maakte licht en zag de
twee zusters, doodsbleek en elkander vast omklemmend.
„Mijn God! Mijn God! Wat gebeurt er ?"
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„Niets, niets. Lunella is ontwaakt en bang geworden in het
donker."
Het kleine meisje beefde nog, en Vana was er niet in geslaagd
haar eigen vrees meester te worden. „Hoe lang zitten wij hier al ?
Is het al laat ? Hoe laat is het ?"
„Bijna negen uur," zei Imogen.
„Zoo laat al. Dan moet je noodig gaan eten, kindje lief, laat je
maar gauw bedienen."
„Niet heengaan, Vanina, niet heengaan ! Blijf van avond bij mij."
„Ik ben er immers nog, zie je wel ? Ik moet me gaan uitkleeden.
Dan kom ik terug.
„Niet heengaan!"
„Ik zeg je, dat ik terugkom."
Zij kuste het onrustige kind. Toen nam zij haar ruiker gele rozen,
en keerde zich om, om te gaan."
„Vanina, kom je terug."
„Ik kom terug."
Het kind volgde haar tot aan den drempel. Vana liep op een draf
door den gang. Ingehouden snikken verscheurden haar borst.
Zij ging de trap op naar haar eigen .kamers. Zij kwam niemand
tegen. Het gansche huis scheen somber en verlaten. Zij riep :
„Francesca!"
Haar kamenier gaf geen antwoord. Zij riep:
„Chiara !"
Zij ging de kamer binnen en legde de bloemen op haar kussen.
Haar angst nog steeds niet meester, liep zij weer weg, naar de
kanter van Isabella.
„Chiara!"
De kamenier antwoordde. Zij was in de slaapkamer.
„Is Isabella thuisgekomen ?"
„Neen, juffrouw. Ze heeft laten weten, dat ze niet terugkomt en
dat ik niet behoef te wachten."
„Hoe heeft ze dat laten weten ?"
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„Zij heeft mij aan de telefoon geroepen."
„Waar vandaan ?"
De vrouw sloeg de oogen neer met een veelzeggenden glimlach.
„Heeft zij zelf met je gesproken ?" Heb je haar stem gehoord ?"
„Ja, juffrouw."
„Om hoe laat zoo wat ?"
„Een half uur geleden."
„Goed."
Een zoo scherpe bitterheid draaide haar maag om, dat de vrouw
dacht dat zij lachte. Het was inderdaad heviger dan het spuwen
van den gier, voordat hij sterft.
„En is mijn broer teruggekeerd ?"
„Hij is teruggekeerd, heeft zich verkleed en is weer uitgegaan.
Hij at buitenshuis."
„Waar is Francesca ?"
„Ik geloof beneden in de garderobe."
„Roep haar, zeg dat ze boven moet komen om mij te ontkleeden."
„Zal ik u helpen ?"
„Neen."
Plotseling boezemde zij haar afkeer in. Zij had dezelfde manier
en de zelfde stem als dien nacht te Brescia. Hoe zou zij het verdragen, dat diezelfde hand haar aanraakte ?
„Wat wenscht u te eten ?"
„Niets."
„Eet u niet ?"
„Ik heb geen trek."
„Voelt u zich niet wel ?"
„Roep Francesca."
De kamenier ging heen. Zij bleef alleen in het groote vertrek van
groen damast, dat naar jasmijnen rook evenals des zomers de tuin
te Volterra. Het groote bed was klaargemaakt; het slappe, doorschijnende lange hemd lag op den overslag van het laken, dat met
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kant versierd was. Op de toilettafel glinsterden tallooze voorwerpen
van kristal, van metaal, van ivoor, fleschjes met essence, doosjes
met cosmetiek, kammen en borstels van verschillende fijnheid, in
doozen of versierde étui's, fijner en verscheidener, dan welke
andere ook, alle instrumenten en geheimen, bestemd voor de cultus
van het triomfeerende lichaam.
Voor de laatste maal doemde, door de macht van den haat de
geheele gestalte met de buigzaamheid van een slang, in vol relief
voor haar op. Zij had overwonnen, zij had wederom overwonnen!
Weer had zij het razende dier als dronken gemaakt met haar
wellust en haar bedrog! Zij was gezond en wel. Het uur van gevaar
was voorbij. Niet in razernij neergesmakt, niet neergeworpen op het
plaveisel, maar geloofd, vertrouwd, maar hernomen, met woede
en verontwaardiging tegen de aanbrengster. Schaamtevolle beelden
kwamen de ongelukkige voor den geest. Zij zag weer het woedende
dier stralen uit het gelaat, van het voorhoofd tot de keel van hem,
dien zij had liefgehad boven leven en dood. En uit den woesten afkeer ontsproot kracht; werden de spieren van haar rug recht. Een
centrum van vermetele kracht vormde zich opnieuw in haar ziel;
een trotsche minachting vlamde over het smalle magere gelaat en
onder de massa van het haar, rond het voorhoofd geplant als een
kussen, liggend op een hoofd, dat een zware last moet torsen.
Plotseling dacht zij er aan, dat zij geen wapen had en dat zij een
wapen noodig had. Afgaande op een duidelijke herinnering, zocht
zij hier en daar. Dat, wat zij zocht, zag ze schitteren : een turksche
dolk met een handvat van chalcedoon, reeds toebehoord hebbend
aan Andronica Inghirami, wier naam uitgesneden is in den gebarsten steen van een architraaf, in de Badia, te samen met den
naam van Ugo Riccobaldi op een schild met drie sterren. Zij nam
den dolk en verborg hem, ze ging weg en keerde naar haar eigen
kamer terug.
Zij waakte over zich zelf als een krijgsman, die vreest, dat een
laffe gedachte zal heendringen door de opening van zijn helm.
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Zij had geen medelijden met zich zelf, noch met iemand anders,
behalve met Lunella. Zij weerstond de verleiding om haar nog
eenmaal te zien ; zij weerstond ook een andere wanhopige verleiding, die haar één oogenblik overviel ; om het kind niet te laten
in het huis der schande, om haar met zich mee te nemen, waar geen
enkele ontheiliging haar kon genaken. „God behoede je ! God redde
je ! Als de ziel onsterfelijk is, zal ik zelve je behoeden zooals ik zoo
straks gedaan heb, toen je mij niet zag."
Zij wist hoe een lijk wordt afgelegd voor de begrafenis : zij herinnerde zich haar moeder. Zij maakte haar jong lichaam gereed,
haar lichaam, dat mager en sterk was als dat van een onbuigzame
Martelares. Zij reinigde het. Zij liet zich geduldig kammen. Zij
koos het mooiste uit van haar witte gewaden. Zij vermeed het
om in den spiegel te kijken om er niet toegebracht te worden, haar
jeugd te beklagen. Maar zij was zoo mooi in haar stralende strengheid, dat het kamermeisje een woord van bewondering niet kon
weerhouden.
„Ga met God, Francesca."
„Zult u mij morgen roepen ?"
„Ik zal roepen."
Alleen gebleven, sloot zij de deur. Zij haalde den dolk van Andronica te voorschijn ; trok hem uit de scheede, bewonderde hem
en beproefde den punt op den nagel van haar duim. Een huivering
rilde door al haar vleesch, maar haar hart bleef moedig. Zij legde
het zwaard naast den ruiker rozen, om het te wijden. Zij verjoeg
de laatste onaangename beelden, die nog trachtten haar te overvallen. Zij wilde slechts haar aandacht schenken aan een beeld.
„Hier ben ik. Ik ben gereed."
Zij zag weer den held, die uitgestrekt ter neer lag, gehuld in
de roode seinvlag, om het hoofd de zwarte lap, zóó gebonden,
dat de wond aan de slaap verborgen bleef. En het visioen werd
zoo duidelijk, dat het was, alsof het ruwe veldbed naast de maagdelijke legerstede stond.
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Zij ging naar het venster en opende het: de nacht was helder
van sterren, maar koud boven de donkere tuinen van cipressen
en laurierboomen. Met haar oogen van onkwetsbaar email begroette zij de jonge sterren in den lentehemel; zij herkende de
Groote Beer, en de Pleiaden ; terwijl haar hand de kracht van haar
hart voelde kloppen in haar zij.
Zij liet het venster open. Zij deed alle lichten uit, op één na bij
haar hoofdkussen. Zij trok haar kousen uit, ging op het bed liggen,
strekte zich uit, en voegde de voeten bijéén. Zij hief haar bovenlijf
op om op de naakte saamgevoegde voeten de rozen te leggen als een
bruid van den dood.
Zij deed de laatste lamp uit. Het kostbare gevest van den dolk
nam zij stevig in haar hand; zij vleide haar hoofd weer neder op
haar haren, die zoo trotsch waren, dat zij zich schenen te voeden
met haar moed.
Toen voelde zij, dat zij mooi was, dat zij de schoonheid bezat
die zij door haar tranen heen, slechts gezien had op het gelaat
van den nederliggenden held.
En het overige was stilte.
Kort na de heftige woordenwisseling had Paolo Tarsis zijn huis
verlaten. Hij had al zijn kracht bijeen gezameld om zijn smart en
zijn woede te beheerschen. Vóór zich naar de geheime samenkomst
te begeven, had hij geaarzeld. Toen had hij besloten het waagstuk
onder de oogen te zien. In zijn hevige smart verdiept, wachtte hij
haar af.
Zij naderde met een van die luchtige bewegingen, die haar
steeds een gelijkenis gaven met Ornitio ; met haar mond goed
zichtbaar door haar sluier heen, met iets onstuimigs en bevalligs
in al de plooien harer kleeren.
„Aini, Aini, hier ben ik. Sliep je ?"
Hij was niet opgestaan, noch haar tegemoet geloopen; evenmin
had hij haar oogenblikkelijk omgeven met zijn onuitputtelijke
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begeerte, niet met ongeduldige hand haar sluier opgelicht om haar
lippen te verslinden, of haar nog hijgend neergeworpen op den divan, als een misdadige geweldenaar, en aldus opnieuw haar angst
wekkend, een angst, die haar meer genieten deed dan alle teederheid. Waarom ? Was hij al wachtend op haar, ingeslapen ? was
hij nog suf van de slaap ?" Nog verblind door het licht van buiten,
zag ze hem niet duidelijk op den divan, die geheel in schaduw
was gehuld. Haastig ontdeed zij zich van sluier en van hoed; toen,
haar handschoenen uittrekkend, naderde zij hem, boog zij zich
zwijgend over hem heen. Nu niet langer verblind, ontdekte zij
plotseling die strakke oogen, die haar aankeken; en zij uitte een
lichte kreet.
„Ah, Paolo ! Wil je me angst aanjagen ?"
Het was evenals op dien dag aan zee, toen zij bij het venster de
piepende zwaluw had opgeraapt.
„Neen, neen. Je weet, hoe bang ik ben. Kijk mij zoo niet aan!"
Zij ging achteruit met een zenuwachtigen lach, evenals dien
dag, toen zij in haar bevende handen de lauwwarme gevangene
had genomen.
„Waarom doe je dat ? Je weet, dat ik het niet wil. Ik wil niet,
dat je mij zoo aankijkt Paolo." En even als toen leek haar lachen
wel snikken.
Zij ging achteruit, maar hij stond niet op. Een gemeen woord,
waardoor zelfs een deerne onteerd wordt, klonk ruw tusschen de
vier muren. Toen was er een pauze als na een slag die raak was.
„Wat zei je?"
Zij was nog niet neergeveld ; maar toch was er iets van haar op
den grond gevallen, ofschoon zij zelf nog op haar voeten stond.
Haar beenen verstijfden ; haar hart scheen zich terug te trekken in
haar rug, als was het een aanhangsel van haar wervelkolom en
leeg van bloed. Had zij verkeerd verstaan
Het lage woord klonk voor de tweede maal, nog ruwer.
„Ben je gek geworden ?"
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„Neen. Ik zeg je alleen maar precies wat je bent."
En voor de derde maal, sloeg de vervloeking haar tegen het
gelaat.
„Ga nu heen."
Hij stond dreigend op.
„Ben je gek geworden ?" herhaalde zij, met een stem, die
stamelend tusschen haar kaken doorbrak.
„Ga heen, als je niet wilt, dat ik je op straat smijt."
,,Paolo, Paolo!"
Opééns had zij het begrepen. Zij voelde haar schuld in haar
ruggemerg, dat tegen haar opstond. Het gezicht scheen als vernield, gelijkend op een handjevol asch. In haar was niet een ader,
die niet leeg was ; geen gewricht, dat niet losliet ; geen spier, die
niet trilde onder haar huid, waaruit alle warmte was weggevloeid.
Zij was ontworteld, verloren, niets meer dan wat puin, goed om
neer te smijten op straat. En een kracht gereed om haar te redden
steeg diep uit haar op, een kracht, die haar hart weer vereenigde
met haar borst, die haar aderen vulde, haar gewrichten weer
herstelde, en haar spieren weer staalde ; een kracht, die haar gelaat weer kleurde en haar stem weer uitdagend deed worden : de
levende en de onoverwinlijke kracht van de leugen, machtiger dan
zenuwen, spieren of bloed. De man, die haar vernietigd had zag
hoe zij zich verveelvoudigde, als een monster, dat verbrijzeld,
weer herboren wordt, en zwelt en zich vertakt in meerdere vermetele voelhorens.
„Welk een waanzin heeft je zoo opééns in zijn macht gekregen ?
Wat hebben ze je te drinken gegeven om je zoo afschuwelijk te
maken ? Je beleedigt me, je jaagt me weg; en je meent, dat het
onnoodig is, een reden hiervoor op te geven. Je bent niet wijs.
Ik heb medelijden met je."
Haar houding ademde de verontwaardiging uit, die gloeide in
haar woorden. Zonder kreet, bijna zonder nadruk, bevestigde hij:
„Ik heb gezegd, wat je bent. En niemand van jou soort komt
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je in schaamteloosheid nabij. Je bent niet waard, dat ik spreek."
„Ik eisch, dat je spreken zult."
„Wat je gedaan hebt, weet je zelf heel goed."
„Ik heb mij mateloos aan jou gegeven. Dat is mijn fout."
Zij stond een eind van hem af ; maar hij wilde haar nog verder
van zich scheiden; haar van zich afduwen in de afgrijslijkheid,
haar zien verdwijnen. En zij was er nog steeds, dààr voor hem,
als het eenige levende wezen in het Heelal ; het eenige ding, dat
op zijn weg lag. En er was voor hem slechts één uitgang, één weg,
slechts een horizon, en zij bewaakte die. En hij voelde, dat hij
haar niet kon neerslaan, zonder eveneens te vallen en zich zelf
in haar te vernietigen.
Hij zei, met harde en snelle woorden, die door zijn tanden
heenkwamen, zooals brandende stukken steenkool doorglippen
tusschen de vingers, die ze verzamelen, die zich schroeien om
brand te vermijden.
„Zoo weinig weet je maat te houden, dat je zelfs een minnaar
hebt in je eigen huis; hem die naast je leeft, heb je zelfs slecht gemaakt onder de oogen van je zusjes "
Zij sprong op en kreet met teugellooze verontwaardiging:
„0, dat is slecht, waanzinnig slecht ! Hoe durf je mij die monsterlijke verdenking in het gelaat slingeren ?"
„Het is geen twijfel, het is zekerheid."
„Waanzinnig en slecht !"
„Je hebt er zelf een genot in gevonden om de verdenking op
te wekken en te doen toenemen, door de kwaadwillige razernij van
je lusten ; hoe dikwijls niet, en op hoeveel dubbelzinnige wijzen?
Je weet het wel. Ik herinner het mij. Ik draag de wonden ervan.
Maar ik dacht, dat jij je opwondt met het spookbeeld van schuld,
voor een van je wreede perverse begeerten. Ik dacht niet dat er
zooveel dubbelzinnigs kon zijn in een wezen, dat zich iederen dag
wringt in mijn armen als in doodsangst, en mij iederen dag meer
vraagt, en zich met meer woede geeft
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Jij zelf verdedigt mij. Hiermee verdedig jij zelf mij, en toon je
je eigen waanzin aan."

