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Not a drop of her blood was human,
But she was made like a soft sweet woman."
DANTE G. ROSETTI.

De navolgende geschiedenis wil niet doorgaan voor hetgeen
gewoonlijk onder het woord „roman" verstaan wordt. Zij is
eenvoudig het verhaal eener zonderlinge en vermetele proef,
die eens in werkelijkheid genomen werd en wordt aan degenen,
die belang stellen in de ongeziene „mogelijkheden" van het
Hiernamaals, aangeboden eenvoudig als hetgeen zij is, — een
enkel voorval uit het leven van een man, die vrijwillig zijn
gansche wereldsche loopbaan opofferde tot eene uiterste poging
om het schijnbaar onbewijsbare te bewijzen.
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HOOFDSTUK I.
De sehouwburg was gevuld, — stampvol van beneden tot
boven men had de lichten laag gedraaid, om het tooneel des
te sterker te doen uitkomen, — en eene groote, zoowel in het
parterre en boven in het gebouw, als op den eersten rang en
in de stalles opeengepakte sehare, luisterde met of zonder
belangstelling, al naar dit het best overeenkwam met de
versehillende naturen en genoten opvoeding, naar de beroemde
alleenspraak in Hamlet : „te zijn of niet te zijn."
Het was de eerste voorstelling eener nieuwe vertolking van
Shakespeare's altijd even raadselvol stuk. De hoofdrol werd
vervuld door een groot tooneelspeler, al mocht men hem in de
kleingeestige kringen ook niet als zoodanig besehouwen, — en
hij koesterde eene bijzondere opvatting omtrent het vreemde,
tegenstrijdige karakter van den psyehologischen Deen, wat ten
gevolge had, dat zelfs de lustelooze, onverschillige, gewoonlijk
onverstoorbare lieden der stalles, die voor het meerendeel waarschijnlijk reeds ee,n honderdtal versehillende Hamletten hadden
gezien, voor eenmaal uit hun gewonen staat van verveling tot
iets als opmerkzaamheid werden wakker geschud, toen de welbekende regelen aan hunne ooren weerklonken met een langzamen en aangrijpenden rijkdom van tonen als men slechts zelden
op het moderne tooneel verneemt. Deze nieuwe Hamlet wist
goede houdingen te kiezen in plaats van rond te wandelen,
Of liever gezegd te waggelen, onder het uiten dier woorden,
zette hij zich neder en scheen hij een oogenblik lang verzonken
in zwijgend gepeins — daarop, zonder van houding te veranderen, begon hij, terwij1 zijne stem dieper ernst verkreeg,
naarmate de schoonheid en het plechtige der onsterfelijke
regelen meer uitkwamen en indrukwekkender werden.
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„To die — to sleep ; —
To sleep ! — perchanche to dream : ay, there's the rub,
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause . ."
Hier volgde eene korte en aangrijpende stilte. Gedurende die
korte tusschenpooze en voordat de tooneelspeler op nieuw kon
spreken , trad een man met onhoorbaren voetstap de schouwburgzaal binnen en zette zich neder in de tweede rij stalles.
Instinetmatig wendden enkele hoofden zich om, ten einde naar
hem te kijken ; maar het heerschende halfduister maakte het
nagenoeg onmogelijk zijne gelaatstrekken te onderscheiden en
Hamlet's droefgeestige, rijke stem trok andermaal de aandacht.
„Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourne
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of ?
Thus conscience does make cowards of us all ;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought
And entreprises of great pith and moment,
With this regard, their currents turn awry
And lose the name of action."
Het tooneel werd voortgezet tot het wanhopige onderhoud
met Ophelia, dat met zulk een prachtige kracht en zooveel
gevoel weergegeven werd, dat het een waren orkaan van toejuichingen deed losbarsten. Daarna viel het gordijn, vverd het
licht weOr opgedraaid, begon het orkest te spelen en richtte
men opnieuw nieuwsgierige blikken op den laatstaangekomene
in de stalles, die zoo stil was binnengetreden, vlak in het
midden der groote wijsgeerige alleenspraak. Men ontdekte aan-stonds, dat het de moeite waard was hem te bestudeeren en
dat liet men dan ook niet na, ofschoon hij niets seheen te
bemerken van het feit dat hij de aandacht trok. RU zag er
zoo ongewoon uit, dat hij eenige bevreemding gaande maakte,
tot zelfs onder de Londenaars der moderne kringen, hoe gewoon
dezen er ook aan zijn mogen alle denkbare soorten van excentrieke wezens, zoo mannelijke als vrouwelijke, aesthetische als
alledaagsche te zien. Hij was, dank zij zijne trekken en houding,
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zoo geheel en al verschillend van gewone lieden, dat het vrij
luide gefluister eener jonge Amerikaansche vol opwellingen :
„Ik zou werelden geven, om te weten wie die man kan zijn!"
bijna te verontschuldigen viel onder deze omstandigheden. Zijn
huid was donker als die van een mulat en toch zacht en
gezond van kleur door het warme bloed, dat zich onder de
olijftint vertoonde. Zijne oogen schenen zwart, maar de zeldzame lengte en dikte hunner wimpers verhinderden bijna ze
te zien. De fraaie, vrij minachtende boog der korte bovenlip
was gedeeltelijk verborgen door een zwarten knevel en naast
al deze zwartheid en donkerte van gelaat, was zijn haar, dat
zeer dicht geplant was, volkomen wit. Geen zilverachtig wit,
maar een wit even opvallend als dat van een stuk gewasschen
schapenvacht of pasgevallen sneeuw. Wanneer men hem gadesloeg, kon men onmogelijk opmaken of hij oud of jong was ;
— immers, ook al vertoonde zijn gezicht geen rim pels of
andere sporen der vernielende machten van den tijd, toch
droegen zijne trekken zulk een uitdrukking van strenge, nadenkende vastberadenheid, als slechts heel zelden gezien wordt bij
hen, die nog tot de jeugd behooren. Dat nam niet weg, dat
hij nog bij lang na niet oud scheen te wezen, zoodat hij, over
het geheel, een raadsel was voor zijne buren in de stalles,
even goed als voor enkele mooie dames in de loges, die zich
dan ook niet ontzagen haar tooneelkijkers zoo hardnekkig op
hem gericht te houden, dat het wel in staat zou zijn geweest
hem door en door verwaand te maken, indien hij opgekeken
had. Maar hij blikte niet op ; hij leunde achterover in zijn
stoel met eenigszins lustelooze uitdrukking, bestudeerde aandachtig zijn program en, te oordeelen naar de wijze waarop
zijne oogleden neergeslagen waren en het slaperig knippen
der wimpers, zou men hem half ingedommeld hebben gedacht.
Het Amerikaansche meisje vol opwellingen vergat Hamlet bijna,
zoozeer was zij er in verdiept hem aan te staren, in weerwil
van de sotto-voce terechtwijzingen harer deftige moeder, die aan
hare zijde zat, — en op eens, als gaf hij zich rekenschap van
haar onderzoek, of gevoelde hij zich daardoor ontstemd, sloeg
hij de oogen op en blikte hij haar vlak in het gelaat. Met
eene instinctmatige beweging, wierp zij zich achterwaarts —
en sloeg zijzelve de oogleden neder. Zij verklaarde later, dat zij
nog nooit, in heel haar onbezonnen, gedachteloos leventje,
zulke woeste, flikkerende, gitzwarte oogballen had aanschouwd
en dat zij haar eene onaangename gewaarwording en kippenvel
hadden bezorgd. Zij rilde, trok hare satijnen sortie dichter om
zich heen en waagde het niet langer den onbekende aan te
zien. Hijzelf wendde spoedig den doordringenden bilk van haar
af, om dien op het tooneel te richten ; want thans word de

10
groote tooneelvoorstelling in Hamlet vertoond, welke van het
begin tot eind een triomf was voor den kunstenaar, die de
titelrol vervulde. Toen het gordijn andermaal viel, boog een
blonde jonge man, met een losbandig uiterlijk, zich uit de
derde rij stalles over en raakte hij den witharigen onbekende
luchtig op den schouder aan :
„Gij hier, beste
? In een schouwburgzaal ? Ik zou u
nooit in staat hebben geacht tot zulk eene lichtzinnigheid !"
„Beschouwt gij Hamlet als lichtzinnig ?" vroeg de ander,
van zijn zetel oprijzende om den jongen man de hand te
drukken. Men kon thans zien dat hij iemand was van middelbare
lengte, ofschoon hij zulk eene trotsche houding had, dat hij
langer scheen dan hij in waarheid was.
„Neen, eigenlijk niet !" en de jonge man geeuwde vrij ongemanierd : „Om u de waarheid te zeggen, vind ik hem ondragelijk
vervelend."
„Waarlijk ?" en de onder den naam van El Rami toegesproken
persoon glimlachte even : „Nu . . . gij deelt natuurlijk de smaken
uwer eeuw. Een kluchtspel zou u zeker beter bevallen ?"
„Oprecht gesproken, ja ! En nu ik er goed over na begin te
denken, weet ik eigenlijk niet wat ik hier kwam uitvoeren.
was van plan even naar het Empire te gaan. Daar geeft men
een nieuw ballet ; maar een mijner clubkennissen gaf mij zijne
stalle-plaats, zeggende dat het eene eerste voorstelling was en
zoo al meer ; dus .."
„Dus heeft het Lot over u besloten," voleindigde El Rami
ernstig : „en in plaats van in het Empire de mooie dames
zonder behoorlijke kleeding te bewonderen, bevindt gij u hier
en vraagt gij u af waarom in 's hemelsnaam Hamlet de Deen
niet lets beters uit kon voeren dan het zichzelf lastig te maken
over den geest van zip] vader ! Juist geredeneerd ! Maar eenmaal hier zijnde, bevindt gij er u tot een doel, waarde vriend,"
en plotseling daalde zUne stem tot een vertrouwelijken
fluistertoon : „Zie ! daarginds . . . sla haar aandachtig gade ! . . .
zit uwe aanstaande vrouw ;" en hij wees met een nauw merkbaar hoofdknikje het jonge Amerikaansche meisje aan : „Ja,
dat mooie wezen in het rose, met het donkere haar. Kent gij
haar niet ? Neen, dat spreekt van zelf ; maar gij zult haar
leeren kennen en nog heden avond, voor gij dit gebouw vetlaat, aan haar voorgesteld worden. Zie mij niet zoo versehrikt
aan, — er is niets bovennatuurlijks aan haar verbonden, dat
verzeker ik u ! Zij is eenvoudig Miss Chester, de eenige dochter
van Jabez Chester, den laatsten millionnair uit New-York. Een
allerliefst, ondiep, overheerlijk nutteloos, maar schatrijk persoontje ! G-ij zult haar binnen de maand ten huwelijk
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vragen en men zal u het jawoord geven. Eene uitstekende
partij voor u, Vaughan — al uwe schulden zullen er door
afbetaald worden en alles met zekere Joden in het effen
worden gebracht. Waarlijk, niets zou geschikter kunnen
zijn en — herinner u wel, dat ik de eerste ben, u daarmee geluk te
wenschen !"
Hij had snel gesproken, met eene glimlachende, gemakkelijke
uitdrukking van overtuiging ; zijn vriend staarde hem intusschen
aan met de diepste verbazing en iets, dat aan vrees
grensde.
„Bij Jupiter, El Hann !" begon hij gejaagd : „gij moet toch
inzien dat gij wat al te ver gaat. Het is goed en wel nu en dan
voor profeet te spelen ; maar daarvan kan men ook te veel
krij gen."
„Vergeef mij !" en El Rami wendde zich af, om weer te gaan
zitten : „Het stuk begint weer en hoe ondragelijk vervelend
Hamlet ook moge wezen, zijn wij toch wel verplicht hem
eenige aandacht te schenken."
Vaughan beantwoordde dezen volzin met een gedwongen
glimlach en wierp zich met eene luie beweging achterover in
zijn fauteuil ; maar hij bleef er ontstemd en verward uitzien.
Zijne oogen zwierven beurtelings van El Rami's wit hoofd tot
het half zichtbare profiel der Amerikaansche erfgename, welke
hem daareven zoo koelbloedig en vastberaden aangeduid was
geworden als zijne toekomstige vrouw.
„Ik ken dit meisje in de verste verte niet," dacht hij kregelig :
„en ik wensch evenmin kennis met haar te maken. Ik wi/ het
niet. En als ik het niet wil, zal het ook niet geschieden. De
wil beteekent alles, zelfs volgens El-Rami. De kerel is altijd
zoo ellendig zeker van zijne voorspellingen. Ik zou hem gaarne
eens en voor altijd bewijzen, dat hij zich wel dagelijk vergissen kan."
Aldus peinsde hij voort, nauwelijks acht gevende op de
verdere ontwikkeling van Shakespaere's groot treurspel, tot
hij aan het eind van het tooneel van Ophelia's begrafenis,
op zag staan en zich gereed maken de zaal te verlaten. Hij
roes onmiddellijk zelf overeind.
„Gaat gij weg ?" vroeg hij.
„Ja ; ik houd niet van Hamlet's slot, of van iemand's einde
in dit stuk. De overijlde en algemeene slachting, die het work
besluit, stuit mij altijd tegen de borst. Zij is smakeloos."
„Shakespaere smakeloos ?" vroeg Vaughan glimlachend.
„Nu en dan, zeer zeker. HU was eon mensch, geen God en
het work van eon mensch kan nooit geheel en al volmaakt
wezen. Shakespaere bezat even good as ieder ander zijne
fouten on zou, met zijn groot genie, de eerste zijn geweest ze
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te erkennen. Het zijn alleen uwe kleine middelmatige lieden,
die beweren nooit te falen. Gaat gij eveneens heen ?"
„Ja ik ben van plan uw grooten naam als profeet afbreuk
te doen en de kans mis to loopen aan Miss Chester te worden
voorgesteld, voor heden avond ten minste."
Hij lachte onder het spreken, maar El-Rami zeide niets. Zij
verlieten to zamen de stalles en begaven zich naar de kleedkamer, waar zij eenige minuten te wachten hadden op hunne
hoeden en overjassen, aangezien de bewaarder zijn chronischen
dorst aan het geriefelijke buffet was gaan stillen. Vaughan
maakte gebruik van dit gedwongen oponthoud, om eon sigaar
op te steken.
„Vindt gij hem eon good Hamlet ?" vroeg hij, aldus bezig
zijnde, op onverschilligen toon aan zijn metgezel.
„Uitstekend," antwoordde
„de eerste acteur bezit
eon reusachtig talent en verstaat door en door het fijne van
de rol, waarmede hij belast word maar de overige tooneelspelers zijn zonder uitzondering ledepoppen, — vandaar dat de
tooneelen waarin hij niet optreedt, zoo langdradig zijn. Dat is
het nadeel van het „sterren"-systeem, — eon systeem dat niet
minder noodlottig is voor de dramatische kunst. Maar om het
even op welke wijze het stuk ook wordt opgevoerd, Hamlet
blijft altijd belangwekkend. Zonderling inconsequent daarbij,
maar toch indrukwekkend."
„Inconsequent ? Hoe dat ?" vroeg Vaughan, terwij1 hij rookkringetjes in de lucht opzond on zich vol ongeduld begon af
to vragen hoelang de bediende der kleedkamer nog van plan was
zijn post in den steek to laten.
„0 ! in tal van opzichten. De grootste inconsequentie van
het gansche stuk komt misschien uit in de beroemde alleenspraak : „To be or not to be."
„Waarlijk ?" Vaughan stelde eindelijk belang in het gesprek :
„Ik meende nog wel, dat dit als eon der schoonste gedeelten
van het work beschouwd word."
„Dat is het ook. Ik doel niet op de regelen zelf, die prachtig
zip), maar op hunne betrekking tot Hamlet's eigen karakter.
Waarom spreekt hij van eon „oord van waar goon reiziger ooit
keert", terwijl hij eon vast bewijs bezit, of meent to bezitten,
van den terugkeer zijns vaders in geestelijke gedaante, -- on
waar het juist tengevolge van dien terugkeer is, dat hij
zooveel ellende teweeg brengt ? Ziet gij daarin goon inconsequentie ?"
„Zeer zeker, — maar ik had or nooit over nagedacht," verklaarde
Vaughan, hem verbaasd aanstarende : „ik geloof niet, dat
iemand buiten u ooit tot die ontdekking kwam. Het is geheel
on al onverklaarbaar. Hamlet zegt inderdaad : „from whence
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no traveller returns," en hij zegt het nadat ook hij den geest
gezien heeft."
„Ja," hernam El-Rami, in gloed gerakende over zijn onderwerp : ,,en hij spreekt bovendien van de vrees voor jets dat
na den dood zou zijn," alsof dit slechts eene vrees, geen felt
zou wezen — terwijl, indien hij in den geest van zijn eigen
vader gelooft, dien hij, „een eerlijke geest" verklaart te zijn,
er geen mogelijkheid van twijfel op dat punt overbligt. Immers
de sombere verschijning zegt :
„But that I am forbid
To tell the secrets of my prison-house,
I could a tale unfold, whose lightest word
Would harrow up thy soul freeze thy young blood
Make thy two eyes like stars start from their spheres;
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand on end ..."
Bij Jupiter Luister eens,
kijk mij zoo niet aan !"
riep Vaughan weinig op zijn gemak uit, een pas achteruit
tredende, om niet al te dicht bij de bliksemstralen verspreidende oogen en het gespannen gelaat van zijn metgezel
te zijn, die deze regelen met zeldzamen hartstocht en plechtigheld had opgeze2-d.
lachte.
„Joeg ik u schrik aan ? Was ik al te ernstig ? Dan vraag ik
U om verschooning. Het is inderdaad waar genoeg dat : „this
eternal blazon must not be to ears of flesh and blood !" Maar
dat „lets na den dood", was eene bijzonder pijnlijke werkelijkheid voor dien armen geest en Hamlet wist dit, toen hij er
slechts als eene vrees over sprak. Hij was bijgevolg, zooals ik
zeide, inconsequent, of, liever gezegd, Shakespeare beredeneerde
het geval niet op logische wijze."
„Gij zoudt een voortreffelijk acteur zijn," sprak Vaughan,
hem nog altijd verbaasd aanstarende : „Gij hieldt u daarjuist
alsof gij het werkelijk geloofdet, weet gij."
„En ik meende het ook," antwoordde
luchtig :
„voor het oogenblik althans. Ik vind Hamlet altijd eene studie,
die u geheel in beslag neemt en datzelfde zult gij misschien
gevoelen, als gij eenmaal mijn leeftijd hebt bereikt."
„Uw leeftijd ?" herhaalde Vaughan schouderophalend : „Ik
wilde dat ik dien kende ! Niemand weet hoe oud gij zijt. Gij
kunt even goed dertig als honderd jaar zijn Wie zal het
zeggen ?"
„Of tweehonderd — of wel driehonderd zelfs ?" vroeg ElRam', met een toon van spotternij in de stem : „Waarom zou
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men de grenzen van den eindeloozen tijd beperken ? Maar daar
komt onze weerspannige boer aan," voegde hij er bij, ziende
dat de bewaker der kleedkamer langs eene zijdeur binnentrad
met zulk eene gemakkelijke, weinig verlegen houding, als had
hij veeleer lets lofwaardigs dan jets berispelijks gedaan, door
twee heeren op zijne nukken te laten wachten : „Laat ons
onze overjassen bemachtigen en zorgdragen weg te zijn, voordat het raadsbesluit van het Lot volvoerd kan worden, door u
tot den winnaar van den gewenschten Chester-prijs te maken.
Het is heerlijk over het Lot te zegepralen — als men dat kan."
Zijne zwarte oogen flikkerden op vreemde wijze en Vaughan,
die juist zijn overjas wilde aantrekken, bleef daarmede talmen,
om hem andermaal aan te zien, met lets als vrees en twijfel.
Op hetzelfde oogenblik riep eene vroolijke stem :
„Wel, daar is Vaughan ! — Freddie Vaughan — dat treft al
heel gelukkig !" en een mooie, groote man van omstreek-s twee
en dertig jaar kwam, gevolgd door twee dames, uit de schouwburgzaal in de kleedkamer : „Je bent juist de persoon, dien ik
zocht, Vaughan. Wij verlieten Hamlet in het heetst van zijn
strijd, omdat wij naar het bal van Somers moeten. Kom je
met ons mee ? Maar laat mij niet vergeten je aan mijne vriendinnen, mevrouw Jabez Chester en Miss Idina Chester, voor te
stellen, — dames, Sir Frederick Vaughan."
Een oogenblik stond Vaughan daar roerloos en verstomd ;
maar daarop werd hij zichzelf wederom meester en boog hij
werktuigelijk. Hij was op deze onverwaehte wijze aan de
Chester's voorgesteld geworden door zijn neef, Lord Melthorpe,
wien hij reeds heel wat hulp verschuldigd was en dien hij
onmogelijk kon kwetsen door het aan den dag leggen van
onwil. Maar zoodra de noodzakelijke groeten gewisseld waren
geworden, keek hij, half versuft en aan eene soort bijgeloovige
vrees ten prooi, rond naar den man, die met zooveel beslistheld deze ontmoeting had voorspeld. El-Rami was echter
verdwenen. Zwijgend en zonder afscheid te nemen was hij
vertrokken, zoodra hij zijn woord bewaarheid had gezien.

HOOFDSTUK II.
„Wie was die heer, die u daarjuist heeft verlaten ?" vroeg
Miss Chester, een mooien glimlach tot Vaughan opzendende,
terwijl zij zijn arm aannam, om door hem naar haar rijtuig te
worden geleid : „Hij ziet er zoo voornaam en zoo angst wekkend
tevens uit !"
Vaughan moest lachen over deze beschrijving.
„Hij heeft zeer zeker een vrij zonderling uiterlijk," begon
hij, toen zijn neef, Lord Melthorpe, hem in de rede viel.
„Bedoel je El-Rami ? Het was El-Rami immers ? 0 ! dat
dacht ik wel. Ik zou wel eens willen weten waarom hij heenging. Ik wilde dat hij nog een oogenblik had gewacht hij is
een allerbelangwekkendste persoon."
„Maar wie is hij toch ?" hield Miss Chester vol. Zij leunde
thans gemakkelijk in haar rijke brougham, met hare moeder
aan hare zijde en twee mannen met „titels" tegenover haar,
eene positie geheel en al overeenstemmende met de neigingen
harer ziel : „Wat zijt gij beiden toch vervelend I Gij geeft muj
in het geheel geen beschrijving van hem en zegt alleen dat
hij „belangwekkend" is, wat natuurlijk iedereen kan zien.
Lieden met zulk een wit haar en zulke zwarte oogen zijn dat
altijd, dunkt u niet ?"
„Nu, ik zie niet in waarom zij dat zouden zijn," gaf Lord
Melthorpe twijfelachtig ten antwoord. „Bedenk slechts, welke
afschuwelijke lieden Albinossen zijn en zij bezitten wit haar
en roode oogen ."
„0 ! ik bid u, laat ons onderwerp niet varen, om af te
dwalen tot Albinossen !" smeekte Miss Chester met een zachten
lach : „Zoo gij dat doet, zal ik nooit iets vernemen omtrent
dezen bijzonderen persoon. El-Rami, zegt gij ? Is dat geen heel
vreemde naam ? Oostersch, zeker ?"
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„0 ! ja, hij is een volbloed Oosterling," antwoordde Lord
Melthorpe, den last van het gesprek op de schouders nemende,
terwijl hij zich innerlijk afvroeg hoe het kwam, dat zijn neef
Vaughan zieh in zulk eene opvallend zwijgende stemming
beyond. „Dat is te zeggen, hij is een Oosterling van den zeer
ouden stam, niet een der moderne oostersche mengelmoesen
van ondeugd en eerloosheid. Maar ik geloof niet, dat iemand
U zou weten te vertellen wanneer en waartoe hij nit het Oosten
overkwam. Ik heb hem slechts twee of driemaal in wereldsche
kringen ontmoet en bij die gelegenheden slaagde hij er in een
heel aantal menschen te verbazen en onder zijne betoovering
te brengen. Zoo besehouwt, bij voorbeeld, mijne vrouw hem als
een geheel buitengewone persoonlijkheid. Zij noodigt hem steeds
op al haar partijen uit, maar hij komt zoo goed als nooit.
Zijn voile naam is El-Rami-Zaranos, ofschoon ik geloof, dat hij
het meest bekend is als El-Rami alleen."
„En wat is hij ?" vroeg Miss Chester „Een kunstenaar ?
Een beroemd letterkundige ?"
„Geen van beiden, voor zoover ik weet. 1k zou u waarlijk
niet kunnen zec, gen wat hij is of waarvan hij leeft. Ik heb
b
hem altijd beschouwd
als een soort toovenaar, — zoo iets als
een particulier, die tevens goochelaar zou zijn, ziet gij."
„Lieve hemel !" sprak de dikke mevrouw Chester, ontwakende
uit eene halve dommeling en pogende belang in het onderwerp
te stellen : „Doet hij salonkunstjes ?"
„0 ! neen, hij voert geen toeren uit," en Lord Melthorpe moest
onwillekeurig lachen : „Hij is volstrekt niet zulk een soort
persoon en ik vrees mij verkeerd te hebben uitgedrukt. Wat
ik bedoel is dat hij u buitengewone dingen betreffende uw
verleden en toekomst zeggen kan."
„O ! door middel van uwe hand — dat raad ik al I" en de
mooie Idina knikte met wijze uitdrukking met het hoofd : „Er
ligt waarlijk iets heel knaps in het lezen der handlijnen. Ik
kan op die manier waarzeggen."
„Waarlijk ?" Lord Melthorpe glimlachte toegevend en hernam :
„maar het toeval wil, dat El-Rami niets volgens de handlijnen
voorspelt. Hij oordeelt naar het gelaat, de gestalte en de
houding. Hij maakt er geen ambacht van, maar voorzegt nu
en dat werkelijk op zonderlinge wijze de gebeurtenissen."
„Dat is een onbetwistbaar felt !" erkende Vaughan, zich
wakker schuddende uit het gepeins, waarin hij verzonken was
geweest en de oogen vestigende op de kleine, pikante gelaatstrekken van het tegenover hem zittende meisje : „Sommige
zijner voorspellingen zijn hoogst merkwaardig."
„Werkelijk ? Hoe heerlijk !" zeide Miss Chester, die zich volkomen rekenschap gaf van Sir Frederick's doordringenden, bijna
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uitvorschenden blik, maar den schijn aannam bezig te zijn
met het dichtknoopen van een handschoen : „Ik moet hem volstrekt eens vragen welk lot voor mij weggelegd is jets vreeselijks,
daar ben ik zeker van ! Dunkt u niet, dat hij afgrijselijke oogen
heeft ? Prachtige, maar afgrijselijke ? Hij zag mij in de schouwburgzaal aan ."
„Lieve, je hebt het eerst naar hem gekeken." mompelde
mevrouw Chester.
„Ja maar ik ben overtuigd, dat ik hem niet rillen deed en
toen hij mij aankeek had ik een gevoel, alsof iemand mij heel
langzaam koud water in den nek goot. Het was zulk eene
griezelige gewaarwording ! Wilt u dit eens even vastmaken,
moeder ?" en zij strekte de hand met den weerspannigen handschoen naar mevrouw Chester toe, maar Vaughan trad haastig
tusschenbeide.
„Vergun mij !"
„Q! zoo u de kunst verstaat een knoopje vast te maken, dat
er bijna af is !" zeide zij lachend, met een blos, die haar doorschijnend vel zeer goed stond.
„Ik kan eene poging daartoe wagen," sprak Vaughan, met
gepaste nederigheid : „Indien ik slaag, wilt u mij dan zoo straks
een of twee dansen afstaan ?"
„Met genoegen."
„O! dus kom je mede naar het bal ?" vroeg Lord Melthorpe,
op vergenoegden toon „Dat is uitstekend. Weet je, Fred, dat
je van avond zoo verstrooid bent, dat je geen ja of neen hebt
geantwoord, toen ik je vroeg ons te vergezellen."
„Liet ik dat na ? Dat sptjt mij zeer !" en na met de grootste
omzichtigheid den handschoen dichtgeknoopt te hebben, glimlachte hij : „Ik bid je, schrijf mijne onbeleefdheid en verstrooidheid toe aan den geheimzinnigen invloed van El-Rami ik zou
er geen andere reden voor kunnen vinden."
Allen lachten onnadenkend, zooals lieden in eene onbeduidende gemoedsstemming over beuzelingen lachen en het rijtuig
voerde hen naar het doel hunner bestemming — een groot
huis in Queen's Gate, waar een prachtig feest gegeven werd
ter eere van een Doorluchtigen en hoogen vreemden vorst, die
het in zijn hoofd gekregen had te zien op welke wijze Londen
zich gedurende een „season" vermaakte. De vreemde potentaat
had vernomen, dat de prachtige hoofdstad van Engeland vol
duisternis en ellende was, dat hare vrouwen ongenaakbaar
waren en het moeielijk was bevriend te geraken met hare mannen
en al deze dwaalbegrippen moesten uitgewischt worden in die doorluchtige, hooge hersenen, om het even yvat deze opvoeding
kosten mocht aan de rijke lieden, die de taak op zich hadden genomen den vorst van zijne barbaarsche onwetendheid te genezen.
-De ziel van Lilith.
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Ondertusschen wandelde het onderwerp van Lord Melthorpe's
gesprek — El-Rami, of El Rami Zaranos, zooals hij door de
lieden van zijn eigen ras werd genoemd, — rustig huiswaarts
met dien vasten, vluggen en toch schijnbaar onoverijlden tred,
welke zoo vaak de in de woestijn geboren wilden onderscheidt
en zoo zelden bevalligheid verleent aan de beweging van den
beschaafden stadsbewoner. Het was een zoele Meinacht het
weder was ongewoon mooi en warm geen nevel of wolkje
verduisterde den hemel en de sterren straalden met evenveel
glans alsof de stad, welke ze beschenen, die glimlachende
tooverfee Florence, in plaats van de sombere reus Londen ware
geweest. Nu en dan sloeg El-Rami de oogen op naar den
schitterenden gordel van Orion, die daar boven hem flonkerde
met een pracht als zelden in de mistige engelsche lucht aanschouwd wordt, hij was vervuld van zijne eigen gedachten en
het feit, dat zich behalve hem nog eene menigte andere voetgangers door de straten bewogen, scheen hem in het min st
niet te hinderen, want hij stapte zonder eenige haast of geduw
door hunne rijen heen, als had hij alleen bestaan en waren
zij slechts schaduwbeelden geweest.
„Wat zijn de menschen voor het meerendeel toch domooren !”
peinsde hij : „Hoe gemakkelijk valt het hen te verblinden en
hoe gaarne willen zij verblind worden ! Hoe verstomd was die
dwaze jonge Vaughan over mijne voorspelling betreffende zijn
huwelijk ! Alsof het niet even licht te voorzeggen viel als dat
twee en twee vier zouden maken ! Als men de karakters der
menschen bijeen voegt op dezelfde wijze als men dat met
ctifers doet, dan kan men zeker zijn op een gegeven oogenblik
tot hun totale som to geraken. Hoe eenvoudig was het reken proces van Vaughan's huwelijksvooruitzichten ! Ziehier de gegevens, die ik daarbij gebruikte als dyers : Twee avonden
geleden hoorde ik Lord Melthorpe zeggen, dat hij van plan was
zijn neef Fred uit to huwelijken aan Miss Chester, dochter
van Jabez Chester uit New-York. Miss Chester trad enkele
minuten later het vertrek binnen en ik zag welke soort meisje
zij was. Van avond in den schouwburg zie ik haar weder, en
ontdek ik in eon loge niet ver van daar, good in de schaduw
verborgen, Lord Melthorpe. De jonge Vaughan, wiens karakter
mij bekend is als zoo zwak, dat het gekneed kan worden in
elke richting, welke eon sterkere wil or slechts aan wil geven,
zit dicht achter mij en ik ga er toe over de kleine optellingssom to maken. In aanmerking genomen, dat Lord Melthorpe
eene stijfhoofdigheid bezit, die beter bij eon varken dan bij eon
mensch zou voegen dat Frederick Vaughan alle vastberaden heid mist dat het kleine meisje Chester haar hart op eon
engelschen titel heeft gezet, ook al is het slechts die van eon.
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baronet, en het huwelijk is zeker. Het eenige onzekere was de
mogelijkheid of zij elkander wel hedenavond ontmoeten zouden ;
maar zij waren alien aanwezig, en ik rekende die mogelijkheid
mede als het overschietende cijfer, dat altijd overblijft in
karaktersommen ; het vertegenwoordigt de Voorzienigheid of
het Lot en men moet er steeds op letten. Ik waagde de gissing
en won. Ik win onveran.derlijk in zulke zaken, — in zulke
bespottelijke onbeduidende berekeningen, welke zoo waar door
lieden, die nooit iets voor zichzelven uit kunnen denken, aangezien worden als profetische uitspraken. Lieve hemel! Under
welk een monsterachtigen last van verachtelijke onwetendheid
en willekeurige domheid heeft deze arme planeet gezucht van
het oogenblik zelf waarop zij in de ruimte geslingerd werd !
Oneindig! Onberekenbaar ! en tot welk doel? Tot welken
vooruitgang? Waartoe?"
Hij bleef een oogenblik stilstaan ; hij had van het Strand af
geloopen, door Piccadilly heen, en beyond zich thans dicht bij
Hyde Park. Zijn horloge te voorschijn halende, keek hij naar
het uur ; het was niet ver van middernacht. Op eens werd hem
van achteren een hevigen slag toegebracht en het horloge, dat
hij in de hand hield, hem ontrukt door een man, die niet eer
den diefstal gepleegd had, of hij slaakte een luiden kreet en
bleef roerloos aan zijne plaats geketend staan. El-Rami wendde
zich rustig om en zag hem aan.
„Wel vriend?" vroeg hij bedaard „Waarom heb je dat gedaan?"
De kerel staarde hem als versuft aan, schijnbaar buiten staat
een antwoord uit te brengen. Zijn arm was stig uitgestrekt en
hij hield het horloge nog in den palm zijner hand gekneld.
„Je deedt beter mi.j dat stukje eigendom weer te geven,"
hernam El-Rami, met een kouden glimlach en, zijn aanvaller
zoo dicht mogelijk naderend, maakte hij een voor een diens
gesloten vingers los, Dam hem het horloge af en stak het weer
in zijn eigen zak. De arm van den dief zonk onmiddellijk daarop
machteloos neer ; hij bleef staan waar hij was en beefde even
hevig, alsof hij plotseling door een aanval van koude koorts
ware aangegrepen.
„Je zoudt het een lastig ding hebben gevonden om bij je te
dragen, dat verzeker ik je. Gestolen goederen moeten ons altijd
min of meer in den weg zitten. Je schijnt mij onthutst te zijn ?
0 ! je hebt een kleinen schok gehad, dat is al. Waarschijnlijk
heb je wel eens van torpedo's gehoord? Welnu, in onzen
wetenschappelijken tijd gaan er menschelijke torpedo's rond en
ik ben er een. van. Het is heden ten dage Doodzakelijk op te
passen wien je aanraken zult ; dat is heusch het geval, weet
je! Je zult je zoo aanstonds beter gevoelen, heb maar geduldl"
Hij sprak op spottenden toon, onderwi.j1 den dief met eene
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uitdrukking van groote nieuwsgierigheid bestudeerende, alsof
hij een bijzonder exemplaar van een tor of kikvorsch ware ,
gewst.Dlarknvdeogluitrnkampachtig en hij maakte een smeekend gebaar.
„U zult mij toch niet op willen laten pakken ?" prevelde hij
op schorren toon : „Ik kom om van den honger!"
„Neen, neen !" zeide El-Rami met nadruk : „claw is niets van
aan. Lieg niet, vriend ; dat is eene groote fout, even groot als
stolen. Als je je nog langer met die beide zaken blijft ophouden,
zullen zij je in de grootste verlegenheid brengen en aan last
en moeite te ontkomen is het hoofddoel van het leven onzer
dagen. Jo komt niet van den honger om ; je bent zoo dik en
vet als een konijn," met een behendig handgebaar stroopte hij
de losse hemdsmouw van den man op en liet het voile, stevige
vleesch zien van den sterken, gespierden arm daaronder : „Je
hebt vandaag meer vleesch gegeten dan ik in eene week gebruiken kan ; je moot heel gezond zip). Jo bent eon dief van
beroep, laat ons zeggen, een soort . advokaat. Aileen maar
in plaats van je recht van bestaan heel beleefd te bewijzen
door middel van documenten en rood zegellak, doe jij dat op
ruwe wijze gelden door het stelen van eon horloge. Het is eon
zeer open handelwijze, maar niet beschaafd en onder de gegeven omstandigheden dient zij nergens toe, waarlijk niet. 1k
vrees je te vervelen G-evoel je je beter ? Goeden avond, dan
Hij stond op het punt zijne wandeling voort te zetten, toen
de thans weder bijgekomen misdadiger haastig eon pas op hem
toetrad.
„Ik wilde u nOervellen !" begon hij.
„Dat weet ik," gaf El-Rami bedaard ten antwoord : „Welnu —
zou je het nog eons willen probeeren ?"
De man staarde hem half verstomd, half bevreesd aan.
„Ziet u," hernam hij : „u haalde uw horloge to voorschijn en
het was een en al juweelen on vonken ..."
„En cone glinsterende verleiding," vulde El-Rami aan : „Nu
begrijp ik het ! Ik had het niet to voorschijn moeten halen ;
dat erken ik ; maar ofscboon ik dat deed, was het jou zaak
nog niet het to willen bemachtigen. Wij hadden beiden ongelijk ;
laat ons alle twee pogen wijzer to zip in het vervolg. Goeden
n acht !"
„Wel, ik wil dadelijk sterven als u goon prachtexernplaar
bent on even vreeselijk ook riep de man nit, die ontwijfelbaar eon schrik had ontvangen on nog ontdaan was van de
gevolgen daarvan : „De duivel hale mij als hij niet de knacste
kerel ter wereld is !"
Maar de „knapste kerel" hoorde goon dier opmerkingen. Hij
stak de straat over en vervolgde vreedzaam zijn weg, den draad
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zijner afgebroken gedachten weder opnemende, alsof er niets
voorgevallen ware.
„Dwazen — alien even groote dwazen !" prevelde hij : „Dieven
stelen, moordenaars verslaan, arbeiders zwoegen voort en alle
mannen en vrouwen genieten en leven en sterven — tot welk
doel ? Tot welken vooruitgang ? Waartoe ? Tot vernietiging of
wel nieuw leven ? Tot hemel of hel ? Is het wijsheid of een
gril ? Goedheid of onbarmhartigheid ? God of de Duivel? Welke
van beiden ? Indien ik dat wist, zou ik wijs zijn maar voordat
ik het weet, ben ook ik slechts een domoor, een dwaas onder
de dwazen, om den tuin geleid door een Lot, welks geheiro ik
van plan ben te ontdekken, te overwinnen en te tarten !"
Hij bleef staan — en lang en diep adem halende, sloeg hj
de oogen andermaal naar de sterren op. Zijne lippen bewogen
zich, als herhaalde hij innerlijk de eerie of andere gelofte of
wel een gebed daarna liep hij sneller door en bleef niet meer
stilstaan, voordat hij zijn bestemmingsoord bereikte. een klein,
stil, weinig elegant plein, uitkomende op Sloane Street. Hier
gekomen, trad hij toe op eene kleine, onaanzienlijke woning,
half op zichzelf staand en een uit eene rij andere gebouwen.
Het eenige kenmerk, dat het onderscheidde, was eene zware,
massieve, gebeeldhouwde deur van oud eikenhout. Zij opende
zich gemakkelijk bij het omdraaien van zijn huissleutel en
sloot zich weer zonder eenig gedruisch achter hem, toen hij
binnentrad.

HOOFDSTUK III.
Een zwak rood licht brandde in het smalle voorhuis ; het
was juist voldoende, om hem den houten standaard te doen
onderscheiden, waaraan hij gewoon was zijn hoed en overjas
op te hangen en, zoodra hij zich van zijne wandelkleeding had
ontdaan, doofde hij zelfs dat zwakke lichtschijnsel ult. Na eene
zijdeur ontsloten te hebben, betrad hij zijn eigen vertrek, eene
schilderachtige kamer, welke van oost naar west, over de voile
lengte van het huis liep. Te oordeelen naar haar uiterlijk, had
zij eenmaal als salon en eetzaal gediend met openslaande deuren
daartusschen ; maar de porte brisee was verwijderd geworden
en de plaats daarvan thans gedrapeerd met zware, amberkleurige zijde. Deze zijde scheen van een bijzonder en kostbaar
maaksel te zijn, want zij schitterde van lichtgevende zilverstralen, als van diamantstof, toen aan den electrischen
brander draaide, die in den vorm eener groote bloem van de
zoldering afhing aan fraai bewerkte zilveren kettingen en door
een fijn ijzerdraad met een beschutte leeslamp op de tafel
verbonden was. Er was niet veel schoons of kostbaars in het
vertrek ; en toch, zonder eenige weelde aan den dag te leggen,
deed het aan rijkdom denken. De weinige stoelen waren van
den meest gewonen vorm, op een enkele na, van prachtig gesneden ebbenhout, die een stapel amberkleurige en rood zijden
kussens droeg. De tafel was van alledaagsch geverfd hout, bedekt met een donker wollen kleed, dat aan weerszijden geborduurd was met gouddraad.
Er lagen enkele geometrische instramenten op verspreid.
Verderop zag men ook een paar groote wereldbollen. Aan een
der wanden hing een rek beladen met alle wapenen der schermkunst en een reusachtige boekenkast vol boeken. Een der hoeken
werd ingenomen door een ebbenhouten pianette en op een
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zijtafeltje stond eon log gemaakte eikenhouten kist met koper
beslagen en van eon dubbel slot voorzien. Het ameublement word
aangevuld door eon gewoon veldbed, zooals krijgslieden die
gebruiken, dat voor het oogenblik gedeeltelijk dichtgeslagen on
bijna aan het oog onttrokken was door eon ruwe berenhuid,
daar zorgeloos overheen geworpen.
El-Rami zette zich in den grooten ebbenhouten stool on
bekeek den stapel brieven, die op zijne schrijftafel lagen. Zij
waren afkomstig van alle mogelijke soorten van lieden : prinsen,
staatslieden, diplomaten, beursmannen on kunstenaars in ale
vakken. Hij herkende het schrift op enkele omslagen en zijne
wenkbrauwen fronsten zich, toen hij ze, nog altijd ongeopend,
ter zijde wierp.
„Ze moeten wachten," sprak hij halfluid : „Vreemd, dat het
iemand onmogelijk is origineel to zijn, zonder eene menigte
onoorspronkelijke geesten om zich heen to hebben, alsof hij
eon honingpot on zij vliegen waren ! Wie zou gelooven, dat ik,
die arm ben aan aardsche goederen en min of moor op den
achtergrond leef, zonder dat zelf ook maar eenigszins to wenschen,
in aanraking met koningen ben de laatste nieuwe staatkunde
der regeeringen weet, nog voordat zij rijp is geworden ter
kennis van het publiek to worden gebracht ? Dat ik de geheimen
van „mylord" en „mylady" zou kennen on voor hen over en
we'er verborgen houden, terwijl ik in staat word gesteld mU to
vermaken met hunne kleine bespottelijke huwelijkstwisten,
als waren zij slechts poppen, die hunne rollen in eon marionettenschouwburg vervulden ? Ik vraag al dien lieden niet mij hun
vertrou wen to schenken ik verlang or niet naar dat zij mij
uit zullen kiezen on Loch komen zij tot mij on de eigenschappen mijner eigen natuur zijn van dien aard, dat ik evenals
eon magneet aantrek, wat ten gevolge heeft, dat ik nooit met
vrede word gelaten. Misschien echter is het beter aldus. Ik
behoef die uitwendige abiding anders zou mijn geest to zeer
als eon gespannen boog wezen, — gericht op het eene middelpunt : het Groote Geheim, — on zouden zijne krachten mij ten
laatste te kort kunnen schieten. Maar noon ! — het is thans
onmogelijk geworden niet to slagen. Gepantserd als ik ben
tegen liefde, haat on al de eenvoudig aardsche hartstochten
van het menschdom, moet ik slagen on wil ik dat ook doen !"
Hij liet het hoofd op eon zijner handen rusten on scheen
plotseling al zijne gedachten op eon enkel onderwerp to vereenigen. Zijne oogen sperden zich open on werden onbeschrijfelijk
glansrijk, alsof daarachter vonken vuurs brandden. Niet langer
dan eon paar minuten had hij aldus gezeten, toen de dour
zachtjes ontsloten word en eon schoone jongeling, gekleed in
eene losse witte tuniek en buis van Oosterschen snit, binnen-
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trad en, zwijgend op den drempel blijvende staan, op een bevel
scheen te wachten.
„Zoo, Feraz ! Je hebt dus 'pipe oproeping gehoord ?" sprak
El-Rami vriendelijk.
„Ik hoorde mijn broeder spreken," antwoordde Feraz met
eene zachte, welluidende stem, die een zonderling droomerigen,
verwijderden klank in zich had : „Door een muur van nevelen
en stilte drongen zijne dierbare tonen als muziek in mijne
ooren — hij riep mij en ik kwam."
En, even zuchtende, kruiste hij de armen over de borst en
stond daar roerloos, in zijne voile lengte opgeheven, er uitziende
als een mooi marmerbeeld, door een wonder met levensgloed
bezield. Hij geleek op El-Rami wat gelaatstrekken betreft, maar
had een lichtere kleur zijne oogen waren zachter en hij had een
meer vrouwelijk mooi gelaat, zijn ravenzwart haar viel in dichte
krullen over zip voorhoofd en zijne gestalte — even recht als
een jonge palmboom — was een volmaakt toonbeeld van kracht
gepaard aan bevalligheid. Voor het oogenblik echter had hij
eene vreemd afgetrokken uitdrukking, ofschoon zijne oogen
strak gevestigd waren op El-Rami's gelaat, deden zij aan die
van een slaapwandelaar denken, zoo droomerig waren zij,
hoewel wijd geopend, en onder het spreken glimlachte hij
onbestemd, als iemand, die in de verte een heerlijk gezang
verneemt.
sloeg hem een paar minuten doordringend gade, —
daarna den bilk van hem afwendende, drukte hij op een kleine
zilveren handschel naast zich zij weerklonk scherp door de stilte.
„Feraz !"
Feraz schrikte op, wreef zich de oogen, blikte om zich heen
en sprong toen op zijn broeder toe met eene geheel nieuwe
uitdrukking, vol leven, verlangen en bevalligheid, welke zijne
schoonheid verhoogde en hem nog waardiger maakte de bewondering op te wekken van een schilder of beeldhouwer.
„El-Rami! Eindelijk ! Wat komt gij laat ! Ik heb lang op u
gewacht en ben daarna ingeslapen. Het spijt mij maar gij
hebt mij zeker op de gewone manier geroepen ! En ik heb u
niet teleurgesteld ? 0! neen, ik zou tot u komen, ook al mocht
ik dood zijn !"
Hij boog een knie ter aarde, en drukte liefkoozend de lippen
op El-Rami's hand.
„Waar zijt gij den geheelen avond geweest ?" hernam hij :
„Ik heb u zeer gemist — het huis is zoo zwijgend."
raakte teeder zijne dikgeplante krullen aan.
„Als je dat verkozen hadt, Feraz, had je het kunnen vervullen
van de muziek van je luit en stem," zeide hij : „Wat mij betreft,
ik ging Hamlet zien."
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„0! waarom zijt gij daarheen gegaan ?" vroeg Feraz onstuimig :
„Ik zou dat stuk niet willen zien, neen ! voor niets ter wereld!
Eene dergelijke poezie moet bedorven worden, zoodra zij over
menschelijke lippen komt. Het is beter haar te lezen, er over
na te denken, haar te gevoelen en op die wijze ziet men haar
het best."
„Je spreekt als een dichter," antwoordde
toegevend :
„Je bent nog niet veel meer dan een knaap en denkt de gedachten der jeugd. Rob je eenig avondeten voor mij gereed ?"
Feraz glimlachte on sprong overeind. Hij verliet de kamer,
om enkele minuten weder to keeren met eon smaakvol geschikt
presenteerblad met ververschingen, dat hij met heel den eerbied en nederigheid van eon good afgericht knecht, die zijn
meester bedient, voor zijn brooder neOrzette.
„Heb je al je avondeten gebruikt ?" vroeg
terwijl
hij een glas wijn inschonk uit de fijngevormde Italiaansche
karaf voor hem.
Feraz knikte.
„Ja, Zaroba soupeerde met mij. Maar zij was van avond
boos . . . zij had niets te zeggen."
El-Rami glimlachte : „Dat is iets ongewoons !"
„Er zijn tal van lieden hier geweest," hernam Feraz : „zij
wilden u alien zien en lieten hunne kaartjes achter. Enkelen
vroegen mij naar mijn naam en wie ik was. Ik zeide uw dienaar
to zijn, maar zij wilden mij niet gelooven. Er waren zeer voorname personen onder zij kwamen in prachtige rijtuigen met
vurige paarden. Hebt gij hunne namen al gelezen ?"
„Ik niet."
„0 ! gij zijt zoo onverschillig," zeide Feraz vroolijk. Hij had
thans geheel en al zijn droomerigen, verstrooiden blik verloren
en praatte voort op de levendige, jongensachtige wijze voegende
bij zijn leeftijd, — hij kon nauVvelijks twintig jaar zijn : „Gij
zijt zoo bezig met groote gedachten, dat gij goon oogen hebt
voor kleine dingen maar die hertogen en graven, die u op
komen zoeken, beschouwen zichzelf niet goring, — dat behoeft
gij niet te denken
„En toch zijn velen hunner de minsten onder de kleine
menschen," sprak El-Rami, met eon klank van minachting in
de zachte stem : „Begiftigd met groote geschiedkundige namen,
die zij bijna versmaden, doen zij hun best de herinnering aan
hunne roemrijke afkomst tot schande te brengen door gemeene
hartstochten, lage smaken en geringschatting voor waar verstand, dat zij trouwens zelf ten eenemale missen. Laat ons
niet over hen praten. De Engelsche adel was eertijds eon prachtige boom maar zijne breede takken ztin afgevallen, geknakt
en in verkoopbaar zaaghout veranderd — al wat or van over-
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blijft is slechts een vermolmde stam. En dus heeft Zaroba je
van avond niets te zeggen gehad ?"
„Geen woord bijna. Zij was heel somber en verzocht mij u
te vertellen, dat alles in orde was, — dat is haar gewone uitdrukking. Ik begrijp er niets van ; wat is het, dat goed of
kwaad zou zijn ? Gij verklaart mij nooit uw geheim !"
Hij glimlachte, maar in zijn mooie oogen flikkerde een levendige
nieuwsgierigheid. Hij zag er uit alsof hij gaarne meer gevraagd
zou hebben dan hij durfde.
ontweek zijn uitvorschenden blik. „Spreek mil van
jezelve," zeide hij : „Heb je heden in je Droomenland rondgezworven !"
„Ik beyond mij daarin, toen gij mij riept," antwoordde Feraz
haastig : „ik zag mijn vaderland, zijne boomen en bloemen, —
ik luisterde naar het gemurmel zijner fonteinen en rivieren.
Weet gij, dat het daar thans oogsttijd is ? Ik hoorde de maaiers
zingen, onder het inhalen der schoven."
Zijn broeder sloeg hem gade met een strakken, onderzoekenden bilk.
„Hoe onwankelbaar ben je in je geloof !" sprak hij, op een
toon als benijdde hij den jongeling dit : „Je denkt dat het je
vaderland is ; maar alles wel beschouwd is het toch slechts
eene gedachte, een denkbeeld geboren uit een visioen."
„Brengt dat wat enkel een droombeeld zijn zou dan ook liefde
en verlangen mee ?" riep Feraz onstuimig uit : „O ! neen, ElRami, daartoe is het niet in staat ! lk ken het land, dat ik zoo
vaak aanschouw en dat gij een „droom" noemt. Met zijne
bergen ben ik vertrouwd, — zijn yolk is mijn yolk ; ja, men
herinnert zich mijner daar en ook u, — wij hebben daar eenmaal gewoond en zullen er andermaal wonen. Zij is uw vaderland zoowel als het mijne, die glansrijke, verwijderde ster, waar
geen dood maar alleen de slaap heerscht. Waarom werden wij
van ons geluk verbannen, El-Rami ? Weet uwe wijsheid mij
dat te zeggen ?"
„Ik weet niets af van wat je zegt," antvvoordde El-Rami
kortaf : „Zooals ik je reeds zeide, spreek je als een dichter, —
ruwer lieden dan ik zouden er bijvoegen : als een krankzinnige.
Je verbeeldt je, dat je geboren werdt of tot leven kwaamt op
eene andere planeet als deze, dat je daar hebt gewoond ;
dat je van daar werdt verbannen door een geheimzinnig vonnis
en je veroordeeld zaagt tot het menschelijk bestaan alhier over
te gaan ; — welnu, ik herhaal het je, Feraz, dat is je eigen
verbeelding, — het gevolg van het zonderlinge dubbele leven,
dat je leidt en niet te danken is aan mijn wil of onderwijs. Ik
geloof alleen in datgene wat bewezen kan worden en er is
niets, dat een bewijs kan leveren voor betgeen je mij vertelt."
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„En toch," sprak Feraz peinzend : „ben ik zeker van hetgeen
ik gevoel, ook al kan ik het niet beredeneeren. Mijn „droom"
heeft meer leven in zich dan het leven zelf, en wat mijne geliefden daarginds betreft, zeg ik u dat ik hen het binnenbrengen van den oogst heb hooren bezingen."
En met vluggen, zachten tred liep hij op de piano toe, opende
deze en begon te spelen. El-Rami leunde, sprakeloos en in gedachten verzonken, achterover in zijn stoel. Had ooit een gewoon
klavier zulke tooverklanken voortgebracht ? Was er eenige geschreven muziek bekend, die, wanneer vertolkt, zulk eene
goddelijke, zachte welsprekendheid kon uiten. Er lag niets
a,ardsch in die tonen zij schenen van onder de vingeren des
spelers voort te glijden, om als eene liefkoozing op de lucht
verder te worden gedragen en onder het toeluisteren ontsnapte
er onwillekeurig een zucht aan iippen. Feraz hoorde
dat en wendde zich glimlachend om.
„Is er niet lets bekends in die melodie ?" vroeg hij : ,Ziet
gij ze niet alien, zoo mooi en licht en lenig van leden, over
de velden huiswaarts keeren, terwijl de roode kring laag aan
den westelijken hemel brandt ? Zeker, o ! zeker moet gij het
U herinneren ?"
Eene lichte Tilling doorliep El-Rrami's gestalte. Hij drukte
de handen op de oogen en scheen zichzelf weder door eene
groote inspanning van wilskracht meester te worden. Daarna
op de piano toetredende, nam hij de handen van zijn jongeren
broeder van de toetsen en hield ze voor een oogenblik aan
zijne borst geklemd.
„Behoud je illusien " sprak hij op zachten en ietwat bevelenden toon : „ behoud
' ze, — en ook je geloof, Feraz. Het is
aan jou te droomen, aan mij te bewijzen. Mijn lot is het
hardste van beiden. Het kan zijn, dat er waarheid ligt in uwe
droomen, mijne bewijzen kunnen bedriegelijk zijn. Alleen de
hemel weet het! Indien je niet van mijn eigen bloed waart en
ik je niet liever had dan de meeste menschelijke wezens, zou
ik, even goed als elk waar dienaar der wetenschap, je geestelijke
vleugelen pogen af te knotten en een gewonen aardworm van
je maken, zooals bijna alle stervelingen zijn maar ik kan dat
niet doen. ik heb er den moed niet toe . . . en ook al had ik
dien moed . . ." hij zweeg een oogenblik en ging toen langzaam
voort : „dan zou ik de macht daartoe nog niet bezitten.
Goeden nacht !"
Zonder zijn toehoorder verder een woord of blik te schenken,
verwijderde hij zich op eens en de mooie jonge Feraz staarde
zijne verdwijnende gestalte na met eene uitdrukking van twijfel
en verbaasd leedwezen. Was het de moeite waard zoo geleerd
te zijn, indien wijsheid iemand bij oogenblikken zoo bedroefd
•
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stemde ? Kon het goed zijn Geloof aan het Feit ten offer te
brengen, als Geloof zoo warm en het Fejt zoo koud was? Was
het beter een droomer van mogelijke dingen, of eon uitwerker
van positieve zaken te zijn ? En wat was positief, als men het
van nabij beschouwde ? En hoeveel was mogelijk ? Hij overwoog
doze vraag peinzend bij zichzelf, — zij was als een wanklank in de muziek zijns geestes en verstoorde zijn vrede.
Al spoedig echter, verjoeg hij die kwellende gedachte en, de
piano sluitende, blikte hij om zich heen, ten einde zich to
overtuigen, dat or dien nacht niets moor kon verricht worden,
om zijn brooder van dienst te zip, of het hem gemakkelijk
to maken en verwijderde zich 4aarop, om zijn afgebroken slaap
to hervatten en misschien andermaal het koor op te vangen
van zijne „landgenooten", zingende op wat hij zijne geboortester waande.
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HOOFDSTUK IV.
beklom iutusschen langzaam de trap, welke naar
.de eerste verdieping voerde en bleef, aldaar gekomen, op het
nauwe portaal staan luisteren. Er weerklonk geen enkel geluid
in huis ; de heerlijke muziek van het zonderlinge „oogstlied"
had opgehouden, ofschoon het El-Rami's ooren voorkwam als
bleef er nog lets van die melodie door de lucht zweven, als
een geur van voorbijgedragen bloemen. En onder den onbestemden indruk daarvan luisterde hij ; — hij luisterde als het
ware naar de diepe stilte en, terwijl hij in die opmerkzame
houding stond, rustten zijne oogen op een gesloten deur tegenover hem ; eene deur, welke, indien men haar van hare hengsels
afgenomen en in het een of andere museum ten toon gesteld
had, den prijs had kunnen behalen voor volmaaktheid in
paneelschildering. Zij was aldus geteekend, dat zij gelijken
moest op een fijn traliewerk begroeid met bleeke klimrozen en
purperkleurige passiebloemen. Op het bovenste gedeelte zat,
te midden van de bloemen, een peinzende Cupido, die een knop
tegen de vooruitgestoken lippen drukte, terwijl beneden hem,
languit en alleen, uitgestrekt op een gebogen tak, zijn tweelingbrooder op kinderlijke wtize schreide over het droevige lot van
een vlinder, die dood lag op zijn omgekrulden, rooskleurigen
handpalm. El-Rami staarde zoo lang en volhardend op de mooie
schildering, dat men zou gezegd hebben dat hij haar voor de
eerste maal aanschouwde en in bewondering verzonken was ;
maar in waarheid zag hij haar nauwelijks. Zijne gedachten
drongen verder dan alle geschilderde voorstellingen van schoonheid en, — evenals in het geval met zijn jongen broeder Feraz,
— werden die gedachten spoedig beantwoord. Men hoorde een
sleutel in het slot omdraaien ; de deur opende zich en eene
lange, oude vrouw, met bronskleurig gelaat, gerimpeld vel en
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zwarte oogen, maar toch indrukwekkend van voorkomen, verscheen op den drempel.
„Treed binnen,
1" sprak zij op zachten en toch ruwet
toon : „Het uur is laat maar wanneer heeft ooit het late van
den tijd uw opperwil gewijzigd of verzwakt? En toch, zoo
waar als God leeft, is het hard dat het mij zelden gegund mag
zijn een nacht ongestoord door te brengen !"
El-Rami glimlachte onverschillig, maar zeide niets, aangezien
het toch nergens toe diende Zaroba te antwoorden. Zij was
stokdoof en men kon daarom onmogelijk met haar redetwistene
Zij ging hem voor naar een klein vertrek, van geen andere
meubels voorzien dan eene tafel en stoel een geheele muurvlakte echter was behangen met een prachtig purper fluweelen
gordijn, omzet met goud. Op de tafel rustten een lei en een
griffel en deze voorwerpen trok El-Rarni aanstonds tot zich.
„Heeft zich heden eenige verandering voorgedaan ?" schreef hij.
Zaroba las de woorden.
„Geen enkele," gaf zij ten antwoord.
„Heeft zij zich niet bewogen ?"
„Geen vinger."
Hij bleef nadenken, met de griffel in de hand, — daarna
schreef hij :
„Gij zijt ontstemd. Uw slecht humeur heeft u weer aangegrepen."
Zaroba's oogen flikkerden en zij wierp met een toornig gebaar
hare uitgeteerde handen omhoog.
„Slecht humeur !" riep zij uit met eene stem, die bijna schril
klonk : „Welzoo ! En indien dit het geval mocht zijn, wat gaat
dat u aan, El-Rami ? Ben ik lets anders in uwe oogen dan een
dyer, of eene slavin ? Wat hebben de gedachten eener dwaze,
onder den last der jaren gekromde vrouw, die reeds dicht bij
de donkere poorten des doods staat, te maken met iemand, die
zich de wijsheid zelve waant ? Wat beteekenen de gevoelens
van een armzalig, sterfelijk stuk vleesch en bloed voor een van
zichzelf vervulden god en tegenstander der Natuur als El-RamiZaranos ?" Zij slaakte een bitteren lach. „Geef geen acht op
mij, groote Meester van het onzienlijke en het Lot, trotsche
beheerscher der menschelijke gedachten. Let niet op Zaroba's
donkere stemmingen, zooals gij ze noemt. Zaroba bezit geen
vleugelen om op te zweven zij is oud en zwak en haar hart
doet pijn van een last van onvergoten tranen zij zou zich
gaarne tevreden hebben gesteld met het veilig betreden dezer
lage aarde — zij zou zich gelukkig hebben gerekend zich te
vergenoegen met gewone vreugden maar deze zijn haar ontzegd
en haar lot is gelijk aan dat van menige betere vrouw zij
ziet zich veroordeeld eenzaam te verwijlen te midden van de
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asch van doode dagen en zich van alles beroofd te weten !"
Zij liet de armen even plotseling zinken as zij ze opgeheven
had. El-Rami had haar met jets als spotternij gadegeslagen en
schreef opnieuw op de lei :
„Ik meende dat gij uwe taak liefhadt."
Zaroba las en hief zich fier in hare voile lengte overeind,
tot zij er bijna even statig uitzag als El-Rami zelf : „Heeft men
nen steenen beeld lief?" vroeg zij : „Kan ik een beeltenis liefkoozen ? Kan ik tranen of kussen uitstorten over de loutere
gelijkenis op een leven, dat niet leeft ? Moet ik handen omklemmen, die nooit mijn druk beantwoorden ? Liefde ! Zij
woont in mijn hart, ja ! evenals een smeulend vuur in een
graf, — maar gij bezit den sleutel, El-Rami, en de vlam kan
niet opflikkeren bij gebrek aan lucht."
Hij haalde de schouders op en, ztin griffel ter zijde leggende,
schreef hij niet verder. Hij trad toe op het fluweelen gordijn,
dat eon der wanden van het vertrek bekleedde, en gaf eon gebiedend teeken. Zaroba, die werktuigelijk en terstond aan dien
wenk gehoorzaamde, trok aan eon fijn koord, waardoor de rijke,
zachte plooien der stof onhoorbaar vaneen getrokken werden,
en zich zulk een weelde en schoonheid aan het oog vertoonden,
dat men voor een oogenblik zou hebben gewaand te droomen.
De kamer, welke men thans te zien kreeg, was hoog van verdieping en geheel rond van vorm, van zoldering tot vloer bekleed
met zijden behangsels van koninklijk purper, allerwege geborduurd met vreemde arasbesken in goud. Dezelfde rijke stof
word opgenomen van de plafondranden tot aan het centrum
dier zoldering, zooals de draperie van eon paviljoen of tent en
was omzet met gouden franje en embrassen. Van nit het
midden dozer warme massa glinsterende kleur hing eene gouden
lamp af, welke haar licht door amberkleurig kristal heen verspreidde, terwijl de vloer daaronder bekleed was met het dikste
fluweelen tapijtgoed, met eon teekening daarop van lichtpurpere
pensees op eon donkerder grond van dezelfde bijna neutrale
tint. Eon exemplaar van al wat schoon, zeldzaam en kostbaar
was, scheen zijn weg tot dit eene vertrek to hebben gevonden,
van het heerlijk gesneden ivoren beeld eener Psyche op haar
voetstuk af, tot de hooge vaas van Venetiaansch glas toe, die
luchtig dozijnen van prachtige rozen omsloten hield, welke in
den vollen zomertijd schenen geboren to zijn, ofschoon het op,
dat oogenblik, in het wispelturige engelsche klimaat, ternauwernood lento was. En al die schoonheid, al die sierlijkheid, die
blijken van volmaakten smaak, kunstkennis, oplettendheid en
liefdevolle zorgen waren vereenigd om den centrum, — eon
onziend, gevoelloos centrum het beeld van eon slapend meisje.
Uitgestrekt op eon praalbed, dat niet minder kostbaar dan dat
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eener koningin had kunnen zijn, lag zij gedompeld in vasten
slaap, — onvergelijkelijk schoon, — roerloos als marmer. —
wondervol als het ideaal van den droom eens dichters. Hare
fijne gestalte was los omwikkeld van een gewaad van het rein ste
wit, aldus gedrapeerd, dat het de uitnemende omtrekken veeleer
deed raden dan verborg. Een zijden sprei was haar luchtig op
de voeten geworpen en haar hoofd rustte op kussens van het
zachtste, sneeuwachtigste satijn. Hare opvallend kleine witte
handen waren op hare borst gekruist over een merkwaardig
kleinood, een soort reusachtigen robijn in den vorm geslepen
van eene ster, die met duizend stralen in het licht flonkerde
en hare vingertoppen eene wijnkleurige tint schonk. Hare
lokken, welke buitengewoon lang en fraai waren, bekleedden
haar lichaam bijna tot aan de knieen als met een mantel van
glinsterend goud. Indien men zich vergenoegde te zeggen dat
zij schoon was, zou men ver bij de werkelijkheid achterblijven
want de schoonheid zoover men die algemeen verstaat, werd
bier zoozeer overtroffen, dat het moeielijk, zoo niet ondoenlijk
zou zijn hare betoovering te beschrijven. Haar gelaat bezat de
gewone hoedanigheden, welke men tot volmaaktheid noodig
acht, — dat wil zeggen: de lijnen waren zuiver ovaal, de trekken
fij n, de huid heel doorschijnend en licht van kleur, de lippen
van een dauwachtig rood; de wimpers der gesloten oogen lang,
donker en een weinig omhoog gekruld maar dat was niet alles.
Er was jets anders, lets geheel onbeschrijfelijks, dat een zeldzamen gloed en pracht aan haar geheele voorkomen gaf en
denken deed aan het branden van een licht door albast, —
het kruipen van het een of andere fijne vuur door de aderen,
dat het schoone lichaam slechts de weOrkaatsing deed schijnen
van nog grootere schoonheid daarbinnen. Men kon niet nalaten
te denken, indien die oogen open zouden gaan, hoe verblindend
dan hun glans moest wezen zoo die volkomen gestalte overeind
rees en zich bewoog, welk eene harmonie dan in jonkvrouwelijke
gedaante de wereld door zou gaan ! — en toch, wanneer men
dien stillen slaap, die nauwmerkbare ademhaling gade sloeg,
scheen het meer dan zeker dat zij nooit op zou staan, nooit
den aardschen bodem naast de wezens dezer aarde betreden
zou, — nooit meer zou zijn dan wat zij scheen : eene afgeplukte menschelijke bloem, die bewaard werd voor wien ?
Voor de liefde Gods ? Of voor het genoegen van een mensch ?
Het een of het ander, of wel beide?
El-Rami betrad — door Zaroba gevolgd, het rijke vertrek en
bleef een oogenblik zwijgend bij de legerstede staan. Welke
gedachten er ook in hem omgaan mochten, zijn gelaat verried
ze niet, zijne trekken bleven even onverstoorbaar, alsof zij
uit brons gegoten waren. Zaroba sloeg hem nieuwsgierig gade,
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terwijl haar gerimpeld gelaat den een of anderen met geweld
bedwongen hartstocht verried. Het slapende meisje bewoog
zich en glimlachte in haar slaap, — een glimlach, die haar
uiterlijk evenveel gloed verleende, alsof plotseling een stralenkrans om haar hoofd gelegd ware.
„Ja, zij leeft voor u !" sprak Zaroba : „En zij wordt schooner
met den dag. Zij is de zon en a zijt de sneeuw. Maar ook
de sneeuw moet op haar tijd versmelten en zelfs gij, El-RamiZaranos, zult niet aan de wetten der Natuur ontkomen !"
keerde zich naar haar om met een toornig, zwijgend
gebaar, dat jets vreeselijks in zich had. Zij deinsde terug voor
den kouden blik zijner doordringende oogen en, gehoorzamende
aan een gebiedenden wenk zijner hand, kroop zij naar een
uithoek der kamer, waar zij, neerhurkende op den vloer, een
vreemd borduurwerk to voorschijn haalde eon driekant raam
van gesneden ebbenhout, waarmede zij zich bezig hield, vol
wonderbare vlugheid en behendigheid glinsterende draden in
en uit halende. Zij leverde eon somber tafereeltje op, zooals
zij daar op den grond was gezeten, omgeven van de plooien
van haar geel katoenen gewaad, het ruwe grijze haar als gesponnen zijde in het licht glinsterende en met het glanzende
borduurwerk tusschen de verwelkte handen. El-Rami zag haar
aldus zitten en werd plotseling door medelijden bewogen. Zij
was oud en bedroefd, de arme Zaroba! Hij trad toe op de plek,
waar zij neerhurkte en bleef vOOr haar staan, terwijl zijne
vurige, heerschzuchtige oogen al hun wondervollen gloed in
én langen, ernstigen, barmhartigen blik schenen to leggen.
Het work ontzonk aan hare handen en, bij het ontmoeten van
dien brandenden blik, werden hare lippen door eon onbestemden
glimlach ontsloten, hare verwrongen trekken verzacht tot eene
uitdrukking van kalmte zoowel als van gemoedsvrede.
„Eenzame Zaroba!" sprak El-Rami, langzaam de handen opheffend : „Beroofde en verlaten ziel ! Doof voor de klanken der
buitenwereld, laat de ooren uws geestes zich ontsluiten voor
mijne stem on yang zelve al de muziek op van het verleden !
Zie, de vervlogen jaren keeren tot u weder en schilderen zich
wederom frisch af voor uwe vermoeide hersenen. Andermaal
luistert gij naar de stemmen uwer spelende kinderen. De wilde
Arabische woestijn spreidt zich in de zon voor u uit als eene
goudzee. De hooge palmen verheffen zich tegen den brandenden
hemel de tent is opgeslagen bij de koele bron van frisch
water, — en uw woeste levensgezel, afgemat van eon langen
tocht, slaapt met het hoofd aan uwe borst. Gij zijt wederom
jong, Zaroba! jong, schoon en bemind! — woes gelukkig
aldus Droom en rust uit !"
Onder het spreken nam hij de handen der oude vrouw, die
De ziel van Lilith.
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geen weerstand bood, bracht haar zacht, heel zacht en langzaam in eene liggende howling en, na een kussen onder haar
hoofd te hebben geplaatst, hij haar eenige seconden
achtereen gade.
„Bij den hemel !" mompelde hij, toen hij hare regelmatige
ademhaling hoorde en de volmaakt gelukkige uitdrukking
opmerkte van haar gelaat : „zijn droomen, alles wel beschouwd,
dan toch de eenige zekere levensvreugden ? De beelden eens
dichters, — de visioenen van een schilder, — de luchtkasteelen
der verwachtingen van een knaap : alles droomen ! En toch
mogen alleen dergelijke droomers gelukkig worden genoemd.
Noch het Lot, noch de Fortuin kunnen hun genot verstoren, —
zij lachen om koningen en beschouwen groote volkeren als
speelgoed der gedachten. 0 ! verheven vermetelheid van den
geestesblik ! wat zou ik niet geven, om aldus te kunnen
droomen, of liever gezegd : Wat zou het mij niet waard zijn to
kunnen bewijzen, dat mijne droomen in het geheel geen
droomen waren, maar de weerkaatsingen van de volstrekte
werkelijkheid ! Andermaal Hamlet !
„De dood
een slaap —
„Een slaap ! — wellicht te droomen ja, daar ligt de zaak !"
Men stelle zich voor ! te sterven en te droomen van den
Hemel — of de Hel — en indien er intusschen goon waarheid
in een van beide zou liggen !"
Na nog een laatsten blik aan de slapende Zaroba te hebben
toegeworpen, keerde hij terug naar de legerstede en staarde
lang en ernstig het beeldschoone, daarop rustencle meisje aan.
Zich daarop over haar heen buigende, nam hij hare kleine,
mooie hand in de zijne en klemde haar teeren pols heel vast
tusschen zijne vingeren.
„Lilith ! Lilith !" sprak hij op zachten, maar toch gebiedenden
toon : „Lilith ! spreek mij toe ! 1k ben bier !"

HOOFDSTUK V.
Deze oproeping werd gevolgd door eene diepe stilte, — een
stilzwijgen, dat hij scheen te verwachten en op voorbereid
te zijn geweest. Naar eene zilveren pendule, op een voetstuk
boven de legerstede, blikkende, telde hij onhoorbaar en langzaam honderd seconden en, daarna den tengeren pols, dien hij
omsloten hield, nog vaster tusschen de vingeren klemmende,
raakte hij met de andere hand het voorhoofd van het jonge
meisje, vlak boven de gesloten oogen, aan. Eene zwakke trilling
bewoog het teere lichaam, — hij trok zich haastig terug en
vroeg opnieuw :
„Lilith ! waar zijt gij ?"
De schoone lippen ontsloten zich en eene stem, zoo zoet als
gefluisterde muziek, antwoordde :
„Ik ben hier !"
„Is alles goed met u ?"
„Alles is goed !"
En een glimlach verlichtte het fraaie gelaat met zulk een
glans, dat men zou gewaand hebben dat de oogen zich moesten
ontsluiten, — maar neen ! — zij bleven gesloten.
El-Rami ging met zijn zonderling ondervragen voort.
„Lilith ! wat aanschouwt gij ?"
daarop antwoordde zij
Er volgde een oogenblik stilte,
langzaam :
„Vele dingen, — schoone en wondervolle zaken. Maar gij
zijt daar niet onder. Ik hoor uw stem en gehoorzaam haar,
maar ik kan u niet zien, ik zag u nooit."
zuchtte en drukte de zachte, kleine hand nog vaster
in de zijne.
„Waar zijt gij geweest ?"
„Waar mijn verlangen mij heen leidde," luidde het antwoord
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op slaperigen en toch blijden toon : „mijn verlangen en —
uw wil."
El-Rami ontstelde, doch bedwong zich onmiddellijk, want
Lilith bewoog zich en wierp haar vrijen arm met traag gebaar
achter het hoofd, waardoor de groote robijn op hare borst
flonkerend uitkwam.
„Weg, weg, ver, heel ver weg !" sprak zij en hare stem
klonk als een heel zacht gezang : „Verder, — in die streken
waarheen II; gezonden werd — verder —" hare klanken gingen
over tot een droomerig gemurmel : „verder dan — Sirius —
zag ik . . ."
Zij zweeg en glimlachte. De eene of andere gelukkige gedachte
scheen haar sprakeloos te maken.
El-Rami wachtte een oogenblik en nam toen den afgebroken
draad harer woorden weer op.
„Veel verder dan Sirius zaagt gij . wat ?"
Zij bewoog zich, liet haar wang op hare hand rusten en
keerde zich weer ten voile naar hem toe.
„Ik zag eene schitterende nieuwe wereld," zeide zij, thans
volkomen duidelijk en samenhangend sprekende : „eene vorstelijke
wereld der werelden eene onontdekte Sten Zij bevatte reusachtige volkeren te land vernam men het gedruisch van vele
wateren en op de zee waren groote, prachtig gebouwde steden.
Ik zag hare witte en gouden torens, hare spitsen van koraal
en met paarlen bezette poorten er wapperden vlaggen en er
weerklonk muziek, terwijl twee groote Zonnen licht van den
hemel afwierpen. Ik zag vele duizenden lieden, — zij waren
schoon en gelukkig zij zongen en dansten en zonden hun
dank op in den altijddurenden zonneschijn en knielden
menigten op hunne uitgestrekte en vruchtbare velden neder,
om den Schenker van het onsterfelijke leven te danken."
„Onsterfelijk leven ?" herhaalde El-Rami : „Sterven die lieden
dan niet evenals wij ?"
Eene smartelijke uitdrukking, als van verbazing of leedwezen,
fronste de schoone wenkbrauwen van het meisje.
„Er is geen dood — evenmin hier als daar," sprak zij
beslist : „Ik zeide u dit reeds zoo dikwills en toch weigert gij
het te gelooven. Steeds weder gebiedt gij mij naar den dood
te zoeken — ik heb overal rondgeblikt, maar kan hem niet
vin den."
Zij zuchtte en El-Rami herhaalde dien zucht.
„Ik wilde," en hare stem luidde klagend : „ik wilde dat ik u
zien kon ! Er hangt de eene of andere wolk tusschen ons. Ik
yang uwe stem op en gehoorzaam haar, maar ik kan niet
onderscheiden wie het is, die mij roept."
El-Rami sloeg geen acht op dit duif-achtig gemurmel hij
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scheen zelfs geen oogen te hebben voor de heerlijke schoonheid
van dit wezen, dat aldus in eene verdooving en in zijne macht
lag slechts vervuld van een enkel doel : het verwerven van
een bovennatuurlijke wetenschap, blikte hij even onbarmhartig
en koud op elke bekoorlijkheid neder als een Groot-Inquisiteur
van het oude Spanje.
„Spreek over uzelve en niet over mij," zeide hij gebiedend :
„Hoe kunt gij zeggen dat er geen dood is ?"
„Ik spreek de waarheid. Er is er geen."
„Zelfs niet hier ?"
„Nergens."
„0 ! dochter van het visioen, waar zijn uwe geestesoogen ?"
vroeg El-Rami toornig : „Zoek opnieuw en zie ! Waarom zou
heel de Natuur zich tegen den Dood wapenen, indien er geen
dood ware ?"
„Gij zijt wreed," antwoordde Lilith bedroefd : „Meent gij dat
ik u eene onwaarheid zou zeggen ? Ook al wilde ik het, zou
dat mij onmogelijk zijn. Er is geen dood, alleen verandering.
Aan gene zijde van Sirius slaapt men."
El-Rami wachtte maar zij zweeg andermaal.
„Ga voort," zeide hij : „Men slaapt
waarom en wanneer ?"
„Als zij afgemat zijn," gaf Lilith ten antwoord : „Als alles
volbracht is wat zlj kunnen doen en wanneer zij rust behoeven.
Dan slapen zij en in hun slaap veranderen zij de verandering
is • • •
Zij brak
„De verandering is de dood," sprak
beslist : „want
de dood is overal."
„Neen !" antwoordde Lilith haastig en op een weerschallenden
toon, schoon als een bazuinklank : „Die verandering is leven, —
want het Leven is overal !"
Er volgde stilzwilgen. Het jonge meisje wendde zich om en,
langzaam de hand van achter het hoofd terugtrekkend, legde
zij haar neder op hare borst over den flonkerenden robijn.
El-Rami boog zich dicht over haar been.
„Gij droomt, Lilith," zeide hij, als wilde hij haar dwingen
lets to erkennen tegen haar wil in : „Gij spreekt onwijs en op
de gis at"
Abs bleef stil.
„Lilith ! — Lilith !" riep hij.
Goon antwoord • -- slechts de mooie tinten harer gelaatskleur, de glimlach op hare lippen on de zachte ademhaling
van haar afgeronden boezem duidden aan dat zij leefde.
„Verdwenen !" on El-Rami's voorhoofd word bewolkt hij
legde de kleine hand, die hij vastgehouden had, in hare vroegere
houding terug en blikte lang on strak op het jonge meisje
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neOr : „En zoo beslist in hare bewering ! — eene bewering
even dwaas als al de opvattingen van Feraz. Geen dood ? Men
zou even goed kunnen zeggen : geen leven. Zij heeft het geheim
van onzen overgang daartoe niet doorpeild neen, dat deed zij
niet, al bracht hare vlucht haar ook verder dan het rijk van Sirius.
„But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose bourne
No traveller returns, puzzles the will."
Ja, den wil weerstaat en er mede speelt ! Maar moet ik mij
dan om den tuin laten leiden ? Of is het mijn eigen schuld,
dat ik niet gelooven kan? Is het waarlijk toch haar geest, die
mij toespreekt ? Of is het mijn eigen brein, dat op het hare
in zijn staat van verdooving werkt ? Indien dit laatste het
geval ware, waarom zou zij dan dingen verklaren waarvan ik
nooit droom en die mijn verstand niet aanneemt als mogelijk ?
En zoo het inderdaad hare ziel of haar etherisch wezen is,
dat aldus bij terugkeerende tusschenpoozen van vrijheid het
onzienlijke binnenzweeft, hoe komt het dan dat zij nooit Dood
of Smart verstaat ? Is haar gezichtsvermogen slechts beperkt
tot het aanschouwen van werelden van harmonic, die zich
onder vreugdeklanken voortbewegen ?"
En gehoor gevende aan een plotseling besluit, greep hij de
beide handen van het verdoofde meisje in de zijne en hield ze
omsloten, terwijl zijne oogen op haar rustig gelaat gevestigd
bleven met een blik, die vlammen scheen te verspreiden.
„Lilith ! Lilith ! Bij de kracht van mijn wil en mijn meesterschap over uw leven, beveel ik u tot mij weder te keeren ! 0,
voortvluchtige geest, die steeds genot nastreeft, openbaar mil
de geheimen der smart ! Keer weder, Lilith ! Ik roep u — kom !"
Eene hevige siddering doorliep de schoone, vreedzame gestalte, — de glimlach week van hare lippen en zij slaakte een
diepen zucht.
„Hier ben ik !"
„Luister naar mijn bevel !" sprak El-Rami, op een afgemeten
toon, die bijna wreed luidde : „even goed als gij tot onbeschrijfelijke
hoogten op zijt gezweefd, wil ik dat gij neder zult dalen tot
de laagste diepten van ellende ! Versta mij en zoek het verdriet
op, — dring tot op den wortel des lijdens door verklaar mij
de oorzaak van nuttelooze zielefoltering ! Dat alles bestaat.
Hier op deze planeet, waarvan gij niets kept behalve mijne
stem, — hier, zij het dan ook wellicht nergens anders in het
groote Heelal, verdienen wij ons brood in bitterheid en is onze
wijn met tranen vermengd. Los voor mij het mysterie op der
smart, -- van onrechtvaardigheid, — van de marteling van
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eon onschuldig kind op zijn sterfbed, ja, ook al vertelt gij mij
dat er geen dood is ! — van den ondergang van eon good
mensch, van de zegepraal eener slechte vrouw, — van
wanhoop, — van zelfmoord, — van al de op afgrijselijkheden
opeengestapelde afgrijselijkheden, die het tegenwoordig leven
dozer wereld uitmaken. Luister, gij al te zeer in extase verkeerende en to lichtgeloovige geest ! — Wij koesteren hier eene
legende omtrent het bestaan van eon God — eon wijs God,
die een on al liefde is, — on Hij, die alwijze on liefdevolle,
heeft in Zijne groote goedertierenheid tot foltering Zijner
schepselen — de Hel bedaeht ! Vind die Hel uit, Lilith ! —
Bewijs haar bestaan breng mij haar plan. Ga, — breng mij
tijding van de duivelen, — en lijd, zoo geesten lijden kunnen,
door de onverzachte pijnen van anderen ! Neem mijn bevel aan
en begeef u daarheen, vind God's hel uit ! — Daarna zullen
wij de waarde des Hemels kennen 1"
HU had snel, onstuimig, hartstochtelijk gesproken en thans
liet hij plotseling de handen van het meisje los. Zij kreunde
even en, in plaats ze weder, zooals te voren, over elkander
te vouwen, hief zij ze palm tegen palm omhoog, in eene houding
van gebed. De kleur stierf geheel en al van haar gelaat weg, —
maar eene uitdrukking der vreedzaamste, grootste wijsheid,
van verheven kalmte on medelijden kwam over hare trekken
en deed haar gelijken op eene tot martelaarschap bereide heilige.
Hare ademhaling word zwakker en zwakker, tot zij nauw
merkbaar meer was en hare lippen ontsloten zich tot een korten,
snikkenden zucht, — waarop zij zich bewogen en iets fluisterden.
El-Rami boog zich nog dichter over haar.
„Wat is er ?" vroeg hij begeerig : „wat zeidet gij ?"
alleen . vaarwel 1" en de zwakke toon doortrilde
„Niets .
de stilte als de laatste, droevige echo van eon lied : „En toch
nog eens . . . vaarwel !"
Hij trok zich terug en sloeg haar gespannen gade. Zij zag
er thans uit als eon achterover liggend beeld, met die zoo
witte en kleine en teere handen van haar, die zij nog altijd
opgeheven hield. En El-Rami herinnerde zich, dat hij het werktuig van het Lichaam levend moest houden, zoo hij de boodschappen van den Geest door zijn medium wilde ontvangen.
Eon klein fleschje en het noodige chirurgische instrument tot
zulke doeleinden uit zijn borstzak te voorschijn halende, prikte
hij in den ronden arm, die het dichtst bij hem lag en spoot
haar zorgvuldig eene kleine hoeveelheid van eon vreemdsoortige
vloeistof, die een bijzonder zoeten en doordringenden geur
verspreidde, in de aderen. Zoodra hij dit deed, zonken de opgeheven handen zachtkens terug tot hare aanvankelijke houding,
tot zij gekruist lagen over de star van robijnen. De ademhaling
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werd vaster en lichter de lippen herwonnen nieuwe kleur en
bestudeerde met gespannen aandacht en belangstelling
de uitwerking.
„Men zou ongetwijfeld haar lichaam voor altijd aldus kunnen
behouden," peinsde hij halfluid : „De weefsels hernieuwd, —
het bloed hersteld, — het geheele systeem volkomen gevoed
met volmaakte reinheid en geen brokje van wat als voedsel
wordt beschouwd en dat zooveel organisch kwaad bevat, veroorloofd binnen te dringen in dat heerlijk schoone mechanisme,
dat al het overvloedige op even natuurlijke wijze door de huidporien uitademt in de lucht, als eene bloem hare geuren door
hare blaadjes uitzendt. Welk eene wonderbare ontdekking ! —
Indien een ieder er van afwist, zouden de lieden zich dan niet
waarlijk onsterfelijk gelooven, zelfs reeds hier ? Maar het bewijs
is nog niet geleverd, — de proef is nog niet volslagen. Zes
jaar lang heeft zij aldus geleefd wie kan echter zeggen of de
Dood geen macht over haar bezit ? Gedurende die zes jaren is
zij veranderd, — groeide zij van kind tot vrouw, — sluit verandering geen leeftijd in ? En leeftijd beteekent, ten split van
alle wetenschap, dood. 0 ! onverbiddelijke Dood ! — Ik wil
zijn geheim doorgronden, ook al moest ik sterven onder die
poging !"
Hij wendde zich van de legerstede af maar scheen °peens
door eene nieuwe gedachte bezield :
„Al rnoest ik sterven, zeg ik ? Maar kan ik sterven ? Heeft
haar Geest gelijk ? Is mijne meening verkeerd ? Is er nergens
stilstand ? Geen ophouden van denken ? Geen eind aan de
onleschbaarheid der eerzucht ? Moeten wij voor eettwig beramen,
arbeiden en leven ?"
Eene rifling doorliep zijne gestalte. De gedachte aan zijne
eigen onsterfelijkheid joeg hem schrik aan. Voorbij een langen,
in oud zilver gevatten spiegel komende, zag hij zichzelf daarin
weerkaatst zijn mooi, donker gelaat, nog donkerder uitkomende
door het contrast zijner witte haren, — zijne groote zwarte
oogen, — zijn fraaie, hooghartige mond, dat alles blikte hem
tegen met de minachtende afspiegeling zijner eigen minachtende
uitdrukking.
Hij lachte ietwat bitter.
„Daar staat gij nu, El-Rami-Zaranos !" mompelde hij halfluid :
„Spotter en man der wetenschap, — in het bezit van enkele
gewone geheimen van het magnetisme, die de priesters van
het oude Egypte als kinderspel beschouwden, ofschoon zij in
deze modeme tijden van „ontwikkeling" voldoende zijn de
meeste menschen tot uwe werktuigen te maken ! En wat flu?
Is er geen rust voor de innerlijke berekeningen van uw geest?
Moet gij voor eeuwig beramen, arbeiden en leven ? Welnu,
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waarom niet ? Zou het mij voldoen, ook al kon ik de geheimen
van duizend werelden doorgronden ? Neen ! Ik zou voortgaan
te zoeken naar de oplossing van een duizendtal anderen !"
Hij liet nog een laatsten blik door het vertrek glijden, —
op de schoone, verdoofde gestalte op de rustbank op de stille,
in een hoek sluimerende Zaroba, op den ganschen aanblik der
prachtige kamer, met haar purper en goud, hare rozen, hare
sieraden van kristal en ivoor en daarna verwijderde hij zich,
de fluweelen gordijnen onhoorbaar achter zich dicht trekkende.
In het kleine voorvertrek nam hij de lei ter hand en schreef
daarop :
„Ik zal hier in geen acht en veertig uren wederkeeren. Laat
in dien tusschentijd zooveel mogelijk het voile daglicht binnendringen. Laat de diepste stilte heerschen en raak haar niet aan.
Na aldus zijne bevelen to hebben opgeteekend, daalde hij de
trappen af naar zijn eigen vertrek, waar hij het electrisch licht
uitdoofde, zich op zijn hard veldbed wierp en spoedig in diepen
slaap lag verzonken.
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HOOFDSTUK VI.
„Ik geloof niet in een toekomstig leven. Dat maakt mij
zeer ongelukkig."
De persoon, die dit zeide, was een gezette, forsch gebouwde
man in predikantsgewaad, met een vrij mooi gelaat en eene
gemakkelijke, aangename houding. Hij richtte deze woorelen
tot El-Rami, die, aan ziine schrtjftafel gezeten, hem met ietwat
spottende uitdrukking gadesloeg.
„Werd dezen brief mij door u toegezonden ?" vroeg El-Rami,
eene enveloppe te voorschijn halende uit een hoop brieven
naast hem. De predikant boog zich voorover om toe te kijken
en, zijn eigen schrift herkennende, glimlachte hij met een toestemmend hoofdknikje.
„Gij zijt dominee Francis Anstruther, predikant te Laneck, —
en staat hoog aangeschreven bij den bisschop van uw diocees,
niet waar ?"
Zijn bezoeker boog andermaal en nam daarop een ootmoedige
uitdrukking aan.
„Dat is te zeggen, ik stond vroeger bij den bisschop in de
gunst," mompelde hij op een toon van leedwezen : „en waarschijnlijk is dat nog het geval maar ik vrees dat deze gewetenszaak ."
„0! is het eene gewetenszaak ?" vroeg El-Rami langzaam :
„Zijt gij daar zeker van ?"
„Volkomen zeker !" en dominee Francis Anstruther slaakte
een diepen zucht.
„Zoo maakt Geweten lafaards van ons alien .."
„Ik vraag u om verschooning, maar . . . ?" en de predikant
sperde de oogen wat wijder open.
„Neen, ik ben het, die u om verschooning vraag ! — Ik
haalde Hamlet aan."
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„0 !"
Er volgde een oogenblik van stilzwijgen.
hield de
donkere, vlammende oogen gericht op zijn bezoeker, die een
weinig uit het veld geslagen scheen door de uitvorschende
wijze, waarop men hem bestudeerde. Het was den morgen na
de in het vorige hoofdstuk medegedeelde gebeurtenissen ; de
pendule wees tien minuten voor twaalven aan ; het weder was
prachtig en zonnig en de temperatuur warm voor de wisselvallige engelsche Meimaand. stond eensklaps op en,
als vond hij de lucht benauwend, wierp hij het dichtst bij hem
zijnde venster open.
„Waarom hebt gij mij uitgekozen ?" vroeg hij, zich andermaal
tot den predikant keerende.
„Ja, ziet gij, dat geschiedde alleen bij toeval ."
„Dat is het altijd !" sprak El-Rami met eenigszins dubbelzinnigen glimlach.
„Ik beyond mij onlangs bij Lady Melthorpe en vertrouwde
haar de moeielijkheid toe, waarin ik mij beyond. Zij sprak mij
over u en zeide overtuigd te wezen, dat gij in staat zoudt zijn
een einde te maken aan mijn twijfel."
„Volstrekt niet. 1k ook ben bezig het met mijzelven eens te
worden omtrent den mijne," antwoordde El-Rami kortaf.
Zijn toehoorder zag hem verbaasd aan.
„Lieve deugd! 1k meende uit hare woorden af te leiden, dat
gij wetenschappelijke zekerheid bezat omtrent . .."
„Omtrent wat?" viel El-Rami hem in de rede: „Omtrent
mijzelven ? Niets ter wereld is onzekerder dan mijne eigen
stemming, dat verklaar ik u! Omtrent anderen ? 1k bestudeer
geen menschelijke wisselvalligheid. Omtrent het leven of den
dood? Evenmin. 1k beproef eenvoudig te bewijzen, dat er „iets
na den dood" bestaat; maar ik ben zeker van niets en ik
geloof in niets, tenzij het bewezen is."
„Maar," zeide de beer Anstruther, begeerig lets meer te
hooren : „gij zult mij, hoop ik, veroorloven te zeggen, dat gij
een geheel anderen indruk achterlaat op den geest dergenen
met wie gij spreekt. Lady Melthorpe, bij voorbeeld ."
„Lady Melthorpe gelooft wat zij verkiest te gelooven," antwoordde bedaard: „dat doen alle mooie, gevoelige, met
verbeeldingskracht toegeruste vrouwen. Vandaar ook dat het
Roomsch Katholiek geloof zulk een grooten invloed op de
vrouwen uitoefent. Het is een bevallige, aangename, troostrijke
godsdienst ; — bovendien voegt hij werkelijk bij eene vrouw, —
zij ziet er allerliefst uit met eon rozenkrans of eon mooi oud
gebedenboek in handen, — en dat weet zij. Lady Melthorpe is
iemand, die in idealen gelooft, — welnu, er ligt geen kwaad
in idealen. Moge het haar lang gegeven bltIven die te koesteren."
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„Maar Lady Melthorpe beweert, dat gij in staat zijt het
verleden en de toekomst te verklaren," hield de predikant vol:
„en dat gij ook in het heden kunt lezen. Indien dit het geval
is, moot gij toch beslist zienersgaven bezitten ?"
zag hem in de oogen.
„Ik kan u het verleden zeggen," sprak hij : „en ook uw heden
lezen en uit die beide deelen uws leven ben ik in staat het
laatste deel, de toekomst, te voorspellen maar bet is mogelijk
dat ik in mijne berekeningen faal. Ik bedoel, dat ik mij vergissen kan wat betreft toekomstige gebeurtenissen omtrent
het verleden en het tegenwoordige kan ik nooit dwalen, omdat
or eene natuurlijke wet bestaat, waardoor gij genoodzaakt zijt
U aan mij to openbaren."
Dominee Francis Anstruther bewoog zich ongedurig op zijn
stoel, maar slaagde er toch in zijn gelaat de gewilde uitdrukking
van beleefde, maar ongeloovige verbazing to verleenen.
„Deze natuurlijke wet," hernam El-Rami, onder het spreken
de eene hand op den hemelbol leggende : „heeft bestaan van
het oogenblik af van de vorming der eerste menschen maar
wij beginnen pas haar to ontdekken, of liever gezegd haar op
nieuw to ontdekken, aangezien zij reeds vril wel bekend was
aan de priesters van het oude Egypte. Gij ziet dit voorwerp",
en hij liet den hemelbol langzaam ronddraaien, „het stelt het
model der hemelen voor volgens het zonnestelsel. Een Perzische
Dichter uit vroegere eeuwen verklaarde in eenige vernietele
versregelen, dat zonnostelsels ook konden beschouwd worden
als het brein des hemels, waarvan de sterren de denkende,
bewegelijke hersenen waren. Eene hoogdravende voorstelling,
die uwe alledaagsche critici „vergezocht" zouden noemen, maar
zij zal mij voor het oogenblik dienen als eene toelichting mijner
bedoeling. Wanneer wij dus dat „brein des hemels" bij wijze
van gelUkenis gebruiken, is het klaarblijkelijk dat wij — de
menschelijke pygmeeen, niettegenstaande onze belachelijke
kleinheid on ondergeschiktheid, bij machte zijn vrij juist enkele
geheimen van dat sterrenrijke verstand to doorgronden, — wij
kunnen zelfs modellen van zijne beweegbare hersenen nemen,"
en andermaal raakte hij den naast hem staanden hemelbol
aan, „wij kunnen zijne denkwijze gadeslaan on berekenen
wanneer zekere planeten zullen opgaan on dalen, — on waar
wij zijne beweging niet kunnen zien, zijn wij toch in staat
zijne lichttrillingen op to vangen en wel in zulk eene wonderbare mate, dat wij de maan van Neptunus kunnen photographeeren, die onzichtbaar blijft voor het oog, tot zelfs met
behulp van eon telescoop. Gij vraagt u af waar dit alles toe
leidt? Welnu, ik spreek van lichttrillingen uit het brein des
hemels, — trillingen waarvan wij het bestaan weten on die
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wij bewijzen door middel van de photographie en omdat wij
den uitslag in zwart en wit zien, gelooven wij daarin. Maar
er zijn andere trillingen in het Heelal, die niet gephotographeerd
kunnen worden, — de trillingen van het menschelijk brein,
welke, even goed als die, welke door het „brein des hemels"
worden voortgebracht, vol licht en vuur zijn en merkbare
indrukken of modellen van gedachte overbrengen. De menschen
spreken van „gedachte-overgang" van het eene sujet op het
andere alsof dit een merkwaardige samenloop van zaken ware,
terwill men geen eind kan maken aan den overgang der gedachten het is jets in de lucht, evenals de kiemen van ziekte
of gezondheid, en niets kan het wegnemen."
„Ik begrijp u niet geheel en al," mompelde de predikant,
eenigszins onthutst.
„0! gij wenscht een practische verklaring van hetgeen slechts
eene abstracte theorie schijnt ? Niets is gemakkelijker !" en
wederom op de tafel toetredende, zette hij zich neder en vestigde
de donkere oogen doordringend op zijn bezoeker : „Evengoed
als de sterren den hemel in verschillende vormen versieren,
zooals Lyra of Orion, hebt gij ook uw brein bevolkt met beelden
of photographieen van uw verleden of heden. Heel uw verleden,
elk tooneel daarvan, is afgedrukt in de zonderlinge kleine
hersendeeltjes, welke in hunne verschillende cellen liggen. Gij
hebt enkele voorvallen vergeten, maar zij zouden alle
weder bij u opkomen, indien gij verdrinken zoudt of werdt
opgehangen — omdat verstikking of verworging voor het
oogenblik elk oneindig klein atoompje der hersenen bijzonder
zou doen uitkomen. Het spreekt van zelf dat uw tegenwoordig
bestaan het levendigste beeld in u afdrukt daarom zoudt gij
misschien verkiezen dat ik daarmede begon ?"
„Beginnen ? Hoe?" vroeg de heer Anstruther, nog altijd even
Nerbaasd.
„Wel, laat mij den indruk in uw brein op het mijne overnemen. Het is heel eenvoudig en volkomen wetenschappelijk.
Beschouw uzelf als het photographische negatief en mij het toebereide papier dat den afdruk zal ontvangen. Het kan zijn dat
ik u een onduidelijk beeld zal schenken, maar dat geloof ik
niet waarschijnlijk. Alleen, zoo gij iets voor mij mocht wenschen
te verbergen, raad ik u niet aan de proef te nemen."
„Waarlijk, mijnheer, — dat is heel buitengewoon ! — Ik kan
niet begrijpen ."
„O ! ik zal het u volkomen duidelijk maken," zeide
met een glimlachje : „Er ligt geen toovenarij of bedrog in,
alleen het meest gewone A. B. C. wetenschap. Wilt a het beproeven of liever de zaak laten rusten ? Mijn bewijs zal u niet
overtuigen van een „toekomstig bestaan", het onderwerp waar-
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over gij mij aanvankelijk gesproken hebt, maar u alleen het
physiologisch verschijnsel aantoonen, dat uw tegenwoordigen
staat en wezen omgeeft."
Dominee Francis Anstruther aarzelde. Hij was een weinig
onthutst door de koele, overtuigende wijze, waarop
sprak, maar dat nam niet weg dat hij niet aan zijne woorden
geloofde en zijn eigen ongeloof dreef er hem toe de proef te
willen zien, hoe deze dan ook zijn mocht. Het zou natuurlijk
slechts een hocus-pocus wezen, deze Oosterling kon niets omtrent
hem afweten, hij had hem nooit te voren gezien en moest
daarom geheel en al onbekend zijn met zijn particulier leven
en zaken. Na hierover een oogenblik te hebben nagedacht, keek
hij glimlachend op.
„Ik zal met de grootste belangstelling en blijdschap de door
U voorgestelde proef nemen," zeide hij : „Gij maakt mij waarlijk
nieuwsgierig. Wat den tegenwoordigen afdruk of photogiaphie
mijner hersenen betreft, geloof ik, dat hij u alleen mijn verlegenheid zal vertoonen omtrent mijne verhouding tot den
bisschop in mijne wankelende gemoedsstemming."
„Of gewetensstemming," verbeterde
: „Gij zeidet dat
het eene gewetenszaak was."
„Juist
juist ! En het geweten is de machtigste drijfveer
van iemand's daden, mijnheer . . . mijnheer
! Het is
in waarheid de stemme Gods !"
„Dat hangt af van wat het zegt en hoe wij het hooren,"
sprak El-Rami vrij droogjes : „IVIaar nu wij deze „proef" zullen
nemen, wilt gij zeker wel uwe linkerhand hier in mijne linker
leggen ? Zoo, — uw linkerpalm moet dicht op den mijne gedrukt
zijn. Ja, zoo is het goed. Let wel op de houding, als het u
belieft — gij ziet dat mijne linkervingers op uw linkerpols
rusten en daardoor in onmiddellijke aanraking zijn met de
zenuwen en aderen, die van uwe hersenen door uw hart loopen.
Zoodoende drukt gij, om mijne vroegere gelijkenis te bezigen,
mij, het ontvankelijk gemaakte papier op uw photographisch
negatief — en ik twijfel er niet aan of wij zullen een goeden
afdruk verkrijgen. Maar om te verhinderen dat de hersenstroom,
die van u op mij overgaat, afgebroken worde, zullen wij er
deze kleinigheid bijvoegen," en zeer behendig liet hij een stalen
band om zijne hand en die van zijn bezoeker, die samen op
tafel lagen, glijden en knipte hem dicht: „een soort van handboei, zooals gij ziet. Hij wordt ons eenvoudig aangedaan, om
te voorkomen dat gij de hand van de mijne verwijdert, wat
uwe natuurlijke opwelling zou zijn, voor het geval dat ik u
eene onaangename waarheid had te zeggen. En dat zou, zooals
van zelf spreekt, den etherischen aanrakingsdraad tusschen ons
afsnijden. Zijt gij thans gereed ?"
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De predikant werd een weinig bleeker. El-Rami scheen zoo
zeker van den uitslag dezer zonderlinge proef, dat het een
beetje onaangenaam werd. Maar eenmaal toegestemd hebbende,
zag hij in verplicht te zijn er mede voort te gaan, dus boog
hij zenuwachtig bevestigend. El-Rami sloot thans de schitterende
oogen en bleef een of twee minuten zwijgend en roerloos
zitten. Dominee Francis Anstruther werd door eene zonderlinge
ongedurigheid aangegrepen hij poogde te denken aan lets
bespottelijks, jets dat in het geheel niets met hem te maken
had, maar te vergeefs, eigen persoonlijkheid, zijn eigen
bestaan, zijn eigen geheime doeleinden schenen alle op hem
te wegen als een plotselinge centenaarslast. Van lieverlede
begon zijn arm stekende pijn te gevoelen, als werd hij met
gloeiende naalden aangeraakt, — de hand, welke aan die van
geklonken zat, was even warm als hield men haar
voor een vuur. Plotseling sprak El-Rami op gedempten toon
en zonder de oogen te openen :
„Het schaduwbeeld eener vrouw. Bruine lokken, donkere
oogen, — eene vrouw van volle, weelderige schoonheid en met
een heftigen, ongebreidelden, slecht geevenredigden wil. Zonder
verstand, maar voor het uiterlijk aantrekkelijk. Zij beheerscht
uwe gedachte."
Eene ruling doorliep de gestalte van den predikant. Indien
hij slechts zijne hand had kunnen wegrukken, zou hij het nu
hebben gedaan.
„Zij is uwe vrouw niet," hernam
: „maar die van
uw rijksten buurm an. Gij bezit eene echtgenoote, — eene
zieke, — gij hebt ook acht kinderen, maar dezen komen voor
het oogenblik niet sterk uit op het beeld. De vrouw met de
donkere oogen en lokken is de hoofdfiguur. Uwe plannen ten
opzichte van haar staan vast .. ."
Hij zweeg even en andermaal huiverde de ongelukkige
Anstruther.
wacht !" riep El-Rami eensklaps op levendigen
„Wacht
toon uit : „Gij hebt besloten de Kerk te verlaten, niet omdat
gij niet in een toekomstig bestaan gelooft, — want daarin
geloofdet gij nooit, — maar omdat gij u los wenscht te maken
van elke zedelijke en godsdienstige verantwoordelijkheid. Uw
plan is volkomen helder. Gij wilt een gewetensbezwaar voorleggen aan uwe meerderen en uwe gemeente opgeven daarna
wilt gij uwe vrouw en kinderen verlaten en het land ontvluchten
met de vrouw, wier geheime minnaar gij zijt ..."
„Houd op !" riep dominee Anstruther, nit al zijne macht
beproevende de hand los te wringen uit den boei, die haar
onverbiddelijk aan El-Rami's hand geklonken hield : „Houd op L
Gij vertelt mij een hoop leugens !"
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El-Rami opende zijne groote, vlammende oogen en zag hem
eerst vol verbazing en daarna met eene diepe, onuitsprekelijke
minachting aan. Den stalen band losmakende, die hun beider
handen vereenigde, wierp hij dien weg en rees overeind.
„Leugens?" herhaalde hij verontwaardigd : „Uw gansche leven
is een leugen en zoowel de Natuur als de Wetenschap moeten
dien afspiegelen. Hoe ! zoudt gij ook willen huichelen tegenover
de Eeuwige Machten en u verbeelden to slagen in zulk eon
hopeloos bedrog? Stelt gij u voor, dat gij de hoocrste Alwetendheld om den tuin kunt leiden, die elke ster on elk ondeeibaar
atoorn van leven in eon network gesloten houdt van zoo onmiddellijk trillend bewustzijn on aanraking, dat in vreeselijke
waarheid „geen geheimen verborgen" zijn of kunnen zijn ?
Zoo gij verkiest, kunt gij de ellendige comedie uitspelen den
schijn aan . to nemen als misleiddet gij uw God — den God
der Kerken maar geef or wel acht op niet to spelen met den
waren God, — den almachtigen Ego Sum van het Heelal."
Zijne stem weerklonk hartstochtelijk door de stilte ook de
predikant was van zijn stool opgestaan en stond daar, gejaagd
met zijne handschoenen to spelen, zonder het to wagon de
oogen op to slaan.
„Ik hob u de waarheid gezegd omtrent uzelven," ging ElRami rustiger voort : „gij weet dat ik dit deed. Waarom dan
beschuldigt mij u leugens to vertellen ? Waarom hebt gij mij
ooit opgezocht, indien gij uzelven on uw plannen voor mij
wildet verbergen ? Kunt gij de getuigenis loochenen van uw
eigen brein, dat zich op het mijne afspiegelde ? Komaan, belijd
de waarheid ! Woos voor eenmaal oprecht. Ontkent gij het?"
„Ik ontken alles," antwoordde de predikant maar zijne stem
klonk heesch on onduidelijk.
„Het ztj zoo !" on El-Rami slaakte eon korten lach van minachting „Uwe „gewetenszaak" is blijkbaar zeer dringend. Ga
tot uw bisschop on deel hem mode, dat gij niet in eon toekomstig
bestaan gelooft. Ik kan u zeer zeker niet helpen dat mysterie
to bewijzen. Buitendien hoopt gij innerlijk dat or goon leven
na dit leven zijn zal „iets na den dood" moot noodzakelijk
eon onaangenaam punt van overweging uitmaken voor lieden
zooals gij. 0 ! zeker, gij zult uwe vrijheid verkrijgen gij
zult alles bereiken wat gij u voorgenomen hebt on eon poosje
zeer in aanzien geraken, ter wille van de teerheid van uw
eergevoel en de waarheidsliefde uwer beginselen. Juist zoo ! —
en daarna u eind-coup ; — uw wegloopen met de vrouw van
uw buurman, wat u andermaal op de tong zal brengen —
,op eene geheel verschillende wijze. 0 ! een ieder is bestemd
de draden van zijn eigen lot to woven on dat doet ook gij woos
niet verbaasd, zoo gij tot de ontdekking komt or eon net van
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gemaakt to hebben, waarin gij hopeloos gevangen, gebonden
en verworgd worden zult. Het is ongetwijfeld onaangenaam deze
dingen aan te hooren, — hoe jammer dat gij tot mij gekomen zijt !"
Dominee Francis Anstruther knoopte zorgvuldig zijn handschoen dicht.
„0 ! ik betreur het niet," zeide hij : „leder ander zou zich
misschien beleedigd achten, maar ...."
„Maar gij zijt eon te goed Christen, om u boos to maken —
ja, dat begrijp ik 1" viol El-Rami hem spottend in de redo : „Ik
dank u voor uwe vriendelijke verdraagzaamheid ! Vergun mij
een eind te maken aan dit onderhoud," en hij stond op het
punt te schellen, toen zijn bezoeker, haastig en met eene poging
den schijn van onverschilligheid aan to nemen, zeide :
„Ik veronderstel te mogen rekenen op uwe geheimhouding
ten opzichte van hetgeen hier voorviel ?"
„Geheimhouding?" en El-Rami trok geringschattend de donkere
wenkbrauwen op : „Ik weet niet wat gij onder geheimhouding
verstaat. Maar zoo gij bedoelt dat ik van u en uwe zaken zou
kunnen spreken, moogt gij volkomen gerust zijn. Ik zal zelfs
niet meer aan u denken, als gij eenmaal doze kamer verlaten
hebt. Hecht niet al te veel gewicht aan uzelven, waarde hoer
uw naam zal zeer zeker al spoedig in de dagbladen vermeld
worden, maar dat moot u niet tot overgroote ijdelheid aansporen.
Wat mij betreft, ik heb andere dingen om mij mode bezig to
houden en kerkelijke „gewetenszaken" zooals de uwe wekken
noch mijne verbazing noch mijne bewondering op !" Hij raakte
thans de schel aan. „Feraz!" sprak hij toen zijn jonge brooder
onmiddellijk verscheen : „Laat mijnheer uit !"
Dominee Francis Anstruther nam zijn hoed op, kook or in,
blikte zenuwachtig om naar de schilderachtige figuur van den
zwijgenden Feraz on zag daarop, met eene plotselinge opwelling van mood, aan. De bliksemende oogen van den
prachtigen Oosterling waren op hem gevestigd, — het fraaie
hoofd, de trotsche gestalte, de statige houding, alles werkte or
toe mode hem uit het veld to slaan on zich bedremmeld to
gevoelen maar hij deed zich geweld aan om even to glimlachen — het was klaarblijkelijk dat hij lets zeggen moest.
„Gij zijt eon zeer merkwaardig man, mijnheer
stamelde hij . ... „Het is eon zeer belangwekkende .. on .
leerzame morgen geweest !"
El-Rami antwoordde slechts met eene korte, stijve buiging.
De predikant blikte opnieuw op den bodem van zijn hoed.
„Ik zal niet ver genoeg gaan om to zeggen, dat gij gelijk
hadt in al wat gij zeidet," hernam hij : „maar or lag eenige
waarheid in enkele uwer zinspelingen, — zij sloegen inderdaad,
De ziel van Lilith.
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of men kon ze toepassen, op gebeurtenissen uit het verleden, —
vervlogen omstandigheden . . verstaat gij mij ?"
El-Rami trad eene schrede op hem toe.
„In 's hemelsnaam geen leugens meer !" sprak hij thans op
strengen fluistertoon : „De lucht is vergiftigd genoeg voor
heden. Ga !"
Zijn gelaat en stem drukten zulk een vreeselijken ernst uit,
dat dominee Francis zich ontsteld in allerijl verwijderde en,
haastig de deur uitstrompelende, beyond hij zich al spoedig op
straat, terwijl de groote eikenhouten deur van El-Rami's woning
zich achter hem gesloten had. Een oogenblik bleef hij stilstaan,
blikte naar de lucht op en keek daarna naar de steenen, schudde
het hoofd, haalde diep adem en scheen op het punt te weifelen
toen raadpleegde hij zijn horloge, glimlachte vaag en, een rijtuig
aanroepende, liet hij zich voor zijn lunch naar het Criterion
brengen, waar eene mooie vrouw met donkere lokken en oogen
hem met een mengelmoes van vleitaal en verwijten ontving
en een pruilend mondje trok en zich gebelgd voordeed, omdat
hij haar tien minuten had laten wachten.