„Tot alles in staat ! Weet je 't nog ? herinner je den weg naar
Mantua ? Dit antwoordde je mij, dit verklaarde je mij. En met je
duistere woorden beloofde je mij smart en schande en bedreigde
je mij met alle kwaad. Ach, had ik je maar neergeworpen in het stof,
mij zelf met jou verbrijzeld tegen de boomstronken, jou trouweloosheid en mijn verdriet tot niets gemaakt."
Zij luisterde strak toe. Iets als een golf harer ziel steeg van binnen in haar en omsluierde haar schaamteloosheid. Haar leugen
woog nu zwaar op haar hartstocht. De noodzakelijkheid om de
schuld van zich af te werpen vernederde haar. Die man vol smart
en toorn, scheen haar even als ieder andere man, in zijn verwijten,
zijn minachting en zijn kastijding, onbeholpen en wijfelend toe.
Zij had willen antwoorden : „Het is waar. Ik herinner het mij."
En ook: „De liefde, die in mij leeft, verveelt het nooit te herhalen:
Pijnig mij meer, pijnig mij steeds meer. Ach, waarom ben je als
alle anderen ? waarom is je jalouzie zoo blind, zoo verscheurend ?
Ik heb je lief tot in den dood. Dat is zeker. Indien je nu werkelijk
de kracht had mij weg te jagen, of te vluchten, zou ik niet weten
hoe verder te leven. Datgene wat van mij je het meest brandt en
kruisigt, mijn lichaam, zou verdorren, als het zich niet meer voeden
kon met het jouwe. En toch, de daad, waarvan je mij beschuldigt,
heb ik gedaan ; en ik zou mij niet willen verontschuldigen. Ik
heb het gedaan uit liefde tot de liefde, want het is niet waar, dat
de volmaaktheid der liefde ligt in de vereeniging van twee; en de
mannen weten dit, doch durven het niet erkennen. De liefde, als
alle goddelijke machten, bereikt slechts in waarheid haar toppunt
in een drie-eenigheid. En dit is geen pervers betoog, geen spel van
trouweloosheid in mij, maar een woord, bezegeld met het martelaarschap, met het hartebloed. Zulk een liefde minacht het geluk
voor een onbekend iets, dat oneindig veel hooger staat ; waarnaar
de ziel voortdurend verlangt, vervuld van de reinste der smarten,
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dat is de wanhopige smart ; terwijl de liefde van twee menschen
een juk vraagt, waaronder zij altijd gebukt gaat, waardoor zij
steeds wordt gebogen naar stof of naar modder, en waarschijnlijk steeds moet worden geleid door den hardvochtigen veedrijver.
Ach, wanneer zal eindelijk de minnaar niet meer de domme vijand zijn maar de bedachtzame en hartstochtelijke broeder ? Ik
weet het, ik weet het, je kunt het niet begrijpen. Het zal je lichter
vallen bij het vliegen de sterren aan te raken, dan mijn geheim te
benaderen. Geen enkel woord, geen enkele traan zal je ooit kunnen
overtuigen, dat ik niet toegegeven heb aan een lage ondeugd,
maar aan dien goddelijken geest van lijden, dien ik in mij draag.
Ik heb geen genot gezocht en evenmin gegeven; maar jij hebt in
mijn trillende hand een andere hand genomen om neder te dalen
en den bodem te vinden van den afgrond, of misschien van den
onderaardschen tempel. Ik heb geen daad gedaan van vleeschelijke
begeerte maar van droevige wijding. En ook voor jou, zwijgende,
die slechts spreekt om te beleedigen en te razen, ook voor jou ben
ik een ervaring: geen geluk en geen leed, maar een ernstige ervaring."
Peinzend, met gebogen hoofd, deed zij enkele schreden naar den
divan: zij viel er op neer, achterover en bedekte haar gezicht met
de handen. Haar bleeke hals, haar vlakke schouders, de holte in
haar lenden, haar middel, haar heup, haar lange dij en het scheenbeen, onder de opgeschorte rok, waren zichtbaar. Zij was verdiept in hare wonderlijke gedachten; maar daarmede kwelde zij
den man.
„Zwijg je ?" zei hij bot, terwijl hij zijn hevige begeerte om zich
op haar te werpen en haar te mishandelen beheerschte. „Nu,
zwijg je ? Beken je ?"
Zijn ingehouden drift vermoeide haar; die schorre vragen putten
haar even erg uit als een helsch lawaai. De kracht van den leugen
ontvlood haar. De gedachte, een welsprekende verdediging te
moeten voeren, werd haar ondragelijk. Achterover, bijna in een
20
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houding van uitnoodiging tot begeerte, bedwong zij den opstand
van haar innerlijk leven, waarin de golven gedurig beukten, en
losbarstten en schuimden over den rand v an een spelonk, in welks
diepte de Sirene van het niet gehoorde lied verborgen was.
„Sinds hoelang duurt dat afgrijselijke ?"
Zij had medelijden met hem, nu hij op dat punt zoozeer leek op
een ander man, op een anderen minnaar, die, meenend bedrogen
te zijn, haar zou zijn aangevallen bijna met dezelfde vragen, met
dezelfde gebaren.
„Misschien reeds, voordat je mij ontmoet had en verleid,
had je hem slecht gemaakt. Reeds op dien dag te Mantua, was
er al in zijn gemaaktheid iets zinnelijks .... "
Zij kon dit scherpe verwijt niet verdragen, dat niet uit boosheid
voortkwam, maar uit slecht bedwongen begeerte ; een smart,
die klein was, zooals elke vleeschelijke pijn, als een brandwond, een
ontwrichting, een snee. Weer zag zij den man klein worden, vervormd in een gevaarlijk dier ; zij zag de Liefde gaande op vier
voeten, en beroofd van zijn schoon voorhoofd. „Ach, zeg mij de
beleedigingen niet, die je iedere andere vrouw zeggen zoudt om
haar te onteeren! Maar geef mij een woord, dat bij mij ingaat
zooals ik ben, dat mij treft, zooals ik ben, dat door me heengaat en
mij ontroert en uit de diepte van mijn wezen die onbekende
kracht rukt, die mij ziek maakt ; die verborgen nieuwheid die mij
koortsig maakt als een loot, die op het punt is van te ontspruiten en
zich te herscheppen. Geef mij dat woord ; of anders zwijg en sla mij !"
En het voorhoofd van haar broeder en de groote weemoed van die
zoo doordringende oogen, en de ontevreden en begeerige lippen,
en al de lijnen van gedachte en van raadselachtigheid, al de vlammen van vreeslijke vroegrijpheid doken op in tegenstelling met de
ruwe onderdrukking, die haar zelfs de kracht tot liegen ontnam
Zij luisterde niet meer, maar hoorde in de stem het gesmoorde
gebrul van begeerte.
„Antwoord je niet ?"
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Plotseling had hij haar bij haar schouders gegrepen en schudde
haar heen en weer. Zij bleef willoos en wachtte. Hij liet haar los,
en ging achteruit, met een huivering: „Ga weg," zei hij, „ga weg,
ik wil je niet dooden."
Zij stond op en zei:
,,Ik ga."
Zij stonden tegenover elkaar. Zij keek hem niet aan, maar zij
wist, dat zijn gansche leven gericht was naar een noodlot, waar
tegen menschelijke noch goddelijke kracht zich zou kunnen verzetten.
„Ik ga."
Zij keerde zich oxn; om haar handschoenen te krijgen, en haar
hoed en haar sluier.
„Vaarwel."
Het vaarwel bleef haar tusschen de tanden steken. Want de
man had zich op haar geworpen, had haar aangegrepen, in de worsteling was zij gevallen. En met zijn vuist sloeg hij haar in het
gezicht, op haar armen, haar borst, terwijl hij het gemeene
woord uitbrulde.
Zij gilde niet en verdedigde zich niet, maar bij iederen slag kermde zij met een onderworpen klacht, bijna een smeekbede zonder
klank, die leek op de zucht waarmede zij het wonder van den eersten kus, begeleid had, zwak als het gesteun van een ziek kind. Zij
proefde de bekende zoetachtige smaak in haar mond, en niet slechts
van één druppel; en toen voelde zij, hoe de mond van den ander
zich op de hare drukte, zwaarder dan zijn vuist, en de slagen hielden op. En in den bleeken schijn van de schemering, diep in de
kamer van liefde, tusschen de vier wanden, die als vier stille en
donkere getuigen waren, was er een woeste vereeniging van twee
vijanden, die lichamelijk aan elkander verbonden waren. De een
schreeuwde, alsof hij van binnen uit elkaar werd gerukt ; hij hief
zich op, doch viel weer neer. De andere schudde zich met een gerochel, dat overging in een geween, nog onmenschelijker dan zijn
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kreet. En beiden bleven neergesmakt liggen op den grond, in den
violetachtigen schijn; beiden voelden, dat ze nog leefden, maar
bezoedeld ; met tusschen hen in iets, dat dood was ; met de overblijfselen van een somberen moord tusschen hun gescheiden lichamen. En zij hield niet op met weenen.
Door de vensterruiten scheen het blauw steeds donkerder ; de
schaduw verdichtte zich in de plooien der gordijnen, in de hoeken,
onder de deuren ; het stadsgeraas klonk vaag in de stilte. En zij
hield niet op met weenen. Haar weenen was als dat van Lunella;
het was als een stroom, die overloopt, teugelloos. De snikken, die
elkander snel opvolgden schenen haar te verstikken, haar gezicht
scheen zich in haar tranen op te lossen.
Op handen en voeten kroop hij over het tapijt. Het eerste geklep
van het angelus steeg op in de schaduw die donkerder werd.
Toen bleef hij stil liggen omdat een nog heviger uitbarsting
van weenen hem zijn kracht ontnam, hem ontzenuwde en
ellendig maakte.
„Isabella!" riep hij, sidderend over al zijn leden.
Zij hield niet op met weenen. Hij stond op, en wankelde tegen
den muur aan. Een straaltje licht verhelderde de kamer. En toen
zag hij de vrouw ellendig op den grond liggen, in elkaar gedraaid,
inééngedrongen als een arm verschrikt dier ; het gelaat verborgen in
haar gekruiste armen. En zijn hart brak.
„Isabella!"
Hij knielde naast haar neer en trachtte haar onder de armen
op te beuren, die ze hardnekkig voor haar gezicht hield ; hij zag
haar mond vol bloed en tranen.
„Vergeef mij, vergeef mij !" barstte hij wanhopig uit. „Het is
waar, ik ben gek en slecht. Het is waar. Vergeef mij, vergeef mij,
Isabella!"
Hij was krankzinnig van berouw, van medelijden en hartstocht.
Bevend nam hij haar armen weg en ontdekte de merkteekenen van
zijn slagen, hij zag het geheele arme, mishandelde gezicht, door-

309
weekt van tranen alsof ze van uit de oogleden onder haar huid gestroomd waren.
„Vergeef mij! Vergeef mij !"
Hij wrong zich in droefheid, terwijl hij haar de handen toestak `.
met een smeekende stem, waarin zijn geheele ziel lag, zei hij:
„Vergeef je mij ?"
En uit al die tranen, uit die wangen, waarin de tranen voren en
groeven hadden gemaakt, uit die kin, die in het afgrijslijke uur
scheen vermagerd, uit haar persoonlijkheid, verzwakt en verwrongen door smart, vormde zich iets korts en vaags, iets vluchtigs
en eeuwigs, iets dat alledaagsch was en toch onvergetelijk:
een blik, dien blik.
En dit was alles. Zij bleven liggen, de een tegen de andere, daar,
waar zij dien donkeren moord hadden gepleegd ; naast elkander,
sprakeloos, overwonnen door een liefde, die sterker was dan hun
liefde en die misschien teruggekeerd was uit het oord der verscheurde en verlaten schoonheid.
„Heb je me lief ?" vroeg hij met een zucht, waarin hij zijn geheele leven uit ademde.
Zij vleide zich tegen hem aan in een houding van overgave, die
bij haar steeds onweerstaanbaar was ; waarin zij gelijk werd aan
natte kleederen, die zich vast sluiten om de ledematen, of aan olie,
die den vorm aanneemt van de lamp, waarin zij tot rust komt en
glanst.
„Sta op," smeekte hij, kom. Laat ik je dragen."
En nog nederiger smeekte hij : „Laat mij je uitkleeden en wasschen ?"
Zij zei: „Het is laat, ik moet gaan."
Toen zij opstond overviel haar een korte flauwte. Bijgekomen,
keek zij verbaasd en achterdochtig om zich heen ; tuurde onderzoekend in alle hoeken. Toen, op een wijze, die niet haar eigene was,
alsof ze een ander was geworden of droomde, zei zij:
„Ik moet van avond vroeg weg. Ik moet weer heel gauw thuis
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zijn. Ik zou wel eens buitengesloten kunnen blijven. Het is vandaag
Vrijdag. Ik had niet uit moeten gaan. Ik zal de deur gesloten vinden
en op straat moeten blijven. Zij zullen mij niet meer binnen laten.
Het is zeker dat zij mij bespionneeren. Vast en zeker weten zij,
dat ik hier ben. Ik zal niet meer op tijd kunnen zijn. Ze zullen mij
buiten laten ...."
Haar woorden werden onsamenhangend. Het scheen, dat een geheimzinnige vrees haar gedachten oploste.
„Isabella, wat bedoel je ? Hoe kunnen zij je buitensluiten ? Wie ?"
Snel antwoordde zij:
„De jakhals. Mijn vader en de jakhals."
Toen schudde zij zich en knipte met de oogleden om iets dat haar
beangstigde weg te jagen ; zij drukte den rug van haar hand tegen
haar mond, en keek toen, of er ook een bloedig spoor op was
achter gebleven. Hij bestierf het van angst, van schaamte en van
teederheid, toen hij het misvormde gezichtje zag met de roode en
gezwollen oogleden, en den gewonden mond.
„Isabelle !" riep hij, zooals men iemand roept, die men wekken
wil.
„Hier ben ik," antwoordde zij.
„Het scheen mij toe, alsof je vreemde dingen zei."
„Wat zei ik dan ?"
„Kom. Laat mij je uitkleeden en wasschen. Blijf hier bij mij. Ik
smeek het je. Rust hier naast mij. Ga niet heen. Van avond kunnen
wij onmogelijk van elkander scheiden."
„Maar ik moet gaan. Zij wachten op me."
„Van hier uit kun je Chiaretta waarschuwen. Ga niet heen, verlaat mij van avond niet, Isabella."
Hij liefkoosde haar wanhopig. Zij liet zich overtuigen en in het
naaste vertrek voeren. En gedurende een oogenblik verkeerden zij
in een illusie. Zij meenden op een van hun geheime feestelijke
avondjes te zijn, wanneer de kamers vol waren van bloemen, wanneer zij aten aan een tafelje, met lekkernijen bedekt, wanneer zij

311
zich uitkleedde en geheel naakt bleef onder haar lange gazen
sluier, die nu eens gekleurd was door een gnoom en dan weer door
een elf.
Hij ging even weg, om zijn bevelen te geven aan de handige en
bescheiden vrouw, die hen bediende. Toen hij weer binnenkwam
vond hij Isabella bezig de merkteekens van zijn slagen nauwkeurig
in den spiegel te bekijken. Op haar voorhoofd was een lange roode
schram ; en een andere op haar hals ; haar bovenlip was zwartachtig
opgezwollen, en hier en daar waren donkergekleurde plekken. Zonder zich om te draaien, glimlachte zij in den spiegel ; bij het samentrekken deed haar lip haar pijn.
„Wat zal ik zeggen, als men er mij naar vraagt ?"
Toen keerde zij zich om en voegde erbij:
„Vana zal het mij niet vragen ; zij zal het raden."
Angstig stond zij op.
„Ik moet Chiaretta waarschuwen."
Nadat zij gesproken had, bleef ze in gedachten verdiept voor
het toestel zitten met haar wang tegen den zwarten spreekbuis,
en luisterde. Zij sperde in haar angst haar oogen wijd open en zei:
„Ik heb verkeerd gedaan hier te blijven."
Hij zag iets ongewoons in haar.
„Maar waarom ben je toch zoo onrustig ?"
Het was niet haar gewone onrust, die hij wel kende, maar een
andere, die zich uitte in beginnende gebaren, in kleine spierbewegingen, in vluchtige blikken ; die haar niet eigen waren. Tusschen
haar gelaatstrekken, die al veranderd waren door de mishandeling
en door het weenen, bewoog zich nu en dan een bijna onmerkbare
lijn, komend en weer verdwijnend, die vreemd was aan dat gelaat.
Hij keek haar met onvermoeide aandacht aan, zonder eigenlijk te
weten waarom.
„Iaat ik je helpen uitkleeden."
Zij had hem haar rug toegedraaid om zich te laten helpen en
zei plotseling, ernstig zonder bitterheid:
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„Vana heeft me bij je beschuldigd."
„Neen; je vergist je."
„Nana is vandaag hier geweest."
„Je vergist je."
„Arme, lieve kleine !"
In haar toon lag droefheid en oneindig medelijden. En hij onderging, toen hij haar naaktheid zag, een nieuwe huivering.
Hij had haar, treurig, blij, teeder, zinnelijk, toornig en wreed
gezien; in alle stemmingen had hij haar gezien, maar nooit zóó.
Het was een berustende ernst, rustig en zelfbewust.
„Zie je ?" zeide zij en keek op haar arm naar een vlek, die
donker was als inkt. „Mijn ware bloed is zwart."
Zij had haar armen uit de mouwen getrokken, haar armen,
die niet week waren, maar stevig, en de grootste frischheid van
het leven in zich schenen te dragen, als een bloemguirlande, die
eiken morgen verfrischt wordt. Haar breede schouders doken op,
naakt, en op haar breede borst waren de boezems klein; die borst,
breed als die der muse van den zang met de beenderen duidelijk
zichtbaar onder de dunne spieren. Haar hemd was zeer fijn en
omrand door borduursel, het corset was zacht en volmaakt, als een
bloemkelk, vernuftig en kostbaar, en met gespen en knopen waren
de kousenbanden eraan vastgemaakt ; al wat haar omhulde deelde
in haar intieme bevalligheid en scheen rijker en uitgezochter te
worden, hoe meer het haar huid naderde ; maar nu viel het van
haar af als een slap omhulsel, niet passend aan dat lichaam evenmin als aan een standbeeld van strenge lijnen, het scheen bijna, alsof
het werd afgeworpen, door een trotsche ernst die reeds groeide
en ieder relief polijstte, totdat het versteend was. Toen zij, na haar
schoen te hebben uitgetrokken, machinaal het gewone gebaar
maakte en aan de punt van haar kous trok, die aan de nagel van
haar grooten teen was blijven hangen, was hij daar verbaasd om,
wijl het hem een kleine vrouwelijke beweging toeleek, in tegenspraak met wat zij nu was. En, neerknielend, trok hij zelf haar de
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kousen uit. Toen was zij geheel naakt, doch zij glimlachte niet.
„Ga nu heen," zei zij.
Zij kwam weer in de kamer, waar de kleine tafel was gereed gezet, gekleed in een tunica met duizend plooien, die wanneer zij ze
niet aan had, in elkaar vielen als rechte koorden, maar die, wanneer
zij ze handig over haar hoofd wierp, uitéénvielen in den vorm
van tallooze waaiers. De tunica, die zij nu droeg was van donker
blauw, met groene takken doorweven, de zoom op phenicische
wijze, versierd, met polypen-figuren, in bloedroode kleur.
„Anjelieren van Boccadarno ?" zei ze, toen ze op de kleine tafel
de groote bloemen met de gekrulde blaadjes zag.
Het vuur van de opwinding was weer in hem ontbrand.
Zij at met tusschenpoozen, soms met een plotselinge gulzigheid,
soms met pijnlijken afkeer. Op haar voorhoofd was de roode
schram, op haar arm de donkere vlek, op haar lip de zwartachtige
zwelling. De stilte werd zoo nu en dan onderbroken door wat
gepraat van menschen, die uit een naburig theater kwamen.
„Herinner je je nog den avond, toen ik je met mij verloofde ?
Ik noemde je Madschnun. Ik vertelde je het verhaal van de bevrijde
gazelle, en sprak tegen je over mijn jasmijnentuin. Weet je het

nog?"
„Ja," antwoordde hij, met dat gezicht, dat de kleur had aangenomen van de beenderen, waarin het gebeeldhouwd was.
„Toen sprak ik met je over Vana, over Vana's hartstocht. En
van dit lila zakdoekje, dat met jasmijn geparfumeerd was, en dat
ze mij te Mantua gegeven had in de kamer van het Labyrinth, om
het bloed van jou eerste kus mee af te wisschen. Weet je 't nog ?"
„Ja," antwoordde hij, met een doffe dreun in zijn borst, in zijn
ziel de stem hoorend van het olijfkleurige meisje, alsof de klank
ervan hem door een stormvlaag werd toegevoerd.
„Ach, waarom is zij nu niet voor de tweede maal gekomen met
haar zakdoekje en heeft ze het mij weer aangeboden om mijn
mond af te vegen, die bloedde onder jou vuist, Aini ?"
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Zonder sarcasme of bitterheid en zonder wrok sprak zij en zonder
glimlach ; maar met berustenden, kalmen en sterken ernst. Hij
moest zich zelf nu meer geweld aan doen dan indertijd in Luzon,
toen hij, geketend en door honger gekweld, zich voornam zijn
martelingen onder de oogen te zien, zonder met de wimpers te
knippen.
„Morgen zal er geen bloed meer zijn ; maar ik zal gaan en ik zal
zeggen: Kijk naar mijn mond, zusjelief. Het is niet de kus geweest
van hem, dien je liefhebt. En ik zal haar zoenen, omdat jij me
dan niet meer kussen kunt, Aini."
Hij durfde haar niet in de reden te vallen, ofschoon hij ondraaglijke kwellingen leed. Zij had een der groote anjelieren bij de
steel vast genomen en legde haar voor zich neer op tafel, die bedekt
was met vruchten, confituren, lichte wijnen, kristal en zilver. Door
de zwoele lucht ging iets als het gedreun van een keerend noodlot.
En hij zag weer haar gelaat van toen, het uitdagende, zenuwachtige gezicht, hermetisch omsloten door de zwarte vlechten; met
het gouden licht op haar hals en in haar oogen, het gezicht der
geduchte verleidster. Maar geheimzinniger was wat hij nu tegenover zich zag ; dat gelaat geteekend door de slagenvaneenmoordlust,
die hij niet had kunnen onderdrukken ; het gelaat, dat hij geslagen en geliefkoosd had; en dat noch door de slagen, noch door de
liefkoozingen hem meer nabij was gekomen. Het was altijd nog
teer, maar ver weg, vaag, weg in een diepte, waarin hij niet afdalen
mocht, hij, die wel gedaald was tot op den bodem der zee.
, Misschien heb ik je van haar gescheiden ? Heb ik jou van haar
weggenomen ? En hoe had ik dat kunnen doen, als jij niet reeds
van mij geweest was ? Zeker, dien avond aan het zeestrand, toen
ik je sprak over de liefde van mijn zuster, vond je mij vreeselijk.
Ik voerde je tot haar en zei tot haar: Maak dan dat hij je liefkrijgt.
Je vond mij vreeselijk. Maar wie kan ooit oordeelen, waar het
genot eindigt, en de pijniging begint, en waar het kwaad eindigt,
kwaad te zijn en het goede, goed ? En op welke wijze een nieuwe
?
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schaamte, een nieuwe liefde schept ? En waarvan de liefde leven
moet om te behagen aan den dood ? Hoe doe jij om te veroordeelen

en te vergeven ? Niets is zeker dan de wreedheid en de honger van
het hart ; en het bloed en de tranen, en het einde van alles ; en
evenmin weet men wanneer men weenen moet. Maar misschien is
er een leed te ontdekken, dat nog verder verwijderd is. Ken jij
mijn leed ?"
Zij verkeerde in een van die oogenblikken, waarin zij buiten
zich zelf trad en den hemel overmeesterde zooals een Titan doet,
en zooals de knie, de schouder of de arm, en de borst van Aurora
dat doen.
„Ach kom !" zei zij terwijl zij opstond en haar minnaar bij de
hand nam. „Ik wil je nog eens in mijn armen houden."
Zij trok hem in de andere kamer, naar het groote groene bed,
dat hun onrust kende en hun slaap, die even wellustig was als hun
harsttocht ; en hun ontwaken, steeds opnieuw door begeerte doorschokt.
„Kom. Ken mij geheel, voordat je mij verlaat. Adem mij in.
Zoek mij. Het is onze groene spelonk. Denk dat wij onder in den
oceaan zijn ; dat de oceaan ons verbergt, dat niets anders ons omgeeft. Zet jou leed naast het mijne. Ach, voel je niet, voel je dan
niet, dat het mijne grooter is ? Voel je niet, hoe mijn bloed toeneemt, hoe mijn aderen zwellen, hoe mijn beenderen sterker worden ? Het schijnt mij toe, alsof ik weet niet welk wonderlijk wezen
uit mij wil geboren worden. Voel je het ? Slaag je er in het te omhelzen ? Ach, neen, dezen nacht kun jij mij niet in je armen nemen ;
maar ik jou wel."
Werkelijk scheen het hem toe alsof zij zeer groot was geworden,
zóó groot, dat zijn liefkoozing haar niet meer genaken kon. Waarlijk, zij was als de Aurora, gebeeldhouwd uit de massa der menschelijke smart, met slechts onder haar borsten den gordel, die is als
de cirkel welke de wereldsfeer in dag en nacht verdeelt ; de Aurora,
die niet maagdelijk is, maar )nvruchtbaar en uitgeput door den
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voortdurenden angst van haar niet tot uiting komend moederschap.
„Ken mij," zei zij ; „ken mij , voordat ik mij van je scheid, voordat je mij verlaat. Zet je leed naast mijn leed. Tracht mij te schudden en mij op te lichten om de zwaarte te voelen, van wat in mij
zwaarder weegt dan mijn vleesch. Wond mij opnieuw, indien je
nog niet weet, wat mijn bloed wel weet. Doe mij weer pijn, mijn
zoete liefde, doe mij altijd meer pijn, totdat je mij gelijkt; want in
niets kunnen wij zoO gelijk zijn als in de wreedheid ; maar in het
lijden kom je mij niet nabij. Herinner je mijn veeenen, zooals ik mij
het woord herinneren zal, dat je slagen begeleidde .... "
Een razende wanhoop vervulde den man, die geen liefkoozing
kende, waardoor zij voelen zou, dat zij gekend werd. Misschien
sprak zij die woorden slechts om hem haar eenzaamheid te doen
gevoelen.
En zoo nu en dan steeg in den stillen nacht, van uit de nabije
theaters het geraas der menigte als een klaagroep van blinden.
„Hier ben ik. Neem mij ten minste éénmaal, zooals ik ben.
Neem me, mij zelve, en niet de gedaante van je liefde-roes. Laat
ik ten minste éénmaal geheel van jou zijn, bezit mij ten minste
éénmaal!"
Hij kuste haar mond, om haar stem te smoren ; hij nam den
adem van haar lippen weg, den diepen adem, die gekend wordt
door de aderen, door de droomen en de gedachten; hij nam haar
kin met zijn vingers vast, en met zijn andere hand haar hals, evenals hij de eerste keer gedaan had ; hij hield haar zóó en dronk den
adem van haar lippen.
Er was een verrukking over hen gekomen, die buiten allen tijd,
buiten de wereld lag. Zij trachtten uit hun levende zenuwen een
fijner weefsel samen te stellen, zij trachtten, uit hun twee levens,
één Dood te maken, die gelijk was aan een nieuw leven. Zij hielden
niet op, voordat zij gevoelden hoe hun ziel door midden werd gebroken, dwars door hun lichaam heen en zij meenden, dat ieder
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van hen op het punt was de pijnlijke ziele-helft van den ander in
zich op te nemen. Zij hoopten haar te proeven in hun bloed, hun
tranen, en hun zweet. Zij vielen neer, en stonden weer op.
Zij zeide:
„Ken mij."
Zij zeide:
„Zoek mij. Kom mij nabij."
En ten laatste zeide zij:
„Dood mij."
En te vergeefs. Uitgeput vielen zij neer.
Hij bleef liggen als dood. Onrustig hief zij zich op haar elleboog
op ; zij keek naar de muren, luisterde naar den nacht, en trilde van
angstige verwachting. Alles was stil. Het leven in het theater had
opgehouden. Haar waakzaam oor hoorde een licht gekraak in den
kleinen tuin. Den klank volgend, vulde haar hart zich met een
golf van angst ; het stroomde over en ledigde zich.
„Waar luister je naar ?" mompelde hij, zonder zijn oogen te
openen.
Zij keek hem aan. Hij lag op zijn linkerzij, met het hoofd achterover, zijn vuist en pols tegen zijn wang aangedrukt, het eene been
uitgestrekt over het andere en een arm langs de zijde, tot aan de dij,
als een Tebaan, die het doodelijke wapen niet had geheven, maar
de boezem en de klauwen van de Sphinx had beproefd.
Zijn wapens had hij niet naast zich, hij was weerloos ; toch scheen
hij tot een oorlogsras te behooren, van een voortvarend soort,
met de duidelijk zichtbare sleutelbeenderen, waaruit de magere
hals opschoot, met sterke schouders, glad als een steen, met een
stevigen romp, als het karkas van een schip, met magere voeten,
waarop de spieren duidelijk te zien kwamen. Nergens weekheid,
al wat week was, was weggevallen, behalve de monde-vrucht ;
maar er was symmetrie en evenwicht van krachten als in den dorischen bouwtrant, een juiste verhouding in de hechtheid. Zijn oog
was onder den wenkbrauwboog aangebracht, met onmiskenbare
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kracht; zijn voorhoofd had slechts één rimpel, maar verticaal,
scherp in de trekken aangebracht, maar fier als een verouderde
wond; de neus, een recht profiel vormend, was juist, zooals hij zijn
moest om een afscheiding te vormen. Zij keek naar hem, zooals hij
lag, van haar verwijderd, en toch been van haar been, vleesch van
haar vleesch,; zij zag hem eenzaam, met heel het samenstel zijner
lichaamsdeelen opgesloten in de wilde onontkoombare smart.
Was het hun laatste nacht ? Zij trilde in al haar vezelen, en boog
zich over het overwonnen lichaam. En met een stem, die uit haar
diepste zelf kwam, hijgde zij:
„Sterft hij ?"
En zij wist niet, waarom zij het zei. En hij antwoordde niet; doch
strekte zich uit, als iemand, die den geest geeft.
En haar geest verwarde zich. Een wonderlijk gevoel van weeheid was er in haar lichaam. Zij moest zich zelf tot aandacht dwingen, maar zij hoorde niet meer het geruisch van het water, noch
een ander herkenbaar leven. De stilte leefde bedrieglijk, doorkruist door geluiden die van aard veranderden, wanneer haar oor
op het punt was ze te herkennen. Plotseling scheen het haar toe
alsof ze den stap hoorde uit dien nacht te Volterra, dien voortdurenden en onbepaalden stap, die haar toen reeds met schrik vervuld had.
Zij uitte een kreet:
„Vana !"
Zij zag in de schaduw bij de deur de witte gedaante harer zuster,
met loshangende haren, evenals in dien nacht ; met het glanzende
wit harer oogen, zooals in dien nacht; de gedaante keek haar
strak aan, de hand tegen de zij gedrukt.
„Vana ! Hoe kom jij hier ? Hoe ben je binnengekomen ? Vana!"
Zij sprong uit het bed op de gedaante toe, die verdween. Zij liep
den drempel over, ging de naaste kamer door, al roepend. Zij
bevond zich in duisternis en angst.
„Paolo!"
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Hij snelde toe. Hij ving haar op in zijn armen, droeg haar naar
de kussens, en hield haa r in zijn armen.
„Heb je haar niet gezien ?"
Haar kaken beefden zoo, dat ze hakkelde.
„Het is een hallucinatie Isabella. Isabella wees niet bang, beef
niet zoo."
Zelf echter was hij zijn blinde angst niet meester.
„Het was Vana, het was Vana zelf. Ik heb haar gezien. Ik raakte
haar om zoo te zeggen aan. Ze is gevlucht. Ga eens kijken. Misschien is ze daar."
„Je ijlt."
Hij streek langs haar slapen, om te voelen of ze gloeiden. Hij
trachtte haar te kalmeeren.
Zij klaagde:
„Houd me vast. Druk me in je armen." Zij was niet meer het
groote titanische wezen, niet langer de Aurora. Ze was een arm
bevend schepsel, die zich tegen zijn borst aanvleide, een schuilplaats en bescherming zoekend.
„Ik heb het koud."
Haar tanden klapperden nog steeds. Naarmate de nacht groeide,
verminderde de warmte in de kamer.
„Dek me toe. Ik heb het koud." Hij dekte haar toe. Zij kroop
dicht bij hem, stijf tegen hem aan, zoodat het was alsof in haar lijf
de kracht van zijn ademhaling kwam. Zij klaagde soms met het
gekreun van een ziek kind.
„Au!" zuchtte zij, omdat haar kneuzingen haar zeer deden,
en omdat haar smart nu bestond uit veel kleine pijntjes.
Maar langzamerhand ontstond er een zacht welbehagen in haar
evenals bij een enting, wanneer die goed gelukt is en de ingeënte
plant haar aderen verbreidt door die der andere, en éénzelfde
sap beide balsemt en voedt.
„Au!" zuchtte zij ; maar het was niet meer de kinderlijke klacht.
Het was de alarmkreet van een plotseling opkomende wensch.
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Haar bloed nam toe, haar aderen zwollen, en haar beenderen
werden krachtig. En zij werd groot en machtig. En verder trachtten
zij met hun twee levens één dood te vormen, die gelijk was aan
een nieuw leven.
„Er sterft iemand."
Maar zij wist niet, dat ze iets herhaalde wat zij van te voren
gezegd had, en misschien gezegd doelende op een ander mysterie.
Zij vielen neer, en richtten zich weder op. En de nacht groeide. En
zij vielen neer, alsof ze niet meer zouden opstaan. Een dierlijke
slaap viel zwaar neer op hun gloeiende lijven en verpletterde hen.
En door de kieren der blinden trad de dag binnen, eerst bleek,
toen stralend. Een onverwachts geklop op de gangdeur stoorde
hun slaap niet, die in waarheid was de broeder van den zwarten
demon. Toen ze zich heen en weer voelde schudden, schrikte zij
wakker en gaf een gil van nieuwen schrik, omdat zij meende aan
haar hoofdkussen de vrouw te zien staan met de roode gladde
haren, met het gezicht vol sproeten en de albino oogen ; die vrouw,
die de nare lucht van haar gestreepte schort met zich droeg, de
naaister van het laken, waarop zij was ingeslapen.
Zij was het niet, zij was het nog niet.
Het was de bescheiden vrouw, die, toen er geen antwoord op
haar kloppen was gekomen, het gewaagd had binnen te treden en
haar te wekken.
„Mevrouw, mevrouw, daar is Chiaretta. Zij zegt, dat zij u noodzakelijk dadelijk spreken moet."
De ongelukkige zag geen kans om de slaap van zich af te
schudden.
„Chiaretta!" stamelde zij op haar kussen terugvallend. „Wat
wil je?"
„Mevrouw, word toch wakker, word toch wakker!" hield de
vrouw aan.
Paolo had zijn oogen geopend ; en in de onzekere duisternis,
waarin de omsluierde lamp nog brandde, en waarin door de kieren
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de stralen van den morgen binnen schemerden, had hij dien geheimzinnigen luchtstroomgevoeld, die het ongeluk vergezelt. Oogenblikkelijk was hij op, trok een jas aan liep den gang op, waar
Chiaretta was, snikkend en verward.
„Wat is er gebeurd ?"
„De juffrouw. ... "
„Vana ?"
Eerst kon ze niet voortgaan ; maar zij maakte een afgrijselijk
gebaar, een gebaar, dat geen twijfel of uitkomst biedt. Later,
onder de angstige vragen vond zij de kracht om met verwarde
en afgebroken woorden te vertellen van haar lugubere ontdekking
van liet open venster, het verstijfde lijk .... Haar stem begaf haar
toen zij tusschen de plooien van het gordijn een gezicht zag, even
bleek als dat daarginds. Isabella had het gehoord, en had het begrepen. Om dat maagdelijke lijk te wasschen en te kleeden zou
niet zoo een droevige krachtinspanning noodig geweest zijn, als
om het dit levende lichaam te doen, dat nog nat was van zweet,
gloeiend van wellust, zich schamend om haar wreede kneuzingen,
en gebroken door haar lange martelaarschap ; dat lichaam, dat
van afgrijzen voortdurend schokte, zooals een doodelijk verschrikt
slachtoffer, door een uitgestrekte klauw bij den nek gegrepen en
gedood zonder het te doen bloeden.
Toen was er het meedoogenlooze licht van den morgen, er was de
zon over het plaveisel; dan het komen voor de ten teeken van
rouw half open deur; de trap, die bijna met de knieën werd opgekropen, en op den drempel het gezicht van den schandelijken vader en de razende stiefmoeder, gekomen in de hoop op geldelijk
voordeel ; nog later de ontmoeting met de indringers, die kwamen
in naam der wet. En eindelijk kwam het afgrijzen en de verlatenheid.
En nooit was er stilte.
Er volgden dagen, waarin het leven wel leek op een verhaal,
21
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verteld door een dronkaard, rood van woede en schaamte. Overal
zocht de smart een uitweg, overal vond ze een afgesloten weg,
een blinden muur, een hinderlaag. Op den avond te Mantua had
de waanzinnige begeerte om te vluchten den jongeling voortgejaagd tusschen onbekende muren, van drempel tot drempel,
van gang naar gang, van kamer in kamer, door de onmetelijke
ruïne : iedere deur was vol dreiging; iedere trap vol angst ; iedere
gang een afgrond. Nu doolde niet alleen hij, maar elk der overlevenden rond, niet in het Paleis van den Droom, maar in de
nauwe gangen en kronkelwegen van de gebeurtenissen en van het
lot, in de engte der hinderpalen en der noodzakelijkheid, in de
verborgenheid van hun eigen geest en in de toevalligheid van wat
gebeurde. Ieder voorstel tot handelen scheen de spookgestalte van
een misdaad achter zich aan te slepen. En in een uur, zwarter dan
ieder ander, meende Paolo Tarsis een boodschap te ontvangen
van zijn trouwen makker aan de andere zijde des grafs. Uit een
onbepaalde verte keerden oude, welbekende woorden tot zijn
hart terug: „Maar kom nog dichter bij mij, want, na gedurende
eenigen tijd, elkander omstrengeld te hebben gehouden, kunnen
wij de tranen des doods genieten." Niet hij wendde zich zoo tot den
vriend, maar zijn vriend wendde zich tot hem. De gelofte der ongelukkige verloofde werd ook zijn gelofte: „Ik zal komen, binnen
kort zal ik komen." De verjaardag van den heldendood naderde.
Men was reeds in den negende maand van rouw. Het volk van
Brescia, dat zich gereed maakte voor een nieuw vliegfeest, had
het plan gevormd om een gedenkteeken te plaatsen ter herinnering
aan den gevallene, op de vlakte, die zich uitstrekte onder de
reusachtige azuren kampplaats. Na den wedstrijd was het standbeeld der Nike, op zijn landelijke kar, op den wagen van de pachters uit Rome door zes lombardijsche ossen getrokken, weer teruggekeerd in zijn cel aan den voet van den Cidneo ; maar de romeinsche zuil met zijn diepe inkervingen was blijven staan midden
op het terrein; met zijn corinthisch capiteel, omgeven door afge-
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brokkelde accanthusbladeren, van zijn beeld beroofd. Bij besluit
der bevolking zou een nieuw beeld, uit brons gegoten, dat door
de burgerij betaald was, het oude beeld vervangen en er voortdurend blijven staan, ter herinnering aan de ligurische helden.
Nu stond het werk, toevertrouwd aan Jacopo Caracci, een
beeldhouwer uit Bologna, klaar in de werkplaats van den gieter.
De artist had twee modellen van was gemaakt, want één bronzen
beeld' was bestemd voor de heide te Brescia en de andere zou
geplaatst worden op de rots van Ardea volgens den wensch der
gemeenten uit Lazio. Nu haastte Paolo Tarsis zich om bij het
gieten tegenwoordig te zijn.
Reeds sinds vele dagen ademde de vliegenier, geketend aan de
aarde niet meer vrij uit, maar hijgde hij ten prooi aan een voortdurende nachtmerrie. Snel maakte hij zich tot zijn tocht gereeed,
met een schok van verlichting, zóó sterk voelde hij de behoefte
ergens anders te zijn, om de spookbeelden te ontvluchten, om met
kracht den morgen in te ademen.
Het was een ochtend in April, maar zijn reis was somber. De
bergen waren donker, door wolken omhuld. Over de Appenijnen
woei een ijskoude wind. Twee maal hield hij zijn auto in om terug
te keeren, verbaasd over zich zelf: tweemaal overwon hij het
voorgevoel, dat hem kwelde.
In Bologna was zijn angst zoo groot geworden, dat hij niet
weer tot kalmte kwam, voordat hij getracht had de stem zijner
arme verre vriendin weder te hooren. Hij wachtte lang in het
telephoonbureau. Het bonzen van zijn hart vulde het sombere
kamertje. Het toestel was vol van een onbegrijpelijk gestamel, en
nutteloos vertrouwde hij de spreekbuis zijn angst toe.
Later ging hij naar de werkplaats van den gieter. Het stortregende. In de groote schuur was het vuur onder de smeltoven
reeds aangestoken. De rook drong zich door de balken heen, gleed
over de aardhoopen, over de stapels weerspannige steenen, langs
de barsten, de openingen en de gaten in de muren. En
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de herinnering aan de Hel van Monte Cerboli kwam in hem op.
Jacopo Caracci geleidde hem langs een kuil; waar, in de schaduw,
de werklui zwijgend bezig waren. Onder kettingen, touwen en haken der takels, te midden van bossen hout, van de onderstellen
der smeltkroesen, van korven met ruw metaal, bracht hij hem naar
een der twee modellen van was, die nog niet met een laag klei
waren bedekt.
De vliegenier sidderde en stond verbaasd. Een machtige gedaante rees voor hem op met uitgespreide vleugels. Was het
Daedalos ? Was het Icaros ? Was het de demon van de vermetele
vlucht des menschen ? Het was niet de oude kunstenaar uit
Athene, de bouwer van het labyrinth, noch zijn onvoorzichtige
zoon ; want de trotsche gestalte straalde in volle mannelijke
kracht, het hoogtepunt van zijn levensbloei. Het scheen dat een
der „Slaven" van Michelangelo, een van de vier, die door den
Titan schetsmatig in het marmer uitgehouwen en door zijn
kleinzoon Lionarda aan hertog Cosimo aangeboden was, -r-- ten
langen leste met een stoot van zijn schouder en van zijn knie,
zich had bevrijd uit den ruwen steen, zijn vrije armen tot vleugels
gemaakt had op de wijze van twee schilden, en door de kracht
zijner aaneengesloten beengin, zich met zijn voeten afduwend, de
vlucht ondernomen had.
„Ardea !" De overwinnaar van Brescia hoorde wederom den
kreet der menigte ; een huivering van opwinding ging weer door
hem heen, evenals toen er een geheel ras, nieuw en vreugdevol in
zich voelde leven; hij doorleefde weer die verheven oogenblikken,
toen de onzichtbare stuurman zich tusschen de beide vleugels
bevond als de geest van den wind, toen zijn hart sidderde, omdat
er de gedachte in geboren was nog hooger te gaan ; toen niet alleen
de Nike maar ook de glorie van zijn volk zich verheven had op de
romeinsche zuil. Die onstuimigheid van een en van allen kon in
geen enkel beeld waardiger worden uitgedrukt. Krachtig zei hij
het tot den ontroerden kunstenaar, die uiterlijk ook geleek op
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Buonarotti, met een hoofd als van een gebaarden Silenus, op een
lichaam, dat klein en dor was als een bundeltje boogpezen. Maar
het metaal wilde niet smelten, de oven brandde met te weinig
kracht. Het bad was nog niet klaar, het kanaal evenmin ; de werklieden arbeidden nog in de gietkuil.
De meesterknecht keek naar de regenachtige lucht en de wind
keurend, zooals een zeilschipper doen zou, verklaarde hij, dat het
werk pas laat in den nacht zou plaats hebben. Paolo Tarsis vertrok,
maar beloofde terug te keeren.
Hij doolde in den stormachtigen avond rond, door de melankolieke stad, onder de gelijkvormige portieken.
„Vriend, vriend, ik vind je terug !" zei hij tot den geest van het
gevleugelde standbeeld en tot het in zijn herinnering levende
beeld van zijn broeder. Ofschoon een deel van zijn ziel zich pijnlijk
richtte naar het verre leed, had hij, door den afstand en de verandering, onwillekeurig een gevoel van vrijheid. Het scheen hem
toe, alsof een avond vol van vriendschap tot hem terugkeerde na