HOOFDSTUK VII.
Dien middag maakte
zich gereed, als naar gewoonte,
terstond uit te gaan na het gebruiken van zijn middagmaal,
dat hem voorgediend werd door FOraz, die, heel den tijd dat
hij at en dronk, als een slaaf achter zijn stoel stond, met de
grootste toewijding en ijver zorgende voor hetgeen hij noodig
had. Feraz was in waarheid de eenige bediende zijns broeders
want Zaroba's plichten bepaalden zich uitsluitend tot de geheimzinnige vertrekken boven in huis en hunne nog geheimzinniger bewoonster. verkeerde in een zwijgende stemming;
het bezoek van dominee Francis Anstruther scheen hem buiten
zichzelven te hebben gebracht en hij sprak in het geheel niet
dan om ja of neen te zeggen. Voordat hij zijne woning verliet,
echter, werd zijn humeur plotseling verzacht en, den droefgeestigen, angstigen blik opvangende, waarmede Feraz hem
aanzag, lachte hij hardop.
„Je bent heel geduldig met mij, Feraz !" zeide hij, „en ik
gevoel dat ik even knorrig ben als een beer."
„Gij denkt te veel na," antwoordde Feraz vriendelijk : „en
gij werkt te hard."
„Gedachten en arbeid zijn noodzakelijk," sprak
: „Je
zoudt toch niet wenschen dat ik een leven van rust leidde als
de runderen ?"
Feraz maakte een afwijzend gebaar.
„Neen, maar rust is bepaald noodig. Om gelukkig te zijn,
moet God zelf somtijds slapen."
„Meent gij ?" en El-Rami glimlachte : „In dat geval moet het
gedurende Zijne uren van rust en vergetelheid wezen, dat de
levenszaken verkeerd gaan en duisternis en de geest van verwarring ronddolen. De Schepper zou nooit behooren te slapen."
„Waarom niet, indien Hij droomen heeft ?" vroeg Feraz :
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„Immers zoo de Eeuwige Gedachte stof wordt, kan de Droom
van God Leven worden."
„Dichterlijk zooals altijd, mijn Feraz," antwoordde zi j, n brooder:
„en toch hebt gij het misschien niet zoo geheel en al mis in
uwe denkbeelden. Dat de Gedachte Stof wordt, zelfs met
'S menschen beperkte macht, is zeer zeker waar — de gedachte
eener volmaakte gestalte groeit op, belichaamd in het gewicht
en de stof van marmer, bij den beeldhouwer — de onbestemde
beelden van een dichter worden, ads zij door middel van inkt
op het papier zijn gebracht, stof in den vorm van eon book
vast genoeg om van de eene hand in de andere to gaan even
good dus kan de loutere gedachte van eon God aan eene wereld
eon planeet scheppen. Ik zelf verkreeg den indruk, dat gedachten
evenals atomen, onsterfelijk zijn on dat zelfs droomen, eon
vorm der gedachte zijnde, niet verloren gaan. Maar ik moot
hier niet blijven staan praten, — vaarwel ! Blijf van avond
niet voor mij opzitten — ik kom niet thuis, — ik ga naar
de kust."
„Naar Ilfracombe ?'' vroeg Feraz : „Zink cone lange reis en
dat alleen om dien armen krankzinnige te zien ?"
kook hem strak aan.
„Niet „krankzinniger" dan jij, Feraz, metje opvattingen omtrent
je geboortester ! Waarom zou men eon man der wetenschap,
die zich vermaakt met weerkaatsingen op eon stuk magnetisch
kristal, als gek beschouwden ? Vijftig jaar geleden zou tnen
Edison's electrische ontdekkingen „onmogelijk" hebben genoemd on had men hem, den uitvinder, hopeloos waanzinnig
geacht. Maar nu wij weten dat doze schijnbare „wonderen"
feiten zijn, houden wij op or ons over to verbazen. En mijn
arme vriend met zip stuk glas is een onschadelijk wezen, zijn
„manie," als het eene manie mag heeten, is even schuldeloos
als de uwe."
„Maar ik koester goon manie," verklaarde Feraz bedaard : „al
wat ik weet on zie leeft als muziek in mijn brein voort en,
ofschoon ik het mij volkomen duidelijk herinner, val ik niemand
lastig met het verhaal van mijn verleden."
„Ook hij kwelt goon sterveling met wat hij gelooft dat de
geschiedenis der toekomst kan zijn," sprak : „Noem
niemand krankzinnig omdat hij eon nieuw denkbeeld in zich
om mag dragon want het kan zijn dat de tijd bewijzen zai,
dat zulk eon waanzin niet anders is dan eon vervolmaakte
methode van het verstand. Ik moot mij haasten, of ik loop
mijn trein mis."
„Als het die is, welke om 2.40 van Waterloo-station vertrekt,
hebt gij den tijd," antwoordde Feraz : „het is nog goon twee
uur. Laat gij eon boodschap voor Zaroba achter ?"
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„Neen. Zij heeft mijne bevelen ontvangen."
Feraz zag zijn broeder vlak in de oogen en een warme blos
kleurde zijn fraai gelaat.
„Zal ik dan nooit uw vertrouwen waardig zijn ?" vroeg hij
op gedempten toon : „Zult gij miij nooit, even goed als aan
Zaroba, uw groot geheim openbaren ?"
fronste somber de wenkbrauwen.
„AlwOer die lage ondeugd van nieuwsgierigheid ? Ik meende
dat je er thans van genezen waart."
„Neen, hoor mij aan, El-Rarni," zeide FOraz haastig, bedroefd
als hij was over den toorn, dien hij in de oogen zijns broeders
las : „het is geen nieuwsgierigheid, — het is jets anders, —
jets dat ik moeielijk verklaren kan, behalve . . 0 ! gij zult
mij slechts uitlachen als ik het u vertel, . maar toch ."
„Maar wat ?" vroeg
gestreng.
„Het is alsof eene stem mij riep," antwoordde Feraz droomerig :
„eene stem uit die bovenkamers, welke gij gesloten houdt en
waarover alleen Zaroba het toezicht heeft — eene stem, die
om vrijheid en rust vraagt. Het is zulk eene weemoedige stem, —
maar tevens zoo zoet — zoeter dan eenig gezang. Wei is waar
hoor ik haar slechts zelden, — maar wanneer ik dat doe, blijft
zij mij uren achtereen vervolgen. Ik weet dat gij aldaar met
het een of andere groote werk bezig zijt kunt gij echter
dergelijke stemmen doen weerklinken uit een eenvoudig wetenschappelijk laboratorium ? Nu zijt gij boos!"
Zijne groote, zachte oogen vol glans rustten smeekend op
zijn broeder, wiens trekken bleek en strak geworden waren.
„Boos!" herhaalde deze en het was als sprak hij met eene
zekere inspanning: „Ben ik ooit boos over je . . . je inbeeldingen ?
Want je verbeeldt je dat slechts, Feraz; de stem, die je hoort,
is evenals het denkbeeldig vaderland op de verwijderde ster
waarvan je spreekt, eene voorstelling en een echo van je brein
meer niet. Mijn „groot werk" zooals je het noemt, zou je geen
belang inboezemen het is niets anders dan eene proefneming,
die, moest zij mislukken, mijn eigen schipbreuk zou zijn, mij
zou doen ophouden El-Rami-Zaranos te wezen. 1k zou dan
blijken slechts de eerste de beste dwaas te zijn, die naar de
maan wilde grijpen." Hij had dit veeleer tot zichzelf dan tot
zijn broeder gezegd en scheen voor het oogenblik te hebben
vergeten waar hij zich beyond, — tot hij op eens met een
schrik ontwaakte en poogde te glimlachen.
„Vaarwel voor heden, lieve ziener !" sprak hij vriendelijk :
J e bent gelukkiger met je droomen dan ik met mijne feiten
zoek niet jezelf leed te berokkenen door ondoordachte en nuttelooze vragen."
Hij trad met een afscheidsknikje naar buiten en Feraz, die
,7
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de voordeur achter hem gesloten had, bleef eenige oogenblikken
in een soort onbestemde droomerij verzonken in de vestibule
stilstaan. Hij bedacht met een gesmoorden zucht hoe stil het
in huis was. Tot zelfs de atmosfeer daarvan was neerdrukkend
en zijne geliefkoosde bezigheid, muziek, had thans niets aantrekkelijks voor hem. Lusteloos keerde hij naar het studeervertrek van ziln broeder terug hij besloot voor een uur of zoo
te lezen en blikte om zich heen, teneinde het een of andere
boeiende boek te zoeken. Op tafel zag hij een deel openliggen
eeri handschrift, in het Arabisch op perkament geschreven met
zonderling sombere figuren en allegorische teekeningen boven
en naast den tekst. El-Rami had het werk daar bij vergissing
laten liggen, het was een bijzonder kostbare schat, dien hij
gewoonlijk zorgvuldig wegsloot. Feraz zette zich daarvoor neder
en, het hoofd op de beide handen latende rusten, begon hij te
lezen op de opengeslagen bladzijde. Het Arabisch was zijne
moedertaal, — wat niet wegnam dat hij eenige moeite had
den inhoud te ontcijferen, doordien het schrift zoo weinig
duidelijk was en enkele letters schenen op onverklaarbare wijze
voor zijne oogen to verdwijnen, op het oogenblik zelf dat hij
or eon woord uit had gevormd. Dit bevreemdde en ergerde
hem hij maakte or uit op dat or jots aan zijne oogen of
hersenen moest haperen, want de verdwijnende letters eindigden
steeds met na verloop van eon oogenblik weer hare plaats in
to nemen. Geprikkeld door dit verschijnsel, nam hij het book
op on droeg het over naar het voile licht bij het openstaande
venster. Aldaar slaagde hij or in de beteekenis to ontcijferen
van eon gedeelte, dat wel berekend was hem tot nadenken to
brengen. Het luidde als volgt:
„Waaruit volgt dat, wat denkbeeldige voorstellingen on indrukken, zoowel als kradatige aandoeningen van liefde, haat
ijverzucht of wraakdorst betreft, doze gevoelens van zenuwen on
hersenen gemakkeltjk van het eene menschelijke wezen op het
andere worden overgebracht door middel van suggestie. Het
eerste proces daartoe is het verdooven van de gezichtszenuwen.
Dit wordt op tweeerlei wijzen gedaan. le. Door het sujet to
bewegen de oogen strak to vestigen op een rond, glinsterend
doosje, dat eon magneet bevat, terwijl gij tot tweehonderd telt.
2e. Door uw eigen oogen door kracht van wil tot den magneet
to maken on uw sujet daarin to laten staren. Elk dozer beide
zaken zal tijdelijk de gezichtszenuwen verlammen en den omloop van het blood in de daaraan grenzende vaten doen ophouden.
Het brein wordt op doze wijze ongevoelig voor uitwendige
indrukken en nog alleen ontvankelijk voor innerlijke suggestie,
die gij zoo vaak herhalen en zoo verschillend maken kunt als gij
verkiest. Uw sujet zal juist zien wat gij wilt dat het aan-
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schouwen zal, hooren wat gij het wilt doen hooren, verrichten
wat gij het beveelt te doen, zoolang gij het onder uwe macht
houdt, wat, indien gij de wetten van licht, klank en luchttrillingen kent, voor een onbeperkten tijd door u gehandhaafd
kan worden. Dezelfde kracht is even goed toepasselijk op het
magnetiseeren eener menigte als van eon enkel persoon." )
Feraz las dit herhaaldelijk over en, daarna weder op de tafel
toetredende, legde hij het boek daarop neder met diep nadenkende
uitdrukking. Het had hem onaangename stof tot overpeinzing
geschonken.
„Een droomer — een zieney van visioenen, noemt hij mij,"
mompelde hij, terwijl zijne gedachten tot zijn afwezigen broeder
terugdwaalden : „vervuld van dichterlijke en muzikale beelden,
maar zou het kunnen zijn, dat ik juist die droomen aan
zijne heerschappij te danken had ? Maakt hij mij onderworpen
aan hem, zooals ik ben, of is mijne onderwerping aan zijn wil
mijn eigen verlangen ? Is mijn „waanzin," of „manie," of hoe
hij het ook mag noemen, zn werk ? En zou ik meer aan
andere lieden gelijk zijn, indien ik van hem gescheiden ware?
En toch wat heeft hij mij ooit gedaan, dan mij gelukkig to
maken ? Plaatste hij mij onder den invloed van een magneet
als dien waarvan dit book spreekt? Niet voor zoover ik weet,
zeer zeker. Hij maakte mijn innerlijken geest helderder van
opvatting, zoodat ik mij zelfs door cone gedachte van hem
hoor roepen, — ik zie en voel schoone dingen waarvan ruwer
zielen geen begrip hebben, — en ben ik niet voldaan ? — Ja,
zeker ben ik dat ! — zeker behoor ik dat te zijn, — ofschoon
mij bij oogenblikken lets schijnt to ontbreken iets waaraan
ik goon naam geven kan."
Hij zuchtte en begroef andermaal het hoofd tusschen de
handen. Hij was zich bewust van eene droefgeestige gewaarwoording, geheel vreemd aan zijne vroolijke, vurige natuur.
Tot zelfs de zonneschijn, welke door het venster binnenstroomde,
scheen waren glans to missen. Plotseling werd er eene hand
op zijn schouder geplaatst. Hij ontstelde en sprong met verwarden bilk overeind maar glimlachte toen hij zag dat degeen,
die hem stoorde slechts Zaroba was.,
1) Uit „De Natuurlijke Wet van Wonderen", in het Arabisch geschreven 400 jaar
voor J. C.
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HOOFDSTUK VIII.
Slechts Zaroba, — de lange, sombere Zaroba met de bliksemende
oogen, oud en onbehagelijk en toch zulk een woeste statigheid
vertoonende, zooals zij daar loodrecht stond, het amberkleurig
gewaad met behulp van een scharlaken gordel om zich heen
gebonden en 'de grijze lokken bijna geheel verborgen onder een
klein mutsje van dezelfde schelle kleur. Haar gerimpeld gelaat
had iets levendigers dan den vorigen nacht en hare harde
stem werd zacht, toen zij de schilderachtige, stralende schoonheid van den jongeling aan hare zijde aanblikte en hem toesprak.
„Is El-Rami heengegaan ?" vroeg zij.
Feraz knikte. Hij maakte zich gewoonlUk verstaanbaar voor
haar door teekenen, of wel door middel van het vinger-alphabet,
waarin hij zeer bedreven was.
„Tot welk doel ?" hernam zij.
Feraz legde haar snel en sprakeloos nit dat zijn broeder een
vriend was gaan bezoeken, die buiten de stad woonde.
„Dus zal hij van avond niet wederkeeren," prevelde Zaroba
peinzend : „Hij zal niet wederkeeren van nacht."
Zij zetre zich neder en, de handen om de knieen slaande,
wiegde zij zich enkele minuten zwijgend op en neer. Daarop
sprak zij weer, veeleer bij zichzelve dan tot haar toehoorder.
„Hij is een engel of wel een duivel," zeide zij op'gedempten,
peinzenden toon : „of misschien ook beiden te gelijk. Hij redde
mij eenmaal van den dood — dat zal ik nooit vergeten. En
door zijne macht zond hij mij gedurende den afgeloopen nacht naar
mijn vaderland terug ; — ik bond mijne zwarte vlechten op
met paarlen en goud en ik lachte en zong, — ik was opnieuw
jong geworden !" en met een plotselingen kreet hief zij de
handen boven het hoofd en klapte ze wild te zamen, zoodat
de zilveren ringen om hare armen as bellen rinkelden : „Zoo
,
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waar als God leeft, ik was weer jong Gij weet wat het beteekent jong to wezen," en zij richtte hare zwarte oogen half
wangunstig op Feraz, die, tegen de schrijftafel zijns broeders
aangeleund, haar vol belangstelling en met eene zekere vrees
aanzag : „of tenminste gij zoudt het behooren te weten ! Het
bloed te voelen springen door de aderen, terwijl het vreugdevoile hart de maat slaat als de slag van een blijde cymbaal, —
den adem in te houden en van verrukking te sidderen als de
oogen, die men het meest op aarde bemint, de bliksemstralen
van hartstochten in de uwe afzenden, — bevriend te zijn met
de rozen en de polsen sneller te voelen kloppen bij het lied
der vogelen, — zoo luchtig over den grond te treden, dat men
nauwelijks weet te zeggen of hij aarde of lucht is — dat is
jong wezen ! Jong ! En ik was jong gisterenavond. Mijn geliefde
beyond zich bij mij, mijn geliefde, meer dan mijn minnaar !
„Zaroba, schoone Zaroba!" zeide hij en zijne kussen waren als
honing voor mijne lippen. „Zaroba, parel van hartstocht ! Bron
van zoetheid in een woest land ! Je oogen zijn vuur waarin ik
mijne ziel verbrand, — je ronde armen de kerker, waarin ik
mijn hart opsluit ! Zaroba, schoone Zaroba !" Schoon ! Ja, door
macht was ik schoon voor de oogen — gisterenavond ! gisterenavond nog pas !"
Hare stem daalde tot een zwak gekreun en Feraz blikte
medelijdend en ietwat verbaasd op haar neer. Hij was er aan
gewoon haar in verschillende zonderlinge en onbegrijpelijke
stemmingen te zien maar zelden was zij zoo opgewonden
geweest als thans.
„Waarom lacht gij niet ?" vroeg zij eensklaps en met iets
uitdagends : „Waarom lacht gij mij niet uit, mi.j, de ongelukkige
Zaroba, oud en leelijk, gerimpeld en gekromd, nu ik het waag te
zeggen dat ik eenmaal schoon was? Het is lets om den spot
mede te drijven — de droom der doode jeugd van eene oude
verlaten vrouw."
Met eene snelle beweging, die even bevallig als waardig was,
zonk Feraz tot eenig antwoord naast haar op een knie en,
hare gerimpelde hand grijpende, raakte hij die luchtig maar
eerbiedig met de lippen aan. Zij beefde en groote tranen welden
in hare oogen op.
„Arme knaap mompelde zij : „Arm kind! Een kind in mijne
oogen en toch een. man ! Zoo waar als God leeft, een man !"
Zij staarde hem met zonderlinge vastheid aan : „Goede Feraz,
vergeef mij — ik deed u onrecht aan — ik weet dat gij geen
oude van dagen zoudt uitlachen, of wreeden spot drijven met
hare ongeneeslijke smarten, — gij zijt to vriendelijk daartoe.
1k zou in waarheid willen, dat gij minder zacht van geest,
minder vrouwelijk van hart waart !"
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„Vrouwelijk !" en Feraz sprong overeind, gekwetst door dat
woord, hij wist zelf niet waarom. Zijn hart klopte onverklaarbaar, zijn bloed tintelde, — het kwam hem voor dat, zoo hij
een wapen had gedragen, zijn instinct er hem toe zou hebben
gebracht het op dat oogenblik te trekken. Nooit was hij zoo
mooi geweest ; en Zaroba, die zijne uitdrukking gadesloeg, klapte
met een soort van heksachtigen triomf in de verwelkte handen.
„Ha !" riep zij uit : „De aard van den man doet zich gelden !
Er huist dus nog lets meer dan de droomer in u — jets dat
U zal helpen het mysterie van uw leven te verklaren jets
dat zegt : „Feraz, gij zijt de slaaf van het lot. Op ! word zijn
meester ! Feraz, gij slaapt ontwaak !" en Zaroba stond op.
lang en indrukwekkend, met het uiterlij k eener bezielde toovenares,
die eene profetie uitsprak : „Feraz, gij zijt een man, — bewijs
dat ! Feraz, gij mist de eene levensvreugde : Liefde Verwerf haar !"
Feraz staarde haar sprakeloos van verbazing aan. Woorden
als deze had zij nooit te voren tot hem gericht en toch bewogen zij hem met eene ongekende onrust. Liefde ? Zeer zeker
wist hij de beteekenis van liefde. Het was een ideale hartstocht,
evenals het in gebed opheffen des levens. Had zijn broeder
hem niet gezegd, dat volmaakte liefde onbereikbaar was op
deze planeet ? En was het niet een woord, waarvan zelfs de
beelden, die het opriep, alleen in muziek konden worden uitgedrukt ? Deze gedachten gleden hem door den geest, terwijl
hij daar roerloos en in vragen verdiept stond. Zich daarop
eenigermate ontrukkende aan den indruk van Zaroba's uitval,
zette hij zich aan de tafel neer en, een potlood opnemende,
schreef hij als volgt :
„Gij spreekt in den blinde, Zaroba, gij zijt zeker ongesteld.
Laat mij die taal niet meer hooren, gij verstoort mijn vrede.
Ik weet wat liefde beteekent, ik weet wat het leven is. Het
beste deel van mijn leven en liefde zijn echter niet hier, —
maar elders."
Zaroba nam het papier uit zijne handen aan, las het en
scheurde het verwoed aan stukken.
„O ! dwaze jongeling !" riep zij nit : „Uwe liefde is de liefde
van een Droom ; uw leven is een Droomenleven ! Gij aanschouwt
door de oogen van een ander, gij denkt door eens anders brein.
Gij zijt slechts een instrument, bespeeld door den wil van een
ander ! Maar niet voor immer zult gij misleid worden, niet voor
immer !" Zij kreeg op eens een lichten schok en blikte angstig
om zich heen, als vreesde zij onverwacht iemand binnen te
zullen zien treden : „Luister ! Kom heden avond tot mij, —
heden avond als alles donker is en stil, wanneer elke klank
daarbuiten op straat zal verstommen, — kom dan tot mij en
ik zal u een wonder der wereld toonen ; iemand, die zooals gij
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het slachtoffer van een Droom is !" Zij brak haastig af en blikte
rechts en links in blijkbare onrust. Daarna boog zij zich andermaal met eene nieuwe opwelling van moed tot haar metgezel
en fluisterde hem in het oor : „Korn !"
„Maar waarheen ?" vroeg Feraz in de taal der gebaren.
„Daarginds boven !" sprak Zaroba vastberaden, zonder a,cht
te slaan op de groote verbazing, waarmede Feraz dit antwoord
ontving. „Boven, waar zijn groot geheim verbergt.
Ja, ik weet dat hij u verboden heeft u daarheen te wagen. Zoo
ook heeft hij mij verboden u te spreken van wat hij zoo zorgvuldig aan andere oogen onttrekt maar zijn wij slaven, gij en
ik ? Zijt gij van plan hem altijd te gehoorzamen ? Als gij dat
wilt, dan zij het zoo ! Maar ware ik u, — een man — dan zou
ik zoowel goden als duivelen tarten, indien zij mijne vrijheid
van handelen wilden belemmeren. Doe zooals gij verkiest, —
ik, Zaroba, heb u de keus geschonken, — blijf en droom van
het leven, of kom en leef het ! Tot heden avond — vaarwel !"
Zij had de deur bereikt en was daardoor verdwenen, voordat
FOraz haar nader kon vragen wat zij bedoelde en hij werd
alleen gelaten, ten prool aan de folterendste aandoeningen.
„De lage ondeugd van nieuwsgierigheid !" Dat was de volzin,
nauwelijks een uur te voren door zijn broeder geuit, en toch
hier was hij, toegevende aan eene nieuwe opwelling van het
ondragelijk verlangen, dat hem sedert jaren verteerd had, ElRami's groot geheim te kennen. zonk afgemat op een stoel
neder en overdacht al de omstandigheden. Zij waren als volgt :
In de eerste plaats had hij nooit pen anderen beschermer en
vriend gekend dan zijn broeder, die, verscheidene jaren ouder
zijnde dan hijzelf, geheel en al de zorg voor hem op zich
genomen had na den bijna gelijktijdigen dood van hun vader
en moeder, eene gebeurtenis, die, naar hij wist, ergens in het
Oosten had plaats gegrepen, maar hoe of wanneer kon hij zich
niet met juistheid herinneren en men had er hem evenmin
veel van verteld. Hij had zich altijd gelukkig gevoeld in ElRami's gezelschap en met hem bijna over de geheele wereld
gereisd. Ofschoon zij nooit rijk geweest waren hadden zij altijd
genoeg bezeten om onbezorgd te leven, al had ' Feraz ook nooit
gehoord op welke wijze dat kleine inkomen verdiend werd. Er
had echter niets bijzonder geheimzinnigs over het leven van
zijn brooder verspreid gelegen, tot bij zekere gelegenheid,
terwijl zij samen door de woestijn van Syrie trokken, waar zij
een karavaan van halfverhongerde Arabische zwervelingen hadden
ontmoet, die door gebrek en ziekte in den jammerlijksten nood
verkeerden. Under hen beyond zich eene vrouw van leeftijd,
op het punt van te sterven en eon meisje, Lilith genaamd, die
eveneens nagenoeg dood was. El-Rami had plotseling, zonder
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andere reden dan goedhartigheid en medelijden, zijne diensten
als geneesheer aan het kleine, geteisterde gezelschap aangeboden
en de vrouw, eene weduwe, in een dag of twee, op bijna
wonderdadige wijze genezen en weder bij krachten gebracht,
Deze vrouw was niemand anders dan Zaroba. Het kranke kind,
echter, een omstreeks twaalfjarig meisje, bezweek. En hier ving
het raadsel aan. Den dag van haar dood had El-Rami, met plotselinge en onverklaarbare haast, zijn jongen broeder naar Alexandrie
vooruit gezonden, hem bevelende zich aldaar onmiddellijk in te
schepen naar het eiland Cyprus en naar zeker klooster, op eenige
mijlen afstands van Famagousta, een pak documenten over te
brengen, welke naar hij zeide van de grootste waarde en gewicht
waren. Feraz had gehoorzaamd en, volgens verdere bevelen, was
hij als gast blijven vertoeven in die Cyprische abdij, te midden
van monniken, geheel en al verschillend van alle kloosterlingen
die hij nog gezien of van wie hij ooit gehoord had, tot hij
afgehaald werd en zich op bevel bij te Londen voegde.
Hij vond hem, niet zonder verbazing, gevestigd in het kleine
huis, dat zij thans bewoonden, met de vrouw Zaroba, wier
aanwezigheid eene tweede reden tot groote verwondering was,
vooral daar zij niets te doen scheen te hebben dan het in orde
houden van zekere bovenkamers. Maar alle vragen, door Feraz
gedaan aangaande haar en al wat er gebeurd was sedert hun
afscheid in de woestijn van Syrie, werden slechts met uitvluchten
of volstrekt stilzwijgen van de zijde zijns broeders beantwoord
en van lieverlede geraakte de jongeling aan dien toestand
gewoon. Dag aan dag werd hij meer onderworpen aan El-Rami's
wil, ofschoon hij zich nooit geheel en al kon verklaren waarom
hij toch zoo gewillig daartoe was. Hij wist zeer zeker, dat zijn
broeder zekere krachten van physiek magnetisme bezat, aangezien
hij er in had toegestemd proeven op zichzelf te laten nemen
en hij stelde zelfs eenig belang in de wetenschappelijke ontwikkeling dier krachten, wat, zooals hij zeer goed begreep, een
der takken van studie was, waarmede zich bezighield.
Hij wist dat zijn broeder op een afstand antwoord op zijne
gedachten kon verkrijgen maar daar ook anderen van zijn
ras hetzelfde vermochten en deze soort onschuldig hypnotisme
vaak in het Oosten, waar hij geboren was, werd uitgeoefend,
hechtte hij er geen bijzonder gewicht aan. Begiftigd met verschillende geniale gaven, zooals muziek en poezie en eene
groote waardeering voor al wat schoon en kunstig was, leefde
Feraz in een rustig klein Paradijs en de eenige slang daarin,
die nu en dan den kop ophief, om twijfel en vragen uit te
sissen, was het onverklaarbaar geheim dier bovenkamers, welke
Zaroba bewaken moest. De minste zinspeling op dat onderwerp
verwekte ontevredenheid en gedurende heel den tijd,
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dien zij te zamen in deze woning hadden doorgebracht, nu bijna
zes jaar lang, had hij zich Diet vermeten er meer dan zeer
weinige malen over te spreken, terwij1 Zaroba, van haar kant,
de stiptste geheimhouding had betracht. Thans scheen zij bereid
het lang in acht genomen stilzwijgen te verbreken, — en
Feraz wist niet wat hij er van denken moest.
„Is alles het Lot, zooals El-Rami zegt ?" peinsde hij : „Of zal
ik mijn eigen wenschen opvolgen, ten spijt van het Lot? Zal
ik aan de verleiding toegeven — of wel haar overwinnen ? Zal
ik zijn verbod overtreden, zijne gehechtheid verliezen en een
vrij man zijn, of wel hem nog altijd gehoorzamen en een slaaf
blijven ? En wat zou ik verrichten met mijne vrijheid, zoo ik
die bezat, vraag ik mij af ? Vrouwelijk ! Welk een woord ! Ben
ik vrouwelijk ?" Hij begon in plotselinge ergernis en fierheid
door het vertrek op en neer te loopen. De piano stond open,
maar de ivoren toetsen oefenden nu geen aantrekkingskracht
op hem uit — zijn brein was vervuld van andere gedachten
dan het scheppen van zoete harmonie.
„Zoek niet naar smart voor uzelven, door ondoordachte, nuttelooze vragen.''
Aldus had zijn broeder bij hun afscheid gesproken. En die
woorden weerklonken aan zijne ooren, terwijl hij rusteloos op
en neer trad, nadenkende, verdiept in vragen en zijn geest
kwellende met on bestemde wenschen en angstige voorgevoelens,
tot de glansrijke middag verstreek en de duisternis inviel.
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HOOFDSTUK IX.
Het was een ruwe nacht op zee, — maar de lucht was helder.
God's groote werelden, die wij sterren noemen, flikkerden als
glansrijke lampen aan den hemel, des te schitterender waar or
geen maan scheen om haar pracht to overschaduwen. Er blies
eon forsche bries en de golven beukten met het gedruisch en
de kracht van eon orgel op de kust van Ilfracombe, terwijl zij
met hooge stralen van schuim opspatten en daarna weder snel
terugdeinsden onder een zacht geruisch en gemurmel, dat deed
denken aan eon teruggaande chromatische toonladder, vlug
gespeeld op goedgestemde snaren. Er lag frischheid en leven
in den dansenden wind de wereld scheen flunk in roering —
en wanneer men overeind stond to midden van de rotsen on
nederblikte op de woelige zee, kon men zich volkomen rekenschap geven van de voortdurende wenteling van den bol onder
zijne voeten en de onafgebroken beweging der met planeten
bezette hemelen. Hoog boven het strand, op eon naakte, vooruitstekende klip, stond eon eenzaam huis met den voorgevel
naar de zee gericht. Het was vierkant gebouwd on bekroond
met eon toren, waarin grillig eon enkel licht brandde. Zijn bleeke
vlam scheen to sidderen van vrees als de woeste wind vroolijk
voorbijstreek, met eon gefluit on kreet als van den eon of anderen
reusachtigen zeevogel in ziine vlucht. Zelfs op zijn voordeeligst
gezien, bij zonneschijn, scheen het een somber verblijf maar
in donker word zijn aanblik nog oneindig naargeestiger. Het
was eene oude woning en genoot den naam eon spookhuis
to zijn, welke omstandigheid den tegenwoordigen eigenaar
in staat had gesteld haar tegen eon zeer geringen prijs aan to
koopen. Het was hij, die or den toren bij had gebouwd en, hetzij
door dit blijk van buitensporigheid of dank zij andere onbekende
redenen, had hij persoonlijk eon bijna even somberen naam ver-
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kregen as het huis reeds bezeten had voordat het in zijne
handen overging. Iemand, die een kluizenaarsleven leidde, die
in het geheel geen omgang met de buitenwereld scheen te
hebben, die er slechts Oen enkelen bediende op nahield (een jongen
Duitscher, door de sluwere praters zijn „bewaker" genoemd), —
die op zulk een eenvoudigen voet leefde als zeer zeker nooit
een modernen Hodge met een loon van twaalf shillings per
week zou hebben voldaan en die geen andere aankoopen scheen
te doen dan vreemdsoortige sterrekundige en geometrische
werktuigen, — zulk een zonderlinge persoon kon niet anders
dan krankzinnig wezen of wel in betrekking staan tot het een
of andere slecht „geheim genootschap," vooral nu hij dien toren
had laten bouwen, waar, na de voltooiing daarvan, geen sterveling ooit binnentrad als hij zelf, voor zoover althans de lieden
uit den omtrek wisten te vertellen. Het was natuurlijk dat men
hem, onder al deze verdachte omstandigheden, ontweek en
ontweken werd hij door de goede lieden van Ilfracombe, op
die hoogst vermakelijke wijze, welke de eerbare bewoners der
provincie vreesachtig terug doet deinzen voor al wat slechts aan
een verheven verstand denken doet
En toch was de arme oude Dr. Kremlin een man, die niet
geheel en al te versmaden viel. Misschien had hij zijn uiterlijk
tegen zich, in zooverre dat zijne kleederen versleten waren en
zijne oogen uiterst verwilderd stonden maar de uitdrukking
van zijn mager gelaat was goedhartig en viiendelijk en een
voortdurend medelijden met alles en een ieder scheen in zijne
stem to trillen en zich af te spiegelen in zijn eenvoudigen
glimlach. Hij was druk bezig — had hij gezegd tot enkele
vrienden in Rusland, van waar hij geboortig was — met ernstige
wetenschappelijke nasporingen maar de „vrienderi", die hem
als een zielszieke beschouwden, hielden zich op eon afstand
tot zijn onderzoek met welslagen zou worden bekroond. Mocht
de uitslag eene teleurstelling blijken, dan zou het onnoodig
zijn verder acht op hem to slaan, — slaagde hij, welnu dan
zouden, dank zij eon geheimzinnig proces alleen aan henzelven
bekend, de „vrienden" zoozeer toenemen on zich vermenigvuldigen, dat hij op lastige wijze door hen zou worden omringd.
In afwachting schreef niemand hem of kwam niemand hem
bezoeken, behalve El-Rami en het was thans ook El-Rami, die
omstreeks tien uur op den avond aan de dour zijner eenzame
woning klopte on onmiddellijk met alle blijken van eerbied on
blijdschap door den knecht Karl toegelaten word.
„Ik ben blij dat u gekomen is, mijnheer," sprak doze opgewekt : „mijnheer de doctor is den ganschen dag niet uit geweest en hij eet minder dan ooit. Het zal hem good doen u
te zien."
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„Is hij, als naar gewoonte, aan het werk in den toren ?'
vroeg El-Rarni, zijn mantel afwerpende.
Karl antwoordde toestemmend, met eene vrij verdrietige
uitdrukking, — en, de deur van eene kleine eetkamer ontsluitende, liet hij hem de voor twee personen gedekte tafel met
het avondeten zien.
El-Rami glimlachte.
„Het dient nergens toe, Karl !" sprak hij vriendelijk : „Het
is heel goed van je gemeend, maar het helpt toch niet. Je zult
nooit je meester kunnen overhalen op dit uur van den avond
te eten en mij evenmin. Ruirn dit alles we'er op en stel je
gerust ga naar bed en slaap. Morgen ochtend kun je zulk een
goed ontbijt gereed maken als je slechts verkiest ik beloof je
dat wij het eer zullen aandoen ! Kijk zoo ontevreden niet
weet je dan niet dat overmate van voeding de bekwaamheid
tot arbeiden doodt ?"
„En al te veel vasten doodt den mensch, met zijne bekwaamheid tot arbeiden en al," antwoordde Karl somber : „Maar ik
denk wel dat u het beter zult weten, mijnheer."
„In dit geval, ja," verklaarde El-Rami : „Verwacht je
meester mij ?"
Karl knikte en met een kort „goeden nacht" beklom El-Rami
haastig de trap en was spoedig verdwenen. Men hoorde boven
een deur dichtslaan daarop werd alles stil. Karl zuchtte diep
en nam langzaam het noodelooze avondeten weg.
„Nu ! Hoe wijze lieden het volhouden te verhongeren, alleen
maar om domooren lets te leeren, is meer dan ik ooit zal
verstaan !" sprak hij halfluid : „Maar ik zal ook nooit wijs
worden — ik ben een ezel en ben dat steeds geweest. Een flink
maal en een goed glas wijn zijn mij altijd beter voorgekomen
dan al de wetenschap der aarde. Dit is eene schandelijke belijdenis van onwetendheid en ruwheid tevens, als men wil.
„Waar denk je heen te zullen gaan als je sterft, Karl ?" zegt
de goede oude Herr Doctor. En wat antwoord ik daarop ? Ik
zeg : ,,Ik weet het niet, mijnheer — en ik bekommer er mij
niet om. Ik ben tevreden met deze wereld zoolang ik er op
leef. „Maar daarna, Karl, daarna ?" herneemt hij en schudt het
grijze hoofd. En wat zeg ik dan ? Wel, ik zeg : „Dat kan ik niet
vertellen, mijnheer maar Degeen die mij Hierheen gezonden
heeft, zal ook wel verstandig genoeg zijn Daarginds naar mu
om te kijken !" En dan lacht hij en schudt meer dan ooit het
hoofd. 0 ! niets ter wereld kan mij ooit geleerd maken en ik
ben er blij om !"
Hij foot zachtjes een vroolijk liedje, terval hij naar bed
ging in zijn zijkamertje, dat op de gang uitkwam, en zich
opnieuw afvroeg, zooals hij reeds honderden keeren te voren
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had gedaan, wat toch dat plechtig, zacht gegons veroorzaakte,
dat zoo onafgebroken door het huis weerklonk en zoo luid
scheen als al het overige stil was. Het was eon ernstige klank,
die herinnerde aan een lang aangehouden orgeltoon, die door
de bas-pOdale natrilde er scheen het gemurmel van zee en
rivieren zoowel als het geruisch van den wind in to liggen
Karl was er aan gewoon geraakt, ofschoon hij niet wist wat
het beteekende en hij luisterde or naar, tot slaperigheid hem
deed crelooven dat hij het spinnewiel zijner moeder, tehuis in zijn
Duitsch geboortedorp to midden van de pijnbosschen, hoorde
en aldus gelukkig insliep.
Intusschen had El-Rarni, na de torentrap beklommen to hebben,
luid aangeklopt aan eene kleine, met spijkers beslagen dour
in den muur. Het geheimzinnig, gonzend geluid weerklonk
thans duidelijker dan ooit en het geklop moest drie of viermaal
herhaald worden voordat het word gehoord. Daarop opende men
voorzichtig de deur en kook de „Herr Doctor" zelf naar buiten,
het geleerd, oud en peinzend gelaat als eon Rembrandt-doek
verlicht door de kleine handlamp, welke hij vasthield.
„0, El-Rami !" sprak hij op langzamen maar toch blijden toon :
„Ik dacht wel dat gij het zijn zoudt en evenals „Bernardo"
komt gij „heel stipt op uw tijd."
Hij glimlachte als iemand, die voldaan is eene toepasselijke
aanhaling to hebben gedaan en deed de dour wijder open om
zijn bezoeker binnen to laten.
„Kom gauw binnen," zeide hij : „Het groote venster staat
wijd open on or blaast eon heviue wind, — ik vrees dat de
tocht kwaad zou kunnen doen.
'sTreed binnen, treed binnen !"
trad
Zijn stem word plotseling driftig en kregelig on
zonder antwoorden binnen. Dr. Kremlin sloot zorgvuldig de dour
en grendelde haar daarna richtte hij het licht der lamp, welke
hij droeg, ten voile op het fraaie gelaat en de statige figuur
van zijn vriend.
„Gij ziet or goed uit, heel good," prevelde hij : „in het minst
Diet verouderd, — altijd gezond on stork! Groote hemel! indien
ik uw gestel bezat, geloof ik met Archimedes, dat ik de wereld
op zou kunnen tillen ! Maar ik word heel oud, — het leven in
mij verdwijnt snel, — on ik heb mijne taak niet voleindigd
God ! . God ! ik hob mijn work niet volbracht !"
Hij wrong de handen en zijne stem daalde tot eon klank,
die bijna eon gekreun was. El-Rami's zwarte, stralende oogen
bleven medelijdend op hem rusten.
„Gij zijt uitgeput, mijn beste Kremlin," sprak hij zacht :
„uitgeput en afgetobd door langdurigen arbeid. Gij moot van
nacht slapen. Ik ben volgens belofte tot u gekomen en zal voor
doen wat ik kan. Vertrouw op mij,
gij zult niet door
De ziel van Lilith.

5

66
gebrek aan tijd het loon van uw levenswerk misloopen. Gij zult
tijd — in overvloed zelfs — hebben tot het voleindigen uwer
taak. 1k zal u „lengte van dagen" geven !"
De bejaarde man zonk bevend in een stoel neer en liet vermoeid het hoofd op een zijner handen rusten.
„Dat kunt gij niet," zeide hij op zwakken toon : „gij kunt
het naderen van den dood niet tegenhouden, mijn vriend. Gij
zijt zeer knap gij bezit eene verreikende fijnheid van geest
maar uwe geleerdheid en wijsheid moeten duarvoor stilstaan, —
daar, aan de grenslijn van het graf. Gij kunt die niet overschrijden of verder doordringen gij vermoogt den loop der
voortsnellende jaren niet te stuiten ! Neen, neen! 1k zal genoodzaakt zijn heen te gaan, terwij1 mijne ontdekking nog slechts
ten halve voltooid is."
glimlachte, — het was een ietwat spottencle glimlach.
„Gij, die geloof hecht aan zooveel dat niet bewezen worden
kan, zijt zonderling ongeloovig waar het een feit geldt, dat men
vermag te bewijzen," zeide hij : „Hoe het ook zij en wat gij
ook verkiest te denken, hier ben ik ten antwoord op uwe vrij
plotselinge oproeping en hier is uw redmiddel ;" hij plaatste
een veldflesch met gouden stop op de tafel, aan welke zij gezeten
waren : „het is, of zou althans zoo behooren te heeten, een
ware gedistilleerde essence van tijd want het zal doen wat men
beweert dat God onmogelijk is, de dagen terug laten pan.'
Dr. Kremlin nam nieuwsgierig de flesch op.
„Zijt gij zoo zeker van de uitwerking ?"
„Volkomen zeker. Met dit levensvocht alleen, heb ik een
menschelijk wezen zes jaar lang in leven en volmaakte gezondheid gehouden."
„Wonderbaar ! Wonderbaar !" en de oude geleerde hield de
flesch dicht tegen het licht, waar zij als een diamant scheen
te stralen. Daarop glimlachte hij ongeloovig : „Ben ik de
nieuwe Faust en zijt gij Mephisto ?"
„Onzin !" en El-Rami haalde onverschillig de scliouders op :
„Een oud bakersprookje ! Maar toch is het, evenmin als alle
oude bakersprookjes en legenden van welken aard dan ook
onder de zon, niet van een greintje waarheid ontbloot. Zooals
ik u reeds dikwijls zeide, heeft het menschelijk brein inderdaad
niets bedacht, dat niet verwezenlijkt kan worden, hetzij dan
her of hiernamaals. Het zou een wanklank en eene nuttelooze
berekening zijn de gedachte te laten stilstaan bij het onmogelijke,
vandaar dat onze meest ongeloofelijke voorstellingen bestemd
zijn na verloop van tijd feiten te worden. Dit neemt niet weg,
dat ik de bovenmenschelijke bekwaamheid mis u als een slang
van vel te doen veranderen en u de jeugd en de alledaagsche,
lage lusten des levens weer te geven, die voor den denker
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waardeloos moeten zijn. Neen. Dat wat gij in de hand houdt
zal inwendig de weefsels vernieuwen en van lieverlede het
bloed verrijken met nieuwe kracht, meer niet maar dat is al
wat gij behoeft. Ora duidelijk en op practische wijze te spreken,
zoolang de weefsels en het bloed voortgaan zich te hernieuwen,
kunt gij niet ander§ sterven dan door een gewelddadigen dood."
„Niet kunnen sterven !" herhaalde Kremlin, half versuft van
verbazing : „Niet kunnen sterven !"
„Behalve door geweld," herhaalde El-Rami met nadruk :
.,Welnu ! wat zou dat ? Er ligt niets waarlijk verbazends in die
bewering. Een geweldige dood is de eenig mogelijke voor ieder,
die bekend is met de geheimen der natuur en men kan meer
dan eerie les leeren uit de oude geschiedenis van Kain en
Abel. Volgens die legende, was het eerste sterfgeval, dat op
aarde plaats had, een dood door geweld. Zonder geweld zou
het leven onsterfelijk, of tenminste naar willekeur hernieuwbaar
behooren te zijn."
„Onsterfelijk !" prevelde Dr. Kremlin : „Onsterfelijk ! Naar
willekeur hernieuwbaar ! Mijn God ! dan houd ik tijd over, tijd
in overvloed !"
„Dat hebt gij, zoo gij er aan hecht," zeide El-Wami met een
zweem van weemoed in de stem : „en zoo gij voortgaat er
aan te hechten. Maar weinigen doen dit in onze dagen."
Maar zijn toehoorder luisterde ternauwernood naar hem.
Hij bewoog vol verbazing en ontzag de kleine flesch in de
hand op en neer.
„Een gewelddadigen dood ?" herhaalde hij langzaam : „Maar,
vriend, kan God zelf geen geweld tegenover ons bezigen ? Kan
Hij de onwillige ziel niet op een onverwacht oogenblik aan
haar aardsche omhulsel ontrukken en op deze wijze al de
beramingen en arbeid en geduldige berekeningen van jaren
in een enkel oogenblik vernietigd worden ?"
„God (zoo er een God is, wat enkelen moeielijk kunnen
aannemen) pleegt geen geweld," antw,00rdde : „Een
gewelddadige dood is alleen te danken aan de onwetendheid,
of ruwheid, of erfelijke roekeloosheid en inmenging van den
mensch."
„En schipbreuk, storm, de bliksem dan ?" vroeg Dr. Kremlin,
nog altijd spelende met de flesch, die hij vasthield. „Gij gaat
immers niet op zee, is het wel ?" vroeg El-Rami glimlachend:
„en gij moet toch, zeer zeker, beter dan iemand anders, weten
dat zelfs een schipbreuk toe te schrijven valt aan een gebrek
aan wiskunstig evenwicht in den scheepsbouw. Een klein
weinigje juistheid, — dat ongelukkigerwijze altijd ontbreekt, —
eene kleine, teere, wetenschappelijke voorzorg en de hevigste
storm en noodweer zouden machteloos zijn tegenover het be-
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hoorlijk vervaardigde schip. Wat den bliksem betreft, — het
spreekt van zelf, dat de lieden er door gedood worden, als zij
er in volharclen eene rechte houding aan to nemen zooals een
bliksemafleider of geleider, terwijl de electrische stroomen in
voile working zijn. Indien zij zich plat uitstrekten, zooals de
wilden doen, zouden zij de nederdalende kracht niet aantrekken.
Maar wie onder de ingebeelde, bekrompen menschen, bekommert
or zich om dergelijke eenvoudige voorzorgen to netnen ? Hoe
het ook zij, ik zie niet in, dat gij eon dozer rampen te
duchten heb."
„Neen, noon," zeide de grijsaard : „neon, neen ! Ik heb niets
te vreezen."
Zip° stem stierf langzaam weg. Hij en El-Rami zaten in een
klein, vierkant vertrek van den toren, het was heel smal en
leverde slechts plaats genoeg op voor het eene tafeltje en de
beide stoelen, die zijne eenige meubelen uitmaakten. De muren
waren bedekt met zeer vreemdsoortige kaarten, waarop men
slechts lijnen on bochten en zigzag-figuren zag, alleen ontcijferbaar voor Kremlin zelf, wiens droomerige blik nu en dan
met eon vurig verlangen en bezorgdheid daarheen zwierf.
En aldoor weerklonk het zonderling diep, eentonig, gonzend
geluid door den toren, alsof or een reusachtig rad aan het work
was scheen de trilling van dien klank bijna het stevige metselwerk te doen trillen, terwijl zich daaraan nu on dan de woeste
zeevogel-kreet van den wind paarde. luisterde toe.
„En nog altijd beweegt zij zich ?" vroeg hij zacht, bijna
Galileo's woorden „e per si muove" bezigende.
„Ja! Nog altijd beweegt zij zich !" luidde het antwoord, op
een toon van blijden triomf: „Nog altijd beweegt zij zich on
nog steeds weerklinkt zij ! De muziek der aarde, vriend ! De
overheerschende noot der melodie van de gansche natuur! Hoor
haar aan ! Koud, vol, verheven en volkomen ! — een toon in de
opklimmende gamma der planeten de zang van eene ster, —
onze ster, — terwijl zij voortrolt op haar voorafbestemden weg !
Kom! Kom met mij mede!" on hij sprong opgewonden overeind :
„Het is een tot arbeid geschikte nacht. De hemelen zijn helder
als eon spiegel. Kom en zie mijn Zonnewijzer der Lotgevallen.
Ik weet wel dat gij hem reeds vroeger hebt gezien maar or
zijn thans nieuwe weerkaatsingen op, nieuwe lijnen van licht
en kleur, 0! mijn beste El-Rami, zoo gi t.j mijn vraagstuk wist
op te lossen, zoudt gij spoedig wijzer wezen dan gij zijt! Uwe
gave van lang leven zou bijna waardeloos zijn, vergeleken bij
mijn bewijs van wat or aan gene zijde van het leven is .. .."
„Ja ... zoo het bewijs kon verkregen worden," viol
hem in de redo.
„Het zal verkregen worden !" riep Kremlin woest alt. „Dat
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zal geschieden ! Ik wil niet sterven voordat het geheim is gevonden ! Ik wil het ontworstelen aan het Heilige der Heiligen
ik zal het ontrukken aan de gedachten zelven van God!"
Hij beefde van de heftigheid Airier eigen aandoeningen, daarop
met de hand over het voorhoofd strilkende, verviel hij wederom
tot plotselinge kalmte en, zacht glimlachende, herhaalde hij :
„Kom !"
El-Rami gehoorzaamde aan zijn verzoek en stond op en de
oude man ging hem voor naar een hooge, smalle dour, die als
een gleuf in den muur scheen en met bijna angstige behoedzaamheid door hem word ontgrendeld en geopend. Eon sterke
windstroom woei hen door de opening in het gelaat, maar dit
ging over in eene eenvoudige koele frischheid van lucht, toen
zij te zamen de groote middenkamer van den toren betraden,
een vertrek met hooge zoldering, waarin Kremlin's zonderling
levenswerk in al zijne wonderbare ingewikkeldheid ten toon
was gespreid, eon werk als geen menschelijk wezen ooit te
voren beproefd had, of naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zou
ondernemen.

.%
P

%\

L& '

04 % v
& '

-%
/ \
14 \ el/
'

&

a

d

HOOFDSTUK X.
Het raadselachtige voorwerp, dat onmiddellijk het oog trof
en aan zich ketende, als betooverd door verbazing en jets als
vrees, was een reusachtige schijf, tusschen zoldering en vloer
hangende aan een schijnbaar onontwarbaar net van ijzerdraden.
Zij was vervaardigd van de een of andere gladde en glinsterende
stof als kristal en scheen door hare indrukwekkende hoogte en
omvang bijna het geheel der groote torenkamer in te nemen.
Dit voorwerp bleek luchtig te staan en in even wicht te worden
gehouden aan een lange, stalen staaf, eon soort reusachtige
naald, die van den top van den toren zelf afhing. Zijne geheele
oppervlakte vertoonde eon gedempten gloed van licht, licht dat
zich in golven en lijnen en zigzag-figuren als eon kaleidoscoop
bewoog, terwijl het groote ding om en om draaide, zooals het
deed, op eene zekere maat en onder eon voortdurend plechtig
gonzend geluid. Hier was de verklaring van het geheimzinnige
gedruisch, dat door de woning trilde het was eenvoudig de
beweging van doze ronde, op eon schild gelijkende massa te
midden van haar wonderlijk network van staven en ijzerdraden.
Dr. Kremlin noemde haar zijn „kristallen" schijf, maar zij was
geheel en al verschillend van gewoon kristal, want niet alleen
glinsterde zij met een doorschijnende, waterachtige helderheid,
maar zij bezat ook den flikkerenden glans van een fraaien
diamant, die tot talrijke prisma's zou zijn gesnedens, zoodat
zijne oogen tegen haar gloed moest beschutten, terwij
hij haar zwijgend stond gade to slaan. Het voorwerp wentelde
zich regelmatig om en om. Eon groot openslaand venster daar
vlak over, dat ongeveer de helft van den wand innam, was
open geworpen in den nacht on daar doorheen kon men duizenden flonkerende sterren zien. De wind drong naar binnen,
maar thans niet met woede meer, want de storm was gedeel-
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telijk bedaard en het breken der zee op het strand daaromlaag
verspreidde geheel en al denzelfden klank als het eentonig
gegons der schijf in hare beweging. Aan de eene zijde van het
geopende venster wees een fraaie telescoop op een hoog voetstuk naar de lucht. Er waren nog tal van andere wetenschappelijke werktuigen in het vertrek te vinden maar het was onmogelijk veel acht te slaan op iets anders dan de schijf zelve
met hare beweging vol majesteit en het plechtig geluid waaronder zij op en neer ging. Dr. Kremlin scheen El-Rami's
tegenwoordigheid bijna vergeten te hebben. Op het venster toetredende, zette hij zich neder op een lage bank in den hoek
en, de handen over de borst kruisende, tuurde hij met strakken,
vragenden en smeekenden blik naar zijne uitvinding.
„Hoe zal ik de beteekenis ontcijferen, hoe de boodschap
verstaan ?" prevelde hij : „Sfinx van mijn brein, zeg het mij,
is er geen antwoord ? Zal wat zoo goed als de telg mijner gedachte is weigeren het raadsel op te lossen, dat ik zoek te
doorgronden? Neen, is het mogelijk dat het geschapene den
schepper teleurstellen zou ? Zie ! de lijnen veranderen opnieuw,
de trillingen zijn gewijzigd, de cirkel is steeds de cirkel, maar
de weerkaatsingen verschillen. Hoe kan men ze afscheiden of
indeelen — hoe ?"
Tot daartoe waren zijne halfgefluisterde woorden hoorbaar
geweest, maar nu kwam El-Rami naast hem staan en scheen
hij zichzelf plotseling te bezinnen. Hij blikte op, rees overeind
en sprak op volkomen bedaarde en doordachte wijze.
„Ziet gib" zeide hij, op de schijf wijzende met de uitdrukkingen van een leeraar, die zijn onderwijs toelicht : „om te
beginnen hebt gij hier de fijne, haarbreede balans van stof,
welke de onophoudelijke beweging voortbrengt. Niets kan die
beweging doen stilstaan behalve door vernieling van het geheele
stuk mechanisme. Door de een of andere even oneindig teere
balans beweegt het Heelal zich, en niets kan dat verhinderen
dan de verwoesting van het Heelal. Is dat niet zuiver geredeneerd ?"
„Volkomen," antwoordde El-Rami, die met de diepste aandacht toeluisterde.
„Het lijdt goon twijfel, niet waar, of dit op zichzelf : het
geheim der onophoudelijke beweging, is reeds eene groote
ontdekking ?" vroeg Kremlin gespannen.
El-Rami aarzelde.
„Ja," sprak hij ten slotte : „Vergeef mil dat ik een oogenblik
wachtte alvorens to antwoorden '• de reden hiervan in doze:
Gij kunt uzelf de eer niet toeschrijven eener ontdekking van
de voortdurende beweging, omdat zij het eigen, bijzonder
geheim der Natuur is. Misschien druk ik mij niet duidelijk
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genoeg uit welnu, wat ik wenschte te zeggen is dit : dat uw
wonderbare schijf daar zich niet zou voortwentelen zooals zij
doet, indien de Aarde waarop wij staan zich niet eveneens
voortwentelde. Zoo wij konden aannemen, dat onze planeet
plotseling stil zou staan in haar loop, dan zou ook uw schijf
stilhouden is dat Diet juist ?"
„Wel, natuurlijk !" " stemde Kremlin ongedtildig toe : „Hare
beweging is wiskunstig berekend, in langzamer mate, met
regelmatige juistheid, de beweging der Aarde zelve te volgen
en aldus geregeld, dat zij volkomen stipt is tot op het halve
vierendeel van een haarbreedte toe."
„Ja en daarin is het groote wonder uwer uitvinding gelegen,"
sprak El-Rami bedaard : „Het is die bijzonder juiste berekening
van u, die zoo buitengewoon is, omdat zij u in staat stelt
den loop der onophoudeWe beweging te volgen. Met de onophoudelijke beweging zelve hebt gij niets te maken. Gij kunt
noch haar waarom, noch haar wanneer, noch het hoe daarvan
vinden, — zij is eeuwig als de Eeuwigheid. De dingen moeten
zich bewegen, — en wij allen bewegen met hen — uw schijf
medegerekend."
„Maar de bewegelijke dingen worden in balans gehouden .
aldus !" zeide Kremlin, zegevierend op zijn arbeid wijzende :
„Op een punt, een as."
ongeloovig.
„En dat punt ?" vroeg
,Is een Centraal Heelal," antwoordde Kremlin : „waar God
troont."
zag hem met donkere, wljd opengespalkte, bran dende
oogen aan.
„Verondersteld," zeide hij plotseling : „verondersteld - om
er eens even bij stil te staan - dat dit Centraal Heelal, dat
gij meent te bestaan, slechts de buitenschors of schelp van
een ander Centraal Heelal ware en aldus verder tot tallooze
Centrale Heelallen voerde, steeds maar door, zonder bereikbaar
punt of as !"
Kremlin slaakte een kreet en sloeg met een gebaar van
angst de handen ineen.
„Zwijg
zwijg !" hijgde hij „Zulk eene gedachte is ontzettend ! — ontzettend ! Wilt gij mij krankzinnig maken ?
Krankzinnig, zeg ik u ? Geen menschelijk brein zou rustig het
denkbeeld van zulk eene meedoogenlooze oneindigheid kunnen
beschouwen !"
Hij zonk terug op de bank en wiegde zich op en neer als
in lichaamspijn, terwijl hij vorstelijke gestalte en
donker peinzend gelaat aanstaarde als zag hij in een droom
den een of anderen demon. El-Raroi beantwoordde zijn blik en
zijne eigen oogen namen eene medelijdende uitdrukking aan.

73
„Gij zijt eng, vriend," zeide hij : even eng van uiterlijke en
vooruitziende opvatting als de meeste mannen der wetenschap
zijn. Ik geef u toe dat het menschelijk brein zijn grenzen
heeft ; maar de menschelijke ziel bezit er geen ! Er is geen
„meedoogenlooze oneindigheid" voor de wenschen der ziel ; zij
is nooit tevreden gesteld, maar eeuwigdurend eergierig, eeuwigdurend zoekend, eeuwigdurend ijverig ; zij is bereid hoogten
en diepten zonder eind to beklimmen en af to dalen, zonder
vermoeienis of verzadiging to kennen. Wat beteekenen eon
millioen Heelallen ? Ik zelfs ik — kan er zonder schrik
aan denken ; het brein moge duizelen on ontstellen voor hun
aantal, maar de Ziel zou ze alle in zich opnemen en naar
ruimte zoeken voor nog meer !"
Zijne rijke, diepe, rustige stem had de macht Kremlin's
overspannen zenuwen to bedaren. Hij hield op met het rusteloos
op on neOr wiegen en luisterde toe als hoorde hij muziek.
„Gij zijt vermetel, El-Rami," sprak hij langzaam : „ik heb
het altijd -gezegd : „vermetel tot roekeloosheid toe. Maar toch
vind ik u met al uwe grootsche denkbeelden inconsequent.
Zoo spreekt gij thans, bipoorbeeld, van de Ziel alsof gij daaraan
geloofdet, terwij1 gij bij tijden verklaart te twijfelen aan haar
bestaan."
„Haarkloverij is noodig als men met u wil redeneeren, zie
ik," antwoordde El-Rami met eon glimlachje : „Kunt gij niet
begrijpen, dat het mogelijk is dat ik aan de ziel geloof zonder
or zeker van to zijn ? Het is het natuurlijk instinct van iedereen
zichzelf onsterfelijkheid toe to schrijven, omdat dit leven zoo
kort en onbevredigend is ; dat begrip mag wellicht eene erfelijke
dwaling zijn, het neemt niet weg dat het in ons geworteld
zit. En ik geloof aan de ziel ; maar ik bob zekerheid noodig,
om wat slechts geloof is tot eon onloochenbaar feit to maken.
En mijne gansche levenstaak is dat feit bewezen to verkrijgen,
verheven boven elken mogelijken twijfel. Welke inconsequentie
vindt gij daarin ?"
goon," zeide Kremlin haastig : „maar gij zult niet
„Geen
slagen ; uwe poging is to vermetel ; eon hoogmoedige en stoute
eisch tegenover de onbekende kraehten."
„En de vermetelheid en hoogmoed, welke hier aan den dag
worden gelegd, dan ?" vroeg El-Rami, met de hand wijzende
op de glinsterende schijf tegenover hen.
Kremlin sprong opgewonden overeind.
„Neon, neon ! Gij kunt het eenvoudig wetenschappelijk onderzoek van natuurlijke voorwerpen niet hoogmoedig noenien,"
sprak hij : „Daarenboven, is de geheele zaak, alles wel beschouwd,
zoo heel eenvoudig. Het is welbekend dat elke ster van de
lucht voortdurende afstralingen van licht afzendt, welke afstra-
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lingen in een zeker aantal minuten, dagen, maanden of jaren
onze Aarde bereiken. Het hangt, zooals van zelf spreekt, van
den afstand tusschen eene bijzondere ster en onze planeet
af hoelang deze lichttrillingen er over doen tot hier te komen.
Een straal van enkele sterren zal duizenden jaren over zijn
loop doen de oorspronkelijke planeet, die hem afwierp, kan
inderdaad verdwenen zijn voordat hij den tijd had onze atmosfeer binnen te dringen. Dit alles staat in de kinder-leerboeken
en is bekend aan elken beginner in de sterrekunde. Maar
afgescheiden van tijd en afstand, is er geen ophouden voor deze
lichtstralen of trillingen zij blijven voor altijd aankomen,
zonder een oogenblik stilstand. Nu was, zooals gij weet, mijn
groot denkbeeld die weerkaatsingen op te vangen op een
spiegel, of wijzer van magnetisch kristal, gij ziet met -eigen
oogen dat deze taak, die onmogelijk scheen, tot op zekere
hoogte volbracht is. Magnetisch kristal is geen onbekend iets voor
U, evenmin als het dat was voor de priesters van het oude
Egypte en gij zijt niet verbaasd over zijn eigenschap het licht
in zijn juiste lijnen aan te trekken, waar slechts licht neervalt,
al moge dit ook een wonder voor de onwetenden schijnen.
Elke kleine zigzag of ronde flikkering op deze schijf is eene
lichttrilling van de eene of andere ster maar wat mijne
wetenschap uit het veld slaat en mij een raadsel blijft is dit :
Dat er eene beteekenis ligt in die lijnen, eene bepaalde beteekenis, die vraagt vertolkt te worden — een beeld, dat steeds
op het punt is zichzelf te verklaren en nooit wordt opgehelderd.
1k lijd de foltering van een Tantalus, terwijl ik nacht op nacht
die geheimzinnige schijf gadesla!"
Hij trad dicht op de schijf toe en wees een bijzondere plek
op hare oppervlakte aan, waar zich op dat oogenblik een glinsterend doolhof van kleine prismatische tinten vertoonde.
„Bekijk dit eens met mij," zeide hij en El-Rami naderde hem,
„hier is een volmaakt net van lichttrillingen, over twee minu ten
volgens mijn horloge zullen zij hier niet meer zijn en het kan
langer dan een jaar duren voordat zij wederom verschijnen. 1k
weet niet te zeggen van welke sterren zij komen en waarom
zij dieper kleuren hebben dan de meeste weerkaatsingen. Daar !
Lie eens," en hij keek om met eene uitdrukking van weemoedigen triomf, vermengd met verbazing, toen de kleine vlek van
schitterende kleur eensklaps verdween als de vocht van ademhaling van een spiegel, „Zij zijn weg! 1k zag ze slechts viermaal sedert de schijf twaalf jaar geleden in beweging werd
gebracht en op alle mogelijke wijze trachtte ik haar oorsprong
te bepalen — te vergeefs — alles, alles te vergeefs! Als ik slechts
de beteekenis kon ontcijferen! Want zoo waar als God leeft, er
ligt eene beteekenis in !"
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El-Rami bewaarde het stilzwijgen en Dr. Kremlin hernam
peinzend :
„De lucht is overbrengster van geluid het geluid is een
overbrenger van tafereelen. Let daar wel op. Men kan zeggen
dat licht landschappen schept en kleur doet geboren worden.
Weerkaatsingen van licht maken beelden, getuige de oogenblikkelijke lichtstraal, die, met behulp van chemie, u in een
seconde eene photographie zal verschaffen. Ik geloof vast, dat
alle afkaatsingen van licht even zoovele letters zijn van een
wondervol alphabet, dat, zoo wij het slechts konden lezen, ons
in staat zou stellen de verhevenste geheimen der schepping te
bevatten. De zeven tonen der muziek, bij voorbeeld, zijn in
de Natuur in elken gewonen storm, waar slechts wind en regen
en het geritsel van bladeren zijn, kunt gij de volledige toonladder hooren, waarop elk deeltje van muzikale compositie ooit
geschreven werd. En toch, hoeveel eeuwen kostte het ons die
toonladder te beperken tot een zichtbaren tastbaren vorm ja,
zelfs nu nog hebben wij de kwarttonen niet bemeesterd, welke
men in het gezang der vogelen opvangt. En even goed als het
geheele rijk der muziek in zeven tonen van natuurlijken klank
opgesloten ligt, is het gansche rijk van het Licht opgesloten
in een beeldenrijke taal van Teekening. Kleur en Methode, met
eene bedoeling en een boodschap, die fu), wij menschelijke
wezens, bestemd zijn uit te vinden. En toch, terwijl al deze
groote geheimen op oplossing wachten, stollen de meesten onzer
zich tevreden te eten en te drinken, to slapen, yowl to teelen,
en to sterven, zooals het laagste vee, in dierlijke onwetendheid
van moor dan de helft onzer verstandelijke voorrechten. Ik zeg
U, El-Rami, indien ik slechts met juistheid eene enkele dier
lichttrillingen kon uitvinden on verklaren, zou al de rest gemakkelijk zijn."
Hij slaakte eon diepen zucht on de groote schijf, die zich
gestadig voortwentelde onder haar ernstig, eentonig gegons,
had kunnen doorgaan voor het rad van het Lot, dat hij, arme
sterveling, machteloos was tegen to houden, ook al moest het
horn tot gruizels . vermorselen.
El-Rami sloeg hem eon paar minuten vol belangstelling en
met iets als medelijden gade daarop raakte hij zachtkens zijn
arm aan.
„Kremlin, is het goon tijd voor u to gaan rusten ?" vroeg hij
vriendelijk : „Gij hebt sedert vole nachten niet good geslapen
en zijt uitgeput waarom zoudt gij nu niet gaan slapen on
krachten verzamelen voor toekomstigen arbeid ?"
De grijsaard schrikte op en eon lichte ruling doorliep zijne
gestalte.
„Gij wilt .. . ?" begon hij.
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„Ik wil voor u doen wat ik beloofde," gaf El-Rarni ten antwoord : hebt mij hierom gevraagd," en hij hield de
veldflesch met de gouden stop omhoog, die hij uit de aangrenzende kamer had meegebracht : „Het is geheel en al voor
U toebereid ; drink het en morgen zult gij u een nieuw mensch
gevoelen."
Dr. Kremlin zag hem wantrouwend aan en begon toen met
eene zekere ziekelijke zenuwachtigheid te lachen.
„Ik geloof," mompelde hij onduidelijk en met gekunstelde
vroolijkheid : „ik geloof dat gij van plan zijt mij te vergiftigen !
Ja, ja ! mij te vergiftigen en u meester te maken van al mijne
ontdekkingen ! Gij wenscht het groote Star-vraagstuk op te
lossen, u al den roem daarvan toe te eigenen en mij te
bestelen, — ja, te berooven van mijn hardverdiende glorie ! —
ja — het is vergif, vergif !"
En hij grinnikte zacht en verborg het gelaat in de handen.
hoorde hem aan met eene uitdrukking van smart
en medelijden in de fraaie oogen.
„Mijn arme, oude vriend," sprak hij vriendelijk : „Gij zijt
doodelijk afgemat ; daarom vergeef ik u uw plotseling wantrouwen. Wat vergif betreft — zie !" en hij bracht de flesch,
die hij vasthield, aan de lippen en dronk er eenige droppels
van : „Wees niet bevreesd ! Uw Star-vraagstuk is uw eigendom
en ik wensch dat gij lang genoeg zult leven, om dit groot
geheim te doorgronden. Wat mij aangaat, ik heb eene andere
taak ; voor mij beteekenen starren, zonnestelsels, ,ja gansche
heelallen Diets ; ik hood mU bezig met den Geest, die het Stof
beheerscht, niet met het Stof zelf. Maar genoeg ; wilt gij leven
of verkiest gij te sterven ? Aan u de keuze ; want gij zijt ziek,
Kremlin, zeer ziek ; uw brein is uitgeput en zwak ; gij kunt
niet veel langer voortgaan op deze manier. Waartoe hebt gij
om mij gezonden, als gij niet in mij gelooft?"
De oude doctor wankelde naar de vensterbank en zette zich
neer ; daarna opkijkende, poogde hij te glimlachen.
„Ziet gij dan zelf niet welk een lafaard ik geworden ben ?"
vroeg hij : „Ik zeg u dat ik bang ben voor alles ; voor u, voor
mijzelven en, het ergst van alles, voor dat," en hij wees naar
de schijf : „voor dat voorwerp, dat in den laatsten tijd sterker
schijnt geworden dan ik." Hij zweeg een oogenblik en hernam
toen met inspanning : „Verleden avond werd ik door een zonderling denkbeeld overmeesterd. Ik dacht : verondersteld eens
dat God, in den aanvang, eenvoudig het heelal geschapen had
om zich te verstrooien, juist zooals ik mijn sterrenwijzer hier
schiep en verondersteld dat het gebeurd was dat, in plaats van
zijn dienaar te wezen, waartoe HU het oorspronkelijk bestemd
had, het zijn meester geworden was? Dat hij er feitelijk geen
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macht meer over bezat? Verondersteld dat Hij dood was ? Wij
zien de werken van menschen eeuwen leven na hun dood, —
waarom dan niet de werken van God? Vreeselijk, vreeselijk!
De dood is ontzettend! Ik wil niet sterven, El-Rami !" en zijne
zwakke stem verhief zich tot een kregelig gejammer : „Nog
niet, nog niet ! Ik kan niet! Ik moet mijn arbeid voltooien, ik
moet weten — ik moot leven! !"
„Gij zult leven," viel El-Rami hem in de redo : „Geloof mij,
or is geen dood hierin !"
Hij hield andermaal de geheimzinnige flesch omhoog. Kremlin
staarde or naar, van hoofd tot voeten beyond van zenuwen en
greep haar toen met eene plotselinge opwelling vast.
„Moet ik den geheelen inhoud opdrinken ?" vroeg hij op
flauwen toon.
boog toestemmend het hoofd.
Kremlin weifelde nog eon oogenblik, toen, met de uitdrukking
van iemand, die eensklaps een wanhopig besluit opvat, wierp
hij nog een enkelen verlangenden, liefdevollen bilk op de groote
rondwentelende schijf en, de flesch aan den mond zettende,
ledigde hij den inhoud. Nauwelijks had hij den laatsten droppel
ingeslikt, of hij sprong overeind, slaakte eon gesmoorden kreet,
wankelde en viol roerloos op den vloer. nam hem
aanstonds op en droeg hem met gemak in zip krachtige armen
naar de vensterbank, waar hij hem zachtjes uitstrekte, eon
kussen onder zijn hoofd en dekens over hem heen legde. Het
gelaat van den grijsaard was wit on strak als dat van eon lijk,
maar hij haalde onbelemmerd on rustig adem en El-Rami, die
de uitwerking kende van den door hem toegedienden drank,
wist dat zijn toestand goon reden opleverde tot bezorgdheid.
Hijzelf ging leunen over het kozijn van het groote openstaande
venster en blikte eenige minuten achtereen naar buiten naar
de door sterren verlichte lucht on luisterde naar het klankrijk
aanspoelen der golven op het strand daaromlaag. Nu en dan
wierp hij eon blik over zijn schouder naar den grooten wijzer
on zijne glinsterende sterfiguren.
„Lilith alleen zou de beteekenis van dit alles kunnen ontcijferen," dacht hij. „Misschien zou het — den eon of anderen
dag — mogelijk wezen haar dat to vragen. Maar geloof ik in
waarheid wel wat zij mij zegt? Zou 14 het gelooven ? Mogen
wij waarde hechten aan de boodschap, verkregen door zulk een
etherisch hulpmiddel? De in trance opgeheven ziel eener vrouw!
Ik betwijfel het. Wij mannen zijn aldus gemaakt, dat wij ons
van eon feit moeten overtuigen door elke ons bekende proofDeming, als wij het ten slotte aannemen evenals Thomas,
tenzij wij onze ruwe hand in de gewonde zijde van Christus
leggen on de vingeren in de nagelgroeven steken, weigeren wij
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te gelooven. En ik zal het nooit met mijzelf eens worden
omtrent de vraag wat het wijste is : alles aan te nemen met
het geloof van een kind of alles te betwisten met de redeneering van een controversalist. Het kind is het gelukkigst
van beiden maar de vraag doet zich gelden : werden wij bestemd gelukkig te zijn ? 1k meen van niet, — aangezien er
niets is, dat ons voor lang gelukkig kan maken."
Zijn voorhoofd werd bewolkt, hij stond in gepeins verzonken,
opblikkende naar de sterren en toch zich nauwelijks bewust ze
te zien. Geluk ! Dat woord bezat een zoeten klank, het riep een
heerlijk beeld op en zijne gedachten bleven er hardnekkig
omheen zweven zooals bijen om honing. Geluk ! — Wat kon
dat voortbrengen ? Het antwoord rees vanzelf in zijn brein op :
„Liefde!" Hij maakte onwillekeurig een gebaar van ongeduld,
alsof iemand het woord aan zijn oor had gefluisterd.
,Liefde !" riep hij halfluid. Jets dergelijks bestaat niet, op
aarde althans. Men heeft het verlangen, --de dierlijke aantrekkingskracht van het eene lichaam voor een ander, wat
eindigt met walging en verzadiging. Liefde moest geen zweem
van grofheiel in zich hebben en kan jets wel grover zijn dan
de huwelijksband ? De verbintenis, welke eon man en vrouw
noodzaakt te zamen te leven onder het dagelijksch deelen van
tafel en bed en hun ras voort te planten zooals varkens of
ander gewoon vee ? Dat liefde te noemen is eene heiligschennis
tot zelfs van den naam, want Liefde is een goddelijk gevoel
en eischt eene goddelijke opvatting."
Hij liep toe op de plek waar Kremlin ineengedoken lag de
oude man sliep rustig en zwaar zijn gelaat had kleur verkregen
en scheen minder getrokken en mager van omtrekken. El-Rami
voelde zijn pols hij klopte regelmatig en kalm. Voldaan over
zijn onderzoek, rolde hij de groote telescoop weg in een hoek
en sloot het venster tegen de nachtlucht, daarna strekte hij
zich uit op den vloer, met zijn mantel bij wijze van kussen
onder het hoofd opgerold en maakte zich gereed tot den morgen
te gaan slapen.

HOOFDSTUK XI.
De volgende dag brak met schitterenden zonneschijn aan ;
de zee was even kalm als een meer en de lucht aangenaam
zoel en stil. Dr. Kremlin's bediende Karl stond in de allerbeste
stemming op ; hij had goed geslapen en ontwaakte met de
prettige overtuiging zijn excentrieken meester in beter gezondheid en opgewekter aan te treffen, aangezien dit altijd het
geval was na een van El-Rami's bezoeken. En Karl voelde in
zijn binnenste, ofschoon hij niet veel waarde hechtte aan geleerdheid, vooral wanneer het nastreven daarvan de lieden,
zooals hij zeide, bewoog te verhongeren terwille van het verwerven van wijsheid, dat iets over zich had, dat hem
niet geheel eender als andere menschen maakte en hij koesterde
dan ook niet alleen eene groote bewondering, maar diepen
eerbied voor hem.
„Indien iemand den Herr Doctor goed kan doen, dan is hij
het," dacht hij onder het klaarzetten van het ontbijt in de
kleine eetkamer, waarvan de openstaande ramen uitkwamen
op een klein groen grasperk tegenover de zee : „Men kan zeer
zeker geen ouderdom genezen, — dat is eene ziekte waartegen
geen kruid gewassen is ; maar hoe oud wij ook bestemd zijn
te worden, zie ik niet in waarom wij niet vroolijk zouden
blijven en tot het laatst to van onze malen genieten. Laat
mij nu eens kijken — wat moet ik gereed maken ?" en hij
telde op zijne vingers na : „Koffie, geroosterd brood, kadetjes,
boter, eieren, visch ; mij dunkt, dat zal voldoende wezen ; -en ik zal deze enkele rozen midden op tafel plaatsen, om het
oog een beetje te streelen," — hij voegde de daad bij het
woord: „Ziezoo! Als de Herr Doctor over iets tevreden kan zijn ..."
„Het ontbijt, Karl ! Het ontbijt !" riep plotseling eene heldere„
vroolijke stem, waarvan de klank Karl deed opspringen van
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zenuwachtige verbazing : „Haast je, beste kerel ! Mijn vriend
hier moet een vroegen trein halen."
Karl wendde zich om en bleef roerloos, met open mond en
verstomd van verrassing staan. Kon het de oude doctor zijn,
die zoo sprak ? Was het werkelijk zijn meester, deze flinke,
rechte man, met het frisch gelaat, die voor hem stond, vrien delijk glimlachend en op zulk een levendigen toon van heerschappij zijne orders gevende ? Half versuft en ontsteld, wierp
hij een wanhopigen blik op El-Rami, die eveneens binnen getreden was en die, zijne verwarring ziende, hem een heimelij ken
wenk gat
„Ja, haast je zooveel as je kunt, Karl," zeide hij. „Je meester
heeft een goeden nacht gehad en gevoelt zich veel beter, zooals je
ziet. Wij zullen met vreugde ontbijten ik voorspelde je reeds
gisterenavond dat dit het geval zou zijn. Laat ons niet wachten !"
„Ja, mijnheer neen, mijnheer !" stamelde Karl, pogende tot
bezinning te komen en andermaal Dr. Kremlin aanstarende,
daarop, nauwelijks wetende of hij waakte of droomde, strompelde
hij de kamer uit naar de gang, waar hij een oogenblik versuft
en werkeloos staan bleef.
,Het moet duivelswerk zijn !" mompelde hij verbaasd : „Wie
anders dan de duivel kan maken, dat iemand er in een enkelen
nacht twintig jaar jonger uit gaat zien ? Ja — twintig jaar
jonger, — ik overdrijf niet als ik zeg dat hij dat schijnt. God
ontferme zich over ons ! Wat zal er verder gebeuren ? In wat
voor dienst ben ik geraakt ? Och, mijne arme moeder !"
. Dit laatste was Karl's uiterste uitroep, wanneer hij niets
anders wist te zeggen. De volzin „Och, mijne arme moeder !"
rees hem even natuurlijk naar de lippen als het welbekende
„G. v. D. !" nit den mond van een ouden vloekersbaas van het
leger of de zeemacht. Hij bedoelde er niets mede, behalve
misschien een onbewuste zinspeling op de schuldelooze dagen
zUner kindsheid, toen hij nog onbekend was met de booze
dingen der booze wereld en toen „Och, mijne arme moeder !"
zich niet de minste voorstelling maakte van wat er worden
zou van haar veelbelovenden eerstgeborene.
Intusschen, terwiji hij zich naar de keuken begaf en daar
rondliep, om de koffie te krijgen, de visch to bakken, de eieren
to oken en het eons te worden met zijn verwonderd en half
angstig eigen ik, waren Dr. Kremlin en zip gast to zamen
den kleinen tuin ingegaan en stonden zij daar op het grasperk
de glinsterende, breede uitgestrektheid van den Oceaan tegenover hen gade to slaan. Eenige minuten lang uitten zij goon
woord daarop wendde Kremlin zich plotseling om, greep ElRami's beide handen in de zijne en drukte die met warmte
zijne oogen waren met tranen gevuld.
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„Wat zal ik u zeggen ?" mompelde hij op door hevige ontroering gebroken toon : „Hoe kan ik u danken ? Gij zijt als
een God voor mij geweest ; — ik herleef ; ik haal opnieuw
adem ; vanmorgen scheen de wereld als herboren in mijne
oogen, was het mij als had ik haar nooit te voren aanschouwd.
Ik heb een heele reeks jaren, met al hun Alden en bitterheid,
achter mij laten liggen en ben thans gereed het bestaan andermaal te beginnen."
„Dat is best sprak El-Rami zacht, op hartelijke wijze zijn
handdruk beantwoordende : „Zoo moest het ook zijn. Uwe
gezondheid en levenskracht aldus hersteld te zien is mij eene
meer dan genoegzame belooning."
„En zie ik er waarlijk jonger uit ? Ben ik inderdaad ook
uiterlijk veranderd ?"vroeg Kremlin gespannen.
El-Rami glimlachte : „Nu, gij zaagt de verbazing van den
armen Karl," antwoordde hij : „Ik geloof dat hij bang voor u
werd — en ook voor mij. Ja, gij zijt veranderd, ofschoon niet
op ongeloofelijke wijze. Uw haar is even grijs als altijd ; dezelfde
gedachtevorens doorgroeven uw gelaat ; het eenige wat bij u
plaats greep is de eenvoudige vernieuwing der weefsels en van
het bloed. Dat is het, wat uw gelaat het uiterlijk van kracht en
leven geeft, dat gij vanmorgen vertoont."
„Maar zal dat blijven ? Zal dat blUven ?" vroeg Kremlin bezorgd.
„Zeer zeker, zoo gij mijne voorschriften opvolgt," gaf El-Rami
ten antwoord : „Dam zal ik voor zorgen. Ik liet u eene zekere
hoeveelheid van het levens-elixer achter. Al wat gij te doen
hebt, is om de drie avonden tien droppels daarvan in te nemen,
of wel die in uwe aderen te spuiten, zoo gij die methode verkiest ; zoo gij dat doet, dan kunt gij, zooals ik reeds zeide,
slechts door een gewelddadigen dood sterven."
,En geen geweld dringt tot hier door," sprak Kremlin, rondblikkende op het naakte en toch schilderachtige natuurtaThreel :
„ik ben even eenzaam als een adelaar zonder maat op een
rots en hoe grooter mijne verlatenheid is, hoe gelukkiger ik mij
gevoel. De wereld is zeer schoon, dat geef ik toe ; maar de
wezens, die haar bewonen, bederven _haar voor mij, al mag ik
ook een hunner wezen. Ik kan dus niet anders sterven dan
door geweld! Het is bijna onsterfelijkheid, die ik verkreeg! Gij
zijt een wonder, El-Rami, en waard een koning over volkeren
te zijn !"
„Dat lot ware mij te min !" antwoordde El-Rami: „Ik zou
liever over planeten heerschen."
„0 ! daarin ligt uw struikelblok !" verklaurde Kremlin, met
plotselingen ernst : „Gij wilt te hoog zweven en zijt nooit
voldaan."
„De ziel kan onmogelijk voldaan zijn," antwoordde El-Rami.
De ziel van Lilith.
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„Niets is te hoog of te laag voor hare navorschingen. En wat
slechts gedaan kan worden, behoort te worden volbracht, opdat
het gansche levensraadsel goed verstaan zou mogen worden
door hen, die gedwongen zijn het te doorleven."
„En verstaat gij het niet?"
„Ten deele — ja. Maar niet geheel. Het is niet voldoende de
trilling door de lucht van een breingolf op te sporen en hare
werking en uitslag met juistheid te volgen het is evenmin
genoeg al de geheimen van dierlijk en geestelijk magnetisme
te bezitten en de aantrekkingskracht te kennen tusschen lichaam
en geesten, zich dat alles duidelijk en gemakkelijk voor te
stellen, zonder de reden te kennen van dat alles. Het gaat er
mede zooals met de lichttrillingen op uw schijf, — zij komen
en gam; maar men moet weten waarom en vanwaar zij komen
en waarheen zij gaan. Ik weet veel, maar ik zou gaarne meer
weten."
„Maar is het nastreven van kennis niet eindeloos?"
„Mogelijk — indien de oneindigheid bestaat. Oneindigheid is
mogelijk, — en ik geloof er aan, wat niet wegneemt dat ik haar
moet bewijzen."
„Gij zult honderd levenstijden behoeven, tot het volbrengen
van zulke werken als gij onderneemt!" riep Kremlin uit.
„En ik wil ze alle doorleven," antwoordde El-Rami bedaard.
„Ik heb gezworen mij door niets te laten verlammen en niets
zal dat doen !"
Dr. Kremlin zag hem met on bestemde vrees aan. Het don kere,
trotsche, mooie gelaat sprak meer beslist dan woorden.
„Vergeef mij, zeide hij, eenigszins schuchter : „het
schijnt eene zeer persoonlijke vraag en misschien zult gij mij
die kwalijk nemen, maar ik heb u haar reeds dikwijls willen
stellen. GU zijt een zeer mooi en betooverend mensch •, gij zoudt
een domoor zijn, indien gij u niet volkomen rekenschap gaaft
van uwe eigen aantrekkelijkheid welnu, zeg mij eens, hebt gij
nooit iemand liefgehad de eene of andere vrouw ?"
De droomerige glans van El-Rami's fraaie oogen werd verhelderd door plotselinge vroolijkheid.
„Eene vrouw beminnen ? Ik?" riep hij uit. „De hemel beware
mij daarvoor! Wat zou ik beginnen met de gazellen en poesjes
en het levende speelgoed, dat vrouwen zijn ? Van alle dieren
op aarde zijn er geen, die minder bekoring op mij uitoefenen.
Ik zou liever den vleugel van een vogel streelen dan vrouwenhaar en de geur eener roos, die ik aan de lippen druk, is zoeter
en oprechter dan de kussen van welke vrouw dan ook. Als de
wijfjes van het ras, zijn vrouwen op hare manier nuttig maar
nooit zijn zij belangwekkend althans niet voor mil."
„Gelooft gij dan niet in liefde? vroeg Kremlin.
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„Neen. Gij wel?"
„Ja," en Kremlin's stem werd zeer teeder en vol nadruk.
„Ik geloof dat zij het eenige goddelijke is in eene bijna goddelooze wereld."
El-Rami haalde de schouders op.
„Gij spreekt als een dichter. Ik, die niet dichterlijk ben, kan
onmogelijk op zulk eene wijze de physieke aantrekkingskracht
tusschen man en vrouw idealiseeren, welke niets anders dan
eene natuurwet is en die wij deelen met al de dieren des
velds."
„Mij dunkt dat uwe wij she'd hier faalt," sprak Kremlin langzaam ,
„men heeft zeer zeker physieke aantrekkingskracht, maar er
is nog iets anders, iets fijns en teeders, dat aan de ontleding
van den wijsgeer en den man der wetenschap ontsnapt. Bovendien is het een gebiedend geestelijk gevoel, even goed als een
stoffelijke dorst, — de ziel kan evenmin voldaan zijn zonder
liefde als het lichaam."
„Zoo oordeelt gij," en El-Rami glimlachte opnieuw, „maar
gij ziet een levende tegenspraak in mij. Ik ben voldaan zonder
liefde en het is een feit, dat ik nooit de gewone vrouw onzer
dagen aanzie, zonder het onaangename bewustzijn, dat ik
de verpersoonlijking van zinnelijkheid en dwaasheid aanschouw."
„Gij zijt zeer bitter," zeide Kremlin verbaasd. „Het spreekt
vanzelf, dat geen „gewone" vrouw indruk op u zou kunnen
maken maar er zijn merkwaardige vrouwen vrouwen vol
macht en genie en verheven eerzuchten."
„Les femmes incomprises o ! ja, dat weet ik !" lachte El-Rami :
Zonder uitzondering lastige wezens, voor zichzelven en anderen.
Waarom spreekt gij over dit onderwerp, waarde Kremlin ? Is
het de uitwerking van uw verjongingskuur ? Ik ben zeker, dat
er heel wat belangwekkender dingen te behandelen zijn. Ik
zal nooit liefhebben — op deze planeet misschien zal ik in
den een of anderen nieuwen levensstaat het „goddelijk" gevoel
leeren kennen. Maar de kleingeestigheid, de ijdelheid, de verachtelijke wangunst en lage spijtigheid der vrouwen, die deze
aarde bewonen, vervullen mij van walging en afkeer. Daarbij
komt nog, dat de vrouwen verraderlijk zijn, en ik verfoei
verraad."
Op dat oogenblik verscheen Karl aan de vensterdeur der
eetkamer, ten teeken dat het ontbijt gereed stond en zij wendden
zich om, teneinde naar binnen te gaan.
„Om het even, El-Rami," hield Kremlin vol, de hand op den
arm van zijn vriend leggende : „Reken er niet op in staat te
zijn te ontkomen aan het lot, waarvoor heel het menschdom
moot buigen ."
,

84
luchtig : „Ik heb dien bijna
„Den Dood ?" vroeg
overwonnen !"
„Ja, maar gij kunt niet zegepralen over Liefde !" sprak Kremlin met klem : „Liefde is sterker dan de Dood 1"
antwoordde niet en zij traden binnen, om te ontbijten. Zij bewezen alle eer aan het maal, tot Karl's groote
voldoening, ofschoon hij niet kon nalaten tersluiks naar het
veranderde uiterlijk zijns meesters te kijken, dat sedert den
vorigen dag zooveel frisscher en jonger geworden was. Op welke
wijze zulk eene verandering te weeg was gebracht kon hi) zich
niet voorstellen '• maar hij was over het geheel bereid tevreden
te zijn met die blijkbare verbetering.
„Golfs al mocht hij de duivel in persoon zijn," peinsde hij,
terwijl zijne gedachten zich tot El-Rami keerden : „moet ik
zeggen dat de duivel een goedhartige kerel is. Daaraan valt niet
te twijfelen. Ik veronderstel wel, dat ik een verloren zondaar
ben, tot niets anders geschikt dan branden • maar zoo God ons
volstrekt oud en ziek en ellendig maken wil en de duivel kan
ons jong en sterk en vroolijk maken, dan zeg ik dat wij maar
vriendschap met den duivel moeten sluiten. Och, mijne arme
moeder !"
Vervuld van zulke vreemdsoortige gedachten als hij was,
viel het hem vrij moeielijk een effen gelaat te behouden en
de beide heeren te bedienen met die ernstige deftigheid, welke
elke goedafgerichte bediende verplieht is aan te nemen maar
hij slaagde daarin toch redelijk goed en geraakte er ten slotte
aan gewoon zijn meester een kop koffie aan te reiken, zonder
hem aan te staren tot zijne oogen hem bijna uit het hoofd
puilden.
El-Rami nam spoedig na het ontbijt afscheid, zijn vriend
nog op het hart drukkende niet to hard te arbeiden aan de
vraagstukken, hem op de schijf voorgelegd.
„0 ! maar ik heb thans eon nieuwen leiddraad gevonden,"
zeide Kremlin zegevierend : „ik vond hem in mijn slaap. Ik
hoop hem in den loop van eon paar weken uit to werken en
zoo ik slaag zal ik u de uitkomst melden. Gij ziet, ik heb nu,
dank zij u, mijn vriend, den tijd, zoodat ik niet moor met
koortsachtige haast en gejaagdheid behoef voort to arbeiden.
De dood, die zoo nabij scheen, is teruggedrongen op eon
afstand."
„Juist !" sprak El-Ram' met eon raadselachtigen glimlach :
„Op eon verren, zeer verren afstand ontwapend en in bedwang
gehouden. Vreemd genoeg, er zijn or die beweren, dat or goon
dood is."
„Maar hij is er wel
hij moet or zijn !" riep Kremlin
haastig uit.
,
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„Dat is geen zekerheid," antwoordde El-Rami: „voor zooverre
er geen zekerheid bestaat. En er is geen „moet zijn", — er is
alleen het „kan zijn" der Ziel !"
Na deze ietwat raadselachtige woorden, zeide hij zijn vriend
vaarwel en verwijderde hij zich.