zooveel avonden van kwelling en onrust. De herinnering sidderde
door hem heen, als een hart, dat zich verdubbeld had, zij gaf hem
de woorden terug, de blikken en de gebaren van het dierbare
wezen. Dit werd weer levend voor hem als toen zij te samen van
uit de hangar gekeken hadden naar de signalen van den wind,
toen zij de vliegeniers, die er niet in slaagden op te stijgen, hadden
beklaagd, en hun plan gemaakt ; twee mededingers, elkander
glimlachend aanziend, met hun eerlijke oogen. Hij voelde hem in
zich evenals in hun groote uren van stilte, wanneer de een zoowel
als de ander één strevende harmonie was. Had hij naast hem geloopen onder de eenzame portieken, dan zou hij niet sterker voor
hem hebben geleefd; hij gevoelde zich geheel door hem ingenomen,
alsof hij hem tot nu toe had verborgen gehouden en gevoed met
zijn eigen aderen en hem doen ademhalen door zijn longen, doen
lijden en genieten met zijn leven, droomgin met zijn droefheid,
wachten met zijn geduld, hopen met zijn geloof. „Vriend, vriend,
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ik vind je terug. Dacht je wel, dat wij weer samen zouden zijn na
al mijn wanhoop ? Geloofde je, dat wij weer samen zouden vliegen
als op dien dag, toen ik boven den wind uit je inhaalde en ik je over
de duizelingwekkende wenteling van de schroef heen, onzen hulpen alarmkreet toeriep ? „Als jij overwint, overwin ik ook. Als ik
overwin, overwin jij." Zoo dacht ik, zoo dacht jij. En nu weet je,
hebben zij ons een tweelingsstandbeeld gemaakt, zij hebben ons
vuur en metaal gegeven ; en wij zullen gegoten worden, de een na
den ander in éénzelfden oven, voor jou overwinning en voor de
mijne, voor jou aandenken en voor mij. Hoe zouden zij op den
verjaardig jou naam kunnen graveeren en niet den mijne ? Hoe
kon ik de grootschheid van onzen meest vermetelen droom niet
herdenken, voor jou, voor mij, vóór dezen dag? Gedurende al dien
tijd van slechtheid en waan, heb ik je binnen in mij slapend gehouden, in mijn leed heb ik je laten droomen. In de tusschenpoozen
van het vreeselijke gonzen heb ik je ademhaling gehoord. En zoo
nu en dan leek het mij of ik je stem hoorde, die mij de richting
aanwees. Herinner je het je ? —Westelijk, een kwart zuidwestelijk!"
En hij zag de vlakte van Ardea, de rots van tufsteen, kunstig
uitgehouwen ; de vallei van de Incastro, de groep der latijnsche
bergen en een dorische zuil, door de zee van Circe aangespoeld,
daarheen gebracht door middel van ossen en in de citadel geplaatst, terwijl er boven op het bronzen offerbeeld der overwinning,
werd gesteld. En in zijn verbeelding deed hij een eindelooze
vlucht, over een stroom, die even als de Lethe hem iedere herinnering ontnam van den anderen oever: „Ook ik." Herinner je
je dit woord, glimlachend gezegd ? Het is het woord van allen,
die liefhebben, het is het woord der groote liefde. Je zei het mij,
met je oogen in de mijne. Wat heb ik niet moeten lijden, voordat
ik het herhalen kon ! Maar zóó moest het zijn. Daarom beween
ik de reuzenkracht niet, die ik in onvruchtbaarheid heb verspild.
Het was noodzakelijk, dat ik haar verspilde, opdat ik haar terug
zou krijgen door jou, in het uur, dat door de dubbele beslissing
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geteekend was. Wij zijn bijgeloovig, zooals allen, die een gewaagd

spel spelen. De waarzegger van Madoera! Zij, die je van zoo verre
de roos der voorspelling bracht, heeft zooals je weet, jou reis gemaakt. Al de rozen uit haar ceintuur bracht zij je en legde ze aan je
saamgevoegde voeten. En voordat ze den terugreis aanvaardde,
je weet het, heeft zij haar bloote voeten verfrischt met de frischheid der zelfde rozen ! Zij had je lief. Zij was waarlijk je geheime
verloofde. Maar, daarginds, waar had je ze kunnen zoeken ware
het niet in mij, die je verborg ? Zij had je lief. Je weet het. Daar
zij in haar klein hartje een bovenmenschelijke kracht had, heeft
het lot haar niets anders toegestaan, dan een voorspelling te zijn
en een aankondiging. Zij is onze zuster van den anderen oever.
Zij is de zwaluw onzer lente."
Het scheen, dat de adem der vriendschap zijn smart verzachtte
en verklaarde, op dien vochtigen en lauwen April avond, waarin
de steenen stad wazig opdoemde met haar torens, die als uitgebluschte toortsen waren op de eindeloos vele kloosters. „En ik
dan ? ben ik niets meer voor je, Aini ?" zei toen een bloedende
mond. „Herinner je mijn weenen, zooals ik mij het woord herinneren zal, dat je slagen begeleidde ...." En zijn kwelling begon
opnieuw, heviger nu.
Hij steeg in een rijtuig en liet zich naar het hotel terugvoeren,
hopend er eenige tijding te vinden, een telegram als antwoord op
het zijne. Niets. Een rijtuig, pompeus als een lijkwagen reed
dreunend de plaats op met één reizigster : een kleine oude vrouw,
gerimpeld en gebogen, die hem met een paar uilenoogen aankeek.
Onder de zuilenrij zag hij de tafel, waar hij met Isabella gezeten
had gedurende een kort oponthoud, op dien namiddag in Juni.
Een bediende had er een stofdoek laten liggen; de leege rieten
stoelen rondom keken hem aan.
Na het middagmaal ging hij weer de straat op, niet wetend hoe
zijn angst te verdrijven. Onder een sterk verlichte portiek hoorde
hij gerucht van menschen, een uitbarsting van applaus. Tegen de
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muren en de zuilen waren afbeeldingen aangeplakt van reusachtige boksers in een vechtende houding, half naakt, hun vuisten
gewapend met enorme handschoenen. Hij trad een groote propvolle
zaal binnen, verstikkend heet door duizend hijgende borsten.
Op een tooneel door een touw omgeven, vochten een blanke en een
neger, onder toezicht van den scheidsrechter. Maar het was geen
gevecht, het was een walgelijk bloedbad. De blanke, die er bloederig
uitzag, had een gescheurde lip, een dikke neus, gezwollen wenkbrauwen, zijn heele gezicht was misvormd ; maar toch bood hij
weerstand met onmenschelijken moed, bloedend en afgrijslijke
vloeken uitstootend tegen zijn beul. De neger grijnsde met zijn
breede mond vol glinsterende tanden, en zonder medelijden beukte
hij met zijn onfeilbare vuist op de kaken van zijn tegenstander.
Makkelijk had hij hem door een stoot tegen zijn maag kunnen neervellen, zoodanig dat hij niet meer op zou staan ; maar het scheen
dat hij een oude wrok te koelen had, aan een lang opgekropte
wraak had te voldoen. De krachten van den blanke waren overigens
uitgeput ; en de neger hield hem op de been, zooals men met een
harlekijn doet, hem overeind houdend door de snelheid der slagen
om beurten rechts en links gegeven. Het heele tooneel was met bloed
bevlekt. Het volk brulde : „Genoeg! Genoeg !" De tanden blikkerden in den aapachtigen grijns. De wachters kwamen tusschenbeide.
Paolo Tarsis, die toch meer dan eens bij zulke vertooningen
opgewonden was geweest, vluchtte ontdaan weg, liet hart klopte
hem in de keel. Hij herinnerde zich een dag, waarop hij met zijn
vriend den schitterenden strijd had bijgewoond van den neger
Jack Johnson met den Canadees Tommy Burns. Het was te
Sidney, en zij hadden in het jonge daglicht toegekeken van af de
trappen van een reusachtig theater, dat wel twintigduizend toeschouwers bergen kon. Maar ook die worsteling was in een bloedbad geëindigd. Toen hij in de schaduw kwam, aan het einde der
portiek spraken twee of drie vrouwen, die op den uitkijk stonden
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hem aan. Uit een berucht café klonk een gemeen koor begeleid
door een getjingel van mandolinen en guitaren. Een groenachtige
schijn, komend door de ruiten van een apotheek, bestraalde
slechts de sporen van vochtige voetstappen op de steenen. En het
was een Aprilnacht.
„Ik hoop van aangezicht tot aangezicht mijn Stuurman te zien —
wanneer ik de lijn ben overgetrokken."
Hij herhaalde met wroeging en walging de woorden des dichters
van In memoriam, de woorden die dierbaar waren aan zijn vriend,
terwijl hij naar de werkplaats van den gieter ging.
Iacopo Caracci wachtte hem bij den smeltoven.
„Wel ?"
„Er komt beweging in het metaal."
Zwijgend bleven zij naast elkander staan. De beeldhouwer had
een balletje bruine was tusschen de vingers en betastte het voortdurend. De oven loeide door al zijn gloeiende openingen. De
meester stak in een gat een lange gebogen staaf om de hitte te
beproeven. Toen hij de staaf terugtrok, gloeide deze als een tooverstaf in zijn bijna onbrandbare handen, en hij werd geheel en al
door den glans verlicht. Twee van zweet druipende werklieden
heschen de laatste vorm ruw metaal omhoog, en lieten één voor
één de brokken vallen in den gloed, die de krachtige armen roosterde. De oven kraakte en knetterde in zijn ijzeren harnas, terwijl
men door het luchtgat van den schoorsteen de vonken zag spatten.
„Klaar ?" vroeg Caracci, die wat bleek zag. Hij liet het stukje
was, dat hij voortdurend gekneed had, tusschen duim en wijsvinger
om zijn onrust te bedekken, vallen.
Om de versche aarde te drogen staken de arbeiders neergehurkt
brandende takken in het kanaal, dat zich bevond tusschen de
wanden van den oven en den opening van den vorm. Een van hen
had reeds het stokje in de hand om tegen de kraan te slaan en het
vloeibare brons te bevrijden. De meester was op den plank gaan
staan, die dwars over den smeltkroes heenlag.
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„Klaar ?" vroeg de man, die klaar stond bij den ijzeren paal.
Toen scheen het Paolo Tarsis toe, dat er een godsdienstige angst
door de lucht huiverde, als bij het wachten op een wonder. Hij
ademde door de ziel van het vuur en door de ziel van zijn vriend.
De eerste slag van het ijzer dreunde door zijn borst heen. Een woedende en gloeiende ader stroomde snel door de opening, goddelijker
dan de goddelijke meteoren. En het was niet de stroom van het
gesmolten metaal dat zuchtte en steunde door de vertakkingen
en de holten van het mooie standbeeld vulde, maar het was de
schoonheid en de onsterfelijkheid van een tweede leven, dat het
ideale beeld van den broeder voortzette en den overlevende ophief
tot een plotselinge reiniging. Toen de vorm vol was, de hefboom
daalde, de oven zijn loeienden mond sloot, en het overtollige metaal
tot stilstand gekomen, zich donkerder kleurde, voelde hij, dat de
ritus van het vuur in het binnenste verricht was, en dat het
woord van die ritus geen ander kon zijn dan dat van zijn
vriend : „Ook ik."
Hij wendde zich tot Iacopo Caracci en zag hoe bleek hij nog
was onder zijn masker van stof en roet ; en hij bemerkte dat zij
beiden op den rand van de gietkuil stonden, en dat ook hij de merkteekenen van het vuur droeg op zijn gelaat.
„Wanneer het mijne ?" vroeg hij den beeldhouwer.
Deze begreep oogenblikkelijk, dat de vraag doelde op het gieten
van het andere beeld.
„Over twee weken."
„En het metaal ?"
„Dat is er al en goed. Kom maar eens kijken."
De kunstenaar bracht hem naar de plaats, waar de stukken
lagen opgestapeld.
„Ik weet niet, of ik terug kan komen," zei Paolo Tarsis. „Maar
beloof mij, dat u mij waarschuwen zult."
„Zeker."
„Ik vertrouw u een pand toe, dat mij zeer kostbaar is. De han-
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den die zulk een werk gemodelleerd hebben, zijn stellig zekere
handen." Een zóó manlijke kracht. gloeide in zijn stem, dat de
maker van standbeelden den maker van vleugels aankeek en nu
ook begreep dat de smart niets is, wanneer ze geen schepping
voortbrengt. Hij gevoelde, dat er in dien ander iets groots gebeuren ging. Het scheen, dat op dat oogenblik de genius van de
vriendschap hen beiden bezielde. Hij zei eenvoudig:
„Ik geef u mijn woord."
„Lach niet om mijn bijgeloof. Ik vertrouw u dezen ring toe;
zij heeft slechts waarde om den datum, die er is ingegrifd. Als
het brons van het andere standbeeld gesmolten is, gooi haar dan
in het mengsel."
Het was een klein ringetje van geel koper, afkomstig van het
paard, dat stijgerend, in zijn borst het lange mes had opgevangen,
op het Soeloe-eiland.
„Het zal gebeuren," zeide de laatste discipel van Michelangelo
„Laat mij nu het model in was nog eens zien."
Zij gingen samen de duisternis in. Een jongen, zwart van roet,
verlichtte de smalle doorgang tusschen allerlei hinderpalen, met
een stuk van een toorts. De herinnering aan Aldo in het etrurische
grafgewelf doorflitste Paolo's geest, als met een stormvlaag van
wreede en verwrongen dingen.
„Licht je toorts op !" zei Icopo Caracci. En door de bruine kleur
leek het, of het standbeeld reeds in brons gegoten was, zooals het
daar stond op de punten der voeten, met gestrekte spieren om zoo
de aarde te verlaten, met de twee uitgespreide vleugels, als twee
reuzenschilden, het gelaat verlangend omhoog om den hemel te
verslinden met zijn blik.
Zij namen afscheid als twee menschen, die door een geheimzinnige belofte verbonden waren. Toen ze langs den smeltkroes
kwamen zag Paolo het overtollige metaal, dat in het ommuurde
reservoir was gebleven. Hij bukte zich om een brok op te rapen,
dat op den steengin rand lag, meenende dat het reeds koud was,
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maar hij brandde zijn vingers. Toen nam de met roet besmeerde
jongen het op met een tang en hij dompelde het in een emmer,
waarin het siste; daarna bood hij het hem aan. Het had den vorm
van een hand. Het was diep in den nacht ; dof schenen de sterren
door de hier en daar verscheurde wolken. De verborgen maan
verspreidde een glans, alsof het de morgenstond was, over de
lange rij eenzame kloosters. Wat deed Isabella nu ? Zij sliep niet:
zij had den slaap gedood. Evenmin had hij hoop nu zijn oogen
te sluiten.
Slechts tegen den morgen sliep hij in. Het scheen hem toe,
of hij een tweede maal bij zijn vriend gewaakt had. Hij had niet
geweend met het weenen van Vana, maar hij had de ritus
van het vuur voltooid.
Toen hij ontwaakte was het laat, er was geen enkele tijding gekomen. Hij gaf zijn chauffeur last tot vertrekken. Hij ging uit,
naar het telephoonbureau. Het plein, dat nog nat was, van den
regen straalde in de Aprilzon, alsof het geheel instemde met de
gratie van zijn fontein ; het terracotta van de oude stad scheen
zijn donkere en bloedkleurige tint te verliezen, en zich met nieuwe
rozengloed te kleuren. Hij had een wanhopig verlangen om de
stem, die hem zoo'n pijn deed, weer te hooreg.
Hijgend betrad hij het kamertje, dat gevoerd was als de kamers,
die dienen om het gegil der gemartelden te smoren. Eerst hoorde
hij in het toestel een gedreun als van een trein, dat langzaam
wegstierf ; toen hij opnieuw riep, hoorde hij Isabella, die antwoordde
„Isabella, ben jij het ?"
„Neen, neen, ik ben het niet."
„Jawel, je bent het wel. Ik herken je stem. Hoor je mij ?"
„0, altijd die stap."
„Welke stap ? Wat zeg je ?"
„Ik weet het niet, ik weet het niet. Mijn hoofd is zoo zwak!
Mijn hoofd gaat weg .... En dan komt die vrouw, die het van
me wegneemt."
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„Isabella! welke vrouw ?"

„Die met het gestreepte schort."
Een huivering van koude ging door zijn gebeente. Door den
afstand heen, blies van uit dien zwarten, onwijzen mond, de
wind van den waanzin over zijn gelaat en verstijfde hem.
„Isabella, luister!"
„Waar ben je ? Ben je in Mantua ? Ach, je had niet heen moeten
gaan."
„Weet je dan niet, dat ik hier ben ? Wacht op me. Ik vertrek
dadelijk."
„Je had niet in dien spiegel moeten kijken. Ik ben bang, ik
ben bang."
„Isabella, luister! Hoor je me. Ik vertrek zoo dadelijk. Wil je
me niet meer zien ?"
„Ach, hoe kan ik je nu weerzien, nu je dat gedaan hebt ?"
Zij voegde er zachtjes, alsof ze tot zich zelf sprak, bij:
„Waar ben ik van nacht geweest ?"
Hij had gedacht, dat na de ellende volgende op dat plotseling
ontwaken in de groene kamer, het leven hem niets ergers geven
kon. Maar in heel dit verleden was niets zoo afgrijselijk als de gesmoorde angst, voortgekomen uit smart, die plotselinge roep om
hulp, onderbroken door het nieuwe martelwerktuig, dat tegelijkertijd naderbij bracht en scheidde, dat speelde met de illusie
van het nabij-zijn en met de werkelijkheid der ruimte.
„Waar ben je geweest ? Ben je uit geweest ? Wanneer ?"
„Neen, nooit. Ik ben niet uitgeweest, maar ...."
„Spreek!"
„Hoor je, hoe zij altijd loopt ?"
„Isabella, Jsabella, ik vertrek dadelijk, Binnen drie uren ben
ik bij je. Kom ginds, bij ons."
„Hoe kan ik dat ? Je weet toch, wie ik ben, je hebt het
gezegd .."
Een vreemde stem verbrak ruw de comunicatie onder een oor-
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verdoovend bellen. Toen hij het kamertje verliet, keken ze hem
allen aan, zoo ellendig zag hij er uit.
Hij haalde geen adem meer. Het scheen hem toe, dat hij nooit
meer zou kunnen ademen dan op dien mond die door de dorheid
van den waanzin was uitgedroogd. Hij dreef de auto voort met
zijn hart, de helling op, aandachtig luisterend naar het rythme
van alle onderdeelen, daar hij wist, daar zijn lot hing aan het
overspringen van een vonk, aan het loslaten van een draad. Hij
was nog eenige kilometers verwijderd van Coviglialo in de Apenijnen, toen hij bemerkte, dat de motor niet meer pufte. Ook hij
zelf ademde als het ware niet meer. De chauffeur schudde het
hoofd, en fronste de wenkbrauwen, vermoedend, dat de magneet beschadigd was. Iedere poging was te vergeefs. Zij stonden
stil op den eenzamen weg.
Toen er een postwagen voorbij kwam, liet Paolo zieh naar
Coviglialo brengen om hulp te halen. Het was bijna vijf uur en
zijn angst verergerde nog door noodlottige voorgevoelens. Hij
keerde terug met een monteur van het hotel. Na een uur arbeidens
begon de machine weer te loopen.
Maar na nauwelijks een kilometer, stond ze weer stil: ze stond
daarop den eenzamen weg, een zware onbeweeglijke massa, met
het botte voorkomen van een koppig dier, weerstand biedend aan
iedere poging, iedere kracht. En wanhoop maakte zich van den
man meester. Het weer was zwoel. De dag was verbruikt. Een
groote klaarheid hing boven de verlaten bergen. Alle toppen waren
verguld en de schaduwen werden bijna roze. De onwezenlijke
maan, met een bijna doorzichtige teerheid, van stralen beroofd,
met een leven zonder vuur, rees boven een heuvel, die was als een
schouder, waarover een plooi hing van een teeder violette
tunica.
En hij dacht aan de volle maan van Augustus boven het zeestrand
van Pisa, aan het witte terras met oleanders, aan den dans tegen
den horizon, de nabootsing van de bij. Waar was Isabella en wat
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deed ze nu ? Ging ze misschien naar de plaats van hun geheime
samenkomsten ? En ze vond die gesloten!
De tijd ging voort, het licht nam af. De krachtinspanning om het
verbroken contact te herstellen, was vruchteloos. Op welke wijze
zou hij de stad kunnen bereiken ? Want de hoop om den motor
weer op gang te brengen was vervlogen. Hij luisterde of hij in de
verte ook eenig geluid hoorde, of er soms het een of andere voertuig
naderde, toen hij inderdaad een bekend geraas hoorde.
Hij wist nu, dat hij gered was. Hij herkende de auto van Maffeo
della Genga, vol met gesluierde vrouwen. Het was een vroolijk
gezelschap. Toen hij om hulp vroeg, stonden ze hem eerst den
chauffeur af om een laatste poging te doen. Toen, daar de avond
viel werd hem aangeboden een plaatsje tusschen hen in te nemen.
Zij vertrokken en lieten het ziellooze karkas op den weg staan.
Van uit Covighaio zouden ze ossen sturen om hem op te halen.
Zonder verder ongeval stuurden ze naar Florence. De bergen waren
violetkleurig. Het was koud. Het gezelschap werd droevig gestemd,
teruggetrokken en stil. Paolo voelde, hoe iedere minuut van onschatbare waarde was, en hoe hij een donkere catastrofe te gemoet
ging. Zeker, iedere minuut woog zwaar; en in de buurt van Pratolino gekomen verloren zij er tien, om de lantaarns, die niet in orde
waren, aan te steken. Het was over achten toen ze de stad binnen
reden. Paolo werd afgezet voor de deur van de schuilplaats zijner
liefde. Hij bedankte kortaf ; hij opende het eerste hek en wilde naar
binnen gaan. Maar een bediende van een hooger gelegen apartement, kwam de trap afgeloopen alsof hij hem wachtte en hem
spreken moest.
Hij verontschuldigde zich op den drempel, zei hij zacht tot Paolo:
„Zoo straks, ongeveer tegen acht uur, hoorden wij aan uw bel
trekken, en aanhoudend aan uw deur kloppen. Kort daarna, kwam
er een man de trappen op en begon op onbeschofte wijze op onze
deur te bonzen onder een geroep van: „Doet open, wij zijn agenten
van de politie. Hoort deze vrouw niet hier intuis ? Doet open of we
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trappen de deur in." En hij ging voort, om wild met hakken en
vuisten tegen de deur te slaan. Mijn padrona, die verschrikt was,
wilde niet dat ik opende. Toen heb ik door het raampje gekeken,
en zag onderaan de trap, tegen de leuning een dame staan, lang
en slank ; het kwam mij voor, dat ze dezelfde was, die gewoonlijk
hier bij u kwam. Een andere man stond naast haar; zij scheen als
versteend. Toen ik zei, dat ze bij ons niet thuis hoorde, hielden ze
toch nog aan. Eindelijk overtuigd, dat wij niet zouden openen, en
de dame niet bij ons hoorde, is de man met den andere naar beneden gegaan, en is weer op uw deur gaan bonzen. Ik heb nog
vaag gehoord hoe de dame wanhopig met gesmoorde stem zei:
„Laat mij ! Laat mij ! Ik ben het niet." Ik kon niets doen om haar
te helpen, want Mrs. Culmer, die heel bang was, belette mij de
deur te openen. Maar, daar ik toen uit het raam heb gekeken, zag
ik, hoe de dame in een huurrijtuig stapte, dat in de straat wachtte
en hoe ze wegreed door de twee mannen vergezeld, een naast haar
en een tegenover haar. In de duisternis kon ik het nummer van het
rijtuig niet zien; maar even voordat de dame instapte, heb ik den
koetsier toegeroepen: „Van waar kom je met die dame ?" en ik
meen, dat hij antwoordde : Van Piarra d'Azeglio." Nauwelijks
tien minuten geleden, zag ik het rijtuig de straat uitrijden. Was u
tien minuten vroeger gekomen, dan had u haar nog hier gevonden!"
Zijn eerste opwelling was de straat uit te loopen. Maar, na enkele
schreden, begreep Paolo dat die vervolging zonder eenig duidelijk
spoor nutteloos zou zijn. Hij keerde terug en snelde naar de telefoon.
Hij kon geen contakt krijgen, want niemand antwoordde op zijn
roep. Hij trachtte zijn wilskracht bijéén te houden, en zijn helderheid niet te verliezen; maar de meest wonderlijke beelden woelden
in zijn hersens rond. Wat kon er toch gebeurd zijn ? Hoe was
zij in de handen gevallen van die twee agenten ? Zij hadden haar
misschien dolend langs de straat gevonden en getracht haar thuis
te brengen. Had zij zelf het geheime adres opgegeven ? En waarom
hadden die agenten met zooveel brutaliteit en vasthoudendheid
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beweerd, dat ze bij Mrs. Culmer moesten zijn ? Of was het soms
een poging tot afpersing geweest, door twee onbekenden, die daartoe voorgaven agenten van politie te zijn ? En waarheen hadden
zij de ongelukkige gebracht ? Wat deden zij met haar ?
Zoo was de afgrijselijkheid in het donkere kamertje nog niet
het ergste geweest ; en dit zeker was ook nog niet het ergste.
„Ik moet haar vinden ; ik moet het weten," zei hij tot zich zelf,
terwijl allerlei voorstellingen door zijn brein flitsten. De geur der
jasmijnen van Volterra hing in de groene kamer. De blauwzwarte
tunica met zijn duizend inééngesloten plooien, hing aan een bedstijl
als een gekronkeld koord. Toen kwamen in zijn herinnering de
vreemde woorden, die zij den laatsten avond, voor het uitkleeden
gezegd had; „Zij zullen me niet meer binnen laten. Het is zeker, dat
ze mij bespionneeren. Zij weten zeker, dat ik hier ben .... De Jakhals, mijn vader en de Jakhals."
Kon het zijn, dat die twee hadden samengespannen tot die
schandelijke daad ?
Hij verzamelde al zijn moed ; en hij bereidde zich voor op alles.
Vóór alles moest hij naar de politie gaan, in het geval, dat de twee
mannen werkelijk agenten waren, en haar naar een toevluchtsoord
gebracht hadden. Hij ging uit. Hij rook de eigenaardige geur, die
met de geur van een hospitaal en van een gevangenis, tot de treurigste der wereld behoort. Iets geheimzinnigs zweefde door de zalen
en gangen ; de bellen tingelden voortdurend ; men hoorde iemand
snikken en smeeken achter een deur. Een geelachtig gezicht onder
de klep van een kepi wekte den indruk dat de Natuur van het
menschelijk gelaat haar meest afschuwelijke schepping had gemaakt.
Hij werd door een beleefden inspecteur ontvangen, bijna met
onderscheiding. Men wist aan de Questuur nergens van. Geen
enkel bevel was gegeven. Geen enkel rapport binnengekomen.
Geen enkele dame was in verzekerde bewaring genomen. Bovendien was het uitgesloten, dat die twee lieden agenten waren, gezien
22
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hun brutaal optreden. Zooals bekend, hebben de agenten om een
gesloten huis binnen te dringen andere methoden : geen ruwheid,
maar bedachtzaamheid ; geen kracht, maar list. In elk geval
beloofde de beleefde inspecteur dadelijk aan het werk te gaan, om
het geheim op te helderen.
Het was kwart voor elf. De nacht groeide. Wat te doen ? Wat te
denken ? Hoe te wachten ? Had men hier te doen met een geval van
sequestratie ? En wie zou dat hebben gedaan, wie zou er last toe
hebben gegeven ? En met welk doel ? En de woorden van de ongelukkige, stamelend gezegd met haar gezwollen lip, en haar
bloederig tandvleesch, klonken altijd door zijn achterdocht heen:
„De Jakhals. Mijn vader en de Jakhals."
Hij besloot naar de Borgo degli Albizzi te gaan. Het paleis was
gesloten, ontoegankelijk in het complex van zijn harde en sterke
steenen muren. Geen enkel venster was verlicht. Geen enkele
aanduiding van leven ging uit van die solide, stille en donkere
massa. Niemand antwoordde op zijn schellen. Hij hield vol,
besloten tot elke vermetelheid. Eindelijk verscheen voor het middenvenster, boven de groote deur de portier, mompelend:
„Neen er is niemand. Ze zijn allen te Voltèrra."
„Is de signora niet thuis gekomen ?"
„Er is niemand."
„Maar de signora was er vandaag."
„Nu is zij er niet."
„Waar is zij heengegaan ?"
„Er is niemand. Ze zijn allen te Volterra."
Het raam werd weer donker. De deur met zijn versiersels en
spijkers, was stevig. Het steenen gebouw zweeg verlaten.
Hij keerde naar het Quetuur terug: de inspecteur had aan alle
posten inlichtingen gevraagd, maar te vergeefs. Hij keerde naar
het huis van mrs. Culmer terug; wekte den bediende en ondervroeg hem weer; kalmer met meer geduld. Door de antwoorden
begon een wreede twijfel hem te pijnigen.
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Hij probeerde opnieuw de telefoon. Niemand antwoordde.
Het leek hem toe, dat hij het belletje hoorde klingelen in de
duisternis van het verlaten paleis. Waar was zij ? Waar was zij,
waarheen had men haar gevoerd ?
Hij dacht er niet aan te gaan slapen, en zoo den dag af te wachten. Hij ging weer uit, voor de derde maal, en zijn weerzin overwinnend, drong hij in het politiehol door. Er was geen tijding.
Hoe meer de nacht groeide, des te onheilspellender werd het op
deze plaats; in de stilte was het of er niets dan slechtheid werd
gebrouwen.
Hij was moe en hongerig, maar vond geen rust. Hij keerde
terug naar de Borgo degli Albisi, bespionneerde de vensters, en
ondervroeg de steenen, bij ieder geraas van een rijtuig of van
stemmen sprong hij op. Door onrust en kwelling gedreven, doolde
hij rond over de Piazza d'Azeglio, hem door den knecht genoemd ;
rond den publieken tuin, waar 's avonds de vrouwen op de loer
staan. Lichte wolkjes zeilden boven de boomtoppen, wit in het
maanlicht. In de stilte hoorde men niets dan het hoefgetrappel
van een paard, dat reeds sinds uren op zijn moede pooten had
voortgedraafd. Hij ondervroeg twee of drie koetsiers, die in elkaar gedoken half in den dut waren. Zij konden hem niets zeggen,
zij konden niets dan hun naar drank riekenden adem hem in het
gezicht blazen.
Ten laatste, doodop van `ellende en vermoeidheid, ging
hij naar het huis, waar hij werkelijk woonde, daar, waar
Vana was gekomen, om hem haar monsterachtig verhaal te
doen:
„Ik heb alles geraden, alles gezien, alles gehoord."
Hij sliep niet. Hij was in aanraking geweest met zooveel smetstof en met zooveel modder. Tegen den morgen keerde hij naar
het andere huis terug. De beleefde inspecteur had beloofd een
politieman te sturen om hem tijding te brengen en om den knecht
van Mrs. Culmer als getuige te hooren. Verder had hij er zich bij
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neergelegd alle schande te dragen, als een lot, dat onvermijdelijk
was en zijn loop moest hebben.
„Ik hoop mijn Stuurman van aangezicht tot aangezicht te
zien
wanneer ik de lijn overschreden heb."
De politieman kwam: een dubbelzinnige figuur, geel-bleek,
leelijk, met achteruitwijkend voorhoofd en kin, en loerende oogen.
Oogenblikkelijk zei hij:
„De dame is thuis; sinds gisteren avond is zij in haar paleis.
De inspecteur heeft van morgen, toen de deur nauwlijks open
was, den portier ondervraagd, en hem gedwongen de waarheid
te zeggen. De signora werd gisteren tegen tien uur thuisgebracht
door twee mannen, waarvan de eene beweerde agent van politie
te zijn en een procesverbaal opmaakte. Geen enkel rapport echter
is binnengekomen en men weet nog niet, wat er gebeurd is. Nu
zal ik, wanneer u het mij veroorlooft, den knecht verhooren."
De knecht kwam naar beneden en herhaalde wat hij gezegd
had. Tevens verklaarde hij, dat voordat hij er bij was, een dienstbode, met den veronderstelden politieagent de eerste woorden
gewisseld had.
De vrouw kwam. Ze was dik en bedaard met kleine varkensoogen. Terwijl zij praatte, stond achter haar de divan, waarop,
in het uur der schande, Isabella bijna languit gelegen had, met
het gezicht in de handen. Hij zag haar weer in de kussens liggen,
met haar blanke hals, vlakke schouders, ronde heupen, met haar
lang dijbeen en haar beenen, die onder uit de rok kwamen, in de
doorzichtige kousen. En terwijl de vrouw voortbabbelde, werd
het avontuur nog afgrijselijker, de wreede twijfel werd tot zekerheid. En het leek hem toe, alsof het liederlijke woord plotseling
in de kamer weergalmde, daar waar over het tapijt een lange
zonnestreep straalde.
Hij dacht na over het verhaal. Het huurrijtuig kwam aan met
drie personen erin. Een der twee mannen, jong en mager in grijs
gestreepte jas, belde en klopte eerst op de deur beneden; toen
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liep hij de trap op om hetzelfde te doen bij de deur van Mrs.
Culmer. Uit zijn manier van doen bleek, dat hij op het plein de
onbekende verrast had, en haar had meegeveord, meenende,
dat zij de voorbijgangers lokken wilde. Toen hij haar het adres
gevraagd had, had hij haar daarheen gebracht, meenende dat het
huis een soort van rendez-vous was. Hij maakte zoo'n leven, omdat hij meende, dat „de padrona" weigerde open te doen, om
gevaarlijke vragen te ontkomen. Daarom schreeuwde hij : „Hoort
deze vrouw niet hier thuis ? Roep de padrona; wij moeten met
de padrona spreken." Dat was alles vol beteekenis. En de vrouw
gaf er nog ernstiger reden voor. De agent had zich tot de onbekende
gewend en haar gevraagd: „Maar wat deed ge dan op zulk een
plaats, wat deed ge ?"
De getuige kon zich niet herinneren welke plaats genoemd
werd ; maar zij geloofde ook, dat het het plein was.
Toen zei de politie-man terwijl hij steeds vermeed in de klare
oogen van Paolo te zien:
„Het schijnt mij toe, dat er licht komt in de zaak. Het is waarschijnlijk, dat er hier sprake is van een werkelijken politie-agent.
Hij zal de dame zeker op de Piazza d'Azeglio gevonden hebben,
die vooral tegen den avond, en in de schaduw van de boomen
door slecht gezelschap bezocht wordt. Getroffen door haar vreemde
houding, heeft hij de vergissing begaan .... Wij zullen een onderzoek instellen. Wij zullen de waarheid te weten komen."
Paolo hoorde het liederlijke woord door zijn kamer klinken,
ééns, tweemaal, driemaal ; en na iedere keer een pauze, zooals na
een toegebrachten slag. Hij zag dat verwrongen gelaat, gelijkend
op een handje vol asch. Toen voelde hij de wilde waanzin over
zich heen gieren : hij zag zich zelf bezig de ongelukkige te slaan
op haar gezicht, op haar armen en op haar borst, onder het gebrul
van de vervloeking.
Kon het lot het arme schepsel nog met zwaarder hiel verpletteren ? Welk verzinsel kon ooit de waarheid nabijkomen ? De
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laatste slag, die haar wankelend verstand vernietigde was door
het toeval toegebracht met een kennis van zaken, die uit een
,