HOOFDSTUK XII.
Het was nog vroeg op den namiddag, toen hij te Londen
terugkeerde. begaf zich regelrecht huiswaarts naar zijne
eigen woning en verschafte zich als naar gewoonte toegang
met behulp van zijn huissleutel. In de vestibule bleef hij stilstaan, om te luisteren. Hij verwachtte half Feraz een van diens
heerlijke, droomerige improvisatien te hooren spelen : maar
nergens deed zich een geluid vernemen en de diepe stilte
schonk hem een zonderlinge gewaarwording van teleurstelling,
een voorgevoel van onraad. De deur zijner studeerkamer stond
aan hij duwde haar onhoorbaar verder open en keek naar
binnen. Zijn jonge broeder beyond zich aldaar en zat op een
stoel bij het venster te lezen.
El-Rami staarde hem onzeker aan, met een langzaam opdagend bewustzijn, dat er lets in zip uiterlijk veranderd was,
waarvan hij zich niet aanstonds rekenschap wist te geven.
Eindelijk zag hij in, dat Feraz blijkbaar toegegeven had aan de
eene of andere onweerstaanbare opwelling van persoonlijke
ijdelheid, welke hem had bewogen zich fraaier te kleeden. Hii
had zijn eenvoudig wit linnen gewaad verwisseld voor een van
rijker stof, gemaakt op dezelfde Oostersche wijze ; ook droeg
hij een fraai bewerkten gouden gordel, waaraan een ponjaard
in gouden schede afhing, en enkele gouden sieraden schitterden
hier en daar tusschen de dichtgehaalde zijden plooien van zijn
bovenkleed.
Hij was schoon genoeg voor een nieuwen Agathon, zooals hij
daar oogenschijnlijk in studie verdiept zat, met het groote
boekdeel, waarin hij las, gedeeltelijk steunende op zijn knie
maar El-Rami's voorhoofd fronste zich in plotselingen toorn,
nu hij hem gadesloeg door de halfgeopende deur, waar hij
zonder gezien te worden in stond en zip donker gelaat werd
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zeer bleek. Met luid gedruisch liet hij de deur op hare hengsels
draaien en trad binnen.
„Feraz !"
De jongeling keek op, onverschillig en met eon koelen glimlach de oogleden opslaande.
„Hoe, El-Rami! Al zoo vroeg terug? Ik verwachtte u niet
voor den avond.
„Niet?" vroeg zijn broeder, langzaam naderende : „En hoe
komt dat? Jo weet dat ik gewoonlijk den volgenden dag vroeg
wederkeer, als ik 's nachts afwezig ben geweest. Waar blijft
je gewone welkomstgroet? Wat hapert or aan? Jo schijnt in
eene zeer vreemde stemming to verkeeren !"
„Waarlijk ?" en Feraz rekte zich eon weinig uit, stond
geeuwend op en legde het bock, dat hij in handen hield, op
tafel neer : „Ik verzeker u mij daarvan niet bewust to zijn.
Hoe hebt gij uw ouden krankzinnige gevonden ? En hebt gij
hem gezegd bijna even waanzinnig to zijn als hij ?"
oogen flikkerden van verontwaaldigde verbazing
en toorn.
„Feraz ! Wat bedoel je ?"
Met eene driftige, onbedwingbare beweging wendde Feraz
zich om en zag hem vlak in het gelaat. Al zijne gedwongen
en schijnbare bedaardheid was verdwenen hij leverde eon
gloeiend beeld op van jeugd, schoonheid on woede tevens.
„Wat ik bedoel ?" riep hij uit: „Ziehier wat ik meen ! Dat ik
het moede ben uw slaaf to wezen, uw „sujet" tot goochelaarskunsten of mesmerisme dat ik van nu ook uwe macht weersta
dat ik u niet wil dienen of gehoorzamen, goon zweem van
mijn vrijheid aan uw invloed af wil staan dat ik eon vrij
man ben evenals gij on dat ik de voile rechten wil genieten
van mijne vrijheid on als man. Gij zult niet langer met mij
spelen ik weiger mij door u to laten bedriegen, zooals ik
deed. Dat is het wat ik bedoel ! En aangezien ik geen bedrog
of uitvluchten tusschen ons wil hebben, — want ik veracht
een leugen, — zult gij aanstonds de waarheid van mij vernemen ik ken uw geheim ik zag Haar !"
stond hoog opgeheven, roerloos. Hij was doodsbleek
on haalde snel adem eentnaal zelfs balde hij de hand, maar
hij liet zich goon woord ontvallen.
„Ik heb Haar gezien !" riep Feraz opnieuw, de armen omhoog
werpende met eon woest gebaar van vervoering: „Een wezen
schooner dan eenig visioen ! En gij, gij hebt den mood haar to
ketenen in duisternis en het niet, gij zijt het, die haar oog
voor de wereld hebt gesloten gij hebt, door middel van uwe
afgrijselijke wetenschap, eon levenden dood voor haar gemaakt,
waarin zij niets weet, niets voelt, niets ziet, niets liefheeft!
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1k zeg u dat gij daarmede eene gevloekte daad pleegt, — eene
daad erger dan moord. 1k zou dat nooit van u geloofd hebben !
1k dacht dat al uwe proefnemingen het goede op het oog
hadden nimmer zou ik u in staat hebben geacht tot wreedheid tegenover eene hulpelooze vrouw ! Maar ik zal haar vrij
maken uit uwe macht. Zij is te schoon om in haar eigen
levend monument te worden herschapen. Zaroba heeft gelijk :
zij heeft leven, vreugde, liefde noodig ! En zij zal dat alles
verkrijgen — door 114 !"
Hij hield op, buiten adem door de hevigheid en gloed zijner
eigen aandoeningen stond hem, nog altijd roerloos,
aan te blikken.
„Gij moogt zoo vertoornd zijn als gij wilt," hernam Feraz
met somberen hartstocht : „daar bekommer ik mij thans niet
meer om. Het was Zaroba, die mij aanspoorde naar boven te
gaan en haar in haar slaap te zien ... het was Zaroba ."
„De oude vrouw bracht mij in verzoeking en ik at . .."
haalde El-Rdmi op kouden toon aan : „Het spreekt van zelf
dat het Zaroba was. Alleen eene vrouw kon aldus een eed
verbreken. Natuurlijk was het Zaroba, — de betaalde en in
mijn dienst gevoede slavin, die mij tot zelfs haar leven dankt,
— en mijn broeder tot oneer overhaalde."
„Oneer!" en Feraz bracht, met haastig, bijna wild gebaar,
de hand op het heft van den dolk aan zijn gordel.
El-Rdmi's donkere oogen zagen hem vlammend en minachtend aan.
„Al zoo spoedig een vechtersbaas met het mes?" zeide hij.
„Welk eene tooneelvertooning is dit? Jij jij, de dichter, de
droomer, de musicus, de zachtmoedige knaap, wiens leven op
een vreedzamen, schuldeloozen droom geleek, — ben je zoo
snel veranderd in een pochenden kleinen man, die zich optooit
met prachtige kleederen en door alledaagsche bedreigingen
angst aan denkt te jagen aan wie boven hem staan ? Zoo ja,
dan is het jammer maar ik zal geen tijd verspillen met het
te betreuren. Hoor mij aan, Feraz ik heb „oneer" gezegcl,
verdraag dat woord zoo goed als je kunt, het is het eenige,
dat past op de daad geheimen te bespieden, die je niet toebehooren. Maar ik ben niet boos — het gedane kwaad is niet
onherstelbaar en zoo dat het geval ware, zou het . nog noodeloozer zijn het te bejammeren. Wat geschied is kan niet
ongedaan worden gemaakt. Vertel mij thans, — je zegt Haar
gezien te hebben. Wie heb je gezien ?"
Feraz staarde hem verbaasd aan.
„Wie ik gezien heb ?" herhaalde hij : „Wie zou ik gezien hebben,
zoo niet het jonge meisje, dat gij opgesloten houdt in die boven
kamers, eene schoone jonkvrouw, die haar leven verslaapt,
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in wreede duisternis en onwetendheid van alle ware en gelukkige
dingen !"
„Eene betooverde prinses, in je verbeelding," sprak
spottend: „Welnu, als je dat dacht en jezelvaT een nieuwe
soort tooverprins waandet, waarom, indien zij slechts sliep,
heb je haar niet gewekt?"
„Haar wekken ?" riep Feraz opgewonden uit: „O ! ik zou mijn
leven hebben gegeven, om die lange wimpers op te zien slaan
en de wonderen van de oogen daaronder te aanschouwen ! Ik
riep haar bij elken teederen naam ik greep hare handen en
warmde ze in de mijne ik zou hare lippen gekust hebben ..."
„Dat heb je niet durven doen !" riep El-Rami, zijne zelfbeheersching verliezende en woest op hem toespringende: „Je
hebt bet niet gewaagd haar door je aanraking te bezoedelen !"
Feraz deinsde terug, eene plotselinge ruling gleed hem door
het bloed. Zijn broeder was herschapen door den drift, die in
hem bruiste zijne oogen vlamden, zijne lippen trilden, zijne
gestalte scheen te groeien en te sidderen en zich uit te zetten
van woede.
„El-Rami !" stamelde hij gejaagd, al zijn nieuw ontstanen
weerstand en moed weg voelende ebben onder het vreeselijk
magnetisme van dezen man, wiens woede bijna even electrisch
was as die van eene plotselinge donderbui : ik deed
geen kwaad Zaroba beyond zich aan mime zijde ."
„Zaroba!" herhaalde toornig : „Zaroba zou er bij
staan en zien dat een engel verkracht werd en het nog het
grootste geluk wanen, dat hare heiligheid overkomen kon !
Zaroba's voorstelling van een edel leven is van alledaagsch
slijk te zijn, met huiselijke vreugden en keukendroefenissen.
0! overijlde en ongelukkige Feraz ! Je zegt mijn geheim te
kennen je kent het niet — je kunt het niet raden ! Dwaze,
onwetende knaap ! Meende je een nieuwe Christus te zijn, met
de macht de dooden op te wekken ?"
„De dooden ?" prevelde Feraz met kleurlooze lippen : „De
leeft en haalt adem."
dooden ? Zij . het meisje, dat ik zag
: „Door mijne kracht,
„Door nvyn wil alleen !" sprak
mijne kennis, mijne voortdurende, nauwlettende zorg, door
mijne heerschappij over de fijne Draden, welke den Geest met
het Stof verbinden. Voor het overige, volgens al de wetten der
gewone natuur, is het meisje dood; zij stied . zes jaar geleden
in de woestijn van Syrie !"

HOOFDSTUK XIII.
Bij het vernemen dezer langzaam en met nadrukkelijke
duidelijkheid uitgesproken woorden, wankelde Feraz duizelend
achteruit en zonk hij in een stoel neer op zijn voorhoofd
parelden zweetdruppels en hij werd overmeesterd door een
gevoel van onmacht en ziekzijn. RU zeide niets, het was
hem onmogelijk jets te zeggen, om zijne mengeling van afgrijzen en verbazing uit te drukken. El-Rami sloeg hem doordringend gade en toen Feraz eindelijk opkeek, ontmoette hij
den kalmen, vollen, vlammenden blik zijns broeders. Met een
gesmoorden kreet hief hij de handen op, as om zich tegen
een slag te beschermen.
„Ik wil het niet hebben," mompelde hij op zwakken toon :
„Gij zult mijne gedachten niet dwingen ik wil niets gelooven
tegen mijn eigen wil in. Gij zult niet langer mijne oogen en
ooren misleiden ik heb gelezen — ik weet, ik weet op
welke wijze zulke kunsten geschieden I"
slaakte een ongeduldigen uitroep en liep eens of
tweemaal door het vertrek op en neer.
Luister, Feraz," zeide hij, eensklaps stilstaande voor den
stool waarin zijn broeder gezeten was : „Ik zweer je dat ik
mijn invloed in het minst niet op je uitoefen. Zoo ik dat ooit
doe, zal ik het je zeggen, opdat je mij weerstand zoudt kunnen
bieden, indien je dat verkiest. Ik gebruik geen macht van
eenigerlei aard over je, wees daarvan overtuigd. IVIaar aangezien
je binnen zijt gedrongen in het moeielijke doolhof van mijn
levenswerk, is het beter, dat je eene opheldering zoudt ontvangen van hetgeen je vol geheimzinnig kwaad en zwarte
kunst gelooft. Je beschuldigt mij van slechtheid je zegt mij
dat ik schuldig ben aan eene daad erger dan moord. Dat alles
is slechts dwaze praat en onzin je spreekt in zulk eene vol-
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slagen onwetendheid omtrent de feiten, dat ik je vergiffenis
schenk, zooals men alle fouten behoort te vergeven, uit louter
gebrek aan kennis begaan. 1k geloof mijzelf geen slecht mensch,"
hij hield een oogenblik op, met eene ernstige, bijna pathetische
gelaatsuitdrukking : „althans ik streef er naar dat niet te zijn.
1k ben eerzuchtig en ongeloovig en niet volkomen overtuigd,
dat er eenige ware bedoeling van later goed ligt in de schikkin2sen
dezer wereld zooals die thans zijn maar ik arbeid zonder
eenig boosaardig streven en zonder onware pocherij acht ik
mij even gewetenstrouw en eerlijk als de besten van mijn
soort. Maar dat doet er weinig toe zooals ik je reeds zeide,
heb je mijn geheim leeren kennen, althans voor zoover
je dat kondt en, opdat je mij nog niet grievender zoudt misverstaan dan je reeds schijnt te doen, zal ik je datgene mededeelen, waarmede ik je hersenen nooit had willen vermoeien.
Want je bent heel gelukkig geweest tot nu toe, Feraz —
gelukkig in den schoonen eenvoud van het leven, dat je leiddet,
het leven van een dichter en een droomer, het zonnigste leven
ter wereld !"
Hij brak zijne woorden af, met een korten zucht zoowel van
ergernis als leedwezen daarop nam hij vlak tegenover zijn
broeder plaats en hernam :
„Je waart te jong om te verstaan welk een verlies wij beiden
leden toen onze ouders stierven, of om te weten welk een
reusachtigen naam onze vader Nadir Zaranos zich in heel het
Oosten verworven had door zijne wonderbare kennis van
natuurwetenschappen en medicijnen. Hij overleed in den bloei
van zijn leven onze moeder volgde hem eene maand later en
je werdt aan mijne hoede overgelaten, terwijl je nog een kind
waart en ik bijna een man was. De kleine, maar zeldzame
bibliotheek van onzen vader kwam in mijn bezit, gelijktijdig
tnet zijne eigen handschriften over de wetenschappelijke en
geestelijke organisatie der Natuur in al hare vertakkingen en
deze werken ontvouwden mij zulk een buitengewonen horizon
van mogelijkheden, ten opzichte van hetgeen inderdaad uitvoerbaar zou zijn, indien deze en gene theorieen in practijk
werden gebracht en men daarnaar handelde, dat ik vervuld
geraakte van ontdekkingsvuur. Hoe meer ik studeerde, hoe
meer ik overtuigd geraakte en verlangend werd op de hoogte
te geraken van hetgeen algemeen als bovennatuurlijk en buiten
het bereik van het menschelijk verstand wordt geacht. Een of
twee teOre proefnemingen van zeer zeldzamen, moeilijken aard
op het gebied van chemie slaagden volkomen en van lieverlede
begon ik te zoeken naar een sujet, waarop ik de macht, welke
ik mij eigen had gemaakt, toepassen kon. Er was niemand,
dien ik persoonlijk gadeslaan en van mijn voortdurenden in-
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vloed omringen kon behalve jij en daarom heb ik rnijn eerste
groote proef op jou genomen."
Feraz bewoog zich gejaagd op zijn stoel zijn gelaat droeg
eene ongeloovige, half sombere uitdrukking, maar hij luisterde
naar woorden met eene levendige, bijna pijnlijke belangstelling.
„Op dat tijdstip was je nog slechts een knaap," ging El-Rami
voort : „maar sterk en gezond en vol van de ondeugende streken
en speelschheid, eigen aan de jongensjaren. Ik begon je langzaam aan op te voeden, niet met behulp van scholen of leermeesters, maar eenvoudig door mijn Wil. Je bezat bijzonder
weinig geheugen je hieldt nooit van muziek, je woudt nooit
lezen, je hadt geen voorliefde tot de studie. Je grootste vreugden
waren paard te rijden, te zwemmen als een visch, een geweer
te hanteeren, te rennen en te springen, andere knapen van je
leeftijd parten te spelen en met ze te vechten als zij er boos
over werden alles zonder twijfel zeer vermakelijke dingen,
ontegenzeggelijk, maar geheel en al van waarde ontbloot. Je
onpartijdig beoordeelende, zag ik in, dat je een allerliefst,
speelsch dier waart, lichamelijk volmaakt, dat wel ergens een
verstand zou bezitten, en een Ziel of Geest achter dat verstand
— als men ze slechts kon ontdekken. Ik stelde mijzelf de
taak deze beide verborgen gedeelten van je persoon uit te
vinden en niet alleen dat, maar ook ze te vormen en beinvloeden volgens mijn wensch en plan."
De gestalte van den jongen man werd door eene lichte siddering bewogen, maar hij zeide niets.
scherp :
„Ik hoop dat je mij aanclachtig volgt?" vroeg
,,Want je moet duidelijk verstaan, dat dit gesprek het eerste
en het laatste is, dat wij over deze zaak zullen voeren. Na
heden, moet dit onderwer .p voor altoos tusschen ons afgehandeld
blijven en zal ik weigeren verdere vragen te beantwoorden.
Hoor je?"
Feraz boog het hoofd.
„Ik hoor," antwoordde hij met inspanning : „en wat ik hoor
komt mij vreemd en ontzettend voor."
„Vreemd en ontzettend ?" herhaalde El-Rami : „Hoedat Wat
ligt er voor vreemds en ontzettends in het nasporen van
Wijsheid ? En toch heb je misschien gelijk en is de volslagen
onwetendheid van een klein kind het beste want er ligt iets
schrikwekkends in de eindeloosheid van kennis, eene eindeloosheid, die eindeloos moet blijven, indien het waar is, dat er
een God bestaat, Die onafgebroken voortdenkt en Wiens gedachten
werkelijkheden worden."
Hij zweeg een oogenblik met eene uitdrukking van vervoering
en hernam toen op denzelfden toon :
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„Toen ik eenmaal besloten had eon proef op je te nemen,
liet ik geen tijd verloren gaan om aan mijn werk te beginnen.
Een mijner voornaamste wenschen was de minste kans te
loopen je gezondheid in gevaar to brengen. Jo hadt een prachtig
gestel en ik besloot dat zoo te houden. Hierin slaagde ik. Ik
maakte je leven tot eene vreugde, tot zelfs de daad van adem
to halen eon genot je groeidet op voor mijn oogen als de sterke
jonge eik, die zich verheugt in het eenvoudig uitspreiden zijner
bladeren in de frissche lucht. De andere en fijnere taak was
zwaarder zij vereischte al mijn geduld, al mijne bekwaamheid,
maar ik werd ten laatste beloond. Door mijn geconcentreerden
invloed, die je omringde als van eon atmosfeer, waarin je je
bewoogt en sliept on weer ontwaaktet on die elke zenuw van
je brein noodzaakte aan het Mine to beantwoorden, werden
de dierlijke hoedanigheden, welke het sterkst in je waren, onderworpen en getemd, kwamen de verstandelijke eigenschappen
langzaam boven. Ik besloot dat je eon dichter on een musicus
zoudt zijn je bent beiden geworden. Je verkreegt eene vurige
liefde tot de studio en met elke maand die verstreek, beloofde
je rijpwordend brein moor en moor. Bovendien was je gelukkig,
gelukkig in alles — het gelukkigst misschien in je muziek, die
je grootste hartstocht word. Na dus, buiten je weten om, je
geest opgevoed to hebben door de stille working van den mijne
en hem zoo opgeleid to hebben, dat hij groeien moest als eon
bloom in de zon, meende ik dat ik nog eene poging kon wagon,
namelijk eon proof to nemen op dat teere lets, dat wij de ziel
noemen, — de breede vleugelen verborgen in de pop van den
vlinder en ook daarop mijn invloed uit to oefenen maar daarin,
daarin word ik door den eon of anderen onverklaarbaren tegenstand van krachten gedwarsboomd."
Feraz verhief zich ten halve van zijn stool zijne lippen ontsloten zich van ademlooze spanning; zijne oogen waren opengesperd en schitterden.
„Gedwarsboomd ?" herhaalde hij haastig: „Hoe bedoelt gij dat?
Op welke wijze?"
„0 ! op verschillende wijzen," antwoordde
horn met
ietwat droefgeestige uitdrukking aanziende : „Door zaken, die
ikzelf buiten staat was to begrijpen. Ik bemerkte dat ik je
innerlijk Ik kon dwingen mij to gehoorzamen, maar dat slechts
in eene zeer beperkte mate en in beuzelingen alleen, — zoo
kon ik je, bijvoorbeeld, zooals je zelf weet, noodzaken, in antwoord op mijne gedachte, van een zekeren afstand tot mij to
komen doch in hoogere dingen ontsnapte je mij. Je werdt
onderhevig aan langdurige trancen ; daarop was ik voorbereid,
aangezien het gedeeltelijk mijn work was, -- on gedurende
doze tijden van lichamelijke bewusteloosheid, was het blijkbaar
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dat je
een leven en vrijheid genoot verhevener dan jets
wat deze aarde kan aanbieden. Maar nooit was het je mogelijk
je alles te herinneren, wat je zaagt tijdens deze afwezigheid.
De eenige voorstellingen, door je meegebracht van dien anderen
levensstaat, zijn inderdaad de zonderlinge melodieen, die je
somtijds speelt en het denkbeeld, dat je koestert omtrent je
geboortester."
Onder het toeluisteren zweefde er eene raadselachtige uitdrukking op 's jongelings gelaat en ontsloten zijne lippen zich
tot een glimlach maar hij zeide niets.
„Daarom," hernam zijn broeder peinzend : „aangezien ik geen
heldere beschrijving van andere werelden van ,je kon verkrijgen,
zooals ik gehoopt had dat het geval zou zijn, zag ik in dat
het mij mislukt was je in een geestelijken zin te beheerschen.
Maar mijne heerschappij over je verstand duurde voort zij
doet dat nog. Neen, mijn beste Feraz !" voegde hij er bij, ziende
dat zijn broeder op het punt stond zich een woord van drift
te laten ontvallen : „bid God, dat je nooit in staat moogt zijn
mijne macht geheel en al af te schudden want zoo je dat
doet, zal je verliezen wat de lieden van een grooter en dichterlijker tijd Genie noemden en wat door onze ellendige „stofdroge"
menschen onzer moderne eeuw Waanzin wordt geheeten, —
het eenig geschenk der goden, dat ooit gediend heeft om de
wereld te verlichten en te reinigen. Maar jou genie, Feraz,
behoort n* toe. Ik gaf het je en ik kan het terugnemen
indien ik dat verkies en je weer maken tot wat je oorspronkelijk
waart : een mooi dier, zonder meer waar begrip van kunst en
schoonheid dan M.ylord Melthorpe of zijn verkwister van een
neef, de jonge Vaughan."
Feraz had tot daartoe stilzwijgend toegeluisterd, maar thans
sprong hij met een gebaar van opstand overeind van zijn stoel.
„Ik kan het niet dulden !" riep hij : „Ik kan het niet dulden !
ik kan of wil het niet !"
„Wat kan je niet ?" vroeg zijn broeder met een klank van
spotternij in de stem : „Wees zoo goed kalm te blipen ! Er is
geen noodzakelijkheid tot zulk eene melodramatische opwinding.
Wat is er, dat je niet dragen kunt ?"
„Ik wil u niet alles verschuldigd zijn !" hernam Feraz hartstochtelijk : „Hoe kan ik verdragen .te weten dat tot zelfs mijne
gedachten de mijne niet zijn, maar uit u komen ? Dat mijne
muziek mij ingegeven wordt door u ? Dat gij mij naar lichaam
en brein in uwe macht hebt ! Het is vreeselijk, onduldelijk,
onmogelijk !"
El-Rdmi stond op en legde zacht de hand op zijn schouder.
Hij deinsde sidderend terug en de oudere broeder zuchtte diep.
Je beeft bij mijne aanraking," sprak hij bedroefd : „de aan17
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raking eener hand, die je nooit willekeurig leed heeft aangedaan,
maar er altijd naar streefde het leven schoon voor je te maken!
Welnu, het zij zoo ! Je hebt slechts Oen woord te zeggen,
Feraz, en je zult mij niets meer danken. Ik zal alles ongedaan
maken wat ik deed en je zult het leven hervatten, waartoe de
Natuur je aanvankelijk bestemde — een nutteloos, weelderig
verkwisten van tijd in zinnelijkheid en dwaasheid. En zelfs
die levenswijze moet je aan iemand verschuldigd zijn, — zelfs
daarvan moet je rekenschap afleggen aan God!"
De jongeling liet het hoofd op de borst zinken er rees een
zeker schaamtegevoel op in hem, maar hij bleef nog steeds
vertoornd en wrok koesteren.
„Wat heb ik je gedaan," ging El-Rami voort : „dat je je
aldus van mij zoudt afwenden, alleen omdat je voor eon uur
het gelaat eener doode vrouw hebt aanschouwd ? Ik heb
harmonie in je gedachten gebracht, je een genot geschonken
als de wereld niet verschaffen kan je brein is een klare
spiegel geweest, waarin alleen de schoonste beelden des levens
weerkaatst werden. Zou je dit willen veranderen ? Doe het dan,
als je daartoe besluit maar overweeg de zaak ernstig en lang,
voordat je mijne aanraking, teederheid en 'zorgen afschudt."
Zijne stem werd week doch hij bedwong haastig zijne ontroering en ging voort :
„Ik moet je verzoeken weer te gaan zitten en geduldig het
eind aan to hooren van mijn verhaal. Tot hiertoe heb ik je
alleen verteld wat jezelven betrof en hoe het mislukken mijner
proof op het geestelijk deel van je natuur mij noopte eon ander
sujet te zoeken, waarop ik mijne nasporingen voortzetten kon.
Voor zoover het jou persoonlijk geldt, is or goon misslag
zichtbaar want je geest heeft vaak wederkeerende tusschenpoozen van bovennatuurlijke vrijheid, waarin je ondervindingen
opdoet, die je eon bijzonder genoegen verschaffen, al ben je
ook niet bij machte ze mij met volstrekte helderheid mode to
deelen. Jo bezoekt eene Ster, zeg je, waarmede je waarlijk in
zekere verbinding schijnt to staan, alsof zij je vaderland ware;
maar je komt nooit verder dan dat, zoodat je blijkbaar elk
hooger inzicht ontzegd is. Wat ik echter moest verkrijgen was
niet enkel eon hooger inzicht, maar de hoogste wetenschap,
welke met mogelijkheid verkregen kon worden door eon gemengde samenwerking van stoffelijke en geestelijke krachten
on het duurde eon langen en pijnlijken tijd voordat ik vond
wat ik zocht. Ten laatste sloeg mijne ure, zooals zij aanbreekt
voor alien, die het geduld on de geestkracht bezitten or op to
wachten."
Hij zweeg eon oogenblik en ging toen sneller voort :
,,Jo herinnert je natuurlijk de gelegenheid, waarbij we toe-
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vallig een troepje Arabische zwervelingen ontmoetten, die door
de woestijn van Syrie heentrokken, alien arm en ziek en bijna
berootd van voedsel en water?"
„Ik herinner mij dat zeer goed !" en Feraz nam weer plaats
tegenover zijn broeder en luisterde met hernieuwde belangstelling
en aandacht.
„Er waren onder hen twee stervende personen," hernam
„eene bejaarde vrouw, eene weduwe, bekend als
Zaroba de andere een omstreeks twaalfjarig weesje, Lilith
genaamd. Beiden kwamen om van koorts en honger. Ik kwam
ze te hulp. Ik redde Zaroba en zij, met de hartstochtelUke opwellingen van haar ras, wierp zich in hare dankbaarheid aan
mijne voeten en zwoer bij al wat zij het heiligst achtte voortaan
zoo lang zij leefde mijne slavin te zullen zijn. Al hare bloedverwanten waren dood, zeide zij mij, zij stond alleen op de
wereld en smeekte mij haar toe te staan mijne getrouwe dienares
te wezen. En inderdaad, hare getrouwheid is nooit bezweken —
dan nu. Maar daarover later. Het kind Lilith, dat zwakker van
gestel en tot het uiterste door gebrek uitgeput was, stierf in
weerwil van mijne onvermoeide zorgen. Verstaat gij mij door
en door? Zij stierf."
„Zij stied!" herhaalde Feraz langzaam: „Welnu ... en verder?"
„Ik hield haar in mijne armen," vervolgde terwij1
het vuur zijner beschrijving meer en meer toenam en zijne
zwarte oogen schenen te groeien en als groote diamanten onder
zijne donkere wenkbrauwen schitterden : „toen zij den laatsten
adem uitblies en achterover zonk — als een lijk. Maar voordat
haar vleesch den tijd had gehad te verstipen, voordat de warmte
haar bloed verlaten had, rees er in mijn brein eene wilde, vermetele gedachte op. „Indien dit kind eene ziel bezit," zeide
ik tot mijzelven : „zal ik deze in haar vlucht van hier tegenhouden ! Zal zij de nieuwe Ariel worden van mijn wensch en
wil en niet voordat zij mijn bevel tot het uiterste toe heeft
uitgevoerd, zal ik haar, als een andere Prospero, de ware vrijheid geven. Ik zal het lichaam, haar sterfelijk omhulsel, bewaren door kunstmatige middelen, opdat ik door zijn medium
de boodschappen van den Geest moge ontvangen in menschelijke
taal, die ik verstaan kan." Onmiddellijk na het opvatten van
mijn vermetel plan, ging ik er toe over het ten uitvoer te
brengen. Ik spoot in de nog warme aderen van het meisje eon
zeker vocht, waarvan mij alleen de uitwerking bekend is en
daarna vroeg en verkreeg ik zonder moeite de toestemming
der Arabieren haar in de woestijn to begraven, terwij1 zij hun
weg vervolgden. Zij waren gehaast hunne reis voort to zetten
en dankbaar, dat ik mij voor hen met die taak belastte. Dienzelfden dag — den dag waarop het meisje stierf — zond ik je,
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zooals je weet, weg, je verzoekende in allerijl een boodschap,
die ik gemakkelijk verzon, over to gaan brengen aan de Broeders
van het Kruis op het eiland Cyprus. Je gingt gehoorzaam heen,
misschien verbaasd, maar zonder jets to vermoeden. Dienzelfden
avond, toen de warmte verminderde en de maan opging, hervatte de karavaan haar pelgrimstocht, Lilith's lijk en ook de
vrouw Zaroba bij mij achterlatende, die vrijwillig bij mij bleef,
om mij in mijne tent to dienen, eon aanbod dat ik aannam,
inziende dat het haar eigen wensch was on dat zij mij nuttig
kon zijn. Zij, de arme, dwaze ziel, beschouwde mij op dat
oogenblik als eon soort God, omdat zij buiten staat was het
wonder van haar eigen behoud aan den rand van het graf to
verstaan en ik voelde dat ik op hare getrouwheid kon bouwen.
Ik deelde haar een gedeelte van mijn plan mode zij hoorde
het aan met eene mengeling van vrees on ontzag maar de
toovenarij van het Oosten zat haar in het blood en zij koesterde
eene bijgeloovige overtuiging, dat eon waar „wijze" alles doen
kon. Wij bleven aldus verscheidene dagen in de woestijn gekampeerd. Ik bracht al mijne uren bij de doode Lilith door.
Ja, zij was dood, maar tot in zekere mate levend door kunstmiddelen. Zoodra ik het vast bewijs ontving, dat mijne proofDeming waarschijnlijk zou slagen, verschafte ik mij de middelen
mijne reis naar Alexandrie voort te zetten en van daar naar
Engeland to gaan. Aan al wie er naar vroegen, zeide ik dat het
meisje eene patiente van mij was, lijdende aan epileptische bezwijmingen en het bijzijn van Zaroba, die zich bewonderenswaardig kweet van hare taak als verpleegster en dienstmaagd,
was voldoende den mond te sluiten aan lieden, die verzot zijn
op kwaadspreken. Ik koos London als de plaats waar ik mij
vestigen zou, omdat het de grootste stad ter wereld is on het
meeste geschikt tot het voortzetten van studio, zonder dat het
doel, dat wij najagen, algemeen bekend behoeft to worden. Als
men dat wil, kan men to London eenzamer zijn dan in eene
wildernis. Thans weet je alles. Jo hebt de doode Lilith gezien
de menschelijke pop van den vlinder maar or is eene levende
Lilith, Lilith's ziel, die gedeeltelijk gevangen en ten deele vrij
is, maar in beide toestanden steeds de dienstmaagd bligt van
mimn wil !"
Feraz zag hem aan mat eene mengeling van angst en ontzag.
„El-Rami," sprak htj sidderend : „wat gij mij vertelt is wonderbaar — vreeselijk — bijna ongeloofelijk maar ik ken jots
van uwe macht on moet u gelooven. Alleen moot gij u toch
zeker vergissen as gij zegt dat Lilith dood is. Hoe kan zij dat
zijn, wanneer gij haar leven hebt geschonken?"
„Kunt gij datgene leven noemen, wat aldoor slaapt en nooit
ontwaken zal?" vroeg El-Rami.
De ziel van Lilith.
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„Zoudt gij wenschen dat zij ontwaakte ?" vroeg Feraz met
snelkloppend hart.
„Neen want zoo zij ontwaakt, in den gewonen zin van ontwaken, sterft zij een tweeden dood, die onherroepelijk is. Daarin
ligt het angstige der zaak. Zaroba's dwaze mededeeling en je
onverstandig toegeven aan hare verleiding, had kunnen uitloopen
op het noodlottig einde van het beste en grootste werk mijns
levens. Maar — ik vergeef het je je wist dat niet . . . . en zij,
zij is niet ontwaakt."
„Zij is niet ontwaakt," herhaalde Feraz zacht : „Neen
maar . . . zij glimlachte !"
hield nog altijd de oogen op hem gevestigd zijn
gewoonlijk kalm en koelbloedig gemoed word door eene gewaarwording van ergernis vervuld een gevoel, dat hij vruchteloos
poogde te overmeesteren. Zij had geglimlacht, de heerlijke Lilith
de Lilith, die dood en levend was, had geglimlacht, omdat Feraz
haar bij den een of anderen lief oozenden naam noemde ! Dat
kon immers niet wezen ! En zijn wrevel bedwingende, wendde
hij zich naar de schrijftafel en nam den schijn aan eenige
boeken en papieren daarop to schikken.
„El-Rami," mompelde Feraz opnieuw, maar beschroomd :
„indien zij, zooals gij zegt, een kind was toen zij stierf, hoe
komt het dan, dat zij tot eene vrouw opgegroeid is ?"
„Door kunstmatige levenskracht," zeide : „Zooals
eene bloom gedwongen wordt te groeien in een broeikas en
zonder meer moeite en met minder bewustzijn van inspanning dan een roos onder een glazen dak."
„Dan leeft zij ook," verklaarde Feraz onstuimig : „Zij leeft,
kunstmatig of op natuurlijke wijze, want zij bezit lev enskracht.
Zij bestaat door uwe macht en, zoo gij dat verkiest, o! zoo gij
het slechts wilt, El-Rami, kunt gij haar doen ontwaken tot het
leven, tot volmaakt bewustzijn, tot vreugde, tot Heide! — 0!
zij verkeert in eene gezegende trance maar gij kunt haar niet
dood noemen !"
keerde zich driftig naar hem om.
„Zwijg!" sprak hij gestreng: „Ik doorgrond je gedachten bedwing ze, als je wijs wilt zijn ! Je praat Zaroba's onzin, Zaroba's
leer na. Lilith is dood, zeg ik je dood voor jou en — in den
door jou bedoelden zin — ook dood voor mij."

HOOFDSTUK XIV.
Hierna heerschte er geruimen tijd stilte tusschen hen. Feraz
leunde somber in zijn stoel, zich bewust van een zeker zwak
schaamtegevoel. Het speet hem willekeurig het groote geheim
zijns broeders ontdekt te hebben, — en toch was hij ook vervuld van een gekrenkten trots, een onbestemden wrok over het
felt, dat men zoolang deze wonderbare geschiedenis van Lilith
voor hem verborgen had gehouden, en dit deed hem aarzelen
te erkennen dat hij ongelijk had gehad. Bovendien werd zijn
brein ingenomen en achtervolgd door Lilith's gelaat ; het stralende
gelaat, zoo gelijk aan dat van een slapenden engel en, geheel
verward nadenkende over al het gehoorde, vroeg hij zich af,
of hij ooit weder in de gelegenheid zou komen datgene te
aanschouwen, wat hem voorgekomen was als de incarnatie van
ideale bekoorlijkheid. Ja, voorzeker ! Zaroba zou eene vriendin
voor hem wezen ; Zaroba zou hem zooveel hij wilde laten neerblikken op die prachtige gestalte, hem vergunnen die kleine,
etherisch fijne hand aan te raken, die even zacht was als fluweel,
even wit als sneeuw. Verdiept in deze gedachten, lette hij er
nauwelijks op, dat El-Rami zich van hem verwijderd had, om
de schrijftafel te naderen en daaraan thans gezeten was in zijn
ebbenhouten stoel, de bladeren omslaande van het belangwekkende Arabische boekdeel, dat Feraz den vorigen dag met zooveel
moeite had ontcijferd. De stilte in het vertrek bleef voortduren ;
daarbuiten weerklonk het onafgebroken, doffe gedruisch van het
woelige, rustelooze Londen ; nu en dan bewoog het scherp
getjilp van krakeelende huismusschen, kibbelende over een broodkruimel, als parlementaire onruststokers over een kruimel verschil redetwisten, de rustige lucht. Feraz rekte zich uit en.
geeuwde ; hij begon slaperig te worden en, toen hij zich rekenschap gaf van dit felt, schreef hij het toornig toe aan den
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invloed zijns broeders en sprong haastig overeind, onder het
wrijven zijner oogen en het wegstrijken zijner zware lokken.
Bij het opmerken dezer snelle beweging, wendde El-Rami zich
langzaam naar hem toe, met een ernstigen doch vriendelijken
glimlach.
„Wel, Feraz," zeide hij, „vind je mij nog altijd „slecht", nu
je alles weet ? Spreek ronduit, wees niet bang."
Feraz wachtte een oogwenk besluiteloos.
„Ik weet niet wat te denken," gaf hij weifelend ten antwoord :
„Uwe proefneming is ongetwijfeld wonderbaar maar zooals ik
reeds zeide . . mij komt zij vreeselijk voor."
„Het leven is vreeselijk," zeide El-Rami : „de dood is vreeselijk
liefde is vreeselijk God is vreeselijk. Alle polsen der natuur
kloppen op een toon van angst, — angst voor het ongekende,
dat zijn kan angst voor het gekende, dat is !"
Zijne diepe stem weerklonk met indrukwekkende plechtigheid
door de kamer zijne oogen waren vervuld van dien zonderlingen,
stralenden glans, die ze den schijn gaf eene vlam achter zich
te hebben.
„Kom hier, Feraz," ging hij voort : „Waarom blijf je zoo
voorzichtig op een afstand van mij staan ? Ben je een lafaard,
met dien fraaien tooneeldolk aan je gordel ? Dwaze knaap ! Ik
zweer je, dat mijn invloed je niet zal beroeren, tenzij ik je
vooraf gewaarschuwd heb. Kona!"
Feraz gehoorzaamde, maar langzaam en met onvasten tred.
Terwijl •hij naderde, zag zijn broeder hem opmerkzaam aan
daarna met een gebaar het boekdeel voor hem aanduidende,
yroeg hij :
„Je hebt dit boek gisteren op mijne tafel gevonden en getracht
het te lezen, niet waar ?"
„Ja, dat deed ik."
„Welnu, heb je er lets uit geleerd ?" hernam El-Rami met
eon zonderlingen glimlach.
„Ja. Ik leerde op welke wijze de zintuigen misleid kunn en
worden door kunstgrepen," antwoordde Feraz met eenige warmte
en overijling : „en hoe een knap magnetiseur zooals gijzelf —
het oog en het gehoor kan bedriegen met tafereelen en klanken,
die niet bestaan."
,Juist. Luister naar dit gedeelte," en El-Rami las voor :
„VV-anneer de Koning de eene of andere zaak voor had, -verzamelde hij de Priesters buiten de stad Memphis en kwam het
yolk bijeen in de straten van genoemde stad. Daarop verschenen
zij (de Priesters) de eon na den ander in volgorde, terwijl de
trom voor hen uit werd geroffeld, om het yolk bijeen to brengen
en elk hunner vertoonde de eene of andere wonderdadige ontdekking van zijne tooverkunst - en wijsheid. De eon had, volgens
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de meening dergenen die hem aanzagen, het gelaat omstraald van
een licht als dat van de zon, zoodat niemand hem beslist kon
aanzien. Een ander scheen gehuld in een gewaad, bezet met
edelgesteenten van verschillende kleuren, groen, rood of geel,
of wel van goud vervaardigd. Een derde kwam gezeten op een
leeuw, omgeven van een gordel van slangen. Een ander reed
aan onder een troonhemel of paviljoen van Licht. Een ander
verscheen, omringd van om hem heen wentelend vuur, zoodat
niemand hem durfde naderen. Een ander word gezien met
vreeselijke vogels op het hoofd, die de vleugels bewogen, zooals
zwarte adelaars en gieren. Om kort te gaan, elk hunner deed
wat hem gezegd was toch was dit alles sch4n en zinsbegoocheling
zonder eenige werketpcheid, in zooverre dat, wanneer zij tot den
Koning genaderd waren, zij aldus tot hem spraken : ,, Gij hebt
verbeeld dat het zoo en zoo was ; maar de waarheid is dat het
zoo en zoo lets was 1)." — „Het A. B. C. van magnetisme is op-

gesloten in de laatste woorden," ging El-Rami voort, de oogen
van het book opslaande : „De pasbeginnende leerling in die
wetenschap weet dat en geeft er zich ook rekenschap van, dat
de verbeelding het centrum is van beide physieke en lichamelijke gezondheid en ziekte. En heb je niets moor geleerd?"
Feraz maakte eon half toornig, ontkennend gebaar.
„Hoe jammer!" en zijn broeder zag hem met lachend modelijden aan : „Te weten hoe eon „wonder" gewrocht wordt is
lets maar het to doen is nog lets heel anders. Laat mij je nu
herinneren wat ik je reeds zeide : dat ik je verbied van dezen
dag af eenige zinspeling to unaken op het onderwerp van mijn
arbeid. 1k verbied je Lilith's naam to noemen en ik verbied je
het vertrek to naderen of binnen to gaan, waar haar lichaam
rust. Versta je toij ? — 1k verbied het je!"
De oogen van Feraz flikkerden van toornigen opstand en hij
hief zich met hooghartige eigenwaarde overeind.
„Gij verbiedt mij !" herhaalde hij trotsch: „Welk recht hebt
gij mij iets te verbieden? En als ik eons weigerde to gehoorzamen ?"
stond op en zag hem aan, met de eene hand op het
groote Arabische boekdeel leunende.
„Je zult niet weigeren," sprak hij : „omdat ik geen weigering
aanneem. Jo zult gehoorzamen, omdat ik je gehoorzaamheid
eisch. Bovendien zul je zweren bij den Allerheiligen Naam van
God, dat je nooit, hetzij tot mij, of wel tot eenige andere levende
1) Dit merkvvaardig gedeelte over de erkende uitwerkingen van hypnotisme, zooals
het uitgeoefend werd door de priesters van het oude Egypte, is te vinden in eene oude
geschiedenis van den bouw der Pyramiden, getiteld : ,Het Egyptisch verhaal der
Pyramiden" — In het Arabisch geschreven door Murtadi, den zoon van Gaphibus —
omstreeks 1400.
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ziel, een woord zult zeggen over de grootste proefneming mijns
levens je zult zweren dat Lilith's naam je nooit over de lippen
komen zal ."
Maar hier viel Feraz hem in de rede.
„Ik wi/ dat niet zweren, El-Rami!" riep hij wanhopig uit :
„De naam van Lilith is mij lief! Waarom zou ik dien niet
uiten, waarom zou ik daarvan niet zingen waarom zou ik hem
zelfs niet uitspreken in mijne gebeden ?"
gelaat
Eene vreeselijke uitdrukking verwrong
zijne wenkbrauwen fronsten zich dreigend en zijne lippen trokken
zich samen tot een dichte lijn van vastberadenheid.
„Er zijn duizenderlei redenen voor," sprak hij op gedempten,
toornigen toon : „Een daarvan is, dat Lilith's ziel en Lilith's
lichaam 91/4n eigendom zijn en dat gij geen rechten op haar
hebt. Zij behoeft je liederen niet en nog minder je gebeden.
Vermetele dwaas! Jo zuit den naam van Lilith vergeten en
zweren, zooals ik je beveel. Bied weerstand aan mijn wil, as
je kunt, — thans ! Ik waarsehuw je in tijds !"
Hij scheen onder het spreken in lengte te groeien zijn oogen
vlamden onheilspellend en Feraz, die zijn bliksemenden bilk
ontmoette, gevoelde hoe hopeloos het voor hem zijn zou eene
poging te wagen zich te verzetten tegen zulk een onweerstaanbare kracht als het geheimzinnige wezen van dezen man
bevatte. Hij trachtte wat hij kon, — maar te vergeefs, — met
elke seconde voelde hij zijne kracht uit zich wegebben, zijne
macht van tegenstand minder en minder worden.
„Zweer!" zeide
gebiedend: „Zweer bij den Naam van
God mijn geheim te zullen bewaren zweer het bij den dood
van Christus! Zweer het hierop !"
En hij hield hem een klein gouden kruisbeeld voor.
Werktuigelijk, maar toch vol vroomheid, boog Feraz onmiddellijk een knie ter aarde en kuste het heilige zinnebeeld.
„Ik z weer !" zeide hij maar onder het spreken werd zijne stem
door opwellende tranen verstikt en hij prevelde : „Den naam
van Lilith vergeten ! Nooit !"
„In den Naam van God !" zeide
„In den Naam van God !"
„Bij den Dood van Christus !"
Feraz beefde. In den bijzonderen vorm van godsdienst, door
hemzelf en zijn broeder aangekleefd, was dit de plechtigste en
meest bindende eed, dien men afleggen kon. En zijne stem
klonk zwak en onvast toen hij de woorden herhaalde :
„Bij den Dood van Christus !"
legde het kruisbeeld terzijde.
„Zoo is het goed," zeide hij op een zachten toon, die aangenaam afstak bij zijne aanvankelijk toornige stem : „Zulke
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eeden worden in den hemel opgeteekend, herinner je dat, en
wie zijn gezworen woord verbreekt is gevloekt door de goden.
Maar jij, je zult je gelofte houden, Feraz, — en .. . ook den
naam van Lilith vergeten, — indien ik dat verkies
Feraz stond daar zwijgend en roerloos, — hij had jets willen
zeggen, maar op de een of andere wijze ontbraken de woorden
hem, om uit te drukken wat er omging in zijn brein. Hij was
boos, zeide hij bij zichzelf hij had tegen zijn wil in een dwazen
eed gezworen en alle recht toornig, zeer toornig te zijn, —
maar op wien ? Zeer zeker niet op zijn broeder, zijn vriend,
sedert zoovele jaren zijn beschermer? Bij de gedachte daaraan
werden zijn schaamtegevoel, berouw en de oude gehechtheid
sterker en vervulden zijn hart, en langzaam, met uitgestrekte
handen, trad hij op El-Rami toe.
„Vergeef mij," zeide hij ootmoedig : „ik heb u beleedigd, dat
doet mij leed niaar vraag mij niet, El-Rami, dwing mij niet
den naam van Lilith te vergeten hij is als een muziektoon
en het kan u benadeelen, dat ik er nu en dan aan denken zou.
In al het overige zal ik u trouw gehoorzamen, — en ik vraag
u vergiffenis voor het gebeurde."
El-Rami greep zijne handen en drukte die hartelijk in de zijne.
„Niet eerder gevraagd dan geschonken," zeide hij : „Je bent
jon2., Feraz, en ik ben niet zoo hardvochtig als je wellicht denkt.
De opwellingen der jeugd moeten altijd spoedig vergeven worden,
als men in aanmerking neemt welk een liefelijk jets de jeugd
is en hoe kort zij duurt. Behoud je dichterlijke droomen en
voorstellingen, — geniet de zoetheid der gedachte zonder hare
bitterheid en, zoo gij daarmede tevreden zijt, laat mU voortgaan
je lot te helpen leiden zoo niet, welnu, dan is niets gemakkelijker dan uiteen te gaan, te scheiden als goede vrienden en
altijd als broeders, jij op het door jou gekozen pad en ik op
het mijne, wie weet of je, alles wel beschouwd, niet gelukkiger
zult zijn aldus?"
Feraz sloeg de donkere oogen op zij waren zwaar van onvergoten tranen.
„Zoudt gij mij van u willen zenden ?" vroeg hij stamelend.
„Ik niet ! Ik zou je niet wegzenden maar je zoudt kunnen
wenschen te gaan."
„Nooit !" sprak Feraz beslist: „Ik voel dat ik bij u moet
blijven — tot het einde."
Hij uitte de laatste woorden met een zucht en El-Rami zag
hem verbaasd aan.
„Tot het einde?" herhaalde hij : „Welk einde ?"
„0! het einde van het leven, van den dood of wat dan ook,"
antwoordde Feraz met gedwongen luchthartigheid: „Er moet
toch zeker ergens een einde zijn, zooals er een begin was."
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„Dat is een vrij twijfelachtig vraagstuk!" zeide El-Rami:
„De groote vraag is : was er ooit een Begin en zal er ooit een
Einde wezen?"
Feraz maakte een gebaar van afmatting.
„Gij zoekt te ver," sprak hij droefgeestig: „ik geloof altijd
dat gij te ver zoekt. Ik kan u niet volgen; ik ben vermoeid.
Hebt gij iets noodig? Kan ik lets doen ? Of mag ik mij naar
mijne kamer begeven ? Ik zou gaarne een poosje alleen zijn,
om rustiger na te gaan wat het leven is en wat ik er van kan
maken."
„Een waarlijk verstandig en wijsgeerig onderwerp van over-.
peinzing!" merkte El-Rami op en reikte hem met een vriendelijken glimlach de hand. Feraz legde ietwat lusteloos zijn eigen
fijne vingeren in dien vasten, warmen palm; daarop blikte hij,
met een plotselingen schrik, haastig om zich heen. De lucht
seinen dikker te zijn geworden — de kamer was vervuld van
een heerlijken geur van rozen en stil ! ... Welke betooverende
stemmen zongen daar in de verte ? Hij luisterde gespannen toe;
de tonen waren zeer zoet en volkomen, hij meende bijna
stemmen te kunnen onderscheiden. Toen hij de hand uit die
van zijn broeder losmaakte scheen de muziek zwakker en
zwakker te worden. Dit erkennende, schudde hij zich met eene
snelle beweging wakker, flikkerde er eensklaps een uitdagend
licht in zijne oogen.
„Alweer toovermuziek !" zeide hij : „Ik hoor den klank van
gezang en gij weet dat ik dien opvang! Ik begrijp het! Het ts
denkbeeldige muziek uw werk, El-Rami, uwe bekwaamheid..
Het is wonderbaar, schoon en gij zijt de wonderbaarlijkste man
op aarde ; gij hadt een priester van het oude Egypte moeten
zijn ! Ja ik ben afgemat, ik wil rusten ; ik zal de droomen,
die gij mij verschaft, aannemen voor wat zij waard zijn; maar
ik moot mij herinneren dat er even goed werkelijkheden als
droomen zijn ... en ik zal den naam van . Lilith niet vergeten !"
Hij glimlachte stoutmoedig, er even bevallig uitziende als
een beeld van Adonis in de ongekunstelde en toch fibre houding,
die hij zonder het to weten had aangenomen ; daarop naderde
hij met eon speelschen en toch hartelijken groet de deur.
„Roep mij als gij mij noodig hebt," zeide hij.
„Ik zal je niet behoeven," antwoordde zijn broeder, hem strak
aanziende.
De deur word geopend en weer gesloten, — Feraz was verdwenen.
Het groote boek voor zich dichtslaande, liet El-Rami or de
armen op rusten en staarde met somber gefronste wenkbrauwen
voor zich uit.
„Welk voorgevoel van kwaad hangt or in de lucht?" mompelde
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hij : „Welke rustelooze aandoening heeft rnij aangegrepen ? Zou
het Lot zich tegen mij keeren en ben ik, alles wel beschouwd,
slechts de eenvoudige samenstelling van lage stof, een zwakke
menschelijke stumperd, in staat door veranderlijke hartstochten
geslingerd te worden ? Wat is het ? Wat ben ik, dat ik mijn
geest aldus zou kwellen, alles omdat Lilith glimlachte bij den
klank eener stem, die niet de mijne was."

HOOFDSTUK XV.
Op hetzelfde oogenblik werd er zachtjes aan zijne deur getikt.
Hij ontsloot haar en Zaroba stond voor hem. Haar gerimpeld,
oud gelaat werd door geen berouw over hare ongehoorzaamheid
en groot misbruik van vertrouwen bewolkt de ingezonken
oogen schitterden van zegepraal en hare gansche houding was
die van indrukwekkende, bijna gebiedende waardigheid. Zij nam
zelfs zoo merkbaar eene uitdrukking van gewicht aan in haar
bilk en gansche optreden, dat haar een oogenblik aanstaarde in trotsche verbazing over hetgeen hij hare onbeschaamdheid waande, nu zij hem zoo stoutmoedig onder de oogen trad
na de volstrekte overtreding zijner bevelen. H1J nam haar van
hoofd tot voeten op. Zonder zich uit het veld te laten slaan
beantwoordde zij blik voor blik.
„Laat mij binnenkomen," sprak zij met hare sterke, ruwe
stem : „ik twijfel er niet aan of de arme knaap Feraz heeft u
zijne geschiedenis verteld thans, zoo waar als God leeft, moet
gij de mijne aanhooren."
wendde zich met een gebaar van minachting om
en keerde terug naar zijn stoel aan de schrijftafel. Zonder acht
te slaan op den wrok, die in deze sprakelooze handelwijze opgesloten lag, liep Zaroba eveneens naar binnen en, de deur
achter zich sluitende, kwam zij dicht naast hem staan.
„Schrijf neer wat gij van mij denkt," zeide zij, met den gelen
voorvinger op zijne pennen en papier wijzende „schrijf he
ergste neer. Ik heb uw vertrouwen geschonden. Dat is waar.
Ik ben ongehoorzaam geweest aan uw bevelen, na die zes lange
jaren achtereen te hebben opgevolgd. Ook dat is zoo. Wat is
er nog meer ?"
El-Rami vestigde de oogen op haar, met eene wereld van
verontwaardiging en verwijt in hunne glansrijke diepten
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en, een potlood grijpende, schreef hij haastig op een reep papier :
„Niets anders ; niets meer dan verraad! Gij zijt uwe heilige
taak onwaardig ; gij zijt trouweloos geworden tegenover uw
gezworen eed !"
Zaroba las die regelen even snel als hij ze schreef; maar
then zij aan de laatste woorden was gekomen, maakte zij eene
haastige beweging van ontkenning en richtte zich hooghartig op.
„Neen — niet trouweloos!" sprak zij hartstochtelijk : „Niet
trouweloos tegenover u, El-Rami, dat zweer ik u! Ik zou liever
mijzelve dooden dan u onrecht aandoen. Gij hebt mijn leven
gered, ofschoon mijn bestaan de moeite niet waard was behouden te worden en, ter wille van die daad van barmhartigheid, zou ik elken droppel van mijn blood willen vergieten om
U to beloonen. Neen, neen, Zaroba is niet trouweloos, maar
integendeel trouw!"
Zij wierp de armen woest omhoog en ze daarop plotseling
over de borst kruisende, liet zij hare stem dalen tot zachter
en smeekender toon.
! Hoor mij aan, wijze man en Meester
„Hoor mij aan,
der wonderen van het Oosten ! Ik heb good gehandeld, ten
opzichte van u ; goed ! Ik was u ongehoorzaam terwille van
uzelven ; ik heb uw vertrouwen geschonden, opdat gij ontdekken
zoudt hoe en waar gij uw beste loon kondet vinden. Ik zondigde met het vast besluit u gelukkig to maken. Zoowaar God
leeft, -ik spreek met hart en ziel de waarheid!"
El Warn' keerde zich naar haar toe, terwijl zijn gelaat ondanks
hemzelven nieuwsgierigheid to kennen gaf. Hij was zeer bleek
en voor het uiterlijk vrij kalm ; maar zijne zenuwen werden gefolterd door onzekerheid. Hij vroeg zich af welk plotseling
waanzinnig denkbeeld zich van die vrouw had meester gemaakt,
dat zij zich gedroeg als was zij in het bezit van het eon of
ander raadselachtig geheim, waarvan de openbaring alleen reeds
hem el en aarde van verbazing kon vervullen. Met inspanning
zijne gevoelens bedwingende, schreef hij opnieuw :
„Er bestaat goon reden voor ontrouw. Uwe verontschuldigingen baton niets ; ik wil ze niet langer aanhooren. Spreek
mij van Lilith. Welk nieuws is er ?"
„Nieuws!" herhaalde Zaroba minachtend ; „Wat nieuws zou
or zijn ? Zij haalt adem en slaapt zooals zij altijd heeft gedaan.
Zij heeft zich niet bewogen. Er geschiedde goon kwaad toen
ik Foraz verzocht haar to zien. Er is niets veranderd behalve
in u, — behalve in u!"
Half overeind springende van zijn stool, zag hij haar in de
oogen ; zich daarop hare doofheid herinnerende, beet hij zich
toornig op de lippen on liet zich wOer neervallen met eene
gekunstelde uitdrukking van onverschilligheid.
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Gij hebt Feraz gehoord, hernam Zaroba, wier krachtig, oud
gelaat verhelderd werd door den onbeschrijfelijken triomf, die
zich daarop afspiegelde : „Gij moet thans naar mij luisteren.
Ik dank de goden dat mijne ooren gesloten zijn voor den klank
van menschelijke stemmen en dat noch verwijt noch verwenschingen mij kunnen ontmoedigen. En ik weet niets af van
uwe tooverkunst, El-Rami, die kunst welke het bloed doet verstijven en de geest door het droomenland zweven laat. De
eenige tooverij, die ik ken, is die van het hart, van de hartstochten, eene natuurlijke tooverkunst, welke de wereld overwint."
Zij bewoog hare armen op en neder ; ze daarna over de borst
kruisende, maakte zij eene diepe, half spottende buiging.
„Wijze El-Rami Zaranos !" zeide zij : „Trotsche beheerscher
der kunsten en wetenschappen, welke de natuur regeeren, hebt
gij ooit, in heel uwe geleerdheid uwe eigen hartstochten gepeild
en ze zoo geheel en al gedood, dat zij nooit weder op zullen
rijzen? Zij sluimeren bij tijden, zooals de slangen der woestijn,
die op menige verborgen plek opgekronkeld liggen ; maar bij de
aanraking van een niets ki,vaads vermoedenden voet, een toevallig neervallend steentje, wikkelen zij zich in hare voile lengte
los, heffen zij den glinsterenden kop omhoog en bijten ! 1k Zaroba,
heb ze bier gevoeld ;" en zij klemde de handen dichter tegen
de borst, „ik heb hun gif gevoeld in mijn bloed, een zoet
gif, zoeter dan het leven. Hunne beten schonken mij al de
vreugden, die mijne dagen ooit hebben gekend. Maar het is niet
over mijzelve dat ik zou behooren te spreken — het is van u,
van u, wiens leven eenzaam is en wien de komende jaren geen
vooruitzicht op geluk beloven. Toen ik stervend in de woestijn
neerlag en gij mij mijne krachten weergaaft, zwoer ik u getrouw
te zullen dienen. Zoo waar als God leeft, El-Rami, ik hield mijn
woord en in ruil voor het leven, dat gij mij sehonkt, smeek ik
U aan te nemen wat gij het recht hebt op te vorderen: Lilith's
liefde !"
El-Rami stond van zijn zetel op ; tot zelfs zijne lippen waren
kleurloos en zijn hand beefde. Indien hij op dat oogenblik zijne
innerlijke krachten had kunnen samengaren, zou hlj Zaroba
met stomheid hebben geslagen door eerie enkele inspanning
van zijn wil en op die wijze eon eind hebben gemaakt aan hare
ongewenschte welsprekendheid ; maar er was lets, hij wist zelf
niet wat, dat het centrum zijner zelfbeheersching verstoorde
en zijn gedachten dwarrelden in eon maalstroom. Hij minachtte
zichzelf om de plotselinge ontroering, welke hem overmeesterd
had ; innerlijk was hij verwoed op deze lastige oude vrouw ;
maar voor het uiterlijk kon hij haar slechts een toornigen,
gebiedenden wenk geven te zwijgen.
,7 Neen, ik zal niet ophouden met spreken," zeide Zaroba on,/
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verstoorbaar: „want nu of nimmer moet alles worden gezegd.
Lilith's liefde! Stel u die voor, El-Rami; de omstrengeling harer
jonge blanke armen ; de kussen van haar zoeten rooden mond ;
den open blik harer schuldelooze oogen ; dat alles zal uw deel
zijn, zoo gij het woord slechts zegt. Luister ! Sedert meer dan
zes lange jaren sloeg ik haar gade en hield ik de oogen ook
gevestigd op U. Zij heeft den slaap geslapen van den levenden
dood, want gij hebt het aldus gewild en in dien slaap is zij
onmerkbaar van kind tot vrouw geworden. Gij, even koud als
een man van brons of marmer, hebt van haar niets anders
gemaakt dan een „onderwerp" voor uwe wetenschap en nooit
heeft een ademtocht van liefde of verlangen van uwe zijde, of
ook slechts van bewondering voor hare schoonheid den maagdelijken slaap gestoord, waarin zij verzonken ligt. En ik heb
mij daarover verbaasd, — ik heb nagedacht en ik heb gebeden.
De goden antwoordden mij en thans weet ik !"
Zij klapte in vervoering in de handen en ging toen voort:
„Het kind Lilith stied; maar gij, El-Rami, deedt haar her}even. En zij leeft nog altijd, ja, ook al moge het uw gril
behagen haar dood te verklaren. Zij is eene vrouw, gij zijt een
man, gij moogt haar niet langer in dien levenden dood be'louden ; gij zult het niet wagen haar te veroordeelen tot
eeuwigdurende duisternis ! De goden zouden u om zulk eene
wreedheid vloeken en wie kan hun vloek weerstaan? Ik, Zaroba,
laeb het gezworen : Lilith zal de vreugde der liefde kennen en
gij, El-Rami Zaranos, zult haar beminde zijn. Tot dat heilige
doeleinde bezigde ik dien eenigen talisman, die de slapende
hartstochten doet ontvlammen," en zij rekte haar nek naar
voren en siste het woord bijna in zijn oor: „jaloezie !"
El-Rami glimlachte ; het was een koude, spottende glimlach,
the de diepste minachting uitdrukte voor al wat Zaroba gezegd
had. Zij, echter, ging, in het minst niet ontmoedigd en met
klimmende opgewondenheid voort:
„Jaloezie !" riep zij uit : „De kleine adder is reeds in uwe ziel,
Trotsche El-Rami Zaranos, en waarom ? Omdat de oogen van
cen ander op Lilith hebben neergeblikt ! Dat was mijn werk !
1k was het, die Feraz hare kamer binnenvoerde ; — ik die hem
verzocht aan hare zijde neer te knielen terwijl zij sliep ; ik die
hem hare hand liet aanraken ; en ofschoon ik zijne stem niet
hooren kon, weet ik dat hij haar toeriep te ontwaken. Tevergeefs!
Hij had even goed eene doode wakker kunnen roepen. Ik wist,
dat zij zich niet bewegen zou voor hem ; tot zelfs hare ademhaling behoort u toe. Maar ik, ik liet hem hare schoonheid
nanschouwen en die aanbidden. Heel zijne jonge ziel was in
zcjne oogen : — hij keek haar telkens opnieuw aan en beminde
wat hij aanschouwde ! En luister verder, El-Rami ; ik zag haar
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glimlachen, toen Feraz hare hand greep dus, ofschoon zij zich
niet bewoog, voelde zij zij voelde eene aanraking, die niet de
uwe was, — niet de uwe, El-Rami ! Zoo waar als God leeft,
zij is niet meer geheel en al zoozeer uw eigendom als voorheen!"
Nu zij dit zeide en op hare zegevierende wijze glimlachte,
deed El-Rami een stap op haar toe, met eene driftige beweging
als had hij haar de kamer uit willen werpen. Zich echter bedwingende, nam hij anderrnaal het potlood op en sehreef :
„Ik heb je aangehoord met meer geduld dan je verdient. Je
bent eene onwetende en dwaze vrouw je gedachten zijn geheel
en al van grond ontbloot. Je ongehoorzaamheid had mijn levenswerk kunnen verwoesten reeds nu vrees ik, dat er eenig kwaad
is geschied. Keer tot je taak weder en geef wel acht mijne
bevelen in het vervolg niet weder te overtreden. Zoo je het
waagt mij opnieuw over dit onderwerp te spreken, zal ik je
naar je eigen land doen inschepen en daar laten. even eenzaam
en onverzorgd als toen ik je van den hongerdoo'd redde. Ga en
laat mij geen verderen onzin hooren."
Zaroba las en haar gelaat werd bewolkt en verdrietig, maar
de trots en halsstarrigheid harer eigen overtuiging bleven spreken
uit elke lijn harer trekken. Zij boog echter onderworpen bet
hoofd en zeide op langzamen, bedaarden toon :
Zaranos is de meester.
„El-Rami Zaranos is wijs, —
Maar laat hem aan Zaroba's woorden denken. Ook Zaroba is
bekend met de dingen en kunst van het Oosten, de stem van
het Lot spreekt somtijds evengoed tot de laagsten als tot de
hoogsten. Men heeft de wetten des Levens en de wetten des
Doods maar ook de wetten der Liefde. Zonder de wetten der
Liefde zou het Heelal ophouden to bestaan. Zaranos
is vrij zichzelf sterker te bewijzen dan het Heelal, — zoo hij kan!"
Zij maakte de gewone eerbiedige „salaam," gebruikelijk bij
de Oostersche rassen en verliet daarop met vlugge, zwijgende
beweging het vertrek, de dour onhoorbaar achter zich sluitende.
El-Rami bleef staan waar zij hem verlaten had, verstrooid de
stukjes papier verscheurende, waarop hij zijn deel van het
onderhoud nOergeschreven had; hij was zich nauwelijks bewust
van zijne gedachten, zoo groot waren zijne aandoeningen van
verbazing en minachting voor zichzelven.
„0 welk eon dwaas en boerenslaaf ben ik !" prevelde hij,
zijn geliefkoosden Hamlet aanhalende : „Waarom hob ik hare
tong niet verlamd voordat zij kon spreken ? Waar was mijne
kracht gebleven ? Wat was or geworden van mijne bedrevenheld ? Ik had haar zeer zeker met de snelheid van eon bliksemstraal aan mijne voeten kunnen neervellen, — maar zij is eene
vrouw — en oud. Zonderling hoe doze vrouwelijke dieren steeds
hameren op het onderwerp van liefde, alsof dat het Wezen en
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Eind van alles ware. Lilith's liefde! 0! dwaze. De liefde van
een lijk, dat men nog laat ademhalen door kunstmatige middelen i En hoe is het met de ziel van Lilith gesteld? Kan deze
beminnen ? Kan zij haten ? Kan zij ook slechts gevoelen ?
Voorzeker niet. Zij is eene etherische doorschijnendheid, een
teere plaat, die de weerkaatsing van alle bestaan.de dingen
opneemt, zonder persoonlijke aandoeningen te gevoelen. Aldus
is de ziel, zooals ik er in geloof, eene onsterfelijke kracht, op
zichzelf genomen vormeloos en toch in staat alle vormen aan
te nemen onwetend van de vreugden en smarten van het
gevoelen en toch alle schaduwen der gewaarwordingen weerspiegelende, zooals kristal alle kleuren in een prisma weergeeft.
Dit en meer niet."
Hij liep door het vertrek op en neer en onwillekeurig ontsnapte hem een diepe zucht.
„Neen," mompelde hij, als beantwoordde hij een onuitgesproken vraag : „Neen, ik wil thans niet tot haar gaan — niet
vOOr den bepaalden tijd. Ik besloot acht en veertig uur weg
te blijven van haar en dat zal zijn. Daarna zal ik gaan en zij
zal mij alles zeggen ik zal den vollen omvang weten van het
gestichte kwaad. En dus blikte Fel-az haar telkens opnieuw
aan en „beminde wat hij zag!" Liefde ! Het woord alleen schijnt
eene heiligschennende vlek op de maagdelijke ziel van Lilith!"
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HOOFDSTUK XVI.
Feraz lag intusschen in diepen slaap gedompeld in zijn eigen
vertrek. Hij had alleen willen zijn, om rustig en samenhangend
na te denken over al het gehoorde maar nauwelijks had bij
de gewenschte eenzaamheid gevonden, of hij werd overvallen
door eene plotselinge, zware slaperigheid, waaraan hij geen
weerstand bieden kon en, zich op zijn bed neOrwerpende, verviel hij in een sluimering, die al dieper en dieper werd, naar
gelang de seconden verstreken. De namiddag verstreek langzaam
de zonsondergang kwam en verdween, de aanbrekende schaduwen
lengden zich en, juist toen de eerste zwakke ster zich aan den
donker wordenden hemel vertoonde, ontwaakte hij, verschrikt
het reeds zoo laat te zien. Hij sprong, verward en boos op
zichzelf, van zijne legerstede op het was tijd voor het avondeten, meende hij, en El-Rami moest daarop wachten. Hij spoedde
zich naar de studeerkamer, waar hij zijn broeder in gesprek
gewikkeld vond met een heer, — niemand anders dan Lord
Melthorpe, die bezig was te spreken op een luiden, vroolijken
toon, zonderling afstekende bij El-Rami's langzame, welluidende
stem, die steeds een klank van weemoed in zich had. Toen
Feraz haastig binnentrad, de oogen nog vochtig van den slaap,
maar toch dauwachtig schitterend, — het zware, donkere haar
in ruwe krullen over het voorhoofd verward, staarde Lord
Melthorpe hem aan, met oprechte, onverholen bewondering en
wierp daarop een vragenden lonk op El-Rami.
„Mijn broeder, Feraz Zaranos," zeide
zich gewillig
met de voorstelling belastende : „Feraz, dit is Lord Melthorpe,
je hebt mij over hem hooren spreken."
Feraz boog met zijn gewone volmaakte bevalligheid en Lord
Melthorpe drukte hem de hand.
„Op mijn woord !" zeide hij opgewekt : „deze jonge man
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herinnert aan de Arabische Nachten, El-Rami ! Hij ziet or ujt
als eon dier verbazende lieden, die altijd merkwaardige avonturen hebben Prins Ahmed, of een koningszoon, of jets dergelijks
— weet gij niet ?"
„De Oostersche kleeding brengt u zonder twijfel op dat
denkbeeld," antwoordde hij : „Feraz draagt haar in huis, omdat
hij er zich gemakkelijker en prettiger in beweegt dan in de
stijve Engelsche dracht, die waarlijk de afschuwelijkste mode
van kleeding ter wereld is. De Engelschen behooren tot de
mooiste typen van het menschelijk ras, maar hunne kleeding
doet ze al heel slecht uitkomen."
„Gij hebt gelijk wij vertoonen allen hetzelfde kleermakersmodel en het is schrikwekkend !" en Melthorpe zette zijn monocle
op, om Feraz nog eons ter dege gade to slaan, terwijl hij dacht:
„Een duivelsch mooie jongen ! Hij zou eon heele opschudding
to weeg brengen in eon salon eon nieuwe soort manie voor
mijne vrouw." Hardop zeide hij : „Ik bid u, breng Dinsdagavond
uw brooder mode dat zal mijne vrouw hoogst aangenaam Ain."
„Feraz gaat nooit in de wereld," antwoordde El-Rami : „maar,
natuurlijk, zoo gij or op aandringt . . ."
„0 ! ik dring nooit aan," verklaarde Lord Melthorpe lachend.
„Gij zijt de man daartoe, niet ik. Maar ik zal het als een gunst
beschouwen, zoo hij u vergezellen wil."
„Gij hoort het, Feraz," en El-Rami zag zijn brooder vragend
aan : „Lord Melthorpe noodigt je uit op eon groote receptie aanstaanden Dinsdagavond. Zou je gaarne gaan ?"
Feraz zag beiden beurtelings half glimlachend en half
aarzelend aan.
„Ja, dat zou ik gaarne doen," zeide hij eindelijk.
„Dan zullen wij u verwachten," en Lord Melthorpe stond op
om afscheid to nemen. „Het is eon soort diplomatieke on
officieele partij de lieden zullen eon poosje komen voor of na
het groote feest van den minister van Buitenlandsche Zaken,
denzelfden avond plaats heeft en ik denk wel dat alle
mogelijke ridderorden en kostumen vertegenwoordigd zullen
zijn. 0 ! het is waar ook, Lady Melthorpe clrukte mij op het
hart u toch vooral to vragen uw Oostersche dracht aan te
doen."
„Ik zal Mylady gehoorzamen," on El-Rami glimlachte ietwat
ironisch. Het karakter der bedoelde dame vermaakte hem altijd
eenigszins.
„En uw brooder zal uw voorbeeld volgen, hoop ik ?"
„Zeer zeker !" El-Rami drukte zijn bezoeker de hand on verzocht
Feraz hem uitgeleide to doen tot aan de dour. Toen hij vertrokken
was, sprong de jongeling het studeervertrek weer binnen met
heel de onstuimige nieuwsgierigheid van eon knaap.
De ziel van Lilith.
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„Hoe ziet eene receptie in Engeland er uit ?" vroeg hij : „En
waarom heeft Lord Melthorpe mij uitgenoodigd ?"
„Dat kan ik mij niet voorstellen ;" antwoordde zijn broeder
droogjes. „Waarom wil je gaan ?"
zou het leven wenschen te zien," zeide Feraz.
„Het leven zien !" herhaalde
ietwat geringschattend
„Wat bedoel je? Zie je het „leven" nu dan niet?"
„Neen !" gaf Feraz haastig ten antwoord : „ik zie mannen
en vrouwen ; maar ik weet niet hoe zij leven of wat zij uitvoeren."
„Zij leven in eene voortdurende inspanning om elkander to
overvleugelen en te benadeelen," sprak : „en al hunne
krachten worden aangewend om zichzelf te doen opmerken.
Ziedaar hoe zij leven en wat zij verrichten. Het is geen waardige of nobele wijze van leven, maar het eenige waar zij zich
om bekommeren. Je zult voorbeelden daarvan zien op Lord
Melthorpe's receptie. Je zult opmerken, dat de vrouw met de
meeste diamanten eene pauwenhouding aanneemt tegenover de
vrouw, die de minste heeft ; den snob-millionnair door iedereen
met grooter onderscheiding behandeld zien dan den edelman
van geboorte, die bij toeval weinig van de goederen dozer wereld
bezit. Jo zult ontdekken, dat niemand zich moeite geeft persoonlijk genoegen aan een ander to doen ; je zult uit elken
mond dezelfde alledaagsche opmerkingen hooren ; je zult eon
gemis aan geestigheid, aan goedheid, een gebrek aan vroolijkheid on eene wanhopige armoede aan tact bespeuren bij elk
lid van het gansche aanzienlijke gezelschap. En aldus zul je
„het leven zien," indien je meent het aldaar to kunnen leeren
kennen. Maar elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad ;
laat ons daarom ons avondeten gebruiken. De tijd vliegt om
en ik heb vanavond work to doen, dat af moot komen."
FOraz ging zich haastig van zijn gewone plichten kwij ton;
het sobere maal was spoedig toebereid en genuttigd en, toen
het afgeloopen was, bleven de brooders zwijgend zitten, terwijl
El-Rami Feraz bijzonder uitvorschend gadesloeg, omdat hij voor
het eerst in zijn leven gevoelde niet geheel on al de gedachten
van den jongeling meester te zijn. Herinnerde hij zich nog den
naam van Lilith ? El-Wami had gewild, dat alle sporen daarvan
uit zijn geheugen gewischt zouden worden, gedurende den
langen middagslaap, waaraan de knaap zich zonder weerstand
had overgegeven ; maar de vraag was thans : Had die wilskracht
de overwinning behaald ? Hij, wist dat niet to zeggen —
nog niet — maar hij was vol somberen wrevel en onrust in
den geest met dit vraagstuk bezig. Na verloop van een oogenblik, verbrak Feraz het stilzwijgen. Uit zijn jaszak een klein
book voor handschrift halende, sloeg hij de oogen op on zeide
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„Zoudt gij lets willen hooren, dat ik gisteren avond schreef?
Ik weet niet_ goed hoe ik er op ben gekomen. Ik moet zeker
hebben gedroomd."
„Lees op," antwoordde
: „Zoo het poezie is, dan kan
men den oorsprong daarvan niet nagaan. Indien je in staat
waart dat te verklaren, zou het proza worden."
„Ik vrees dat de regelen niet zoo goed zijn," hernam Feraz
aarzelend, „maar toch zijn zij de juiste uitdrukking eener gedachte, die in mij is. En hetzij ik dat aan u verschuldigd ben,
of aan mijne eigen natuur, ik heb nu en dan visioenen, niet
alleen van liefde, maar van roem — van eene zonderlinge
glorie, die ik bijna gevoel en toch niet kan grijpen. En er ligt
in dat alles eene droefheid en nietigheid, die mij kwellen . ..
alles is zoo onbestemd en vlug en voorbijgaand. En toch, indien
liefde, zooals gij zegt, slechts een hersenschim is, dan bestaat
er toch lets als Roem, niet waar ?"
„Men heeft ." en El-Rami's oogen flikkerden en werden
toen weer donker : „Men heeft de toejuiching dezer wereld, die
zeer goed de spotternij der volgende kan beteekenen. Lees op !"
Feraz gehoorzaamde. „Ik noem het voor het oogenblik : „De
Ster van het Lot," zeide hij en daarop gaf zijne welluidende,
rijke en goed gemoduleerde stem eene vloeiende, muzikale
uiting aan de volgende regelen :
„Het zacht geplas van golven op de kust,
De stem eens zeemans, die op 't water zingt,
De zuchtjes van den wind, die zonder rust
Mijn geest van vage melodie omringt
Ziedaar de klanken van het schoone lied,
Dat ik verneem als 'k opblik naar omhoog,
Waar een planeet, betoovrend voor het oog,
Van uit haar hart haar zilv'ren stralen giet.
0 ! zachte Ster der Liefde, aan gindsche lucht,
Hoe gansch volkomen is uw majesteit
Geheele zeeen trillen van een zucht
Bij uwen blik, vol van een zacht verwijt,
Zij deinzen voor uw oog terug en gaan
Tot duist'rer schaduwen, beschaamd. Zoo beeft
Een edele gedachte, — ziet zij hartstocht aan, —
Terug naar 't rijk, dat zij geschapen heeft.
„Wat deed je aan de zee denken ?" viel El-Rami hem in de rede.
Feraz blikte droomerig op.
„Ik weet het niet," zeide hij.
„Goed ! — ga voort!"
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En Feraz vervolgde:
Neerziende Ster, ik breng tot u mijn smart,
Aanschouw gij haar, zooals een engel ziet
Op heil'gen-marteling en tot mijn hart
Zend slechts eon straal, meer vraagt mijn ziel u niet.
Van uwen troon, waar gij zoo dicht bij God
En peinzend 't oog laat rusten op deze aard,
Doorgrondt gij wis 't mysterie van mijn lot:
Want om mijn wieg was reeds uw glans vergaard.
0! Ster, waarvoor de wolk zich opensplijt,
Leg aan mijn geest in aardsche duisternis,
Mijne arme ziel, die zwoegt en bidt en strijdt,
Waarom zij toch aldus gekluisterd is
Aan tijd en leven ; hoor haar aan, zij klaigt
En smeekt om vrijheid, onverhoord.
Zij zocht deze aard niet uit ; maar had gevraagd
Naar beter wereld, naar een glorie-oord.
Hoe hard het leven ; zoo dat slechts moet zijn
Wat het ons schijnt, een nietig jarental
Vol moeite en leed, vol tranen en vol pijn,
Geen enk'le vreugd, die voortduurt, in dat al.
Wat is de roem eens kunstnaars, of het lied
Eens zangers, dichtersdroom ? Men mist
Volmaaktheid daar en al verzinkt in 't niet,
Gespijkerd tusschen planken van een kist."
„Dat is niet wat je gelooft," zeide El-Rami met een waderzoekenden blik.
Feraz zuehtte : „Neen, niet bepaald wat ik geloof; maar ik
denk het dikwijls."
„Eene gedachte, die je onwaardig is," sprak zUn broeder :
„Niets wordt „onvolmaakt" gelaten in het gansche Heelal."
„Misschien niet ; maar gij moet toch zonder twijfel erkennen,
dat enkele dingen wanhopig onvoltooid zijn gebleven. Shelley's
„Fragmenten" bijvoorbeeld, de „Hyperion" van Keats, Schubert's
„onafgewerkte" Symphonie ..."
„Onvoltooid hier
ja," gaf El-Rami toe : „maar elders afgewerkt, zoo zeker als de dag dag en de nacht nacht zijn.
Niets gaat verloren hier, niet eens de geringste flikkering
eener gedachte in een rnenschelijk brein ; niets wordt verspild
of vergeten, niet eens een ijdel woord. Wj vergeten ; maar de
krachten der Natuur kennen geen vergetelheid. Alles wordt
opgeteekend en geboekt, — alles wordt wetenschappelijk in
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duidelijke figuren neergeschreven, opdat er geen vergissing
plaats zou hebben bij de eindafrekening."
„Denkt gij dat inderdaad ? Gelooft gij dat waarlijk ?" vroeg
Feraz, de oogen wjd opensperrende.
„Ja, zeer beslist," antwoordde El-Rami : „Het is een feit, dat
de Natuur met de meeste kracht doet uitkomen en waar zij
op aanhoudt. Maar is je gedicht ten einde ?"
„Neen," eh Feraz las voort :
,0 droefheid ligt in mij en mijne ziel !
Wij worst'len saam vol trouwe teederheid

Toch hunk'ren wij naar scheiding steeds en viel
Het sterven zoet aan 't lichaam, dat zoo lijdt,
En dorst de ziel vol opstand naar den dag,
Waarop zij weer haar vleuglen uit kan slaan,
En voor altijd het lot ontvluchten mag,
Dat Leven beet en zij niet kan verstaan."
„Goed !" mompelde El-Rami zacht : „Goed . en waar."
„Hoor mij, o ! ster van mijn geboorte-uur,
Gij, die zoo kalm daar boven wolken troont,
Geef mijn geboorterecht mij weer, het vuur
Dat in gebieders van een wereld woont.
0! kome uw straal! 1k zal mij zonder schroom
Op hem verheffen, vrij van angst en pijn.
Vervul uw woord, gij glinsterende Droom,
Een zegekroon moet ginds mijn erfdeel zijn.
Laat mij deze aard verdwiinen zien en gaan,
Als neev'len op een wildgebeukte kust, -Te midden van wat sterflijk is en waan,
Ben ik mij van onsterflijkheid bewust.
Want vast bewezen is de Onsterflijkheid
Al blijft zij verder duister voor elkeen,
'k Volg u daarheen, stilzwijgend en gewijd,
Mijn Ster der Liefde ik volg u, u alleen."
Hij hield op. El-Rami, die, met het hoofd op de eene hand
geleund, aandachtig had toegeluisterd, sloeg thans de oogen op
en zag zijn broeder aan, met eene uitdrukking van nieuwsgierigheid zoowel als medelijden.
„Het gedicht is goed," zeide hij eindelijk, „goed en volmaakt
van rhytmus, maar er ligt toch onbetwistbaar eenige eigenwaan in."
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„Want vast bewezen is de Onsterflijkheid,
Al MO zij verder duister voor elkeen ."
Wat bedoel je met „bewezen" Onsterfelijkheid ? Waar zijn
je bewijzen ?"
„Ik draag die in mijn innerlijk bewustzijn om," antwoordde
Feraz langzaam, „maar ze uit te drukken in de beperkte taal,
welke door de stervelingen wordt gesproken, is onmogelijk. Er
zijn bestaande aandoeningen, bestaande feiten, die nooit in de
gewone spraak kunnen worden weergegeven. God is een Feit,
maar Hij kan niet worden verklaard of beschreven."
zweeg zijne donkere wenkbrauwen hadden zich
lichtelijk gefronst.
„Je begint te veel na te denken," zeide hij ten slotte, van
zijn stoel oprijzende : „Ga jezelf niet ontleden, Feraz. Zelfontleding is een neiging van dozen tijd, maar zij brengt wan trouwen
en smart voort. Jo gedicht is uitstekend er spreekt echter
droefheid uit. Ik ho'ud moor van de zangen van je „ster", die
zoo vol vreugde zijn. Wijs to zijn is gelukkig wezen, gelukkig
to wezen is wijs to zijn."
Eon luid gehamer op de voordeur brak zijne woorden
Feraz sprong overeind, om aan die gebiedende oproeping te
gehoorzamen on keerde weder met eon telegram. El-Rami
opende het en las het met verbaasden bilk, terwijl zijn gelaat
plotseling verbleekte.
„Hij zal morgenavond hier zijn !" bracht hij fluisterend
uit : „Morgenavond ! Hij, de heilige, de Koning, morgenavond
hier! Waartoe zou hij komen ? Wat kan hij verlangen van mij ?"
Zijne uitdrukking gaf een duizelende onzekerheid te kennen
on Feraz zag hem vragend aan.
„Slechte tijding ?" vroeg hij. „Wie is het, die komt ?"
word zich zelf weder meester en, het telegram opvouwende, stak hij het in zijn borstzak.
„Een arme monnik, die herwaarts reist voor eene geheime
zending, doet een beroep op mijne gastvrijheid voor den nacht,"
antwoordde hij haastig. „Dat is al. Hij zal morgen hier wezen."
Feraz bleef zwijgend staan op zijne fraaie lippen speelde een
ongeloovige glimlach.
„Waarom vernedert gij or u toe mij te bedriegen,
mijn
brooder?" zeide hij ten slotte zacht: „Dat is toch zeker goon
uwer wegen tot volmaaktheid ? Waarom to trachten de waarheid to verbergen voor mij ? Ik bezit goon verraderlijk karakter.
Indien ik juist raad, is die „arme monnik" de Generaal Overste
der Broeders van het Kruis, uit wier geheimzinnige orde gij
ontslagen werdt, om eene overtreding der discipline. Welk
kwaad ligt or in, dat ik dit zou weten ?"
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El-Rami's hand balde zich en in zijne oogen kwam die donkere, vreeselijke blik, dien Feraz had leeren duchten, maar zijne
stem was zeer kalm.
„Wie vertelde je dat ?" vroeg hij.
„Een der monniken van Cyprus deed dat, al lang geleden,
toen ik uw boodschap ging overbrengen," antwoordde Feraz.
„Hij sprak over uwe wijsheid, over uwe macht, uwe schitterende gaven, met een oprecht leedwezen, dat gij, ter wille van
eene kleine zaak, waarin gij uw hoogmoed niet hadt willen
buigen, opgehouden hadt in aanraking te zijn met hunne verschillende centrums van werkzaamheden over alle deelen van
het wereldrond. Dat was al wat hij zeide en meer weet ik
niet."
rustig. „Zoo ik
„Je weet volkomen genoeg," zeide
niet langer deelnemen kan aan hunne wijze van werken, heb
ik toch veel verdere inzichten gewonnen dan zij, alien, — het
spijt mij je niet aanstonds de waarheid te hebben gezegd, —
het is hun opperste leider, die hier morgen komt. Zonder twijfel,"
en hij glimlachte met een gevoel van triomf: „zonder twijfel
zoekt hij naar nieuwe kennis, zooals ik alleen hem die verschaffen kan."
„Ik meende," zeide Feraz op gedempten, half vreesachtigen
toon, „dat hij een diergenen was, die de wijsheid der engelen
bezitten ?"
„Indien er engelen *n!" sprak El-Rami, met lets als geringschatting : „Hij is alleen wijs in geloof, hij gelooft en stelt
zich voor en er valt niet te ontkennen, dat hij een zonderlinge
macht verkregen heeft door de eenvoudigste middelen maar
ik — ik bezit geen geloof! Ik tracht te beu4zen; ik arbeid om
te weten en mijne macht is even groot als de zijne, ofschoon
op verschillende wijze verworven."
Feraz antwoordde niet, maar zette zich neder aan de piano
en liet zijne vingeren over de toetsen glijden op eene droomerige
wijze, die als de verwijderde echo van eon kabbelenden bergstroom klonk. bleef een oogenblik wachten en toeluisteren daarna keek hij op zijn horloge — het begon laat
to worden.
„Goeden nacht, Feraz," zeide hij op vriendelijken toon : „ik
zal vanavond niets moor behoeven. Ik begeef mij aan het work."
„Goeden nacht," antwoordde Feraz met even groote vriendelijkheid, terwijl hij voortging • met spelen. Zijn brooder opende
on slot zachtjes de deur; hij was verdwenen.
Zoodra hij zich alleen beyond, drukte Feraz de pedale van
zijn speeltuig, zoodat de muziek in rijke salvo's van tonen
door het vertrek schalde akkoord op akkoord rolde op grootsche
wijze voort on zoete, trillende tonen kwamen van onder zijne
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vlugge toppen te voorschijn, terwijl hij luid, met eene men geling
van teederheid en triomf, sprak:
„Vergeten! Ik zal nooit vergeten! Vergeet men de bloemen,
de vogelen, het maanlicht, den klank van een liefelijk lied? Is
de wereld zoo schoon, dat ik het mooiste wat zij bevat nit
mijn geheugen zou missen? Neen ! Dat geheugen moge mil
begeven voor duizenderlei dingen maar ook al moge ik gefolterd, gekweld, verward worden door droomen, overtuigd door
phantasieen, nooit zal ik den naam vergeten van ..."
Hij hield plotseling op, — in zijne oogen kwam eene uitdrukking van smart en ontzetting zijne handen vielen met
een luiden wanklank op de piano nOer, hij blikte verbaasd en
angstig om zich heen.
„De naam ... De naam!" mompelde hij heesch : „de naam
van eene bloem, van een engel, de zoetste naam, dien ik ooit
hoorde! Hoe komt dit? Ben ik krankzinnig, dat mijne lippen
weigeren hem te uiten ? De naam — de naam van ... Mijn
God! mijn God! 1k heb hem vergeten!"
En van zijn stoel opspringende, stond hij een oogenblik verzonken in sprakelooze woede, ongeloof en schrik, zich daarna
weder nederwerpende, verborg hij het gelaat in de handen.
Zijne gansche gestalte beefde van ontzag en vrees voor de
geheimzinnige kracht van El-Rarni's onoverwinnelijke macht,
die, hij gevoelde het, hem gedwongen had te vergeten wat hij
zich het liefst wenschte te herinneren.
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HOOFDSTUK XVII.
In Lilith's kamer was alles stil. Zaroba zat daar ineengehurkt
in wat haar geliefkoosde en gewone hoek scheen te zijn, bezig
met het ingewikkelde draadwerk, dat zij met zooveel vlugheid
weefde. De lamp brandde beide'', de lucht was vervuld van de
geuren van wierook en rozen en zelfs geen klank van een
onderdrukten zucht of zachte ademhaling bewoog de diepe,
bijna gewijde stilte van het vertrek. De in trance verzonken
Lilith zelve, bleek maar schoon, lag kalm en roerloos als altijd
tusschen de glanzende satijnen kussens harer kostbare legerstede en vlak boven haar waren de purperkleurige draperieen,
welke de wanden en zoldering bedekten, ter zijde getrokken,
om licht binnen te laten door de opening van een vroeger
verborgen venster, waardoor men een of twee sterren nevelachtig aan den hemel kon zien flikkeren. Door de lucht aangetrokken, was een witte mot naar binnen gevlogen en fladderde
thans vermetel en doelloos om de lamp , maar van lieverlede
nam zij een lager en minder gewaagde vlucht, om zich eindelijk
neer te zetten op een glinsterend hoekje der kussens, welke
Lilith's hoofd ondersteunden. Aldaar bleef het broze insect
uitrusten, nu eens de fluweelachtige, witte vleugelen uitspreidende, ze dan weder dicht toevouwende en de teere voelhorentjes uitstrekkende, om de glansrijke stof, waarop het zich
op zijn gemak beyond, aan te raken en te betasten, maar
zonder zich te bewegen van de plaats, die het blijkbaar voor
zijne nachtrust uitgekozen had. Eensklaps en zonder eenig
gedruisch, trad binnen. Hij trad vlak op het bed toe
en keek met levendige, bijna hartstochtelijke ontroering het
slapende meisje aan. Zijn hart klopte ontstuimig. eene zonderlinge aandoening had zich van hem meester gemaakt en voor
eenmaal was hij buiten staat zijne eigen gevoelens te ontleden.
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Dichter en dichter boog hij zich over Lilith's heerlijke gestalte,
aarzelend en met eene zekere minachting voor zichzelven, nam
hij -een glanzende vlecht op van haar prachtig haar en bekeek
haar vol nieuwsgierigheid, als ware zij lets nieuws, vreemds
of onnatuurlijks geweest. De kleine mot, die daardoor gestoord
werd, vloog van het hoofdkussen weg en fladderde geheel verschrikt om zijn hoofd rond en El-Rami sloeg haar vermetele
vlucht gade, toen zij op nieuw de noodlottig betooverende lamp
naderde. Zijne oogen waren peinzend en werktuigelijk streelde
hij nog altijd Liliths zachte lokken, die hij tusschen de
vingeren hield.
„In het licht 1" fluisterde hij : „In het hart zelf van het licht!
Midden in het vuur I Dat is het einde van alle eerzucht : zich
op vleugelen te verheffen en dan te duiken -- in het gloeiende,
brandende centrum der Schepping — en te sterven door onze
stoutheid. Is dat alles ? Of ligt er meer achter ? Dat is de
vraag, — wie kan haar beantwoorden ?"
Hij zuchtte diep en boog zich dichter over de legerstede, tot
de zachte, nauw merkbare ademtocht van Lilith warm als eene
liefkoozing zijn wang beroerde. Oprnerkzaam, zooals men de
onderdeelen van een vogel of eener bloem zou bestudeeren, zag
hij die lippen aan, hoe fijngebogen, hoe koraalrood zij waren,
— en welk een teere rozenkleur, als de blos van een rosen
zonsopgang op witte bloemen, was de tint, die over haar gelaat
verspreid lag tot daar waar de lange wimpers zich omkrulden ;
want daar waren zachte schaduwen te zien ; — schaduwen
die licht deden vermoeden, het licht dat branden moest in die
fraaigesloten oogen. Hij zag ook het reine, gladde voorhoofd,
waarover kleine krulletjes haar liefelijk ineengestrengeld waren.
En dan die wondervolle rijkdom van het haar zelf, dat als
tweelinggolven van goud aan weerszijden licht verspreidde.
Het was alles even schoon, een zeldzaam juweel door de Natuur
vervaardigd; — een meesterstuk van vorm en kleur, dat zonder
hem, El-Rami, lang voor dezen vergaan zou zijn tot onoogelijke
asch en beenderen in een eenzaam graf, haastig gedolven in
het zand van Syrie's woestijn. Hij was bijna, zoo niet geheel,
de schepper van die warme, zoo dan al onnatuurlijke levenskracht, welke vloeide door die azuurblauwe aderen met hunne
fijne vertakkingen. Hij, evenals de Christus van Galilea, had
eene doode tot leven opgewekt ; en indien hij dat verkoos, kon
hij zeggen wat de Meester tot de dochter van Jail -us gesproken
had „Meisje, sta op !" en zij zou hem gehoorzamen, zij zou
oprijzen en loopen, en glimlachen en spreken en nederblikken
op de wereld, — indien hij 't verkoos ? Het zelfbewustzijn van
den Wil gloeide in zijne hersenen ; de hoogmoed van macht,
de majesteit zijner hem bekende kracht deed zijne polsen heftig
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kloppen van een zegepraal grooter dan die van eenigen koning
of keizer, en hij zag de in trance verzonken schoone gestalte aan, zelf in een trance, en zonder er zich rekenschap
van to geven, dat Zaroba haar hook verlaten had en nu
naast hem stond, zijn gelaat in hartstochtelijke en vragende
spanning bestudeerende. Eerst toen hij zich tegen wil en dank
ophief uit nne gebogen houding, zag hij hoe zij hem aanstaarde
en fronste hij de wenkbrauwen. Hij gaf haar den gewonen
gebiedenden wenk de kamer te verlaten, een wenk dien zij
gewoon was te verstaan en te gehoorzamen maar ditmaal
bleef zij roerloos staan, de oogen strak op hem gericht.
„De overwinnaar zal overwonnen worden, El-Rami Zaranos,"
sprak zij langzaam, op de slapende Lilith wijzende : „de zegevierende meester over de onuitsprekelijke machten zal nog
omvergeworpen worden ! Het werk is begonnen de kleine
zaadkorrel wordt in de aarde geiegd, de groote oogst zal worden
binnongehaald ! Want zelfs in de geschiedenis des Hemels
stonden zekere trotsche engelen op, om to strijden voor het
bezit van oppermajesteit en macht -- en zij vielen — neergeworpen in de duisternis, — onvergeven en verkeeren zij nog
niet altijd in het duister ? Zoo ook moet de hoogmoedige geest
vanen, die opstaat tegen God en de Wet van het Heelal."
Zij sprak met grooten nadruk en eene zekere waardigheid
van houding, die nog .meer kracht aan hare woorden bijzette
maar El-Rami's ondoordringbaar gelaat gaf geen blijk haar
gehoord of verstaan te hebben. Hij herhaalde slechts zijn wenk
om haar heen te zenden en ditmaal gehoorzaamde Zaroba hem.
Haar wild gewaad om zich heen wikkelende, verwijderde zij
zich, doch met merkbaren tegenzin, de fluweelen portiere slechts
heel langzaam achter zich dicht latende vallen on tot het
laatste oogenblik de donkere, ingezonken oogen gevestigd
houdende op El-Rami's gelaat. Zoodra zij verdwenen was, sprong
hij toe op de gordijnen, welke eon zware dour verborgen, die
de kamer van het voorvertrek scheidde en sloot en grendelde
doze af, daarna keerde hij terug naar de legerstede on ging
or toe over, volgens zijn gewone methode, door zijn wil den
zwervenden geest van zip „sujet" tot spreken to dwingen.
„Lilith ! Lilith !"
Evenals te voren, moest hij wachten eerdat hem eenig antwoord werd gegund. Ongeduldig kook hij op de klok en telde
langzaam honderd slagen.
„Lilith !"
Zij wendde zich naar hem otn, glimlachte en fluisterde lets;
hare lippen bewogen zich, maar wat zij uitte drong niet door
tot zijne ooren.
„Lilith ! Waar zijt gij ?"