lang en bedaard onderzoek ontstaan had kunnen zijn. En had het
laatste geluid van haar stem, dat hij door den zwarten afstand heen
gehoord had, niet reeds den waanzin aangekondigd ? „Jij weet,
wie ik ben, je hebt het gezegd ...." Zij hadden haar gehouden
voor een verleidster van voorbijgangers in een publieken tuin.
Zekerlijk had zij in haar angst, het adres gegeven van het huis
hunner samenkomsten, hopend er een schuilplaats en een verdediging te vinden. En zij hadden haar naar dat huis gebracht,
als naar een bordeel, haar teruggegeven aan de plaats van haar
vuil bedrijf! En de deur was gesloten. Men bonsde met handen
en voeten, en de deur was gesloten gebleven.
Paolo keek naar de streep van de zon op het tapijt, verbaasd.
Het leven was in werkelijkheid zooals het hem verschenen was,
in den vochtigen nevel, den vorigen avond, onder de portiek,
bij het bloedbad en bij de obscene tooncelen, bij het Café en de
apotheek. Had hij zich daarvoor vleugels gemaakt ?
Hij ging uit. Onder aan de trap bleef hij staan ; en keek naar de
ijzeren leuning, en naar de wit marmeren treden. „Het is de
moeite waard om ten gronde te gaan, ware het slechts om niet
meer in de oogen die geelachtige vlam te hebben, die gisteren de
trap verlichtte, en die het akeligste is wat bestaat; nog akeliger,
dan het stinkende braaksel van den gier na zijn dood. 0, Vana,
gezegende, geredde martelares!"
Hij trad zijn werkelijke woning weer binnen, daar waar het
portret van Giulio Cambiaso stond, door de rouw-lijst omsloten.
„De paar minuten in Pratolino, het oponthoud om de lantarens
aan te steken ! Zóó is het spel des levens. Maar, toen het rijtiug
zich met zijn droeve last in beweging zette, waar werd het
arme schepsel toen heengebracht ? Waar sleepte men haar heen,
tot het oogenblik dat ze haar waren naam zei en het adres van
haar ware huis gaf en daar werd afgezet ?"
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Slechts één mensch kon hem in al dat verdriet helpen : de dokter.
Hij had hem enkele malen ontmoet en enkele woorden met hem
gewisseld; maar hij had oogenblikkelijk gevoeld, dat er in dien
forschen bouw, in die breede hand, iets gezonds, eerlijks en edelmoedigs was : een stralende manlijke goedheid, een ingehouden
geestkracht en een waakzaam verstand. Hij zocht hem op en vond
hem. Hij vond niet alleen zijn persoon, hij vond ook zijn ziel.
Hij had de krankzinnige reeds bezocht ; hij scheen treurig en verbaasd, omdat hij de episode der gevangenneming slechts kende
uit de terugkomst van de ongelukkige, vergezeld door de twee
onbekenden, die haar hadden toevertrouwd aan den portier. En
Paolo had geen moed genoeg om hem zijn ellende en zijn waanzin
te biechten.
„Ik heb haar gevonden," zeide de dokter, „niet in haar eigen
apartement maar in een klein kamertje op de entresol, een soort
van vertrekje onder de trap, waarin zij zich gisteren avond verschuilde als in een hol, vast besloten er nooit weer uit te gaan.
Haar broer en haar zusje zijn te Volterra. Het arme schepsel weet
nu dat haar vader en haar stiefmoeder zich reeds in haar paleis
gevestigd hebben. Toen ze slechts één oogenblik die vijandin zag,
aan wie zij den naam van de „Jakhals" geeft, heeft zij zoo gegild
van angst, dat de menschen onder haar venster zijn blijven stilstaan."
Paolo zag er zoo ontdaan uit, dat de dokter zweeg.
„Ga voort" zei hij, alsof hij niet door woorden maar door een
operatiemes gepijnigd werd.
„Ga voort, ik verzoek het u."
„Hoe ik ook getracht heb haar te overtuigen, het is mij niet
gelukt haar uit haar hol te brengen, waarin niets is dan een naakte
muur, eene oude hangmat en een wankele stoel. Haar opwinding
is hevig, maar ik kan de oorzaak ervan nog niet vaststellen. Zoo
juist antwoordde zij op al mijn beweringen : „Ik kan, ik kan hier
nooit meer vandaan. De agenten arresteeren mij en brengen mij
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raar de Murate *). Ik sta in het boek van de Questuur ingeschreven. Weet ge dan niet, dokter, wie ik ben ? Weet u het niet ? Eerst
was er maar één ter wereld die het wist en het zei. Nu is die eene
weggegaan en heeft mij ingeschreven in het Boek. De agenten
kennen mij. Iedereen kent mij. Hoe kunt u dan willen, dat ik
hieruit ga ? ik heet niet langer Isabella Inghirami. Weet u dokter,
hoe ik heet ? Ga naar beneden, de straat op, vraag het den eersten
den besten voorbijganger. Hoe wilt u, dat ik hier uit ga, met dien
mond ? Ziet u dan niet, hoe die bloedt ? Eerst was het een druppeltje, een klein druppeltje. Vana zag het, Vanina zag het, en
veegde het af; met een klein zakdoekje veegde zij het af, en ze bewaarde het, ze bewaarde de roode vlek en wachtte. Nu, ziet u wel ?
Nu druppelt mijn bloed maar aldoor, en nooit is het uitgeput. Wie
heeft me zoo slecht behandeld ? Hij, altijd hij, die me in het Boek
geschreven heeft ...."
„Ga voort, bid ik u."
„Maar mijnheer, u is niet wel."
„Neen dokter, ga voort."
„En waarlijk, de zieke heeft lidteekens in haar mond. Het tandvleesch bloedt en haar lippen zijn droog en gesprongen, al de
spieren van haar gelaat zijn vertrokken. En dit is wel het meest
op den voorgrond tredende in haar dolende gedachten, maar
er is nog iets anders, dat haar wellicht meer kwelt, en van ernstiger
aard is, en waarvan ik de oorsprong niet kan ontdekken."
„Spreek, spreek ! Wat dan ?"
„Misschien kunt u mij inlichten. Bij tusschenpoozen meent de
zieke dat er iemand loopt onder haar hersenpan, een driftige stap,
die klinkt achter de beenderen van haar voorhoofd ; en haar
angst voor die kwelling, en voor de oneindigheid ervan is zoo
hevig, dat men den aanval niet bij kan wonen, zonder diep getroffen
te worden. In de tusschenpoozen heeft zij geen rust, want ze
verkeert voortdurend in angst en in afwachting, dat ze dien stap
*) Bekende gevangenis te Florence. vert.
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weer hooren zal. Als zij spreekt houdt ze plotseling op om te
luisteren. Als ze het hoort naderen, kronkelt zij zich in elkaar, en
barst in verwarde smeekbeden los ; die ik nog niet heb kunnen
verstaan, zoo hevig klapperen haar kaken van angst. Maar eens
heeft zij zachtjes gezegd, met een kinderlijk accent: „Wij moeten
gaan, altijd gaan, wij moeten loopera op onze voeten, wie weet
waarheen ...." En het lijkt mij toe, dat in dit deel van haar
hallucinatie haar zusje eenig deel heeft; want bij een zeker punt,
is zij plotseling opgesprongen ; en schreeuwde, schrikwekkend
opgewonden : „O neen, dat niet! Zij voert Lunella weg! Zij ontneemt mij Lunella ! Ach, dat niet ! Neem haar niet weg! Waar
breng je haar heen ? Waar sleep je haar naar toe ? Zie je dan niet,
hoe klein zij is, ze kan je niet volgen ? Laat haar ! Waarom
doe je mij dit aan ? Zie je dan niet, hoe ik ben ? Ik kan je geen
kwaad meer doen. Je loopt over mij heen, je loopt over mij heen.
Ik ben jou leven geworden ...."
Paolo omknelde zijn slapen met zijn handen, en gaf een teeken,
dat hij niet meer in staat was verder te luisteren. Slapeloosheid,
honger, moeheid en de hevigheid der aandoeningen hadden eindelijk zijn krachten gebroken. Zijn slapen barstten. De lichamelijke
pijn matigde zijn andere smart. Hij kon niets meer doen dan zich
uitstrekken en bleef uren lang liggen, onbeweeglijk in het donker.
En dit was de eerste dag der laatste beproeving.
Den tweeden dag, na een nacht, waarin slapeloosheid en nachtmerrie elkander hadden afgewisseld, zag hij den dokter terug.
Het delirium der krankzinnige was nog toegenomen. Het was nog
niet mogelijk haar uit haar schuilhoek te voorschijn te halen, zonder een gevaarlijke weerstand uit te lokken. Haar vader en de
Jakhals, die om beurten den toegang bewaakten, hadden reeds
over de noodzakelijkheid gesproken, de zieke naar een sanatorium
te laten brengen. De dokter gaf een afkeerwekkende beschrijving
van beiden, en van de wilde begeerigheid, die onder hun bezorgd-

346
heid verborgen lag. Het vaste plan, om de misdaad te beletten ten
koste van alles gaf Paolo zijn uiterlijke kalmte terug.
„Wat kan ik doen om haar te redden ?" vroeg hij. „Gelooft u,
dat het haar goed zou doen mij terug te zien ?"
De dokter was verbluft.
„Spreek tot mij zonder voorbehoud. Spaar mij niet. Ik verzoek
het u."
„Als de zieke het vermijdt den naam te noemen van hem, die
haar bloeden deed," antwoordde treurig en vol medelijden de man
met de breede handen. „Welken naam verzwijgt zij dan ?"
„De mijne. Het is waar."
Een pijnlijke stilte viel zwaar op beiden neer.
„Wat gebeurde er in dat uur, dat ze alleen uitging tot op het
oogenblik, dat ze terugkeerde, door de twee onbekenden vergezeld ?" vroeg de dokter, terwijl hij hem vast aankeek. „Kunt u
mij dat zeggen ?"
Paolo vertelde alles, wat hij wist, zonder iets weg te laten.
„Nu wordt mij veel duidelijk," zei de dokter, „en daaronder het
meest belangrijke. De zieke is overtuigd, dat het een wraakneming van „dien eenen" was en dat, toen de mannen op de deur
bonsden, hij binnen was, de beleedigingen hoorde, en van haar
schaamte genoot en niet opende."
Paolo sprong op, trillend door al zijn ledematen.
„Zij haat mij dus."
„Ik lette op, dat van uur tot uur de afkeer scherper wordt en
een ruwer gedaante aanneemt. Dezen morgen, heeft zij in haar aanval, voor de eerste maal, lettergreep voor lettergreep het afgrijselijke woord uitgesproken, dat haar bezoedelde, zooals zij
zegt"
Paolo kon de heldere oogen, die hem aanzagen, niet verdragen ;
evenmin kon hij zijn schuld ontkennen. Maar hij aanvaardde het
noodlot van het kwaad, dat de ongelukkige hem aandeed in,
liefde, in waanzin en in dood. En hij zweeg; en hij spiegelde zijn
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eenzaamheid in zijn hard stilzwijgen als in een plaat van gepolijst
zwart marmer.
Op den derden dag verscheen weer de politie-man met zijn
zoetige stem en zijn schichtige oogen. Hij kwam om Paolo den uitslag te brengen van zijn nieuwe onderzoekingen.
Hij bleef staan en sprak onderworpen. „Dinsdagmiddag, tegen
zes uur, is de dame gezien op de trap van de San Firense. De aanwijzing van de Piazza d'Azeglio, bij vergissing door den knecht
opgegeven, of misschien door bedrog van den koetsier, was valsch
en heeft het onderzoek opgehouden. Het geheele avontuur is afgespeeld op de Piarra de San Firenze tusschen zes uur en half zeven
ongeveer. Na eenige aarzeling, ten prooi aan een zichtbare gejaagdheid, is zij het kleine deurtje dcorgegaan, dat in de kapel
voert. Toen ze er uitkwam, nam zij een rijtuig en gaf het adres
op in de Borgo degli Albizzi. Half weg had zij berouw en beval
terug te keeren. Zij bleef weer staan voor de kerk, en ging dezelfde
deur binnen. Toen zij er voor de tweede maal uitkwam was het al
donker. Daar zij zeer vreemd deed, naderde een lange magere
man haar en sprak haar aan. De man riep een van zijn makkers, die
beweerde politieagent te zijn. En beiden deden de dame in een
rijtuig plaats nemen en brachten haar daar, waar het verhaal van
Mrs. Culmer's knecht voorviel. Even voor half negen lieten zij de
dame weer instappen, en lieten zich doelloos rondrijden, wachtend,
tot zij zeggen zou wie ze was, en haar ware adres zou geven. Toen ze
de Piazzo Beccaria voorbij kwamen, hielden ze stil voor een
café. Zij stegen uit en gingen aan een tafeltje zitten. De dame
dronk iets en zij eveneens. Hoelang zij daar gebleven waren ? Een
van hen, de magere had gezegd : „Als ik haar niet thuis kan bezorgen, laat ik haar niet los ; eerst moet ik weten, wie zij is en waar
zij woont."
Het schijnt, dat zij eindelijk tegen tien uur haar adres in de
Borgo degli Albizzi gegeven heeft. De twee hebben haar daarheen
gebracht. De magere, (want de andere zweeg hardnekkig) die
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beweerde een agent te zijn, liet door den portier een papier teekenen, het een of andere stuk papier. De raadselachtige dame verdween op de trap. Haar twee metgezellen verwijderden zich. Het
meest nauwkeurige onderzoek was er niet in geslaagd den man
onder de agenten te vinden. Geen enkel rapport was bij het Bureau
binnen gekomen. Ik denk dat de man de een of andere brutale
schavuit is geweest, die getracht heeft oplichterij te plegen. Het
onderzoek wordt voortgezet.
En de man ging heen, met zijn gewoon plechtig en glibberig
voorkomen.
Paolo Tarsis zag het obscure café; hij zag Isabella Inghirami,
een wezen van bevalligheid en elegantie, de groote avondvlinder,
die met haar lichtheid de Zomerlucht overwonnen had, dezelfde,
die onverwacht de houding kon aannemen van een streng gelijnd
beeld, en gelijken op de Aurora van Michelangelo hij zag haar
zitten, tusschen die twee kerels, voor een vuil glas, waarin zij haar
brandende lippen koelde
En de vierde dag was de dag van Tamar.
Eerst vroeg de dokter hem:
„Kunt u mij ook ietss zeggen van de vrouw met het gestreepte
schort ?"
„Neen, daar begrijp ik niets van."
„Zoo nu en dan ziet de zieke een vrouw, een albino met rossige
haren en een gestreepte schort, die „riekt naar die geur." Zij
weigert zich uit te kleeden, want ze zegt, dat ze op haar bed een
laken gelegd hebben door die vrouw genaaid, een laken van drie
banen. Kent u niemand uit den laatsten tijd, die mij hierover kan
inlichten.
„Niemand."
Gedurende een oogenblik zwegen zij nadenkend.
„En de haat ?" vroeg Paolo Tarsis, „neemt die toe ?"
Daarna haatte haar Amnon met eenen zeer grooten haat.""
„Heeft u een Bijbel ?"
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Ja "
Paolo zocht zijn Bijbel en gaf haar aan den dokter.
„Iederen dag neemt zij een nieuwe geheimzinnige houding aan,"
zeide de dokter. „Gisterenavond was er een verpoozing tusschen
twee vlagen. Gedurende een oogenblik hield de hevige lichamelijke onrust op. Zij stemde er in toe, te gaan zitten. Hardnekkig
had zij alle voedsel geweigerd. Zij was doodelijk bleek, en mager.
Haar snikken, haar kijken en haar schokken had opgehouden.
Slechts het gebaar dat zij voortdurend maakte, het aanraken
met haar handen van de litteekens aan haar mond, werd nog
steeds herhaald. Gedurende eenigen tijd bleef ze stil zitten, toen
zei ze plotseling een vers uit den Bijbel op, met een onverwachte
klank in haar stem. Dit was het:
Hij zocht in het tweede boek van Samuel en las:
„Daarna haatte haar Amnon met eenen zeer grooten haat,
want de haat, waarmede hij haar haatte, was grooter dan de
liefde, waarmede hij haar had. liefgehad. En Amnon zeide tot
haar: Maak u op, ga weg."
„Toen vroeg ik haar bruusk : Wie is Amnon ? Zij antwoordde:
„Hij, die mij wegjoeg en de deur achter mij sloot." Toen ijlde zij
onverstaanbaar. In haar binnenste is er iets zoo hevig aan het
werk, dat haar menschelijke krachten er geen baas over kunnen
blijven. Zelfs in haar wildste vlagen geeft zij blijk van een ongelooflijke kracht tot zelfbedwang. Gedurig voel ik hoe er diep in
haar een kern is, dieper dan haar bewustzijn, waarop zij perst
en drukt met al haar kracht, blijkbaar om te verhinderen,
dat die kern losbarst en zich openbaart."
Hij bleef in gedachten staan, met het boek in zijn handen, de
wijsvinger tusschen de bladzijde, bij de plaats in Samuel II. Hij
volgde de methode der groote biechtvaders, der groote zielkundigen : hij peilde het geheim, met een bijna onvoorzichtig bogen ;
dan wachtte hij in stilte, maar in die stilte wogen alle onwillekeurige uitingen zwaar.
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Na een lange tusschenpoos, vroeg Paolo:
„Bezoekt Aldo, haar broeder, haar niet ? Doet hij geen moeite
haar te zien ?"
„Ik geloof, dat hij ziek ligt, te Volterra. En als hij kwam, zou
hij haar toch niet mogen zien. Voor het oogenblik ben ik genoodzaakt de strengste afzondering voor te schrijven. Ik bescherm
haar zoo ook tegen haar vader en tegen die andere."
Er volgde een nieuwe pauze.
„En heeft Isabella nooit naar hem gevraagd ?" vroeg Paolo
met een stem, die hij meende eerst te hebben geklaard, voor hij
ze voortbracht, maar die, toen hij uit zijn keel kwam, toch nog
gekleurd was met zijn donkerst bloed, evenals de beek, stroomende
uit de bronnen te Volterra, die, na de stortregens rood gekleurd
was door de roodaarde.
„Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal over Amnon," antwoordde de dokter, het boek weer opnemend. „De zieke ijlde
onafgebroken, onder den invloed van een overheerschend beeld.
Nooit heb ik de lijnen van een menschelijk gelaat zien vertrekken
als bij haar. Haar vorm van uitdrukking, schijnt een smeltend
metaalmengsel, een materie, die voortdurend in beweging is en
andere vormen aanneemt, zonder ooit tot voltooiing te komen.
Onverwachts, na een soort van langen, niet te begrijpen alleenspraak, zei zij met een helderheid, die haar zelf verbaasde : „En
toch, de daad, waarvan je mij beschuldigt, heb ik gedaan ; en ik
mag mij niet verontschuldigen." Toen herhaalde ik mijn vraag,
haar strak in de oogen ziende : „Wie is Amnon ?" Zij had een
dier onverklaarbare glimlachjes, die om zoo te zeggen, in haar
litteekens zijn als een straal van schaduw, veel geheimzinniger
dan de straal van licht, die men ziet in de voorstellingen der heilige
litteekens. Toen haalde zij langzaam een ander vers aan, het aan
haar geheugen onttrekkend als aan een vuur: „„En Amnon was
benauwd tot krankwordens toe, om zijn zuster Tamars wil.""
Toen herhaalde ik mijn vraag, dringend, ,,,,Maar wie is dan

351

toch Amnon ?"" Zij sprong op met een onstuimigheid die haar
deed lijken op een warrelwind van asch en van gloed, schreeuwend: ,,,,Mijn broer! Mijn broer!""
En de vijfde dag was de dag der herinnering.
De waanzinnige had aan Chiaretta het oude muziekdoosje
gevraagd, met de stalen kam: haar scarabillo. Zij wondde haar
vingers aan de punten op den cilinder, zooals zij gedaan had
op haar zesde jaar. Zij stond krom en gebogen om den luchtstroom
op te vangen van de schroefbladen, en om te luisteren naar de
kleine, eindelooze stem, die opsteeg diep uit haar kindsheid.
„Het is vreemd," zei de dokter tegen Paolo. „Dat getingel
maakt haar kalm, en onderbreekt ook het geluid van dien stap,
die over haar heen gaat. Van morgen zei zij : „Roep Lunella,
geef mij mijn Forbiciccia terug; laat haar komen en Tiapa
meebrengen en haar schaar, en laat haar hier blijven en een
figuurtje voor mij knippen, en dan blijven wij samen met ons
drieën, en de scarabillo zal altijd spelen, altijd spelen !"
Paolo zag haar weer op het terras verschijnen, half naakt in
haar sjerp van maanlichtkleuren, met de hemelsblauwe ster
midden op haar voorhoofd, het onbekende ding dragend, dat in
een stuk stof gewikkeld was.
„Gebruik makend van die soort betoovering, die haar vasthield, en van haar verlangen naar Lunella, ben ik er in geslaagd
haar over te halen zich naar Volterra te laten brengen.
„Naar Volterra ?"
„Ik heb alles goed overwogen. Het is onmogelijk, dat zij onder
deze omstandigheden langer hier blijft. Zij heeft alles te vreezen
van haar vader en van de Jakhals. De meest volhardende waakzaamheid is niet voldoende. De ommuurde villa van San Girolamo
is niet alleen de beste plaats, wat stilte en rust betreft, doch heeft
ook het voordeel dicht bij een sanatorium te liggen, waar een
man aan het hoofd staat van groot verstand en ziel en van strenge

352
discipline, op wien ik volkomen vertrouwen kan. Daarenboven
weet ik, dat haar vader zich niet tegen de overbrenging verzet.
En dan moet men niet vergeten dat zijn gezag, helaas, maar al te
geldig is voor de wet, en dat wij hem daarom moeten raadplegen.
Ik wil het dan ook liever niet uitstellen, en breng alles in gereedheid om morgen te vertrekken,"
Tot nu toe had Paolo nog niet dat gevoel gehad van te worden
losgescheurd en onherroepelijk gescheiden. Die overbrenging
scheen hem de ware doodstrijd van de ziel. Hij zag niet in zijn
geest den jasmijnentuin door Hafiz bezongen, maar wel het
Paleis van den Waanzin en het grafgewelf. Toen herinnerde hij
zich de gewonde antilope met de oogen groot en teeder, oogen
als die van Leila.
Om afscheid te nemen zou hij dien avond naar de geheime
plaats hunner liefde gaan, in de droeve grot. De trap was somber,
verlicht door een geel vlammetje op het portaal; liet leek wel
een trap, waarop de bloedvlekken van een moord nog kleefden.
Het was er verlaten en stil, maar voor hem dreunde het er nog
van de slagen, door den onbekende op de deur gegeven. In de
kamers begonnen de dingen te leven, tegen zijn verstand in, met
zooveel kracht, dat hij bang werd voor de besmetting van den
waanzin. Zij waren als Isabella, als de levende schoonheid van
Isabella, als haar haren, als haar hals, haar armen en haar schouders, haar borst, haar knieën en haar enkels. Alle dingen werden
bezield en menschelijk, ze namen een pathetisch en bewust uiterlijk aan. Isabella was alom. Als hij zich bewoog, voelde hij haar,
raakte hij haar aan ; door haar kreeg hij doffe stooten in zijn maagstreek, en die roode angst waarin het naderen der wellust was
als het naderen der vernietiging. In deze kleine ruimte werden
zijn herinneringen vleesch en bloed, ze liepen op hem toe op vier
klauwen, ze smoorden hem met hun adem, die zwaar was, als
van wilde dieren. Toen vochten zij en verslonden elkaar; en de
meest woeste bleven leven en werden razend. „Herinner je mijn
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weenen, zooals ik mij het woord herinneren zal, dat je slagen

vergezelde."
En de zesde dag was de dag van de schande.
De beleefde inspecteur liet aan Paolo Tarsis weten, dat hij
hem het een en ander had mee te deelen van zeer delicaten aard,
betreffende het geheim uit dien nacht vol afgrijzen. „Wat is er
voor nieuws ? wat is er nog meer voor treurigs ? "vroeg de overblijvende, die zich reeds gereed" gemaakt had voor zijn reis.
Misschien was Isabella op dat uur reeds onderweg naar Volterra,
dwars over de krijtlagen van de Valdera, over de onvruchtbare
witheid ; zij zag misschien al aan de andere zijde van den krijtachtigen heuvel, de stad van wind en rots verschijnen op den
top van den berg, als op den rand van een afgrond van Dante ; één
lange lijn van muren en torens. Als om haar te begeleiden tot aan
de drie cipressen, tot aan de drie galgen in den naakten heuvel
bevestigd, ging hij over de Piazza van San Firenze voor dat hij
naar den inspecteur ging. De kleine deur waardoor hij was binnengegaan, bevond zich onder een venster door sterke ijzeren staven
beveiligd. De ingang was wit, de wanden waren bedekt met grafsteenen en wapenborden. Een lange houten ladder hing van de
zoldering af ; twee anderen steunden op den grond, als die der
gekruisigden. Een preekstoel van donker hout stond verlaten bij
den ingang. Al deze dingen, die hij voor de eerste maal zag, begonnen in hem te leven, alsof zij ook een deel uitmaakten van
Isabella. Zijn hart zwol van een wanhopig medelijden, toen hij in
de schaduw het wijwaterbakje ontdekte. In het weinigje water,
dat er zich in bevond, had de arme waanzinnige misschien haar
vingers gedoopt om met het gewone gebaar het teeken des kruises
te maken.
Hij liep over een grafsteen door een nauwen gang vol zwarte
kasten. Hij trad de kapel binnen, keek naar de witte en zwarte
steenen van de vloer, waarop zij had neergeknield, vóór de ha-
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lustrade van marmer, die de altaarruimte omsloot. Hij keek
met aandachtsvolle oogen. Het voorkomen der dingen drukte
zich scherp af in zijn smart, één voor één, zonder elkander te verdringen. Wat deed ze in de oogenblikken, welke ze hier doorbracht ? Bleef ze geknield liggen ? Ging ze zitten ? Bad ze ? Kon
ze nog bidden, en hoe was haar gebed ? Hij keek en keek en zijn
oogen vergrootten zich, om alles te kunnen zien en in zich op te
nemen; en zijn heele gelaat leefde liet leven van zijn blik, zooals
in dat uur te Mantua, dààr waar alle teekens welsprekend waren
en alle fantasmen zongen.
Onder de koepel, op het altaar, gewijd aan de Heilige Maagd,
omgaf een krans van wijgeschenken het heilige beeld. Aan weerszijden brandden twee zilvere lampen. En tusschen beide zijden in
waren twee gesloten deuren, in het midden waarvan twee gouden
vlammende harten straalden; op elk der deuren stond gegrift:
Reliquiae sanctorum. Aan de rechterzijde was een biechtstoel;
aan de linkerzijde eveneens; en dicht erbij twee banken. „Op
welke heeft zij gezeten ?" Hij scheen het te raden en ging er eveneens zitten. Hij voelde de schaduw uit het dakraam nederdalen.
Hij zag, door het hek heen, de witte Kerk, ondersteund door pilaren van lichte steen. Aan den anderen kant van de kapel zag hij
de donkere gangen vol banken, kasten en biechtstoelen. Een in
lompen gekleede vrouw ging hem voorbij, en keek hem aan met
twee koortsachtige oogen, vol van eindelooze ellende. Zij stak
hem sprakeloos haar holle hand toe. Zij nam de aalmoes zonder
dank aan; en verdween in de schaduw, sloffend alsof haar lenden
gebroken waren.
En vlak achter de bedelares, terwijl de schaduw zwaarder viel,
verscheen hem gedurende een oogenblik Isabella, als een wervelwind van asch en van gloed, met de lidteekens op haar mond.
Hij stond op, omdat hij vreesde voor een hallucinatie ; hij liep
de gang door en stond op het plein. De lantarens waren reeds
aangestoken. De steenmassa van de Bargello verhief zich tegen
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de zilverkleurige lucht. De blauwe klokketoren van de Badia
wachtte erop, dat de eerste ster aan zijn spits ontbranden zou.
Langs het trottoir stond een file van rijtuigen, met moede en
triestige paarden, met koetsiers in houdingen van dronkaards of
stompzinnigen. „Welke van die paarden vervoerde de arme waanzinnige, gezeten tusschen haar geleiders ?"
Door de Via del Proconsolo langs de Dom ging hij in den
helderen en zachten zilvergloed van den Aprilavond naar de
plaats der schande. Hij rook weer die onverklaarbare lucht, die
met de geur der hospitalen en der gevangenissen tot de droevigste
der wereld behoort. Hij dacht aan de onbekende vrouw met het
gestreepte schort. Toen hij het vertrek binnentrad, waar de
beleefde inspecteur hem wachtte, voelde hij zich als een gemartelde, die van de eene pijniging overgaat tot een andere, uiterst
wreede. En achter de ongevoelige glazen van zijn gouden lorgnet,
zei de ijverige man, snel en precies:
„Na een discreet, doch nauwkeurig onderzoek heb ik kunnen
vaststellen, dat geen der twee onbekenden een agent van politie
was. Het geldt hier twee oplichters, een misdadig span. De magere
driftige is een zekere Stefano Feri, een ellendeling van het laagste
soort, een zakkenroller, een heler en een dief. De dikke, bijge
naamd de Kanunnik, is een zekere Beppo della Lurza, de verdierlijkste onder de verdierlijksten, dien Dante zeker in den vuurregen
geplaatst zou hebben in gezelschap van dien anderen kanunnik
Mozzi."
En de man was blijkbaar zeer ingenomen met zijn zedige toespeling op Dante.
„Beide oplichters zijn voortdurend op zoek naar louche zaken.
Hoe zij zich daar dien avond op het plein bevonden ? Het plein
van San Firenze is des avonds de verzamelplaats van het gepeupel, uit de straten en stegen achter de Tempio en achter het
Tribunaal. Er is daar ook een berucht café. De twee avonturiers
houden er hun samenkomsten. Maar met welk doeleinde naderden
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zij hun slachtoffer ? Het is niet te denken, dat ze door medelijden
bewogen werden bij het zien van die zonderlinge dame. Zagen
zij haar voor de eerste maal ? Hadden zij den -aanslag vooruit besproken ? Werd het adres door de dame gegeven, of kenden zij
het reeds ? Wilden zij probeeren haar te berooven, en zoo ja, op
welke wijze ?"
De man ging voort met de vragen op elkaar te stapelen, op steeds
welsprekender toon, als Cicero tegenover Vatinio ; een beleefd en
inderdaad bewonderenswaardig inspecteur van politie.
Zijn stem kreeg een bijna patethische toon, toen hij aan de
laatste vraag kwam, waarin hij een sterke twijfel liet doorschemeren :
„En wat deden zij met het ongelukkige slachtoffer in dat wel
wat lange uur, tusschen het vertrek van uw huis en de aankomst
bij het paleis in de Borgo degli Albizzi ? Indien u het wenscht,
zullen we met alle middelen trachten achter de waarheid te komen."
Paolo Tarsis draalde enkele oogenblikken, voordat hij opstond.
Een verder onderzoek begeerde hij niet ; hij bedankte en vertrok.
De heele wereld leek hem een reusachtig riool. Alle schoonheid,
alle lieflijkheid was vernietigd. Het gelaat der Liefde was obsceen
als dat van een dronken paljas. Hij zag de goddelijke Isabella
Inghirami zitten tusschen twee diepgezonken individuen voor
een vuil glas, in een onaangenaam riekend café. Het woord der
schande, het noodlot had het genomen en tot vervulling gebracht.
En dit was de zesde dag van de laatste beproeving.
En op den zevenden dag, sprak de man die deze odyssea had
doorgemaakt tot zich zelf het woord van Ulyssus : „Hart, verdraag.
Nog wel erger dingen hebt gij verdragen." En hij schudde alles
van zich af en ging zijn weg. En de kracht van zijn wil was evenredig aan de heftigheid van zijn smart.

Den twintigsten April tegen den avond kreeg Paolo Tarsis de
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beloofde boodschap van den beeldhouwer. In de gieterij waren
de vuren ontstoken. Het metaal in het bassin werd reeds vloeibaar. Het standbeeld verwachtte in zijn begeerige aderen het
gloeiende bloed. Het stond reeds bekleed met zijn laag van klei
in den gietkuil. Ten tweeden male stond een der Slaven van Michel
angelo op het punt, zich door een stoot van zijn schouder en van
zijn knie te bevrijden uit het scherpe gesteente en zijn armen tot
vleugels te maken als twee schilden. „Geef met den schouder,
met de knie en met de vuist een flinken stoot ; een stoot op den
goeden weg, den weg des doods ; want de wind waait wijd en rondomme, en weergalmt, als het galmende brons, in het dreunen der
zee.
In de hangar van zijn Ardea had ook hij zijn vuren ontstoken.
Den geheelen dag was hij, bij zijn groote vliegmachine zwijgend
aan het werk geweest met de monteurs ; hij zelf ook in een blauwe
kiel, onbekommerd over zijn handen, die al te blank waren geworden; zijn plan en zijn doel volkomen geheim houdend. „West,
één kwart Zuid-west !" Het betrof niet het landen aan den anderen
oever maar het verongelukken in het ruime sop, op den grootst
mogelijken afstand van het strand van Aeneas. Daartoe had hij zijn
vliegtuig versterkt : den motor veranderd, het reservoir en de
schroef gewijzigd; met veel beleid had hij boven zijn hoofd, op
zijn stuurmansplaats, een kompas gehangen, buiten den invloed
van het ijzer en zeer nauwkeurig, met een zeekaart, waarop de
ligging der geschikte nuttige landingsplaatsen was geteekend.
Eindelijk had hij tot Giovanni, den eerste zijner werklieden, den
uitverkoren arbeider van Guilio Cambiaso gezegd : „Morgen in
de vroegte zal ik weer een proefvlucht doen." Het scheen dat voor
hem de conscia virtus van Turnus nog voortleefde op de rots van
Ardea. Hij ging niet in den dood, maar hij ondernam een waagstuk dat den dood kon ten gevolge hebben.
In die drukke dagen had hij zelden het stilzwijgen verbroken,
en dan nog slechts om wenken te geven, te onderrichten of te
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bevelen ; maar dikwijls sprak hij met zijn vriend. „Geloofde je,
dat wij ons weer zouden vereenigen ?" De herinnering klopte
voortdurend in hem, als had zijn hart zich verdubbeld ; het gaf
hem de woorden, de blikken, en de gebaren van het dierbare
wezen terug ; maakte het levend en tegenwoordig voor hem, als
toen zij daar ginds, na hun omzwervingen en tochten met geduldigen
ijver te samen het eerste vliegtuig hadden vervaardigd en hun
eersten vlucht hadden gedaan. Dat was wel het geschikte uur,
het uur van Hesperos, wanneer zij, zich in evenwicht houdend
tusschen de lichte vleugels, zich naar beneden wierpen, van hun
steunpunt op de rots, en het vliegen der roofvogels nabootsten.
Het was in zoo'n uur een uur vol van reine goddelijkheid —
dat het één van hen gelukt was voor de eerste maal de vlakte te
bereiken, die aan den rechteroever van den Numico ligt, daar
waar de Latijnen den met boomen beplanten grafheuvel oprichtten en dezen wijdden aan Aeneas, dien zij tot beschermgod van
het land hadden gemaakt, nadat de rivier met zijn wateren hen
van al wat er sterfelijks aan hem was, had gereinigd en slechts
zijn beste deel had gespaard.
De overlevende vriend gevoelde, hoe slechts het beste deel in
hem leefde, terwijl hij de heilige en verlaten plaatsen aanschouwde,
op den vooravond van den dag zijner apotheose. Alles was
grootsch en lieflijk alsof de Goddelijke Beschermer glimlachte in
die stille lucht. Alles was eenvoudig en groot maar besloten in
een beperkte ruimte, waardoor het echter niet minder werd ;
evenals in de twee verzen van vader Ennius, de twaalf opperste
Goden van Rome besloten liggen.
Het lied van den oorsprong klonk alom. Circe zong er niet
langer en evenmin hoorde men de menigte der in zwijnen veranderde mannen brullen, als toen, onder den kruidberg, de schepen van Aineas in veiligheid zeilden ; slechts de dochter van
Janus zong haar goddelijke smart uit, zooals de zwaan zingt vóór
den dood, de smart, „vervaagd in de lichtheid der winden."
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De avond viel. Een voor een ontsproten naast Hesperos de
sterren. Een herder hoedde zijn kudde. Misschien wel voerde hij
haar niet naar de schaapskooi, maar naar het Orakel van Faunus,
daarginds in het heilige bosch, waar, tusschen de opstijgende geur
en de murmelende bron, de aloude godheid van het Italische volk,
rustend onder de huiden der geofferde schapen, nog slaapt, in de
nachtelijke stilte door droomen de toekomst voorspellend.
De overlevende vriend bleef in zijn kunsteloos huis van ijzer en
hout, waar ook de breede vleugels wit opdoemden. Hij liet zijn
veldbed komen, hetzelfde waarop hij het lichaam van zijn vriend,
in den roodgin vlag gewikkeld, had neergelegd. Hij bracht zijn
monteurs in de naastbijzijnde woning onder; hij gaf zijn bevelen
voor den volgenden ochtend en bleef alleen met de gedachte, die
hem beheerschte. De stilte was even groot als toen de oorlogsstad
der Rutuliers sliep rond om het paleis van Turnus, hoog op de
rotsen, die werk van menschen geleken, evenals de muren, de
graven der dooden beschermend. Men hoorde niets dan het neerstorten van den Incastro in het dal, een geluid, dat voortduurde
als de tijd. Op een boerderij huilde een hond. Een rijtuig knarste
over den straatweg naar Anzio. Boven de bergen van Lanuvini
schitterde de Groote Beer. Het was als een bekende nacht die
weerkeert in de wenteling der jaren, van ver, ver weg. Paolo Tarsis
liep naar de zuil, waarop het bronzen beeld verrijzen zou. Het
steenen voetstuk lag nog op den grond, maar hier en daar ondersteund door takkebossen, als hoofdkussens van een slapende. Hij
ging er op zitten en dacht aan den arbeid, die nu verricht werd bij
het verre standbeeld, zijn ademtocht was één met die der ziel van
het vuur en met die van zijn broeder. Had de beeldhouwer den ring
reeds in den smeltkroes geworpen ?
Hij trad de hangar binnen en naderde de vogelkooi, die aan een
paal hing. De reiger voelde het en schudde zich heen en weer.
Het was een der twee beschermende reigers, door Giulio Cambiaso
bemind en verzorgd in de dagen der vreugde. Voor de aardigheid