124
Ditmaal weerklonk de stem volkomen duidelijk, ofschoon zacht.
Dicht bij u, met uwe hand op de mijne."
El-Rarni was verbaasd. Het was waar, dat hij hare linkerhand
in de zijne hield, maar nooit te voren had zij gezegd, dat zij
eene menschelijke aanraking voelde.
„Kunt gij mij dan zien ?" vroeg hij eenigszins bezorgd.
Het antwoord klonk treurig.
„Neen. Ik ben omgeven van heldere lucht en de luchtkleuren —
meer niet."
„Zijt gij alleen, Lilith ?"
0 ! welk een zucht ontsnapte er aan hare borst !
„Ik ben altijd alleen !"
Hij hoorde haar met iets als wroeging aan. Zij had reeds
vroeger over eenzaamheid geklaagd en hij wenschte haar niet bij
die gedachte te doen stilstaan. Daarom haastte hij zich te zeggen :
„Vertel mij waar gij geweest zijt, Lilith, en wat gij hebt
aanschouwd."
Een minuut of twee heerschte er stilte en bewoog zij zich
onrustig.
„Gij hebt mij bevolen de Hel voor u te zoeken," mompelde
zij eindelijk : „Ik heb gezocht, maar ik kan haar niet vinden."
Wederom zweeg zij alvorens voort te gaan.
„Gij hebt van een zonderling iets gesproken," zeide zij : „eene
plaats van kastijding, van foltering, van duisternis, van afgrijzen
en wanhoop, — zulk eene sombere vlek is er niet op heel ,de
mooie Schepping van God. In al de gouden sferen der verste
sterren vind ik geen straf, of pijn, of duisternis. Ik kan niets
ontdekken behalve schoonheid, licht en — Liefde !"
Het laatste woord werd heel zacht geuit en klonk als een
muzieknoot, zoet doch verwijderd.
El-Rami luisterde verwonderd toe en in zekeren zin teleurgesteld.
! Lilith, geef acht op wat gij zegt !" riep hij niet zonder
drift uit : ,Geen pijn Geen straf ? Geen duisternis ? Dan is
deze wereld de Hel en weet gij er niets van ?"
Terwijl hij dit zeide, bewoog zij zich rusteloos op hare
kussens. Plotseling, tot zijne verbazing, zette zij zich uit eigen
beweging overeind en ging voort met spreken, hare woorden
met zeldzamen nadruk en klem uitende, maar de oogen steeds
gesloten houdende en hare linkerhand in de zijne.
„Ik ben genoodzaakt u mede te deelen wat ik weet," zeide
zij : „maar buiten staat u te vertellen wat onwaar is. In God's
plan vind ik geen kwaad, — geen kastijding, geen dood. Indien
dergelijke zaken bestaan, moeten zij alleen in uwe wereld zijn, —
moeten zij het werk van den Mensch en door den Mensch
bedacht zijn."
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„Het werk van den Mensch, door hem bedacht?" herhaalde
El-Rami: „En wat is de mensch ?"
„God's engel!" antwoordde Lilith snel : „Met God's eigen
hoedanigheid: het bezit van den Vrtien Wil. Evenals zijn Maker,
schept hij hij verwoest ook, wat hij verkiest te doen wil God
niet verhinderen. Daarom, indien de Mensch het Kwaad sticht,
moet het Kwaad bestaan tot de Mensch zelf het vernietigt."
Dit was een diep en zonderling gezegde en El-Rami bepeinsde
het zwijgend.
„In de sferen waarin ik rondzwierf," ging Lilith zachtkens
voort: is geen kwaad. Zij die in gindsche schoone streken de
Makers van het Leven zijn, zoeken alleen wat rein is. Waarom
zou pijn bestaan of zonde gekend worden? Dat 15egrijp ik niet."
„Neen," sprak El-Rami bitter: „Gij verstaat dat niet, omdat
gij zelf daartoe te gelukkig zijt, — geluk ziet nergens gebreken
in. 0! gij zijt te ver van de aarde heengezworven en gij vergeet !
De band, welke u aan deze planeet ketent is te broos, — gij
hebt de aanraking met smart verloren. Ik wilde dat ik u mijne
gedachten kon laten voelen want, Lilith, God is wreed, niet
barmhartig ... God en God alleen is aansprakelijk voor den
last van droefenis, die op het heelal drukt en voor het zware
leed der dingen bestaat noch reden, noch geneesmiddel."
Lilith zonk weer terug in eene liggende houding, hare lippen
droegen een glimlach.
„O! arme, blinde oogen !" fluisterde zij: „Droevige oogen, die
zoo vermoeid zijn, te vermoeid om het licht te verdragen!"
Hare stem was zoo vol pathos, dat hij opschrikte door de
zachtheid zelve daarvan. Zitin hart sprong wild op in hem en
scheen daarna bijna stil te staan.
„Beklaagt gij mij?" vroeg hij op onvasten toon.
Zij zuchtte: „Ik beklaag u," gaf zij ten antwoord : „ik beklaag mijzelve."
Bijna ademloos vroeg hij : „Waarom?"
„Omdat ik u niet zien kan, omdat gij mij niet kunt zien.
Zoo ik u zien kon — zoo gij mij kondet aanschouwen zooals
ik ben, dan zoudt gij alles weten, alles verstaan."
„Ik zie u, .Lilith," zeide hij: „ik houd uwe hand omsloten."
„Neon — niet mijne ware hand," antwoordde zij : „slechts
hare schaduw."
Instinctmatig keek hij naar de fijne vingeren, die in zijn
palm lagen, met hunne rose toppen en zoo warm. Alleen de
„schaduw" van eene hand! Waar was dan de ware ?"
„Zij zal verdwijnen," hernam Lilith : „zooals alle schaduwen :
maar ik zal blijven — niet bier, niet bier, maar elde - s Wanneer
zult gij mij laten goon ?"
„Waarheen wenscht gij te gaan
vroeg hij.
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„Tot mijne vrienden," gaf zij snel en vol verlangen ten antwoord „Zij roepen mij vaak ik hoor hunne stemmen zingen :
„Lilith ! Lilith !" en somtijds zie ik dat zij mij wenken — maar
ik kan ze niet bereiken, waarom wilt gij cnij• hier zoo lang
onbemind houden ?"
Hij beefde en aarzelde, zijne donkere oogen op het teer
gelaat, dat, in weerwil van zijne schoonheid, voor hem slechts
als het beeld was eener Sfinx, die voor altijd weigerde haar
raadsel op te lossen.
„Is het naar liefde, dat gij hunkert, Lilith?" vroeg hij langzaam : „En welke is uwe gedachte, of droom, omtrent liefde?"
„Liefde is geen droom," antwoordde zij: „Liefde is werkelijkheid, Liefde is Leven. Ik leef nog niet ten voile; ik zweef in
het Tusschenrijk, waar de geesten zwijgend en alleen wachten."
Hij zuchtte: „Dus zijt gij bedroefd, Lilith?"
„Neen, ik ben nooit bedroefd. Er is licht in mijne eenzaamheid en de heerlijkheid van God's schoonheid heerscht daar
overal."
El-Rami blikte neer op haar, terwijl eene uitdrukking als van
wanhoop zijne eigen trekken verduisterde.
„Zij neemt hare vlucht te ver, te ver," fluisterde 141 ontmoedigd bij zich zelven: „Hoe kan ik redeneeren over deze onbestemde en verheven woorden? Ik kan hare vreugde niet
verstaan, zij kan mime smart niet vatten. De taal des Hemels
is blijkbaar onbegrijpelijk voor menschelijke ooren. En toch Lilith !" riep hij andermaal op bijna heerschzuchtigen toon :
„Gij spreekt van God alsof gij Hem kendet. Maar ik — ik ken
hem niet, ik heb Zijn bestaan niet bewezen vertel mij van
Zijne gestalte, hoe Hij schijnt, — zoo gij waarlijk de macht
daartoe bezit."
Zij bewaarde het stilzwijgen. Hij bestudeerde nitvorschend
haar rustig gelaat, de glimlach daarop was in voile waarheid
goddelijk.
„Geen antwoord!" sprak hij met eenige spotterij: „Natuurlijk!
Welk antwoord zou daarop zijn? Welken vorm of schijn zou
eene loutere reusachtige Kracht bezitten, die zonder oogmerk
schept en zonder noodzakelijkheid verwoest?"
Terwijl hij aldus bij zich zelven sprak, bewoog Lilith zich
en wierp hare witte armen als in vervoering omhoog, ze daarna
weer langzaam tot een gevouwen houding achter het hoofd
latende neervallen.
„Voeg bij de zeven bekende muziektonen nog zeventig
millioen andere," zeide zij, „en laat haar de zoetste melodieen
voortbrengen, zij zullen nog slechts eene zwakke echo uitmaken
van God's stem ! Paar aan al de schakeeringen van glansrijke
kleur, aan al de lijnen der edelste gedaante, de heerlijkheid
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van eeuwige jeugd, eeuwige goedheid, eeuwige vreugde, eeuwige
macht en nog zal men in geen taal of zang de schoonheid van
onzen God kunnen weergeven ! Uit zijn blik straalt het licht
voort; uit Zijne tegenwoordigheid stroomt harmonie ; wanneer
Hij zich door het Luchtruim beweegt, worden groote werelden
geboren en op Zijn bevel groeien planeten evenals bloemen.
0 ! Hem te zien voorbijgaan te midden van de sterren !"
Zij brak plotseling af en slaakte een diepen zucht, als van
loutere verrukking, maar de schaduw op El-Rami's trekken
werd nog donkerder.
„Gij leert mij niets, Lilith," sprak hij droevig en ietwat
streng: „gij spreekt over hetgeen gij ziet of meent te zien
maar gij kunt mij niet van de waarheid daarvan overtuigen."
Haar gelaat werd bleeker ; de glimlach verdween van hare
lippen en heel haar teere schoonheid scheen to bevriezen tot
eene koude, ernstige strakheid.
.,Liefde brengt geloof voort," zeide zij. „Waar wij niet lief
hebben, twijfelen wij. De twijfel doet het kwaad geboren worden
en het kwaad kent God niet."
,.Alledaagsche praatjes, bij mijn leven Niets anders dan
dat !" riep El-Rami bitter uit. „Zoo doze half-vrijgemoaakte geest
niets moor kan doen dan to babbelen over dezelfde oude wetten
on plichten, welke onze predikers ons onderwijzen, dan is mijn
work inderdaad vruchteloos. Maar zij zal mij niet aldus teleurstellen !" en zich over Lilith's gestalte heenbuigende, wikkelde
hij hare armen uit de gemakkelijke houding, waarin zij gevouwen waren, nam toen hare handen in de zijne en, zich
den rand van hare legerstede nederzettende, vestigde hij de
brandende oogen op haar, als zocht hij met hun vurig, bijna
wreed licht tot op de diepte haars harten door to dringen.
„Lilith !" gebood hij, „spreek in duidelijke woorden, opdat ik
u ten voile zou verstaan. Gij zegt dat or goon hel is ?"
Het antwoord volgde vastberaden.
„Er is or geen."
„Dus moot het kwaad ongestraft blijven ?"
„Het kwaad oefent straf uit op zichzelf. Het kwaad vernietigt
zichzelf. Dat is de Wet."
„En de Profeten !" mompelde
minachtend. „Welnu!
Ga voort, zonderlinge geest ! Waarom — want zulke zaken zijn
bekend — waarom lijdt goedheid door good to zijn ?"
„Dat geschiedt nooit. Het is onmogelijk."
„Onmogelijk," vroeg
ongeloovig.
„Onmogelijk," herhaalde de zachte stem beslist. „Goedheid
sci4nt to lijden, maar zij doet dat niet. Het kwaad sch&t:
voorspoedig, maar is dat niet."
„En God bestaat ?"
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„God bestaat."
„En de Hemel dan ?"
„Welke hemel ?" vroeg Lilith. „Er zijn millioenen milli° enen
h em el en ."
El-Rami bleef peinzend zwijgef), — eindelijk zeide hij :
„God's hemel."
„Gij bedoelt God's Wereld," antwoordde Lilith rustig : „Neen,
gij wilt mij dat centrum niet laten bereiken. Ik zie haar ik
voel haar in de verte maar uw wil bindt mij gij wilt mij
niet laten gaan."
„Indien ik u gaan liet, wat zoudt gij doen ?" vroeg El-Rarni :
„Zoudt gij tot mij wederkeeren ?"
„Nooit ! Zij, die de Volmaakte Heerlijkheid binnengaan, keeren
niet terug tot een onvolkomen licht."
El-Rami wachtte — hij overdaeht andere vragen, die hij haar
stellen wilde, toen hare eerstvolgende woorden hem deden opschrikken.
„Temand noemde mij bij mijri naam," zeide zij : „Op teedere
en zachte wijze alsof hij een dierbare naam ware geweest.
hoorde de stem -- ik kon niet antwoorden — maar ik ving
haar op en ik weet dat die persoon mij liefheeft. Het gevoel
van liefde is zoet en doet uwe sombere wereld bekoorlijk
schij n en ."
El-Rami's hart begon hevig te kloppen de stem van Feraz
had haar dan toch in •haar trance bereikt ! En zij herinnerde
zich haar ! Meer dan dat : die stem had eene on bestemde aandoening van liefde overgebracht tot dat teere, etherische iets,
dat hij hare „ziel" noemde, maar waaraan hij niettemin bleef
twijfelen. Want hij was buiten staat zich met zekerheid te
overtuigen van zulk eene zaak als „Ziel". Hij was bereid alle
aandoeningen, zelfs van den meest goddelijk transcendenten
aard, toe te schrijven aan de werking van het brein alleen.
Maar hij was wetenschappelijk genoeg ontwikkeld, om te weten
dat het brein zijne gedachten aan lets moet ontleenen, lets
uitwendigs of innerlijks, — zelfs jets zoo onbestemds als een
Denkbeeld kan niet ontstaan uit wat slechts Chaos is. En dit
was het, wat hem bovenal een raadsel toescheen in zijne proefnerning met Lilith want van het oogenblik af, waarop hij haar
in deli toestand van „leven in den dood" gebracht had, waarin
zij verkeerde, had hij er zorg voor gedragen geen zijner eigen
gedachten of denkbeelden op haar over te brengen. En feitelijk
was al wat zij over God, of over een tegenwoordig of toekomstig
bestaan zeide, juist het tegendeel van wat hijzelf beweerde.
• De vraag bleef daarom : Van Waar en Hoe heeft zij hare kennis
verkregen ? Zij was slechts een mooi, onwetend, half wild
Arabisch kind geweest, toen zij (volgens de natuurwetten) stier f
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en gedurende de zes jaren, dat zij (door de wetten der wetenschap) in haar zonderlinge trance had geleefd, had haar brein
geen enkelen indruk van buiten ontvangen, terwijl zij er geen
innerlijke kon hebben gekregen, behalve de herinnering barer
kindsheil. En toch, — was zij schoon geworden boven de
schoonheid der stervelingen en sprak zij van dingen, die het
begrip van alle stervelingen te boven gingen. Het raadsel van
hare lichamelijke en geestelijke ontwikkeling scheen onoplosbaar.
Het maakte voortdurende verbazing, overpeinzing,
bezorgdheid en vreugde uit. Maar nu was er kwaad geschied.
Zij sprak van liefde, — niet van goddelijke, onpersoonlijke
liefde, zooals zij gewoon was te doen, — maar van eene liefde,
die haar eigen bestaan van eene onbestemde, aangename aandoening bewoog. Eene stem was tot haar doorgedrongen, die
nooit hare geestelijke eenzaamheid had mogen binnenglijden
en terwijl hij dit inzag werd El-Rami van een somberen toorn
vervuld. Hij poogde Zaroba's fout en de dwaasheid van Feraz
met alle mogelijke- zachtmoedigheid, geduld en vergevensgezindheid te beschouwen maar toch liet de ongekende rusteloosheid in zijn binnenste hem geen vrede. Wat moest hij doen?
Wat kon hij antwoorden op die vreemde woorden : „Het gevoel
van liefde is zoet en doet uwe sombere wereld bekoorlijk
schijnen" ?"
Onbestemd, verontrust en onvoldaan, dacht hij over de zaak
na. Hij, en hij alleen was Lilith's meester, hij gebood en zij
gehoorzaamde hem, — maar zou het steeds aldus wezen? De
onzekerheid daarvan deed zijn bloed koud worden. Verondersteld
eens, dat zij hem thans ontsnapte, na al zijne studie en berekeningen ! Hij besloot haar dien avond geen vragen meer te
doen en heel zacht liet hij de kleine fijne handen, die hij vasthield, los.
„Ga, Lilith!" sprak hij vriendelijk. „Deze wereld is somber,
zooals gij zegt. Ik wil u niet langer in haar schemerduister
houden, ga heen en rust."
„Rusten ?" zuchtte Lilith vragend: „Waar ?"
Hij boog zich over haar heen en raakte hare losse gouden
lokken bijna liefkoozend aan.
„Waar gij verkiest."
„Neon, dat mag ik niet!" fluisterde Lilith droefgeestig: „ik
heb geen keus, ik moet aan den wil des Meesters gehoorzamen."
Bij het hooren dezer woorden begon El-Rami's hart onstuimig te kloppen van triomf.
„Mtjn wil r' sprak hij, meer tot zichzelf dan tot haar : „Welk
eene kracht ! Welk een wonder ! — Mn wil!"
„Uw wil !" herhaalde zij. „Uw wil — en ook — de wil
van God !"
De ziel van Lilith.

9
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Hij schrikte op, verbaasd en besluiteloos. Die woorden had
hij niet verwacht en hij zou naar hunne beteekenis hebben
gevraagd, had hij niet op de liefelijke trekken van het meisje
eene zekere bleeke, plechtige uitdrukking ontwaard, die hij
herkende als de uitdrukking, welke stilte gebood.
„Lilith !" fluisterde hij.
Geen antwoord. Hij stond op haar neOr te blikken, terwijl
zijn gelaat strenger en donkerder dan gewoonlijk scheen door
de intense, hartstochtelijke bezorgdheid in zijne vlammende
oogen.
„God's wil !" herhaalde hij met eenige geringschatting. „God's
wil zou haar bestaan lang geleden in de woestijn vernietigd
hebben. Wat zou God's wil thans met haar verrichten, dat ik
niet gedaan heb ?"
Zijn eigenwaan scheen volkomen gerechtvaardigd en toch
wist hij zeer goed, dat er in den letterlijken zin des woords
geen vernietiging mogelijk was voor eenig atoom in het heelal.
Hij wilde buitendien de geheimzinnige redenen niet ontleden
waarom het Lot of het Toeval hem vergund had zulk eene
heerschappij over eene menschelijke ziel te verkrijgen. Liever
schreef hij het alles toe aan zijne eigene wetenschappelijke
ontdekkingen, zijn eigen geduldige en onvermoeide bekwaamheid, zijn eigen, op studie gegronde, kennis der Natuurkrachten
en hij vergat bijna, zoo niet geheel en al, het feit dat er een
Jets achter de natuurkrachten staat, dat weet en ziet, beheerscht
en gebiedt en, in vergelijking waarvan, indien hij zich daartegen
verzet, de Mensch slechts het nietigste, ellendigste strootje is,
dat ooit door een wervelwind voort werd geslingerd of gespleten.
In den regel arbeiden de mannen der wetenschap niet voor
God maar tegen Hem, -- van daar dat hunne schitterendste
nasporingen haar doelwit niet bereiken. Lieden van groot verstand gin zelden vroom want eene glansrijke ontwikkeling
brengt hoogmoed voort en hoogmoed is onvereenigbaar met
geloof en aanbidding. Volmaakte wetenschap gepaard aan volslagen gemis aan eigendunk, zou ons verschaffen wat wij
behoeven : een gezuiverden en beredeneerden godsdienst. Maar
hoofdtrek was hoogmoed, — en hij zag daar geen
kwaad in. Sterk in zijn kennis, — het kwaad durvende tarten
in het bewustzijn, dat hij bezat van zijn eigen buitengewone
physieke en verstandelijke gaven, zag hij niet in waarom hij
zich neOr zou buigen in nederige vereering voor krachten, hetzij natuurlijk of geestelijk — die hij zich bekwaam achtte in
bedwang te houden. En zijn voorhoofd klaarde weder op, toen
hij zich nog eenmaal over zijn in trance verzonken „sujet"
heenboog en met de bedaarde zorg van een geneesheer haar
pols voelde, haar temperatunr opnam en inzag dat zij voor
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het oogenblik niet meer behoefde van het vreemdsoortig elixer,
dat hare aderen van zulk eene onverklaarbare, mooie levenskracht vervulde. Nadat hij met deze waarnemingen gereed
gekomen was, verliet hij de kamer en op het oogenblik, dat
hij de fluweelen portiere achter zich dichttrok, dwarrelde
het witte motje, dat naar binnen was gevlogen om een onderkomen te zoeken voor den nacht, als een afvallend blad van
de gouden lamp af en viel op Lilith's legerstede neder, verschrompeld en dood.

HOOFDSTUK XVIII.
De volgende dag was zeer vochtig en stormachtig. Van den
ochtend tot den avond vie l de regen bij stroomen neer en er
blies een koude wind. El-Rami bleef te huis, bezig met lezen,
schrijven en het beantwoorden van eenige zijner dringendste
brieven. Een groot aantal zijner correspondenten waren hem
geheel en al onbekend, maar zij hadden niettemin geschreven
nit loutere nieuwsgierigheid, in hen opgewekt door het overdenken van zeker bock, waarop zijn naam prijkte als die van
den auteur. Dit bock was een zeer oorspronkelijk voortbrengsel
van letterkunde de critiek was er over gebelgd, omdat het
zoo weinig geleek op al wat tot daartoe nog gesehreven was.
Volgens de theorieen in zijne bladzijden aangevoerd, werd bewezen dat de IVIensch, het arme en sterfelijke wezen, een
schepsel was met bovenmenschelijke en bijna zoddelijke eigenschappen inderdaad eene streelende bewering, die wanneer zij
doordrong tot de ziel van alledaagsche zelfzuehtigen, maakte
dat dezen El-Rami-Zaranos as een bijzonder wonderbaar mensch
beschouwden en zichzelven nog grooter dan hij. Alleen het
waarlijk groote brein is ootmoedig genoeg grootheid te waardeeren en aan groote breinen heerscht een groot gebrek. De
meesten van El-Rami's eorrespondenten bezaten die lagere orde
van verstand, welke blindelings elke pas ontdekte waarheid
aanneemt als speciaal voor henzelven bestemd en volstrekt
niet voor de wereld, alsof zij waarlijk de eene of andere bijzondere en uitgelezen klasse van verheven wezens uitmaakten,
die alleen bij machte waren ware wijsheid te verstaan. „Uw
werk heeft indruk op /rtj gemaakt," schreef iemand: „zooals
het dat niet doen zal op alien, omdat ik in staat ben door te
dringen in den goddelijken geest der dingen, wat de lage kudde
niet vermag!" Alsof „de lage kudde" ook geen deel uitmaakte
van den „goddelijken geest der dingen"!
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„Ik genoot van uw boek," schreef een ander : „omdat ik een
dichter ben en de wereld, met haar laag streven en nog lagere
wensehen, wordt door mij verafschuwd en veracht!"
Het bespottelijke van een man, die zich een dichter durft
noemen en in denzelfden adem verklaart de wereld te verachten, de wereld die hem bij het leven houdt en hem alles
verschaft vat hij behoeft, schijnt nooit den geest te treffen
van zulke arme pochers eener kleinzielige ijdelheid. El-Rarni
zag er geheel afgemat uit, terwijl hij haastig eon hoop dergelijke
onoordeelkundige en zelfzuchtige epistels doorliep en ze ter
zijde wierp, orn voor altijd onbeantwoord te blijven. Er lag
voor hem iets waarlijk vreeselijks en ontmoedigends in het
nagaan der hopelooze, ongeneeselijke, volstrekte domheid van
het meerendeel der menschheid. Waar de lessen van Moeder
Natuur altijd eenvoudig en duidelijk zijn, is het inderdaad opmerkeli,jk welke lastige zijwegen en donkere kronkelpaden wij
verkiezen op te strompelen, in plaats van den mooien, open
weg in te slaan. Zoo zegt de Natuur ons, bijvoorbeeld: „Milne
kinderen, de waarheid is eenvoudig en ik ben door al mijne
krachten genoodzaakt hare openbaring bij te staan. Een Leugen
is moeielijk — ik kan er geen dulden
er zijne nieuwe leugens
toe noodig hem staande te houden,
zijne wegen zijn vol
doolhoven en raadselen, — waarom dan, o ! dwazen, wilt gij
den Leugen kiezen en de Waarheid ontduiken ? Want, hoe gij
ook arbeidt, de Waarheid moet aan het licht komen en heel
het rumoer van in verzet tredende menigten kan hare donderende stem niet doen zwijgen." Aldus spreekt de Natuur, maar
wij luisteren niet naar haar wij gaan voort hardnekkig te
liegen, in een zonderlingen waan bij machte te zijn de Eeuwige
Rechtvaardigheid te misleiden. Maar de Eeuwige Rechtvaardigheid
wordt nooit misleid, — nooit zelfs verduisterd, behalve voor
een oogwenk, zooals een voorbijgaande wolk de zon benevelt.
„Hoe gemakkelijk ware het toch alle mogelijke kwaad te
vermijden," dacht thans, terwijl hij zijn papieren wegschoof en twee of drie wide boekdeelen tot zich trok : „Hoe
licht kon men gelukkig, vrij van zorgen, ziekte en alle denkbare uitwendige en innerlijke ellende leven, indien wij slechts
dien eenen regel : Zelfverloochening, toe konden passen. Alles
ligt daarin opgesloten en de etherische Lilith kan wel gelijk
hebben in hare verklaring, dat er geen Kwaad bestaat, tenzij
wij het zelf scheppen. Minstens de helft der smarten in deze
wereld zou vermeden kunnen worden, zoo wij dat verkozen.
Schulden, bijvoorbeeld, die knagende zorg, ontspruiten altijd
uit het leven boven zijne middelen waarom dan boven zijne
middelen te leven ? Waartoe? Om uit te blinken ! Uit lage
ijdelheid! Uit dorst naar weelde ! hit luiheid ! Tegen al deze
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dingen laat de hemel zijn eeuwigdurenden banvloek hooren.
Laat ons vervolgens lichaamspijn en ziekte nemen ; hierin ook
is het Eigen 1k de schuldige: het zich overgeven aan onmatigheid, zinnelijke lusten, — het huwelijk van zwakke of zieke
lieden, — alle eenvoudige oorzaken, waaruit onberekenbaar
kwaad voortspruit. De schikkingen der Na tuur zip] alle zoo
duidelijk en onmiskenbaar en toch dwalen wij steeds van
onzen weg af, om moeielijkheden te vinden of te bedenken.
De pachter pruttelt en schrigt brieven aan de couranten, wanneer
zijne knollenvelden overrompeld worden door wat hij een „vervloekte pest" gelooft, in den vorm van motten of rupsen en
wil in het geheel niet weten van het feit, dat deze insecten
steeds om de eene of andere wijze reden verschijnen, welke
hij, verdiept als hij is in zijne eigen onmiddellijke, kleingeestige
belangen, niet waardeeren kan. Zijne knollen worden opgegeten,
dat is alles waar hij aan denkt of zich om bekommert ; maar
zoo hij wist, dat diezelfde knollen eene bijzondere microbe
bevatten, eon vergif voor het menschelijk leven, een kiem van
typhus, cholera of lets dergelijks, uit den grond opgetrokken
en gereed zich in het bloed van vee en menschen voort te
teelen en dat doze insecten, waarover hij klaagt, de boden
zijn, door de Natuur uitgezonden om de plaag volkomen in
hare wording to vernietigen, zou hij misschien met zijne klaagliederen ophouden, om zich to verbazen over zulk eene voorzorg, door de elementen genomen tot het behoud van zijn
onwaardig en onwetend wezen. Onze vloek van onwetendheid
is raadselachtig en zou ons soms tot waanzin kunnen brengen ;
maar het is blijkbaar eon waar gezegde dat de „zonden der
vaderen op de kinderen worden bezocht," want de misslagen
van heele geslachten leven nog voort in ons blood on onze
beenderen."
Hij doorbladerde lusteloos het eerste voor hern liggende book;
zijn geest was niet tot studie bekwaam on zijne aandacht werd
afgeleid. Hij peinsde over Feraz, met wien hij den ganschen
dag ter nauwernood een woord had gewisseld. Hij was in goon
enkel opzicht to kort geschoten in zijn diensten, want snelle
en hoffelijke gehoorzaamheid aan de wenschen zijns brooders
had den jongeling steeds tot zelfs in zijn eenvoudigste daden
gekenmerkt ; maar or was tusschen hen lets gedwongens ontstaan, dat zij vroeger goon van beiden gekend hadden. Feraz
gedroeg zich nu met eon statige, doch weemoedige hooghartigheld ; hij deed denken aan eon jongen, met ketenen beladen
prins, die, eon gevangene zijnde, zich met stiptheid en onderwerping van zijn kerkerarbeid kwijt, als eene zaak van plicht
en tucht. Het was zonderling, dat El-Rarni, die, zooals hij zich
verbeeldde, zich gepantserd had tegen elk teeder gevoel, thans
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de onstuimige vertrouwelijkheid en de hartelijkheid miste,
waarmede zijn jonge broeder hem voorheen had behandeld.
„Alles verandert," dacht hij neerslachtig. „Alles moet veranderen, dat spreekt van zelf en niets is zoo wisselvallig als
de stemming van een knaap, die nog geen man is, maar op
het punt staat dat te worden. En ten opzichte van Feraz heeft
mijne macht hare grenzen bereikt. Ik weet geheel en al wat
ik met hem doen kan en wat niet. Het is hier het geval : „Tot
hiertoe en niet verder." Nu, hij moet zijn eigen levensweg
kiezen ; laat hij het slechts niet wagen zich op 99,4n weg te
plaatsen, of zich te bemoeien met ni,n werk ! 0 ! er is niets,
dat ik niet doen zou ."
Hij brak beschaamd all; het bloed steeg hem in een donkeren
blos naar het gelaat en hij balde onwillekeurig de hand. Zich
rekenschap gevend van de gedachte, die bij hem was opgeweld,
voelde hij een oogenblik een rillende afschuw van zichzelven.
Hij wist, dat op den bodem zijner natuur genoeg ongetemde
woestheid overbleef, om hem in staat te maken het leven van
zijn jongeren broeder uit diens borst te rukken, mocht hij
zich vermeten hem in den weg te treden of hem in zijn werk
te dwarsboomen. Het bewustzijn hiervan deed het koude zweet
op zijn voorhoofd paarlen en hij beefde.
„0 ! ziel van Lilith, die geen kwaad kunt verstaan !" riep hij
uit : „Van waar is deze booze gedachte tot mij gekomen ?
Deed het kwaad, dat in mijzelven ligt, haar ontstaan ? En
schuilt dezelfde bittere gal, die het bloed van Kahl op deed
bruisen, in de diepten van mijn wezen, tot de gelegenheid het
noodlottige uur aangeeft ? Retro me Sathanas I Alles wel beschouwd lag er toch iets in de oude geloofsbegrippen : de
vrome afschuw van een duivel, — want er is een duivel, die
oI aarde ronddoolt, en zijn naam is Mensch !"
Illj stond op en liep ongeduldig door het vertrek op en neer.
Hoe lang scheen de dag en met welk een naargeestige volharding joeg de regen tegen de vensters ! Hij keek op straat ;
er was geen voorbijganger te zien ; eene natte, nevelachtige
grauwheid vervulde de atmosfeer en maakte alles leelijk en
somber. Hij keerde terug tot zijne boeken en begon thans de
bladzijden om te slaan van het Arabische boek, waarin Feraz
zich zoo onwijs verdiept had, om daaruit een kruimpje van
wetenschap op te halen, dat hem, evenals alle onvolledige
kennis, slechts ontevredenheid had geschonken.
„Al deze oude proefnemingen der Egyptische priesters waren
eenvoudig genoeg," prevelde hij onder het lezen : „Zij bezaten
een geheim der wetenschap : de kunst de tallooze atomen,
welke de lucht vervullen, onder een vorm te brengen. Die zaak
is zoo gemakkelijk en natuurlijk, dat ik veronderstel, dat er in
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vroeger eeuwen een zekere toestand van het atmosfeer moet
zijn geweest, die uit zichzelf de atomen schiep ; — van daar
de voorstellingen van nimfen, dryaden, saters en watergeesten ;
die tijdelijke gedaanten, welke voor eenige oogenblikken het
verbaasde menschelijke oog verblindden en daardoor stof gaven
tot al de legenden. Atomen een vorm te geven zooals de beeldhouwer een vorm verleent aan klei, is slechts een werk van
chemie, eene aardige proefneming — en toch welk een wonder
zou het nog altijd toeschijnen aan de onwetende menigte !"
Hij opende eene lade zijner schrijftafel en nam daaruit een
doos gevuld met roode poeder en twee fleschjes, waarvan het
eene dwergachtige korreltjes bevatte van eene glinsterende
groene kleur, als kleine smaragdjes en het andere een licht
amberkleurig vocht inhield. Hij glimlachte bij het bekijken
dezer dingen en wierp daarop een blik door het venster op den
don keren, regenachtigen namiddag.
„Om den tijd te verdrijven, waarom niet?" vroeg hij halfluid:
„Zelfs in wetenschap heeft men nu en dan eene verstrooiing
noodig."
Hij plaatste nu een weinig van de roode poeder in eene
kleine bronzen coupe en stak haar aan. Onmiddellijk steeg er
een dichte rook op, welke de kamer vervulde met een wolk,
waaruit een doordringende geur opsteeg en waarin zijne eigen
gedaante nauwelijks te onderscheiden vie]. Vijf of zes der
groene korreltjes werden daarop door hem in dien rook geworpen ; zij losten zich op in het vallen en versmolten daarin.
Ten slotte wierp hij eenige droppels van het amberkleurige
vocht omhoog. De uitwerking was buitengewoon en zou ongeloofelijk zijn voorgekomen aan elken toeschouwer ; want in
de wolk werd langzaam een rose-achtige gedaante zichtbaar,
eene gedaante omringd als van een krans van lichtstrepen en
regenboog-gloed. In het eerst nog vaag, maar weldra duidelijker
wordende, verkreeg zij schijnbare vastheid en zweefde bijna
tot den grond ; daarna weder omhoog rijzende, wiegde zij zich
luchtig als een zwevende veder op zijde op den dichten neve],
die de lucht vervulde. In vorm geleek deze „samensmelting
van atomen" zooals El-Bann haar noemde, een meisje in den
bloei der jeugd. Hare golvende lokken, hare schitterende oogen,
hare glimlachende lippen, vielen alle duidelijk te onderscheiden;
maar dat zij slechts een phantastisch beeld en een schepsel
van de wolk was, werd spoedig merkbaar, want nauwelijks
had zij zich vertoond in al hare lachende schoonheid, of zij
versmolt weder en verdween als een droom in het niet. De
rookwolk werd dunner, tot zij zoo volkomen wegstierf, dat er
niets van overbieef dan een lichtblauwe kring, die even goed
uit een sigaar omhoog gezonden had kunnen worden. Op
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gemakkelijke wijze in zijn armstoel geleund, had El-Ra,mi de
geheele ontwikkeling en uitslag zijner „proefneming" met eenige
belangstelling en vermaak gevolgd.
Hoe bewonderenswaardig worden de schoonheidslijnen altijd
behouden bij deze effecten," zeide hij bij zichzelf toen zij afgeloopen was : „en welk een vermogen zou ik bijeen kunnen
garen met dat eene voorbeeld van Concentratie der atomen,
indien ik verkoos als een stichter van Wonderen door te gaan.
Mozes was een ingewijde in deze soort dingen zoo ook was
een zekere Egyptische priester, Borsa van Memphis genaamd,
die juist, dank zij deze zelfde mooie chemische proef als goddelijk werd beschouwd door het yolk, tot koning werd uitgeroepen en overladen met rijkdom en eer. Die beste en zeer
sluwe Borsa ! Maar wij — wij oordeelen niemand „goddelijk"
meer in onze dagen, niet eens meer God, — want men veronderstelt dat Hij slechts het stuk gist is, dat in het deeg
van het stof werkt, ofschoon het altijd eene vraag zal blijven
waarom or eenig gist of eenig deeg bestaat."
Hij geraakte in eene peinzende stemming, die hem ten slotte
de pen op deed nemen en tal van bladzijden werden nu door
hem met klein schrift bedekt. Feraz trad op het gewone uur
met het avondeten binnen. Zijne brooder hield toen pas met
arbeiden op en deelde het maal met den jongeling, opgewekt
met hem pratende, ofschoon hoofdzakelijk over alledaagsche
dingen en behendig alle zinspeling ontduikende op onderwerpen,
die hadden kunnen leiden tot het vermeerderen van Feraz'
blijkbare zwaarmoedigheid. Op een gegeven oogenblik vroeg hij
hem vrij kortaf waarom hij dien dag geen muziek had gemaakt.
„Ik weet het niet," antwoordde de jonge man op korten toon :
Ik schijn de muziek to hebben vergeten, gelijktijdig met andere
dingen."
Hij sprak met een bedoeling
lachte, gerustgesteld
on verruimd van hart. Die „andere dingen" beteekenden den
naam van Lilith. Zijn wil was or dus in geslaagd dien uit het
geheugen zijns broeders to verbannen. Zijne oogen fonkelden
en zijne stem verkreeg eon nieuwen rijkdom en warmte van
gevoel, toen hij vriendelijk zeide :
„Ik geloof niet, FOraz, ik geloof niet dat je de muziek vergeten kunt hebben. Zij is volstrekt niet lets, dat buiten je
staat, zij maakt deel uit van jezelven, eon liefelijk deel van je
leven, dat je niet gaarne missen zoudt. Hier is je kleine verwaarloosde vriendin," en opstaande nam hij uit eon foudraal
eene prachtig bewerkte mandoline, met parelmoer ingelegd
„de hove oude luit, — want eene luit is zij, al zij het dan
ook gemoderniseerd, — het instrument, nog eender van vorm,
waarmede met rozen en fuchsia's omkransde jongelingen van
1/
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het oude Pompeji hunne liefdeliederen begeleidden hetzelfde,
geheel en al hetzelfde speeltuig, waarop de langharige, donkerkleurige jonkvrouwen van Thebes en Memphis hare zonderlinge,
wilde melodieen voor hare donkerlokkige, krijgshaftige koningen
tokkelden. Ik houd er meer van dan van de viool de luit
heeft zooveel bevalliger vorm wij kunnen Apollo daarmede
zien, maar het valt moeielijk zich den zonnegod voor te stellen,
zijn mooien arm leenende tot de gewrongen houdingen, door
eene viool vereischt. Speel iets, Feraz," en hij glimlachte op
innemende wijze, terwijl hij zijn broeder de mandoline in de
handen gaf : „hier," en hij maakte de plectrum los van hare
plaats onder de snaren. „Met dit ovale stukje schildpad kun je
de muziekzenuwen doen trillen die zilveren draden zullen op
je aanraking antwoorden als de snaren van het menschelijk
hart, wanneer zij bewogen worden door het tremolo van
hartstocht."
Hij wachtte, — zijne oogen waren vervuld van een vurig
licht en Feraz zag hem verbaasd aan. Welk eene stem bezat
hij ! Hoe welsprekend waren zijne woorden ! Hoe edel en vol
gedachten zijne trekken ! En welk eene bijna pathetische waardigheid werd aan zijn gelaat verleend door dat zonderlinge
sneeuwwitte haar, dat op zoo raadselachtige wijze van ouderdom
en jeugd sprak ! Arme Feraz ! Zijn hart geraakte vol, liefde en
bewondering voor zijn broeder streden met een gevoel van
gekrenkten trots en toch voelde hij zijne gekwetste eigenliefde,
zijn instinct van opstand en zijne wantrouwende teruggetrokkenheid verdwijnen onder de betoovering van El-Rami's overtuigende taal en innemende manieren. Ten einde aan zijne
eigene gevoelens te ontsnappen, boog hij zich over de mandoline
en beproefde hij met bevende hand en neergeslagen oogen
hare snaren.
„Gij spreekt van hartstocht," zeide hij op gedempten toon :
„maar gij hebt hem nooit gekend." .
„0 ! heb ik dat niet ?" en El-Ra,mi lachte even, terwij1 hij
wederom plaats nam. „Indien dat waar was, zou ik meer dan
Mensch zijn. De bliksemstraal heeft op mijn pad geflikkerd,
Feraz, dat verzeker ik je maar hij doodde mij niet en ik heb
gereed gestaan mijn bloed drop voor drop te vergieten voor
zulk een gering en onvolkomen voortbrengsel der Natuur
als . eene vrouw ! Een voorwerp van blank vleesch en zachte
lijnen en lang haar en groote oogen en een lach als het gekabbel eener fontein in onze Oostersche binnenhoven, — een
wezen met minder verstand dan een jong poesje en minder
getrouwheid dan een hond. Er zijn zeer ontwikkelde en trouwe
vrouwen, maar wij mannen kiezen dezen zelden uit wij zijn
dwazen en boeten voor onze dwaasheid. En ik ook ben in mijn
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tijd een dwaas geweest,
waarom zou je het tegendeel
meenen ? Dat is heel vleiend voor mij, maar waarom ?"
FOraz zag hem opnieuw aan en glimlachte ondanks zichzelf, maar toch aarzelend.
„Gij schijnt steeds alle aardsche aandoeningen met minachting
te behandelen," antwoordde hij ontwijkend : „en eens hebt gij
mij gezegd, dat op aarde zoo jets als liefde niet bestond."
„Dat is ook zoo," antwoordde haastig : „geen ideale
liefde, geen altijddurende liefde. In hare verhevenste, ruimste
beteekenis, behoort de Liefde tot andere planeten, — op deze
zijn hare gouden vleugelen gekortwiekt en wordt zij niets
meer dan eene gewone, lage physieke aantrekkelijkheid."
Feraz tokkelde zacht op zijne mandoline.
„Ik zag onlangs een minnend paar," zeide hij : „Zij schenen
bemelsch gelukkig."
„Waar heb je ze gezien ?"
„Niet hier. In het land, dat mij het best bekend is . . . .
mijne ster."
El-Rami sloeg hem nieuwsgierig gade, maar zeide niets.
„Zij waren schoon," ging FOraz voort : „en zij rustten samen
uit op een met bloemen overdekten oever in een hoekje van
dat mooie woud, waar men duizenden zangvogels heeft, die
zoeter kweelen dan nachtegalen. De lucht was vervuld van
muziek, de lucht van een rooskleurige pracht zij hadden de
armen om elkander gestrengeld, hunne lippen raakten elkaar
aan en toen . . . 0! toen joeg hunne vreugde mij vrees aan,
omdat . . . omdat ik mij alleen beyond . en dat zij samen
waren !"
Zijne stem trilde.
glimlach verkreeg jets medelijdends.
„Liefde op je ster is een droom, Feraz," sprak hij vriendelijk — „maar liefde hier — hier in dien staat van zaken,
dien wij werkelijkheid noemen, beteekent . . . weet je wat zij
beteekent?"
Feraz schudde het hoofd.
„Zij beteekent Geld. Ztj beteekent landgoederen en huizen
en een groote som op de bank. Hier leven de minnende paren
niet van bloemen en muziek zij hebben meer alledaagsche en
stoffelijke smaken. Liefde hier is de ontgoocheling van liefde
daarginds, in de sfeer waarvan je spreekt, kan zij wellicht
volkomen wezen."
Een plotselinge regenstroom, die, vergezeld van een windtegen de vensters kletterde, brak zijne woorden af.
„Welk een storm !" riep Feraz opkijkende uit : „En gij verwacht . . ."
Een afgemeten geklop op de voordeur deed zich op dat
oogenblik hooren en El-Rami sprong overeind. Ook Feraz stond
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op en legde zijne mandoline ter zijde. Eene nieuwe windvlaag
foot voorbij, een hevigen hagelslag medevoerende.
sprak El-Rami, op eenigszins gejaagden toon : „Het
:7 Snel
is .
je weet wie het is. Begroet hem eerbiedig, Feraz, en laat
hem aanstonds hier binnen."
Feraz verwijderde zich, en, toen hij verdwenen was, blikte
onbestemd voor zich heen met de onrustige uitdrukking
van iemand, die gaarne aan de eene of andere moeielijke
positie ontsnapt zou zijn, als hij slechts een uitweg had kunnen
vinden. Eene lichte ruling doorliep zijne gestalte en hij slaakte
een diepen zucht.
„Waarom is hij tot mij gekomen ?" prevelde hij : „Waarom
zoekt hij, na al deze jaren van volstrekt stilzwijgen en onverschilligheid, mij thans op ?"
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HOOFDSTUK XIX.
In eene houding, veeleer van onderwerping dan van verlangen, stond hij luisterend te wachten. Hij hoorde de straatdeur
openen en weder sluiten daarop volgde een korte stilte en
toen weerklonk er een vaste voetstap in de vestibule en vertoonde Feraz zich op nieuw, om met diepen eerbied een man
binnen te aten, van statige lengte en vorstelijke houding,
gehuld in een zwaren reismantel, waarvan de kap geheelen
al over het hoofd was gehaald en zijne trekken verborg.
„Wees gegroet, El-Rami Zaranos," sprak eene klankrijke,
welluidende stem : „Dit is dus het weder, waarop eene Engelsche
Meimaand ons vergast ! Nu, het zou slechter kunnen zijn, maar
ook zeer zeker beter. Ik zou mijzelf van dit „geleende goed"
in het voorhuis hebben ontdaan, had ik slechts geweten dat
gij alleen waart," en onder het spreken wierp hij zijn van
regen druipenden mantel af en gaf hem aan Feraz over, terwijl
hij zich thans vertoonde in de kleeding van een Karthuizer
monnik. Aileen miste hij de ontsierende geschoren kruin. „Ik
was niet zeker," ging hij blijmoedig voort : „of gij bereid of
gereed zoudt zijn mij re ontvangen."
„Ik ben altijd gereed voor zulk een bezoeker," zeide El-Rami,
hem aarzelend en in eon zeldzaam eerbiedige houding naderend :
„en meer dan bereid daartoe. Uwe tegenwoordigheid is eon eer
voor deze eenvoudige woning en brengt haar ontwijfelbaar
zegen aan."
!" riep de monnik uit met
„Heel hoffelijk gezegd,
een flikkerenden straal in de ingezonken blauwe oogen : „Waar
leerdet gij zulke innemende taal? Ik herinner mij u van eertijds
als kortaf in uwe woorden en halsstarrig van aard. Zelfs nu
nog schijnt nederigheid niet bij u to voegen a is niet uwe
geliefkoosde, steeds uitgeoefende deugd."
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El-Rami kreeg een kleur, maar gaf geen antwoord. Het was
als ware NI plotseling, tot zelfs in eigen oogen, slechts een
dwaze en onbeduidende persoon geworden tegenover dezen
merkwaardigen bezoeker, met het voorhoofd en de oogen van
een bezield evangelist, wiens reeds edel uiterlijk door de prachtige
lijnen van gedachte, verheven streven en geestkracht eene uitdrukking verkregen had als zelden op trekken van een sterveling
wordt aanschouwd. Feraz naderde hem thans, om hem wijn en
verschillende andere ververschingen aan te bieden, die alle
beleefd werden afgeslagen.
„Deze knaap is gegroeid,
zeide de vreemdeling,
Feraz vol belangstelling en welwillendheid gade slaande: „sedert
hij bij ons op Cyprus vertoefde en onze opvattingen omtrent
muziek en zang bestudeerde. Hij schijnt een veelbelovende
jongeling, — en nog altijd uw slaaf ?"
maakte een gebaar van ontkenning.
„Gij vergist u," antwoordde hij kortaf : „Hij is mijn broeder
en mijn vriend als zoodanig kan hij mijn slaaf niet zip) ; Hij
is even vrij als de lucht."
„Of als een adelaar, die steeds uit loutere gewoonte tot zijn
nest tusschen de rotsen terugvliegt," merkte de monnik met een
glimlach op : „In dit geval zijt gij het nest en de adelaar is
nooit lang afwezig. Wel, wat verlangt gij thans, lieve knaap ?"
ging hij verder voort, ziende dat Feraz, gehoor gevende aan
eene plotselinge opwelling, welke hij zichzelf niet wist te verklaren, een knie ter aarde boog.
„Uw zegen," fluisterde hij beschroomd : „Ik hoorde eenmaal
zeggen, dat u we aanraking vrede schenkt, — en . ik . . . ik heb
geen vrede."
De monnik zag hem liefderijk aan.
„Wij leven in eene wereld van storm, mijn jongen," sprak
hij vriendelijk : „waar geen andere vrede heerscht dan die in
ons binnenste. Dien vrede zoudt gij, met uwe jeugd en blijm oedige natuur, zeer zeker behooren te bezitten en, zoo dit
het geval niet is, moge God u dien schenken ! Het is de beste
zegen, dien ik u toewenschen kan."
En met zachte, dralende beweging maakte hij het teeken
des kruises op 's jongelings voorhoofd. Onder die aanraking
beefde en zuchtte FOraz van genoegen, zich rekenschap gevend
van de heerlijke rust en voldoening, die op eens zijn wezen
schenen te doordringen.
„Welk een kind is hij nog altijd, die broeder van u!" sprak
de monnik nu, zich plotseling tot El-Rami keerende : „Hij smeekt
om een zegen, terwijl gij alle behoefte daaraan zijt ontgroeid !"
sloeg de donkere oogen op, — oogen vervuld van
eene brandende smart en hoogmoed,
maar hij antwoordde
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niet. De monnik zag hem doordringend aan en zuchtte haastig.
„Vigilate et orate ut non intretis in tentationem .1" mom pelde
hij : „Waarlijk, te vergeven is gemakkelijk, maar te vergeten
valt zwaar. Ik heb u veel te zeggen, El-Rami, want dit is de
laatste maal, dat ik u zal ontmoeten „alvorens daarheen te
gaan en niet meer te worden gezien"."
Feraz slaakte onwillekeurig een uitroep.
„U meent toch niet," sprak hij bijna ademloos : „dat u gaat
sterven ?"
„Zeer zeker niet !" antwoordde de monnik met een glimlach
„Ik ga leven. Sommige lieden noemen het sterven maar ik
weet beter, wij kunnen niet sterven."
„Wij zijn niet zeker . . ." begon
„Spreek van uzelf, mijn vriend !" zeide de monnik opgewekt.
jk ben zeker en dat zijn ook degenen, die met mij arbeiden.
Ik ben evenmin vergankelijk gemaakt, als het stof vergankelijk
is. Elk breintje stof bevat eon levenskiem ik ben gelijk aan
het stof en bevat ook mijn kiem, van eon leven, dat in staat
is tot oneindige productie."
zag hem ongeloovig en toch vol verbazing aan. Hij
scheen de verpersoonlijking van lichaamssterkte en levenskracht,
wat niet wegnam, dat hij zich vergeleek bij eon stofkorreltje.
En tot zelfs dat stof bevatte de levenszaden ! Dat was waar !
Was er dan, alles wel beschouwd, lets in het heelal, hoe klein
en teer dan ook, dat volkomen sterven kon ? En had Lilith
gelijk, als zij zeide dat er geen dood was ? Met spaning en
ongeduld dacht El-Rami na over deze vraag en hij schrikte
bijna op van zenuwachtige overprikkeling, toen het zachte
gedruisch van de deur, die zich sloot, hem verkondigde dat
Feraz zich verwijderde, hem en zijn geheimzinnigen bezoeker
alleen latende.
Er verstreken eenige minuten van stilzwijgen. De rnonnik
was rustig in eigen stool gezeten en El-Rami zelf
stond daar vlak bij, schijnbaar het een of ander af te wachten,
met eene uitdagende zoowel als smeekende uitdrukking. Daarbuiten gingen wind en . regen voort elkander telkens af to
wisselen daarbinnen brandde de lamp helder, warmte en glans
werpende op den eenvoud dier kamer van eon geleerde. Het
was de monnik, die ten laatste den invloed der volstrekte stilte
verbrak.
„Gij vraagt u af," zeide hij langzaam : „waarom ik hier gekomen ben, — tot u, die de heiligste en eerbiedwaardigste
geheimen onzer Orde hebt gebezigd, om het Leven en de Natuur
de gereedschappen af to dwingen tot uw uit eigenbelang aangewenden arbeid. Gij meent dat ik om inlichtingen kom, dat
ik van uw eigen lippen den uitslag van uw wetenschappelijk
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plan van bovennatuurlijke eerzucht wil vernemen. El-Rami
Zaranos ! — hoe weinig kent gij mij ! Het gebed geeft mij
er
moor wetenschap dan de Wetenschap ooit zal bevatten,
is niets in heel de catalogus uwer werken, dat ik niet versta
en gii kunt mij geen nieuwe boodsehap overbrengen van lan den
verder dan de zon. 1k kwam tot u uit louter medelijden,
om u te waarschuwen en zoo mogelijk te redden."
El-Rami's donkere oogen openden zich wijd van verbazing.
„Om mij te waarschuwen ?" herhaalde hij : „Om te redden ?
Waarom? — Zulk eene zending is mij onverklaarbaar."
„Onverklaarbaar voor uw halsstarrigen geest, ja, zonder
twijfel," sprak de monnik, met een klank van streng verwijt
in de stem : „want gij wilt niet inzien, dat de sluier van het
Eeuwige, ofschoon hij zich voor u een weinig opheft van het
leven van anderen, donker over uw eigen leven hangt en
ondoordringbaar is voor uw blik. Gij wilt het felt niet vatten
dat, hoewel het u gegeven moge zijn de hartstochten van
andere lieden to doorgronden, gij die van uzelven niet ontcijferen
kunt. Gij zijt aan het verkeerde eind van het mysterie begonnen, El-Rami gij hadt eerst uzelven moeten beheerschen,
alvorens het anderen to willen doen. En thans dreigt u gevaar
— woos intijds verstandig, neem de waarheid aan voordat
het te laat is."
El-Rami hoorde hem ongeduldig en ongeloovig aan.
„Welke waarheid moot ik aannemen?" vroeg hij uiterst
bitter: „Zoek ik niet alom naar de waarheid en dat om haar
to bewijzen ? Goof mij welke waarheid gij maar wilt, waaraan
ik mij kan houden en ik zal or mij aan vastklemmen zooals
eon drenkeling het reddingstouw omklemt."
De oogen van den monnik bleven met eene mengeling van
tnedelijden en droefheid op hem rusten.
„Herhaalt gij na al doze jaren," zeide hij : „nog altijd de
vraag van Pilates?"
ik herhaal nog altijd de vraag van Pilates!" ant„Ja
woordde El-Rami met plotselingen hartstocht: „Ziet gij, ik weet
wie gij zijt, groot en wijs, eon meester in kunsten en wetenschappen en met al uwe schatten van geleerdheid nog steeds
-een dienaar van Christus, wat in mijne oogen de onmogelijkste,
krankzinnigste dwaasheid is. Ik goof u toe, dat Christus de
heiligste mensch was, die ooit op aarde leefde on wanneer ik
lets zweer in zijn naam, leg ik eon eed af, die niet verbroken
zal worden. Maar in Zijne Goddelijkheid kan ik, mag ik, durf
ik niet gelooven, — behalve in zooverre, dat or lots goddelijks
in ons allen is. Eon enkele man, geboren uit eene vrouw, bestemd de wereld to hernieuwen ! het denkbeeld is verbazingwekkend, maar onmogelijk om over to redetwisten !"
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HU liep ongeduldig door het vertrek op en neer.
„Indien ik het gelooven kon — ik -zeg „indien," ging hij
voort: „zou ik het nog een onhandig plan oordeelen. Want elk
menschelijk wezen behoorde een hervormer en hernieuwer van
zijn ras te zijn."
„Zooals gij zelf?" vroeg de monnik bedaard : „Wat hebt gij
gedaan, bij voorbeeld ?"
hield op met op en neer loopen.
„ Wat ik gedaan heb?" herhaalde hij : „Wel . . niets ! Gij
gelooft mij trotsch en eerzuchtig maar ik ben ootmoedig genoeg
in te zien hoe weinig ik weet. En wat bewijzen aangaat, —
welnu, het is dezelfde geschiedenis — ik heb niets bewezen."
„Zoo ! Dus is at uw werken vruchteloos geweest ?"
„Niets is vruchteloos, — zelfs volgens uwe theorieen. Vele
uwer begrippen zijn schoon en zielebevredigend en dit eene, dat
er niets verloren gaat in het heelal is, naar ik geloof, waar.
Maar ik kan niet alles aannemen, wat gij leert. Ik brak mijne
betrekking tot u af, omdat ik mijn geest niet kon buigen tot
het peil van geduld, dat gij eischtet. Het was geen opstand,
neen want ik had u lief en vereerde u en ik vereer u nog
steeds meer dan eenig levend mensch maar ik kan den nek
niet krommen tot het juk, dat gij als zoo noodzakelijk beschouwt.
Om alien arbeid te beginnen met eerst eigen zwakheid te erkennen, neen ! Men verkrijgt macht door nimmer rustende
eerzucht, niet door eene arbeidzame nederigheid slechts."
„De meeningen verschillen op dat punt," zeide de monnik
rustig : „Ik heb nimmer getracht u we eerzucht te breidelen.
zeide eenvoudig : „Neem God mede. Sluit Hem niet buiten.
Hij is. Daarom moet Zijn bestaan in alles begrepen zijn, tot
zelfs in het wetenschappelijk bestudeeren van een dauwdruppel.
Zonder Hem tast gij in het duister, mist gij den sleutel tot
het geheim. Als een voorbeeld hiervan, beukt gij zelf op een
gesloten deur en worstelt gij met eene kracht te sterk voor u."
„Ik moet bewijzen hebben van God !" sprak El-Rami, met
groote beslistheid: „De Natuur bewijst haar bestaan laat God
het Zijne bewijzen !"
„En bewijst Hij dat niet?" vroeg de monnik, zoowel hartstochtelijk als plechtig : „Behoeft gij verder te gaan dan de meest
alledaagsche bloem, om Hem te vinden ?"
El-Rami haalde de schouders op, met eene uitdrukking van
lichte geringschatting.
„De Natuur is de Natuur," zeide hij : „God — zoo er een
God bestaat — is God. Indien God door de Natuur werkt, ordent
Hij de dingen al heel zonderling, volgens een systeem van
onderlinge vernieling. Gil spreekt van bloemen, — zij bevatten
zoowel giftige als heelende eigenschappen en het arme menDe ziel van Lilith.