360
had hij ze, om ze van elkaar te onderscheiden de namen gegeven van
twee mythische voorouders van het aloude Latium.: Dauno en
Pilumno. Zij waren als de Huisgoden in het huis van hout en ijzer.
Toen de eene verdwenen was, leefde Dauno treurig en peinzend
in zijn Egyptische gevangenis.
„Als ik een plaats voor je had kunnen vinden in de motorkast,
dan had ik je met mij meegevoerd, arme eenzame !" zei Paolo
Tarsis glimlachend, terwijl diep in zijn oor de wonderlijke stembuiging klonk, waarmee Guilio gewoon was om tegen de twee
witte Huisgoden met hun gele pooien te spreken. „Bescherm ten
minste mijn voorlaatsten korten slaap. Morgen zal ik langer slapen."
Hij nam een bad; en legde zich daarna weer op zijn veldbed,
evenals in den tijd toen zij samen in één tent huisden. Dezelfde
voorwerpen, dienend tot hun gemak en noodzakelijk gebruik,
stonden rondom verspreid, van metaal, van been, van palmhout,
van linnen en van gutta percha.
„Mijn standbeeld is gegoten," zeide hij, er aan denkend, dat de
ceremonie van het vuur voltooid was.
Hij zag, hoe de vorm overliep, hoe de hefboom omlaag ging en
de kraan den loeienden mond afsloot ; hoe het glinsterende metaal
stil stond en oogenblikkelijk een donkerder tint aannaam. Toen
sliep hij in. De dageraad rees over de bergen van Albani, toen hij
opstond. Zijn monteurs dachten dat Giulio Cambiaso teruggekeerd
was, zóó buitengewoon opgewekt was de stem, waarmee hij zijn
bevelen gaf. Dadelijk was de hangar een en al gedreun. De planken
trilden, het stof dwarrelde, de reiger sloeg met zijn vleugels. Hij
leende een scherp oor aan de zevenvoudige samenklank. De zeven
cylinders waren niet meer waaiervormig geplaatst maar straalvormig, in de staalmassa aangebracht. De nieuwe schroef werkte
bewonderenswaardig, een ster van lucht in de lucht. Wederom beproefden de monteurs haar kracht. Zij hadden de motorkast door
middel van een kabel aan een metalen krachtmeter gebonden, en
deze aan een paal ; en de kabel werd door de kracht uitgerekt alsof
-
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de groote gevangen Ardea ongeduldig wilde weg vliegen ; en een
man knielde neer om naar de naald op den wijzerplaat te kijken.
„Klaar ?" vroeg de overlevende.
„Klaar," antwoordde de trouwe stem. En de schroef stond stil.
De Ardea werd losgemaakt, het zevenvoudige stralende hart
klopte niet meer.
„Dauno," zei de aviateur, zich richtend naar de kooi van papyrus, waarin de witte reiger onrustig heen en weer liep. „Dauno, op
dezen mooien Aprilmorgen wil ik ook jou de vrijheid geven. Misschien wacht Pilumno je aan den een of anderen vijver."
Hij maakte de kooi los, terwijl zijn mannen de machine aanvatten bij de dwarsstangen van het lichaam en bij de nerven der
vleugels ~ en haar naar buiten duwden. Paulo zette de kooi op den
grond en opende haar. Glimlachend herinnerde hij zich een woord
uit Viriglius, het woord van Niso.
„Daune," zei hij, „nunc ipsa vacat res. Hac iter est."
Maar de droeve gevangene scheen niet te gelooven aan de vrijheid
die hem geboden werd.
„Daune, hac iter est!" schreeuwde zijn bevrijder, hem voortjagend. De verbazing van den reiger week, hij stapte zijn gevangenis uit met zijn lange zwarte pooten en wankelde alsof hij op
stelten liep ; toen, zijn hals bevallig gebogen tusschen zijn schouders,
en zijn lange vlerken uitspreidend, bevrijdde hij zich zelf en steeg
hij op in den morgen.
Een zweem van weemoed daalde over zijn ziel, toen hij de laatste
der Huisgoden in den lentehemel verdwijnen zag. Alles was in
bruidstooi. De zee, het strand, de dalen, de heuvelen, de bergen
waren zooals Canente hen zag met haar reine ooggin, en zooals zij ze
betooverde met haar weeke zangen, voordat er nog smart was,
en tranen en bloed, voordat de wreede dochter van de Zon gezegd
had tot den Saturnischen heerschar: „0, allerschoonste, zij die
zingt zal u niet terug hebben."
Hac iter est.
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Hij keek naar de Tyrreenschen zee van Ulyssus en van Aeneas, de
zee, die helder en zacht was als een dag van Alkyone. Hij was
spoedig gereed. Hij verried zich aan zijn mannen zelfs niet met een
enkel woord, met geen enkel gebaar. Zelf vatte hij de schroef bij de
beide bladen en zette haar in beweging. Hij luisterde naar het
geluid. Hij ging op de zitplaats zitten; maakte alles gereed tot de
manoeuvre, volkomen kalm en rustig.
„Laat los!"
Op dezelfde wijze als de bevrijde reiger, liep de velivolo over haar
blauwachtigen damp, toen hief ze zich op tot de groote vlucht,
en steeg snel omhoog, zich wendend naar zee. „Westelijk, een kwart
zuidwestelijk." De werklieden en de herders zagen hoe ze den loop
van den Incastro volgde, over den mond heenging en altijd hooger
steeg; hoe ze de kleur aannam van de lucht, zich licht maakte als
Dauno, en zich in de oneindigheid verloor.
„Je zult zien, dat hij naar Sardinië vliegt," zei lachend de jongste.
„Het zou mij niet verwonderen."
Zij waren vroolijk, zonder twijfel of vrees. Slechts Giovanni
schudde het hoofd, toen hij de leege kooi weer ophing.
De vliegenier zag niets meer dan water en water en nog eens
water, in een eindelooze, klare eenzaamheid, die zonder verandering of onrust was en waarin hij onbeweeglijk te hangen scheen op
zijn uitgespreide vleugels. Het was één groote rustige klaarheid
als in de dagen van den winterzonnestilstand ; het was het vroege
ochtendlicht, zonder zucht of wind gerucht. Zooals de rust de snelheid te niet deed, zoo deed de stilte het geraas te niet. De beweging
had geen klank, maar was gelijk aan het kloppen van een hart en
van de slagaderen, dat de mensch niet hoort, als hij in harmonie
is met zich zelf en met het Heelal. De overlevende had niet meer het
gevoel van te overleven, maar wel van te sterven. Hij zag zijn
Stuurman niet van aangezicht tot aangezicht zooals vroeger bij
het verschijnen van den regenboog, maar hij zelf was die stuurman ; en diens ziel was de gids zijner eigen ziel; en diens verstand
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was het licht van zijn eigen verstand ; en zijn handen, die onder het
werk hun nieuwe blankheid bewaard hadden, en die hij onbedekt
gelaten had, leken hem eveneens een vorm toe van het ideale
leven ; en hij had alle herinnering verloren aan den gindschen oever;
maar niet van die reis, want hij herinnerde zich die te hebben
volbracht. Een plotselinge gloed golfde over het zeegelaat, zooals de
stok met één forschen slag het trommelvel doet trillen. Hij keerde

zich om, en zijn gezicht werd als van goud. De vleugels straalden
met al hun nerven duidelijk zichtbaar ; het metaal fonkelde ; een
verblindende streep viel over de wateren. Het was de Zon.
De verrukking der vergetelheid hield op. De handen van den
stuurman werden opnieuw bezield, en opnieuw bekwaam voor zijn
kunst. Hij ontdekte een schip dat zijn route doorsneed, varend
naar het zuidoosten : hij haalde het in, luisterend naar het geroep
der matrozen en van de passagiers, die op het dek verzameld
waren ; hij ging er overheen en steeg nog. De toon, ploffend uit de
cylinders was vol en gelijkmatig; de razende ster van de schroef
doorsneed onvermoeid de lucht ; het evenwicht van vleugel tot
vleugel en van kop tot staart was constant. De lichte westenwind blies zonder vlagen of stooten of rukken; hier en daar veranderde de zee van tint, als een stuk brokaat.
Maar nu was de stilte vervuld van het geraas, want de aviateur
luisterde er voortdurend naar, in afwachting van de eerste pauze.
De eenzaamheid was vol van lucht en water, geen enkel zeil, geen
zuiltje van rook, geen streep van land. Het scheen hem toe, dat er
even een pauze was, toen weer een, toen verscheidene achter
elkaar. Hij bewaakte zijn hart, met een innerlijken glimlach : het
inwendige rythme had zich versneld. „Wat zou ik doen, indien de
Ardea in deze zeekalmte eens gedurende eenigen tijd drijvende
bleef ? Zou ik moeten afwachten of trachten haar te doen zinken ?
De toon werd weer vol. De wind werd frisscher ; de bries maakte
geulen in het water en overdekte het met schubben ; in de verte
verscheen een steeds donker wordende lijn. Hij begon met scherper
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aandacht te manoeuvreeren. „vriend, vriend, het zal een mooie
dood zijn! Indien ik tijd en snelheid bereken, heb ik reeds ongeveer zestig zeemijlen doorvlogen. ik ben midden in de Tyrheensche
zee. Mijn graf zal mooi en diep zijn. Weet je het nog, hoe wij op
het eiland Tino, in de Maddalena, in onze zwemgordels tot den
tuin der Sirenen zijn nedergedaald ?" Door zijn geheele lichaam
ging weer die nieuwe vreugde, een ongewone lichtheid alsof het
bewustzijn van zwaarte te niet gedaan was onder het enorme gewicht. In zijn handen keerde op wonderlijke wijze een vreemde
goddelijkheid terug; zijn handen, die diep in den trillenden doorschijnenden glans de zichtbare koralen en de monsterlijke bloeiende
zeeplanten konden aanraken en grijpen „Binnen hoeveel tijd zal de
duiker wederom in den afgrond dalen, om de Sirene te vinden
die hij nog nimmer vond ?"
En de tijd ging voorbij. Een andere boot verscheen, hem te gemoet varend naar het oosten gericht, naar de kust van Italië.
En hij zag haar onder zich als een lichte notendop, kenbaar door
een rookpluim. Het geschreeuw bereikte hem nauwelijks. Hij vloog
op groote hoogte en de snelheid sneed hem langs het gelaat, onder
den helmrand. En in zijn onbeweeglijk afwachten van den dood,
ontstond een verward angstig gevoel, dat nu eens geleek op hoop,
dan weer op spijt of op schrik. Onvermoeid sneed de snelle ster van
de schroef de ziltige lucht. Hij had reeds meer dan honderd zeemijlen doorvlogen. „Zou de dood het leven kunnen worden ? Zou
de dag der vernietiging de dag der wedergeboorte kunnen zijn ?"
Zoo nu en dan keek hij naar zijn handen, zijn bloote handen,
zooals ze uit den scaphander uitstaken ; en het scheen hem toe, dat
ze leefden met een buitengewone kracht. Zij waren daar, even
onvermoeid als de twee schroefbladen, zonder te beven, te aarzelen
of te falen. De toon in de ontvlamde cylinders was vol en vermetel.
De Zon, die achter hem opsteeg boven de vlakte, trof de vleugels
maar maakte geen schaduw. De groote Ardea, bestaande uit metaal
en hout en doek bleef vrij van schaduw, als iets eenzaams, iets
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onbestaanbaars, als een ding van een andere wereld, als een
spookgestalte. Maar in die twee handen waren de beenderen, de
spieren, de pezen en de zenuwen gestrekt in een koortsachtigen
arbeid om het leven, ze gisten van leven, evenals die, welke
in uiterste verdediging het wapen zwaaien, als die welke zich vastklemmen aan den rand van de boot, of aan de punten van een rots
bij een schipbreuk. En zijn hart beefde onder een nieuwe huivering,
een huivering, die voor de eerste maal zijn menschelijkheid in
beweging bracht.
De minuten schokten voorbij, de een na de andere evenals de
vonken in het ontstekingstoestel. Licht en Lucht en zee vloden
voortdurend. Het onverhoopte kon bereikt worden ! Hij zag van
aangezicht tot aangezicht zijn stuurman, evenals op den noodlottigen dag, toen hij hem gevraagd had : „Wilt gij het ? Wilt gij het ?"
En zijn hart trilde, omdat de begeerte tot leven erin herboren was,
de wil tot leven om te overwinnen. Wat kon dat daarginds zijn,
onder aan de waterlinie, die lange blauwe wolk ? een keten van
bergen ? de aarde ? Hij keek naar zijn verschrikkelijke handen. En
hij gevoelde hoe zijn gansche lichaam zich rekte in een instinkt
om zich veilig te weten, om niet meer één te zijn met de lucht, om
er niet meer een spil of een pijl in te zijn. En hij voelde hoe zijn
oogen naar de verre verschijning waren gericht met een intensiteit,
die als door een wonder, zijn gezicht verveelvuldigde.
Daar was land ! Daar was land!
En de liefde voor zijn broeder, en zijn smart en zijn ijver waren
als de Zon, die achter hem was, en boven hem; zij waren een
stralende tegenwoordigheid, een aanvurende onsterfelijkheid. Het
was het leven ! Het was het leven ! Het was als een droom gedroomd
met al het gewicht van zijn bloedrijk lichaam, met het gelaat in het
kussen gedrukt, als de kop van een hongerig paard in de ruif,
en met op de huid de lidteekens, gemaakt door de vouwen van het
laken, als waren het slagen geweest ; en zooals zijn droom was, zoo
was het wonder, gesteund door het strekken van al zijn vezelen en
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met de stevigheid van al zijne beenderen. En de tijd ging voorbij ;
en de razende cylinders trilden in rythmisch puffen ; en de ster van
de schroef sneed door de lucht.
Het was de overwinning! Het was de overwinning!
En evenals zoo dikwijls maakte hij zijn wil tot een onbuigzaame
werpspies, tot een degen, die geheel en al punt en scherpte was;
een degen die zag, zooals nooit iemand zag, een zwaard dat hoorde,
zooals nog nooit iemand hoorde. Hij hoorde in de diepte een licht
geruisch, hij hoorde iets naast zijn linkervoet neervallen. Hij bemerkte, dat door de hitte het aluminium plaatje was losgeraakt,
dat op de ontladingsbuis geplaatst was en dat de hitte van het
ontvlamde gas hem onverbiddelijk omringde. Maar hij zag het
land, hij zag het grooter worden, voortdurend dichterbij komen,
met zijn bergen, zijn heuvels, zijn bosschen en zijn stranden. De
wind viel hem nu aan met stooten, en rukken en vlagen.
Hij worstelde en weerstond eiken aanval. Hij zag het vlakke
water en onder zich een vloot van onderzeebooten, die met den
romp onder water, zich voortbewogen, in een vecht manoeuvre.
Hij begreep dat Terranova, Kaap Figari, Porto Cervo, Caprera en
de Maddalena westelijk van hem waren en dat hij zijn route te veel
zuidwestelijk genomen had. Maar hij draaide niet, veranderde zijn
richting niet. Hij had met zijn ziel nu éénmaal een lijn getrokken,
die rechter was, dan die welke de onderwijzers trekken met het
roode krijt. Daar was de kust, verlaten, onvruchtbaar en hard,
door zijn laagte geschikt tot landing. Hij bespeurde een vormlooze
muur van indische vijgeboomen; en verder in een groene diepte
een kudde dicht bij een kegelvormige hut. In een kleine baai zag
hij een zandbank scherp afgeteekend tegen een donkere massa,
misschien van jeneverboomen, misschien van mastiekboomen.
Daar koos hij zijn landingsplaats. Hij daalde neer als in een droom
en als door een wonder, zeker en licht, zonder herinnering en
onbewust van alles, bijna waar de golf tegen het zand brak.
Er klonk geen kreet, geen triomfgeroep ; geen menigte met bleeke
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gezichten, en wuivende handen. Een woeste stilte ontdaan van
alle glorie. En de morgen was nog frisch, als de ademtocht der zee,
als een kind rustend in de armen der aarde, die haar wiegden ; en er
was het woord der geheime voedster, die het leven kent en den
dood, en al wat geboren moet worden en dat wat niet sterven kan,
die den tijd kent van alles : „Zoon, er is geen god, indien gij zelf
het niet zijt."
Gedurende eenige oogenblikken bleef hij verbluft en aandachtig
zitten. Toen maakte hij de beweging om op het zand te springen ;
maar de pijn van de hevige brandwond ontlokte hem een kreet,
en hield hem terug. Toen steeg hij behoedzaam uit, een steunpunt
zoekend. Hij zette zich op den eenzamen oever; en hij begon zijn
gewonde voet van de overblijfselen van het verbrande leder te
ontdoen. Daar zijn kracht was uitgeput en hij den pijn niet langer
verduren kon, kroop hij tot aan den oever; en daar stak hij zijn
voet in het water der zee.

EINDE.