10

146
schelijke ras heeft jarenlang van studie en arbeid noodig,
alvorens die van elkander te kunnen onderscheiden. Is dat rechtvaardig van de Natuur — of God ? Kinderen weten er nooit
iets van en die arme schepseltjes sterven vaak door het eten
van giftige bessen, van wier doodelijke bestanddeelen zij niets
vermoeden Ziedaar waarover ik mij beklaag : wij vermoeden
het kwaad niet en wij worden daartegen niet op onze hoede
gesteld. Wij moeten het zelf uitvinden. En ik houd vol, dat
het eene gedachtelooze wreedheid van het Goddelijk Element
is, ons te straffen voor onwete-ndheid, die buiten onze schuld
ligt. En zoo wordt het plan van wederzijdsche vernieling met
de bewonderenswaardigste volharding doorgedreven ; de eter
wordt op zijn beurt opgegeten en, voor zoover ik kan nagaan,
schijnt dit de eenige altijddurende wet te zijn. Dat is toch
zeker eene vreemde en tegenstrijdige schikking? Wat de zaak
der schepping betreft, deze is gemakkelijk verklaarbaar, zoo wij
eenmaal het bestaan aannemen van zekere gedeelten van
luchtruim, die aantrekkingskracht bezitten. Zie eens hier, bij
voorbeeld," en hij nam uit een hoek eene dunne stalen staaf,
ongeveer ter grootte van een gewonen wandelstok : „Zoo ik
dezen magneet en deze enkele korrels gebruik," hij parn eene
op tafel staande doos, die een weinig schitterende poeder, als
diamantgruis bevatte, waarvan hij eene kleine hoeveelheid omhoog
wierp : „en er op deze wijze mede speel, ziet gij wat gebeurt."
En met behendige, gelijkmatige beweging, wentelde hij den
stalen stok snel om en om in de schijnbaar ledige ruimte,
waarin hij wat van de poeder omhoog had geworpen en van
lieverlede ontstond er in het schijnbare niet een ronde, groote,
schitterende bol met prismatische tinten, als een reusachtige
zeepbel, die de beweging van den stalen magneet vlug en getrouw volgde. De monnik hief zich een weinig in zijn stoel op
en sloeg de vertooning met belangstelling en nieuwsgierigheid
gade, tot eindelijk uit loutere vermoeienis van zijn
arm den stalen staaf liet zinken. Maar de bol ging nog eon
tijdlang voort uit eigen beweging rond to wentelen on
woes or glimlachend naar.
„Indien ik knap genoeg was, om die bol-sfeer in de luchtruimte to zenden, haar vastheid te verleenen on in voortdurende
beweging to houden, zou zij op eon gegeven oogenblik haar
eigen atmosfeer uitademen on leven voortbrengen, terwijl ik
eon vrij good nabootser Tan den Schepper zou zijn."
Op dat oogenblik brak de bol on verdween zij als eon smeltende sneeuwvlok, goon ander spoor van bestaan achterlatende
dan eon weinig wit stof, dat in eon ronden kring op het tapijt
viol. Na doze vertooning wachtte af dat zijn gast zou
spreken, maar de monnik zeide Diets.
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„Gij ziet," hernam
„er is heel wat toe noodig 7/4
met bewijzen te overtuigen. Ik heb het tastbare Felt, geen onbestemde voorstellingen noodig !"
De monnik sloeg de oogen op. Hoe onderzoekend en kalm
waren zij niet ! Hij vestigde ze op den spreker.
„Uwe Sfeer is een Felt," zeide hij bedaard : „Zichtbaar voor
het oog, schitterde zij en wentelde zij zich om, maar tastbaar
was zij niet en zij bevatte geen leven. Zij is een goed voorbeeld van andere — zoogenaamde Felten. En gij hadt niet eens
zooveel ais dien vergankelijken bol kunnen scheppen, indien
God de werktuigen daartoe niet in uw handen had geplaatst. Het
is vreemd, dat gij dit schijnt te vergeten. Niemand kan arbeiden
zonder werkgereedschappen. De vraag blijft, van Waar zij
kwamen ?"
glimlachte met lets als geringschatting.
„Terecht noemt men u Overste Meester ;" zeide hij : „want
uw geloof is wonderbaar uwe denkbeelden omtrent het leven
zoowel bier als het hiernamaals zijn. schoon. Ik wilde dat ik ze
aan kon nemen. Maar ik kan niet. Uwe opvatting komt mij
niet helder of verstandig voor, — en ik heb haar van alle
kanten beschouwd. Neem bijvoorbeeld de leerstelling van erfzonde, — wat is erfzonde en waarom moet zij bestaan ?"
„Zij bestaat niet," sprak de monnik snel : „behalve in zooverre
dat t,(4 haar schiepen. Wij zijn het daarom, die haar te niet
moeten doen."
zweeg nadenkend. Dit was dezelfde les, door Lilith
verkOndigd.
„Inklien wij haar schier en," zeide hij eindelijk : „en er is een
almachtig God, waarom stond Hij ons dan toe haar te scheppen ?"
De monnik wendde zich in zijn stoel om, met een klein
gebaar van ongeduld.
„Hoe dikwijls heb ik u gesproken,
Zaramos," zeide
hij, „over het geschenk en de verantwoordelijkheid aan ieder
menschelijk wezen verleend : den Vrijen Wil. Gij, die naar
bewijzen voor het Goddelijke zoekt, moest inzien, dat dit het
ceuwig bewijs is, dat wij in onszelven omdragen, van onze
nauwe betrekking tot „God's beeltenis". God's Wetten bestaan
en het eerste wat ons in het leven te doen staat is ze te kennen
en te verstaan — daarna ligt ons lot in onze eigen handen
het zij wij de wet overtreden of de wet nakomen, weten wij er
de gevolgen van, of behooren wij die althans te weten. Zoo
wij het stichten van kwaad kiezen, blijft dat kwaad bestaan
tot wij het te niet doen het goede kunnen wij niet maken,
omdat het de ademtocht zelf van het Heelal is maar wij
kunnen verkiezen daarin en daarmede adem te halen. Ik heb
dit alles zoo vaak met u behandeld, ddt het tijdverspilling
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schijnt het anderrnaal te bespreken en, indien gij niet kunt,
niet wilt inzien dat gij uw eigen lot schept en dat vormt naar
uw eigen wil, onafhankelijk van al wat menschelijke of goddeltjke ondervinding u kan leeren, dan zijt gij waarlijk blind.
Maar de tijd spoedt om en ik moet u over andere zaken spreken.
Eene boodschap heb ik voor u, die u zonder twijfel pijn zal
doen," — hij wachtte een oogenblik en hernam toen langzaam
en droefgeestig: „Ja, die pijn zal bitter zijn en het lijden langdurig ; maar het fiat is geveld en binnenkort zult gij geroepen
worden de Ziel van Lilith af to staan."
El-Rami ontstelde hevig. Zijn gelaat werd door eon donkeren
blos gekleurd en daarna doodsbleek.
„Gij spreekt in raadselen," zeide hij op een schorren toon
en met inspanning : „Wat is u bekend . . . ? Hoe hebt gij vernomen ?"
Hij brak af ; zijne stem begaf hem en de monnik zag hem
medelijdend aan.
„Oordeel niet over God's macht, El-Rarni Zaranos !" sprak hij
plechtig : „want het schijnt, dat gij zelfs de maeht van den
mensch niet kunt meten. Hoe ! gelooft gij uwe geheitne proef
veilig verborgen voor ieder ander dan gijzelf ? Neon ! gij vergist u daarin. Ik het) stap voor stap uwe vorderingen gevoigd,
uw hoogmoedigen voortgang door zulke mysterien als nooit
to voren het mensehelijke brein durfde binnendringen ; maar
zelfs dergelijke wonderen hebben bunco grenzen en doze
grenzen zijn bijna door u bereikt. Gij moot uwe gevangene
de vrijheid wedergeven !"
„Nooit !" riep El-Rami hartstochtelijk uit ; „nooit, zoolaT_ _3; ik
leef ! Ik tart de hemelen mil van hair te berooven ! Door
elke natuurwet behoort zij mij toe !"
„Stil !" sprak de monnik gestreng •Niets is het uwe, behalve
het lot, dat gij voor uzelven gevormd hebt. Dat is uw eigendom en dat moet en zal vervuld worden. Dat ook zal u, op
zijn aangewezen tijd, van Lilith berooven
El-Rami's oogen flikkerden van toorn en smart.
„Wat hebt gij met mijn lot te maken ?" vroeg hij
zoudt gij weten wat mij te wachten staat ? Men beweert dat
gij eon wonderbaar inzicht in geeste,lijke dingen bezit, maar
het is alles wel besehouwd niet zoozeer inzieht als verbeeldingskracht en instinct. Gij kunt door hen op eon dwaalspoor geleid
worden. Gij hebt ze, zooals gijzelf erkent, verworven door niets
anders dan innerlijke concentratie en gebed ; myne ontdekkingen
zijn de vruchten van wetensehappelijke nasporingen. In gebed
ligt geen wetenschap."
„Niet ?" En uit zijn stool oprijzende, plaatste de monnik
zich voor El-Rami, met de verwijtende majesteit eons konings,
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die zich tegenover den een of anderen oproerigen vazal bevindt:
„Dan zijt gij met al uwe wijsheid onwetend, onbekend met de
meest gewone wetten van eenvoudigen klank. Weet gij nog
niet, hebt gij ndg niet geleerd dat een klank weertrilt in
millioenen, millioenen tonen door alle hoeken en deelen van
het Heelal ? Geen fluistering, geen kreet van menschelijke
lippen gaat verloren, zelfs niet de triller van een vogel of het
geritsel van een blad. Alles wordt gehoord, alles blijft bewaard,
alles wordt naar willekeur voor altijd en immer herhaald.
Waartoe dient uw hedendaagsch speelgoed, de phonograaf en
de telephoon, indien zij u de allereerste en eeuwige wet niet
leeren, waardoor deze hulpmiddelen tot beschaving worden beheerscht ! God — de groote, geduldige, liefderijke God — hoort
het reusachtige klankbord der luchtruimte telkens opnieuw
ruwe vloeken op Zijn naam weerkaatsen, even goed als gekerm
en jammerklachten uitroepen, tranen en gelach zenden ijzingwekkende wanklanken door Zijne Altijddurende uitgestrektheid
maar te midden van dat al weerklinkt eene voortdurende
muziek, — voi, liefelijk en rein — de muziek van onafgebroken
gebed. Geen wetenschap in het gebed ! Er ligt zulk eene wetenschap in, dat door zijne macht tot zelfs het ether van een
scheurt als door een bliksemstraal — de hoogste gouden poorten
ontgrendeld worden en de verbindingskabel tusschen God en
Mensch zich door de Ruimte uitstrekt, stusschen en om kille
werelden heen, elke kracht tartende den stroom zijner boodschappen te verbreken."
luisterde
Hij had vol vuur en hartstocht gesproken.
zwijgend en onovertuigd toe.
„Ik verspil mijne woorden, dat weet ik," hernam de monnik :
„Voor u is uzelf genoeg wat gij durft ontwerpen, wat uwe
hand waagt te beproeven, dat wilt gij ook doen, zonder raad
aan te nemen, zeker als gij zijt te zullen slagen zonder de hulp
van God of mensch. Dat neemt Diet weg, dat gij Lilith's ziel
niet moogt behouden."
sloeg
Zijne stem klonk zeer plechtig en toch zoet
de oogen op en zag hem vlak in het gelaat, vragend, ernstig
en als iemand, die in twijfel verkeert. Daarop scheen hij zich
opeens weer volkomen rekenschap te geven van het prachtige
karakter van zijn bezoeker, van diens edel gelaat en zachte,
gebiedende oogen en werktuigelijk boog hij met plotselingen
eerbied het trotsche hoofd.
,Gij zijt waarlijk een goddelijk mensch," sprak hij langzaam :
,Goddelijk in kracht en rein van hart als een kind. 1k zou u
vertrouwen in vele dingen, zoo niet in alle. Daarom — aangezien
gij door mij onbekende middelen in het bezit zijt geraakt van
mijn geheim — kom met mij mede en ik zal u het grootste
'

150
wonder mijner wetenschap, het leven dat ik mijn eigendom
noem, den geest dien ik beheersch toonen. Uwe waarschuwing
kan ik niet aannemen, omdat gij mU verwittigt van wat onmogelijk is. Onmogelijk, zeg ik, onmogelijk! Want de menschelijke
Lilith, God's Lilith, stier f , ingevolge God's wil ; mijne Lilith
leeft, volgens mijn wil. Kom en zie ; daarna misschien zult gij
begrijpen hoe het komt dat ik — ik en niet langer God — de
ziel, die ik redde, de mijne reken en bezit !"
Na het uiten dezer woorden, die op een trillenden toon vol
hoogmoed en hartstocht gesproken waren, opende hij de deur
van het studeervertrek en ging hij met een sprakeloos gebaar
van uitnoodiging zijn gast voor. Zwijgend en met nadenkende
uitdrukking, volgde de monnik hem langzaam.
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leidde zijn peinzenden en blijkbaar onwilligen gast
het fraaie vertrek binnen, schitterend van zijne vorstelijke tinten
van goud en purper, waar de roerlooze Lilith rustte. Zaroba
trad hen op den drempel tegemoet en was op het punt te
spreken, maar op een gebiedend teeken van haar meester bewaarde zij het stilzwijgen en vergenoegde zich een uitvorschenden en nieuwsgierigen blik te werpen op den statigen monnik,
iemand, zooals zij er nog nooit een had gezien. Zij had alle
reden verrast te wezen want zoolang zij hem kende, had
nooit eenigen bezoeker vergund het heiligdom van Lilith's
rust te betreden. Thans had hij een anderen weg ingeslagen
en, in haar verlangen te weten waarom deze onbekende zoo
vrijwillig werd toegelaten tot de gewoonlijk verboden plek,
begaf zij zich naar beneden om Feraz op te zoeken en van
hem eene verklaring te krijgen orntrent hetgeen zoo geheimzinnig scheen. Ma,ar het was nu reeds over tienen en Feraz
sliep, zoo diep in rust verzonken dat, ofschoon .Zaroba hem
schudde of verscheidene malen riep, zij hem niet uit zijne
zware en bijna op den dood gelijkende verdooving kon wekken.
Teleurgesteld in hare poging, gaf zij deze ten slotte op en
daalde naar de keuken af, om haar eigen sober avondeten
gereed te maker', echter het besluit nemende zoodra zij bemerkte dat Feraz zich bewoog, hem zulk een verhoor te
doen ondergaan, dat zij, in weerwil van El-Rami's hooghartige
stilzwijgendheid, den naam van den onbekenden bezoeker en
de reden zijner komst zou uitvinden.
Intusschen stonden El-R"ami zelf en zijn ernstige metgezel
aan Lilith's legerstede en bleven zij eenige minuten zwijgend
op haar nederblikken, zooals zij daar in heel hare vreedzame
schoonheid lag uitgestrekt. Ten slotte word ongeduldig
over de volslagen onverstoorbaarheid van houding van den
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monnik en de zonderlinge uitdrukking in diens oogen, eene
uitdrukking, welke alleen een plechtig medelijden en eerbied
weergaf.
„Welnu!" riep hij bijna ruw uit: „Thans aanschouwt gij
Lilith, zooals zij is."
„Neen !" sprak de monnik rustig: „Ik zie haar niet zooals
zij is. Maar ik heb haar aldus gezien ; gij daarentegen
niet!"
keerde zich vrij driftig naar hem toe.
„Waarom verkiest gij altijd in raadselen te spreken ?" vroeg
hij : „Zeg mij in duidelijke taal wat gij bedoelt?"
„In duidelijke taal bedoel ik wat ik zeg," antwoordde de
monnik onverstoorbaar: „en ik zeg u, dat ik Lilith heb gezien.
De Ziel van Lilith is Lilith ; niet 'dit brooze omhulsel, vervaardigd van aardsche stoffen, waar wij thans op nederblikken en
dat door electrisch vocht tegen ontbinding wordt beveiligd.
Maar ... hoe schoon het ook moge zijn — het is een lijk —
meer niet."
El-Rami staarde hem met een bilk van trotsche verbazing aan.
„Kan een lijk ademhalen ?" vroeg hij : „Kan een lijk kleur
en beweging bezitten? Dit lichaam was dat van een kind, toen
ik mijne proefneming begon ; thans is het de volmaakte gestalte
eener volwassen vrouw, — en gij vertelt mij dat het een lijk is!"
„Ik vertel u niet meer dan wat gij aan Feraz hebt gezegd,"
sprak de monnik ijskoud: „Toen de knaap Inv verbod overtrad
en zwichtte voor het aanbod van uwe dienstmaagd Zaroba,
hebt gij hem toen niet verzekerd dat zij dood was?"
El-Rami ontstelde ; deze woorden lieten niet na hem een
hevigen schok van verbazing toe te brengen.
„God!" riep hij uit: „Hoe kunt gij dat alles weten ? Waar
vernaamt gij dat ? Brengt de lucht zelf u van een afstand
berichten over? Copieert het licht tafereelen voor u, of wat is
het, dat u zulk eene bovennatuurltike gave schenkt alles te
weten wat gij verkiest te vernemen ?"
De monnik glimlachte ernstig.
„Ik heb slechts eerie werkmethode, El-Rami," zeide hij : .,en
van die methode geeft gij u zeer goed rekenschap, al zoudt gij
haar niet willen aannemen, zelfs al deelde ik u het geheim
daarvan mede: „Geen menbch komt tot den Vader, dan door Mij."
Gij kent dien ouden, veelgebruikten tekst, — zoo vaak gelezen,
zoo dikwijls gehoord, dat men zijne ware meening geheel en
al uit het oog verloren heeft en vergeten. Het „Komen tot den
Vader" beteekent het bereiken van eene bovennatuurlijke intuitie, eene bovennatuurliike kennis ; maar aangezien gij niet
aan deze dingen gelooft, zullen wij ze ter zijde laten. Gij hadt
echter volkomen gelijk, toen gij aan Feraz zeidet dat deze
Lilith dood was; zeer zeker is zij dood, dood als eene plant,
die gedroogd is, maar hare kleur behield en door kunstmiddelen
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hare bladeren beweegt. De ademhaling van dit lichaam is kunstmatig de vloeistof in zijne aderen is geen bloed, maar eene
zorgvuldige samenstelling van het electrische vocht, dat alle
leven verwekt en het zou mogelijk zijn het aldus voor altijd
to behouden. Of zijn groei zou voortduren is eene wetenschappelijke vraag, het kan even good zijn als niet, naar alle waarschijnlijkheid zou hij ophouden, indien de Ziel or niet langer
in verbinding mode stond. Want zijn groei, dien gij zoo merkwaardig acht, is slechts de uitslag van eene beweging van het
brein. Wanneer gij den Geest terugdwingt, om door zijn medium
te spreken, ontvangt het brein eon impetus, door datzelfde brein
aan de ruggegraat medegedeeld de groei der uitzetting der
spieren moot daaruit volgen. Niettemin blijft het slechts eon
chemisch in beweging gebracht lijk het is Lilith niet. Lilith
zelve ken ik."
versuft : „Gij ken
„Lilith zelve kent gij !" herhaalde
haar . .1 Wat wilt gij daarmee zeggen ?"
„Ik ken Lilith," sprak de monnik beslist : „zooals gij haar
nooit gekend hebt. Ik zag haar zooals gij haar nooit hebt
aanschouwd. Zij is eon eenzaam wezen, een rondzwervende
engel, die voortdurend wacht, onafgebroken hoopt. Onbemind,
behalve door de Hoogste Liefde, neemt zij hare vlucht van
ster tot ster, van wereld tot wereld, als een schoone geest,
maar onvolkomen als een bloem zonder haar stengel, een vogel
zonder zijn maatje. Haar lot gaat echter veranderen, zij zal
niet lang moor alleen zijn, de uren rijpen tot voleindiging en
Liefde, de kroon en vervuliing van haar wezen, zal hare ketenen
verbreken en haar op doen zweven tot de Hoogste Vreugde in
de heerlijke vrijheid der vrijen !"
Terwijl hij aldus, op zachten toon, maar met welsprekendheid on gloed sprak, gleed er een donkere blos over El-Rami's
gelaat. Zijne oogen glinsterden en zijne hand beefde hij scheen
bij zichzelf eon woest besluit to nemen. Toch bedwong hij zich
en vroeg met bestudeerdo onverschilligheid :
„Is dit uwe voorspelling ?"
„Het is goon voorspelling, maar eene waarheid," antwoordde
de monnik zachtmoedig : „Zoo gij or aan twijfelt, waarom
vraagt gij het Haar dan niet ? Zij is bier."
blikte on bestemd rond, eerst naar den spreker,
„Hier ?"
daarna naar de legerstede, waarop het zoogenaamde lijk rustig
lag to ademen. „Hier, zegt gij ? Natuurlijk, het spreekt van
zelf dat zij bier is."
En zijn blik vestigde zich opnieuw op Lilith's sluimerende
gestalte.
„Neen, niet hier," zeide de monnik, op de rustbank wijzende:
„maar.
daar !"
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En hij duidde op het middelpunt der kamer, waar de lamp
een zachtgouden glans op het met pensees geborduurde tapij t
wierp en waar, uit de hooge kristallen vaas van Venetiaansch
maaksel, een frissche tak bleeke rozen haar heerlijken geur
verspreidde. El-Rami staarde naar die plek, maar kon niets zien,
niets dan de lamp en de voorovergebogen bloemen.
„Daar ?" herhaalde hij, uit het veld geslagen : „Waar ?"
„Helaas voor u, dat gij haar niet zien kunt !" sprak de
monnik medelijdend ; „Deze blindheid uwer oogen bewijst dat
voor u de sluier nog niet weggenomen is. Lilith is daar, zeg
ik u ; zij staa.t dicht bij die rozen ; hare witte gedaante straalt
als bliksemvuur ; hare blikken zijn als de pracht van den
zonneschijn op amber ; hare oogen zijn gericht op de bloemen,
die zich hare glansrijke tegenwoordigheid volkomen bewust
zijn. Want bloemen geven zich rekenschap van engelenbezoek,
waar de menschen niets zien. Om en boven haar zijn de slepende
lichtstralen, opgevangen van de verste sterren, zij bevindt
zich alleen zooals gewoonlijk, — haar blik is droevig en
smeekend, — wilt gij haar niet toespreken ?"
El-Rami's verbazing, ergernis en vrees gingen alle beschrijving
to boven, bij het hooren dozer beschrijving ; maar daarop werd
hij weder van geringschatting en ongeloof vervuld.
„Haar toespreken ?" herhaalde hij : „Neen, zoo gij haar zoo
duidelijk ziet, als gij zegt, laat haar dan spreken !"
„Gij zult haar spraak niet verstaan," zeide de monnik ; „niet
tenzij deze u in aardsche woorden wordt overgebracht door het
aardsehe medium daarginds," on hij woos op de mooie gestalte
op de legerstede ; „maar anders zult gij niet weten wat zij
zegt. Niettemin — zoo gij het wenscht — zal zij spreken."
„Ik wensch niets," antwoordde El-Rarni snel en hooghartig :
„Zoo gij u verbeeldt haar te zien en dat schepsel uwer verbeelding kunt bevelen to spreken, welnu, doe het dan ; maar
Lilith, zooals ik haar ken, spreekt nieman'd toe dan mij.''
De monnik hief de handen op met eon plechtig gebaar als
tot gebed.
„Ziel van Lilith !" sprak hij smeekend : „Zwervende engel in
de aan God dierbare sferen, indien ik, door de genade des
Meesters, het visioen duidelijk heb gezien, spreek dan !"
Er volgde state. El-Rami vestigde de oogen op Lilith's zichtbare, achteroverliggende gestalte ; hij was overtuigd dat goon
stem kon antwoorden, behalve die welke moest komen van
die bekoorlijke lippen, gesioten in rustigen slaap ; maar de
blik van den monnik was op eon geheel verschillend punt gericht.
Plotseling trilde eon toon van muziek, zoet als eon bij maneschijn
op het water gespeeld lied, door de kamer. Met zachten rijkdom
steeg on daalde de kadans ; de klank daarvan was wonderbaar
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liefelijk, rhytmisch en deed denken aan woorden, onverstaanbare woorden, feeentaal, — jets dat onmogelijk was aan menschelijke spraak, maar toch in staat zich te uiten. El-Rami luisterde
verstomd toe ; hij had nimmer jets zoo aangrijpends, bijna klagend
zoets gehoord, — tot heteensklaps eindigde zooals het begonnen
was, onverwacht. De monnik wendde zich naar hem om.
„Hebt gij haar gehoord ?" vroeg hij : „Verstondt gij ook ?"
Verstaan wat ?" vroeg El-Rami ongeduldig : „Het was muziek,
niets moor."
De oogen van den monnik bleven met ernstig medelijden op
hem rusten.
„Uw geestelijk bevattingsvermogen reikt niet ver, El-Rami
Zaranos," sprak hij vriendelijk : „Lilith heeft gesproken ; die
muziek was hare stem."
El-Rami sidderde ; voor eenmaal waren zijne sterke zenuwen
eenigszins geschokt. De man aan zijne zijde was iemand, dien
hij kende als volkomen waarheidlievend, onzelfzuchtig wijs, —
iemand, die alle ,kunsten" verachtte en er geen voordeel bij
had hem te misleiden ; eon man ook van wien men wist, dat
hij zeldzaam en wonderbaar vertrouwd was met „onbewezen
en ongeziene dingen." In weerwil van zijne ongeloovige natuur
durfde hij zijn gast van niets anders verdenken dan van het
bezit eener ziekelijke verbeeldingskracht, welke hem overtuigde
van het bestaan van hetgeen inderdaad slechts eon „uit de
lucht gegrepen niets" van zijn brein was. De onberispelijke
verhevenheid, reinheid en eenvoud van leven van den monnik,
zooals die bij de zijnen bekend waren, vorrnden eene ideale
volmaaktheid zooals nooit te voren eon mensch had nagestreefd of bereikt en, toen hij den vasten, doordringenden,
trouwen blik ontmoette zijner oogen, — heldere, schoone oogen,
zooals men zich, met alien eerbied gesproken, kan voorstellen
dat de Christus or bezeten had, toen Hij in de gedaante van
eon mensch liefde neerblikte op heel de wereld, vond El-Rdmi
goon woorden. Eindelijk word hij zich zelf weder genoegzaam
meester om to spreken, ofschoon zijne stem heesch en
onvast was.
„Ik wil niet aan u twijfelen," zeide hij langzaam ; „maar zoo
de Ziel van Lilith hier aanwezig is, zooals gij zegt on zoo zij
sprak, mag ik toch zeker de strekking barer taal vernemen ?"
„Zeker moogt gij dat ," antwoordde de monnik : „Vraag haar
op uw eigen wijze to herhalen wat zij daar juist zeide. Daar,"
on hij glimlachte ernstig bij het wijzen op de legerstede :
„daar ligt uw menschelijke phonograaf."
Onthutst, maar het geheim willende oplossen, boog
zich over het sluimerende meisje heen en hare handen in de
zijne nemende, riep hij haar op zijne geb
ruikelijke wijze bij
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haar naam. Het antwoord volgde spoedig, ofschoon eenigszins zwak.
„Ik ben hier !"
„Hoe lang zijt gij her geweest?" vroeg El-Rami.
„Sedert mijn vriend kwam."
„Wie is die vriend, Lilith?"
„Een die zich thans dicht bij u bevindt," luidde het antwoord.
„Hebt gij een oogenblik geleden dien vriend toegesproken ?"
„Ja!"
Het antwoord klonk veeleer als een zucht dan als eene bevestiging.
„Kunt gij herhalen wat gij zeidet?"
Lilith strekte met een gebaar van afmatting de mooie armen uit.
„Ik zeide dat ik vermoeid was," fluisterde zij : „vermoeid van
het zoeken in de oneindigheid naar dingen, die niet bestaan.
Een onverbiddelijke wil beveelt mij naar kwaad rond te blikken —
ik zoek en kan het niet ontdekken naar de Hel, een oord van
pijn en foltering, — ik begeef mij op en neer, om en om de
eeuwigdurende cirkels en kan zulk een verblijf der smarte niet
vinden. Daarna breng ik de boodschappen van waarheid terug,
maar zij worden verworpen en ik ben bedroefd. Al God's rijken
zijn stralend van schoonheid, behalve deze eene duistere gevangenis van den phantastischen Droom van een mensch.
Waarom ben ik hier vastgekluisterd ? Ik hunker er naar het
licht te bereiken ik ben het donker moede !" Zij wachtte een
oogenblik en voegde er toen bij :
„Ziedaar wat ik zeide tot iemand, die mijn vriend is."
Half bedroefd en vervuld van een plotseling berouw, vroeg
El-Rami :
„Ben ik uw vriend niet, Lilith?"
Eene ruling doorliep haar teere leden. Daarop volgde het antwoord duidelijk, maar onwillig:
„Neen !"
El-Rami liet hare handen los alsof hij gestoken was geworden
zijn gelaat was zeer bleek. De monnik raakte zijn schouder aan.
„Waarom zijt gij zoo getroffen ?" vroeg hij : „Een geest kan
niet liegen, een engel kan niet vleien. Hoe zou zij u haar vriend
noemen, u, die haar hier uitsluitend voor uw eigen doeleinden
weerhoudt? Voor u is zij slechts een „sujet", niet meer dan
de vlinder, die door den natuurkundige wordt ontleed. De vlinder
koestert hoop, eerzuchten, liefden, schuldelooze wenschen, ja
zelfs eene godsvereering, wat beteekent dat alles voor den
grimmigen, gebrilden man van wetenschap, die zijn teere
vleugeltjes breekt? Als de bloem eener klim plant, streeft Lilith's
ziel mstinctmatig omhoog, — maar gij (voor een zekeren tijd
slechts) zijt, volgens magnetische wetten, die den sterkere
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dwingen zich aan den zwakkere te onderwerpen, in staat geweest
dit, haar etherisch wezen, gedeeltelijk gevangen te houden
onder uwe despotische heerschappij. Ja, ik zeg „despotisch",
want veel wijsheid behoorde liefde in to geven en u gaf zij
slechts despotisme in. En toch hebt gib met al uwe bekwaamheld on berekening, op zonderlinge wijze den eenen onvermijdelijken uitslag uwer proefneming over het hoofd gezien."
El-Rami blikte vragend op, maar zeide niets.
„Hoe het komt, dat gij dit eene niet voorzien hebt, kan ik
mij niet voorstellen," hernam de monnik : „Lilith's lichaam
groeide onder uwe oogen zelf van kind tot vrouw door de eenvoudigste stoffelijke middelen, de chemicalien, welke de Natuur
oils verschaft en de krachten, welke de Natuur ons vergunt
to gebruiken. Floe kunt gij het dan mogelijk achten, dat de
Ziel stil zou blijven staan ? Met elke nieuwe proefneming breidt
haar vorm zich uit, nemen hare verlangens toe, groeit hare
kennis aan on de altijddurende behoefte aan Liefd'e drijft haar
leven tot Liefde's oorspronkelijke bron. De ziel van Lilith ontwaakt tot haar volste onsterfelijk bewustzijn zij geeft zich
rekenschap van hare betrekking tot de groote werelden der
engelen, van haar verwantschap met de bewoners dier werelden
en naarmate zij doze wetenschap met moor beslistheid opdoet,
verkrijgt zij ook meer kracht. En dit is het gevolg waarvan ik
U verwittig : hare kracht zal spoedig de uwe weerstaan on gij
zult niet moor invloed over haar bezitten dan gij uitoefent
over den hoogsten Aartsengel in de rijken van den Oppersten
Schepper."
„Eene vrouwenziel ! Slechts eene vrouwenziel, bedenk dat!"
sprak El-Rami droomerig : „Hoe zou doze de mijne weerstaan
Hoe zou zij, die minder karakter, moor gevoel in de weegschaal
legt en altijd gereed is tot toegeven, zoo stork blijken? Maar
gij zult mij natuurlijk vertellen, dat Zielen, als de Engelen,
goon geslacht bezitten."
„Ik zal u niets van dien aard vertellen," sprak de monnik
rustig : „omdat het niet waar zou zijn. Alle geschapen dingen
behooren tot eon geslacht, zelfs de engelen. „Man on Vrouw
schiep hij hen.," herinner u dat, luidt het, waar gezegd wordt
dat God den Man naar Zijn eigen beeld schiep."
El-Rami's oogen openden zich wild van verbazing.
„Hoe ! Is het mogelijk dat gij God zelf zoowel de vrouwelijke
als de mannelijke eigenschappen zoudt willen toeschripen ?"
„Er zijn twee heerschende krachten in het Heelal," antwoordde de monnik beslist : „De eene, de mannelijke, is Liefde
de tweede, de vrouwelijke, Schoonheid. Doze beiden, to zamen
heerschende, zip God, even good als man on echtgenoote Eon
zijn. Uit Liefde on schoonheid spruiten Wet en Orde voort. Gij
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kunt dat niet weg redeneeren — he is zoo. Liefde en Schoonheid
brengen een millioen vormen met meer dan een millioen verscheidenheden voort en toen God den Mensch naar Zijn eigen
beeld schiep, was dat als Man en Vrouw. Van den allereersten
groei van leven in alle werelden, van den kleinen, bijna onmerkbaren aanvang dier prachtige evolutie, welke op het Menschdom
uitliep, af, — eene evolutie, welke door ons gerekend wordt
duizenden jaren te hebben gevergd, terwijl zij volgens de eeuwige
berekeningen slechts eenige oogenblikken eischte, werd Geslacht
geopenbaard in de minste zeeplant en evenzeer gehandhaafd in
de nederigste lingula, die haar eenvoudige schelp bewoont.
Geslacht wordt in het gansche Heelal verkondigd met volstrekte,
nimmer afwijkende regelmatigheid, door alle graden der natuur
heen. Ja, er zijn zelfs mannelijke en vrouwelijke Atmosferen,
die, wanneer zij bijeenkomen, levensvormen voortbrengen."
„Gij gaat zeer ver — ik zou zelfs zeggen veel te ver in uwe
veronderstelde wet !" zei verbaasd en ietwat spottend.
,En gij, mijn goede vriend, blijft stilstaan en verzet u tegen elke
wet, zoodra zij dreigt uw werk te dwarsboomen," antwoordde de
monnik: „Het bewijs daarvan is, dat gij overtuigd zijt de Ziel van
Lilith te kunnen behouden, om u naar willekeur van haar to
bedienen, alsof zij eon tweede Ariel ware, terwijl de wet luidt
dat zij op het bestemde oogenblik vrij zal wezen. De wijze
Shakespeare kan u dit leeren Prospero was gedwongen in het
eind zijn „schoonen geest" vrij te laten. Indien gij bij machte waart
Lilith opnieuw in hare sterfelijke gedaante op te sluiten, om
het leven van eon sterveling te leiden, zou het lets anders
kunnen zijn maar dat vermoogt gij niet, aangezien het sterfelijk
omhulsel to dood is, om zulk een vuur-essence to kunnen behouden als thans de hare is."
„Gelooft gij dat?" vroeg
Hij sprak werktuigelijk,
zijne gedachten zwierven elders been in eene plotseling nieuwe
eigen richting.
De monnik zag hem aan met vriendelijken, maar nog altijd
medelijdenden blik.
I k geloof dat niet slechts, ik weet het!" gaf hij ten antwoord.
El-Rami zag hem strak in de oogen.
„Gij neemt den schijn aan de meeste dingen to weten," zeide
hij. „Welnu, in dat opzicht moon ik nederiger to zijn dan gij.
Want ik kan niet zeggen dat ik iets weet. Het gansche zonnestelsel komt mij voor in eon van stap tot stap veranderenden
toestand to zijn en dag aan dag wordt de eene reeks van feiten
gevolgd door eene andere geheel nieuwe reeks, die de eerste
vervangt on nutteloos maakt ."
„Er is niets nutteloos," viol de monnik hem in de rode : „niet
eons een zoogenaamd „feit," dat bewezen werd onjuist to zijn.
,7

159
Dwaling leidt tot de ontdekking van Waarheid. Eene Waarheid
openbaart steeds het eene groote, onveranderlijke feit: God."
„Zooals ik u reeds zeide, ik moet bewijzen van God hebben,"
sprak El-Rami met een kouden glimlach. „Bewijzen, die mij,
persoonlijk gesproken, voldoen. Thans geloof ik alleen in
Kracht."
„En hoe wordt Kracht geboren ?" vroeg de monnik.
„Dat zullen wij op zijn tijd ontdekken. En niet alleen het
Hoe, maar ook het Waarom. Intusschen moeten wij alle mogelijkheden, zoowel stoffelijke als geestelijke, bewijzen en beproeven.
En wat zulk bewijzen aangaat, dunkt inij dat gij moeielijk
zult kunnen loochenen, dat deze proefneming van mij op Lilith
bewonderenswaardig is."
„Dat kan ik Diet toegeven," anqwoordde de monnik ernstig :
De meeste Oostersche magnetiseurs kunnen verrichten wat gij
hebt gedaan, op voorwaarde dat zij den noodigen Wil bezitten.
De Ziel van het lichaam los te maken en toch het lichaam in
leven te houden, is eene bewerking, welke door anderen geschiedde en opnieuw zal worden volbracht maar Lichaam en.
Ziel tegen elkander voort te doen worstelen in een onnatuurlijken strijd, vereischt wreedheid zoowel als Wil. Het is, zooals
ik reeds opmerkte, de vivisectie van eon vlinder. De man van
wetenschap beschouwt zichzelf niet als barbaarsch maar zijne
barbaarschheid gaat niettemin zijne wetenschap te boven."
„Wilt gij zeggen, dat or niets verbazends in mijn work ligt?"
„Waarom zou het dat zijn ?" vroeg de monnik kortaf: „Barbaarschheid is niet wonderbaar ! Dat wat waarlijk stof tot
verwondering oplevert, is gijzelf. Gij zijt het meest verbazingwekkende voorbeeld van zelfopgelegde blindheid, dat ik ooit
heb gekend."
El-Rami haalde snel adem hij was diep vertoornd, maar
bezat zelfbeheersching genoeg dat niet te verraden. Terwijl hij
daar in somber stilzwijgen verzonken stond, zonk de hand van
zijn gast zacht op zijn schouder, zag de monnik hem met een
blik van ernstige liefde en medelijden in de oogen.
„El-Rami Zaranos," zeide hij zacht : „gij kent mij. Gij weet
dat ik u niet voor zou liegen. Luister daarom naar mijne
woorden : Ik zie de Ziel van Lilith als eon vogel, die op het
punt staat weg te vliegen, als eene bloem gereed open to gaan.
Zij staat aan den zoom van het Eeuwige licht, zijn trillende
golf, de groote, zoete golf die ons omhoog heft, heeft reeds haar
teer bewustzijn, haar etherisch organisme beroerd. Gij, met uw
schitterend brein, uw verbazend meesterschap en macht over
stoffelijke krachten, staat op den drempel der duisternis, —
zulk eon golf daarvan als men zich niet voor kan stellen, eene
onpeilbare diepte bedreigen u. Waarom wilt gij daarin weg,

,,
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zinken ? - - Waarom verkiest gij Duisternis boven Licht ?"
„Omdat mijne „daden boos zijn," veronderstel ik," antwoordde
El-Rarni bitter : „Gij moest den tekst voleindigen, terwijl gij
er mede bezig zijt. Ik geloof, dat gij mij verkeerd beoordeelt
gij hebt echter niet alles gehoord. Gij beschouwt mijn arbeid
als nutteloos en mijne proefneming kleingeestig maar ik heb
U nog enkele verkregen uitslagen in schrift te toonen. En datgene wat ik geschreven heb, wensch ik u in handen te geven,
om het alles mede te nemen naar het klooster en mijne
ontdekkingen te behouden, — zoo het ontdekkingen zijn
onder de archieven. Datgene wat de dwaaste begrippen kan
toeschijnen aan de hedendaagsche geleerden, kan later van
practisch nut blijken."
Hij wachtte een oogenblik en, zich over Lilith heenbuigende,
nam hij hare hand en riep haar bij haar naam. Het antwoord
kwam spoediger dan gewoonlijk.
„Ik ben hier !"
„Blijf hier niet langer, Lilith," zeide El-Rami, met een ongewone vriendelijkheid sprekende : „Keer huiswaarts naar den
schoonen tuin, die u lief is, op de hooge heuvelen der glansrijke wereld, die Alcyone heet. Rust daar uit en wees gelukkig
tot ik u weder naar de aarde roep."
Hij liet hare hand los; zij viel zwaar in hare gewone houding
over de borst terug en Lilith's gelaat werd wit en strak als
gebeeldhouvvd marmer. Hij zag haar zoo een minuut lang
liggen en, zich daarop tot den monnik keerende, zeide hij :
„Zij heeft mij aanstonds verlaten, zooals gij ziet. Gij zult
toch zeker erkennen, dat ik haar hare vrijheid niet onthoud ?"
„Hare vrijheid is niet volkomen," antwoordde de monnik
bedaard: „Haar geluk is daarom slechts tijdelijk."
haalde onverschillig de schouders op.
If Wat beteekent dat, indien, zooals gij verklaart, haar gevangenschap spoedig moet eindigen ? Volgens uwe voorspellingen
zal zij zichzelve binnenkoit vrij maken."
De fraaie oogen van den monnik verspreidden een glans van
kalmen, heiligen triomf.
„Zeer zeker zal zij dat doen !"
El-Rami zag hem aan en scheen op het punt een driftig
antwoord te geven, maar zichzelf bedwingende, boog hij met
een soort gemengde onderwerping en ironie en zeide :
„Ik zal niet onhoffelijk genoeg wezen te twijfelen aan uw
woord. Maar — ik zou er u alleen aan willen herinneren dat
niets in deze wereld zeker is ..."
„Behalve de wet van God !" viel de monnik hem met hartstochtelijken nadruk in de rede : „Deze is onwankelbaar en
daartegen komt gij te vergeefs in opstand, El-Rami Zaranos !
,
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Indien zij zich daartegen verzetten, moeten uwe kracht en
macht tot niets worden en zullen alien, die zich verbaasden
over uwe bekwaamheid en wijsheid, weldra elkander de oude
vraag stellen : „ Wat gingt gij uit om te zien ?" En het antwoord zal uw lot beschrijven : „Een net bewogen door den wind 1"
Onder het spreken wendde hij zich af en, zonder meer een
blik op de schoone Lilith te werpen, verliet hij het vertrek.
stond een oogenblik besluiteloos, in diep gepeins verzonken, — daarop de sehel aanrakende, die Zaroba, terug zou
roepen tot hare gewone taak, het in trance verzonken meisje
te bewaken, volgde hij haastig zijn geheimzinnigen gast.

De ziel van Lilith.

11

HOOFDSTUK XXI.
RU vond hem rustig in de studeerkamer gezeten, die hij
opengeworpen had, om de lucht binnen te laten stroomen. De
regen had opgehouden enkele starren schitterden aan den
nevelachtigen hemel en men ademde een frisschen geur in van
aarde en gras en bloemen, alsof alien plotseling tot een
groeiden door de een of andere nieuwe kracht.
„De winter is voorbij, — de regen is verdwenen ! Sta op, mijn
geliefde, mijn schoone en kom mede !" haalde de monnik zacht
aan, half tot zichzelf en half tot El-Rami, toen hij laatstgenoemde het vertrek binnentreden zag : „Zelfs tot deze groote
en dichtbevolkte stad Londen zendt de Natuur hare lenteboden.
Zie eons !" En hij toonde op zijne hand een teer insect met
glinsterende, gekleurde vleugeltj es, die schitterden als juweelen.
„Dit schepseltje vloog naar binnen toen ik het venster opende,"
ging hij voort, het met teederheid beschouwende : „Wat al
mooie en bekoorlijke verhalen uit het Bloemenland zou het ons
weten to vertellen, als wij zijne taal slechts konden verstaan !
Van klaprozen-paleizen en de salons van rozenbladeren, doorkleurd door de vriendelijke zon, — van de liefde tusschen onze
lieveheerbeestjes en de politieke geschillen onder de bijen ! Hoe
durven wij op wijsheid pochen ? Doze kleine luchtbewoner maakt
oils beschaamd hij weet moor dan
„Ten opzichte van zijn eigen sfeer weet hij moor, ongetwijfeld,"
zeide : „maar van ons gedeelte der schepping weet hij
minder af. Zulke dingen zijn evenredig verdeeld. Gij komt mij
voor veeleer eon dichter to zijn, dan eon vrome of een geleerde."
„Misschien is het zoo !" en de monnik glimlachte, terwijl hij
behoedzaam het mooie insect weer weg deed fladderen in de
duisternis van den nacht : „maar dichters zijn dikwijls de beste
geleerden, omdat zij nooit weten dat zij geleerden zijn. Zil
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komen door eene plotselinge intultie tot de feiten, die verscheidene professoren Droog-als-Stof eerst na jaren kunnen
ontdekken. Wanneer men eenmaal gevoelt eon geleerde to zijn,
is het met ons uit. Men is een knap tweevoetig dier, dat een
kruimpje bemachtigde van het algemeene brood en voor heel
de rest uwer dagen keert gij dat kruimpje om en om onder
uw ontledende lens. Maar eon dichter neemt onbewust het
geheele brood op en deelt er, op goed geluk af en met de verstrooide houding van iemand die droomt, brokken van uit, —
eene wilde, buitensporige daad m aar wat wilt gij ? Zijne natuur
kan zich niet tevreden stollen met eon kruimel. Neen, ik durf
mijzelf geen dichter noemen indien ik mijzelf eenigen titel
gaf, zou ik in alle nederigheid zeggen, dat ik een medevoeler ben."
„Gij gevoelt niet mede met mij," merkte El-Rami somber op.
„Mijn vriend, voor het oogenblik zelf, hebt gij mijn medegevoel niet noodig. Gij zijt uzelf genoeg. Maar mocht gij ooit
eon beroep op mij doen, wees dan overtuigd, dat ik u niet
teleur zal stollen."
Hij sprak ernstig en opgewekt en glimlachte maar El-Rami
beantwoordde dien glimlach niet. Hij boog zich over eene diepe
lade zijner schrijftafel en, na daarin gezocht to hebben, haalde
hij twee dikke vastgebonden en verzegelde rollen handschrift
to voorschijn.
„Zie eens !" zeide hij, met eene uitdrukking van zegepraal
de titels aanwijzende.
De monnik gehoorzaamde en las hardop :
„De Bewoners van Sirius. Hunne Wetten, Gebruiken en
Vooruitgang." Welnu ?"
„Welnu!" herhaalde El-Rami : „Zijn zulke inlichtingen, door
Lilith van hare zwerftochten verkregen, van geen waarde?"
De monnik antwoordde niet aanstonds, maar las den titel van
het tweede manuscript.
„De . wereld van Neptunus. Hoe zij is smengesteld met
duizend verschillende volkeren, vereenigd onder een regeerenden
Keizer, in het tegenwoordige tijdperk bekend als Ustalviaan de
Tiende." Andermaal zeg ik : welnu ? Wat zegt gij van dit alles,
behalve het wagon der opmerking, dat Ustalviaan eon groot
schepsel is en zijne verontwaardelijkheden op bewonderenswaardige wijze draagt?"
El-Rami maakte eon gebaar van ergernis en ongeduld.
,Gij moot daar toch zeker belang in stellen ?" zeide hi j:
„Glj kunt doze dingen immers niet met beslistheid geweten
hebben . ?"
„Wacht, wacht, mijn vriend !" viol de monnik hem in de
rode : „Weet gcj ze beslist? Neemt gij eon van Lilith's openbaringen als beslist waar aan ? Komaan, gij zijt eerlijk, beken
'
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slechts dat dit het geval niet is ! Gij kunt haar niet gelooven,
ofschoon het u een raadsel blijft vanwaar zij inlichtingen verkrijgt, die zeer zeker niets te maken hebben met deze aarde
of eenigen indruk van buiten. En dat is waarom zij nog altijd
in waarheid een sfinx voor u blijft, in weerwil van uwe macht
over haar. Wat belangstelling betreft, zeer zeker is de mijne
opgewekt. Het is onmogelijk geen belang te stellen in alles,
zelfs in de ontwikkeling van eon pop. Maar gij hebt geen ontdekking gedaan, die bepaald nieuw is voor mij. Ik heb mijn
eigen boodschapper," hij sloeg eon oogenblik met een korten,
eerbiedigen blik de oogen naar omhoog en ging toen rustig
voort: „Er zijn nog andere „losgemaakte" geesten, behalve doze
mooie Lilith, die hun weg naar een der planeten hebben gevonden en terugkeerden, ow mode te deelen wat zij hadden
gezien. In een onzer kloosters bezitten wij eene zeer getrouwe
beschrijving van Mars, op dezelfde wijze verkregen. Zijne landschappen, steden, bewoners, zijne verschillende volkeren, alles
is or zeer nauwkeurig in weergegeven. Het is slechts eon begin
van ontdekkingen, het tasten naar den leiddraad, de leiddraad
zelf zal eenmaal gevonden worden."
„De leiddraad waartoe?" vroeg El-Rami : „tot de geheimen der
planeten, of tot het mysterie des Levens?"
„Tot alles !" antwoordde de monnik beslist „Tot alles,
dat thans onduidelijk en raadselachtig schijnt. HPt zal alles
voor ons opgelost worden op zulk eon eenvoudige wijze,
dat wij er ons over zullen verbazen het niet vroeger to hebben
ontdekt. Zooals ik u zeide, vriend, ben ik vOOr alle dingen eon
medevoeler. Ik voel mede -- God weet hoe diep en hartstochtelijk — met hetgeen ik de onverklaarde smart der wereld zal
noemen. Onlangs bezocht ik eon armen man, die zijn eenig
kind verloren had. Hij zeide mij in niets te kunnen gelooven
en beweerde, dat hetgeen de menschen God's goedheid noemden,
slechts wreedheid was. „Waarom clezen knaap weg to nemen ?"
riep hij uit, het mooie kleine lijk aan zijne borst wiegende :
„Waarom mij to berooven van het hoofddoel van mijn bestaan ?
0 ! indien ik slechts wist, even zeker as ik weet dat de day,
dag en de nacht nacht is, dat ik mijn kind levend weer zou
zien on zijne liefde bezitten zou in eene andere wereld als doze
zou ik dan treuren zooals ik doe ? Neon, ik zou gelooven in
God's wijsheid en trachten een goed mensch te wezen in plaats
van slecht. Maar het is omdat ik niet weet, dat mijn hart
gebroken is. Indien er eon God is, had Hij ons toch waarlijk
wel eon kleinen, onmiskenbaren leiddraad kunnen geven, tot
hulp en troost!" Aldus jammerde hij en mijn hart bloecIde
om hem. Dat neemt niet wog, dat de leiddraad or is en ik
geloof dat hij plotseling gevonden zal worden in de eon of
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andere kleine, diep verborgen, onvermoede wet ; wij zijn
hem op het spoor en ik verbeeld mij, dat wij hem spoedig
zullen ontdekken."
„En die millioenen schepselen dan, die in de vervlogen
eeuwen, bij gebrek aan een leiddraad, zonder eenigerlei troost
voorbij zijn gegaan ?" vroeg El-Ra,mi.
„De Natuur behoeft tijd tot het openbaren harer wetten,"
antwoordde de monnik : „en wij mogen niet vergeten, dat
hetgeen u** „tijd" noemen, volstrekt niet de rekenwijze der
Natuur is. De methode van jaartelling der Natuur kan eenigszins na worden gegaan door bewezen wetenschappelijke feiten.
Neem, bijvoorbeeld, de in 1744 verschenen komeet. Vertrouwbare wiskunstenaars rekenden uit, dat deze glansrijke wereld
(want eene wereld is zij) 122683 jaar behoefde tot een enkelen
rondgang. En toch is de rondgang eener komeet zeker niet zoo
lang, om God en de Natuur te vergunnen eene gedachte
openbaar te maken."
rude even.
„Het is, alles wel beschouwd, verschrikkelijk om over na te
denken," zeide hij : „al die reusachtige tijdperken, die eeuwige
uitgestrektheden ! Want gedurende die 122683 jaar sterven wij
en verdwijnen wij in de stilte."
„In de stilte of in de verklaring ?" vroeg de monnik zacht:
„Want er is eene Verklaring en wij zijn alien bestemd haar
vroeg of laat te kennen, anders zou de Schepping slechts eene
armzalige, nietsbeteekenende zaak zijn."
„Zoo u4 bestemd zijn te weten," zeide El-Rami: „dan is ook
ieder levend schepsel daartoe bestemd, daar ieder levend schepsel
op wreede wijze lijdt, in ellendige onwetendheid omtrent de
oorzaak van zijn lijden. Aan elk atoma, om het even hoe
oneindig klein, moot deze „verklaring" worden gegeven ; aan
honden en vogels even goed als aan. menschen ; ja, zelfs aan
bloemen moot de beteekenis van het geheim worden geopenbaard."
„Tenzij de bloemen dat reeds weten !" meende de monnik
met een glimlach : „ Wat zeer wel mogelijk is."
„O! alles is „mogelijk" volgens uwe denkwijze," sprak
ig : „Als men eon ziener is, zou
eenigszins ongeduld
men er nauvvelijks verbaasd over wezen, de legendarische
Jakobsladder tegen gindschen donkeren middernachtlucht opgeheven te zien, terwijl de engelen er langs nederdaalden en
opklommen. — En dus," hij raakte de beide rollen manuscript aan, die op tafel lagen : „kunt gij doze geschriften niet
gebruiken ?"
„Ik persoonlijk heb ze niet noodig," antwoordde zijn gast :
onaar aangezien gij het wenscht, zal ik ze onder mijne hoede
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nemen en ze zorgvuldig in het klooster laten bewaren. Elke
kleine schakel helpt natuurlijk de keten van ontdekkingen
smeden. Maar het is waar ook, nu wij eenmaal dit onderwerp
behandelen, mag ik niet vergeten u over den armen, ouden
Kremlin te spreken. Ongeveer twee maanden geleden ontving
ik een brief van hem. Ik vrees zeer, dat die groote schijf van
hem zijn ondergang zal worden."
„Zulk eene voorspelling zal hem niet bijzonder troosten !"
merkte El-Rami spottend op.
„Troost heeft niets met de zaak te maken. Wanneer iemand
zich uit vrijen wil in het gevaar stort, zal het gevaar niet
voor hem uit den weg gaan. Ik heb Kremlin altijd gezegd dat het
plan, dat hij zich voornam, onveilig was zelfs nog voordat hij zich
vijftien jaar geleden naar Afrika begaf, om dat magnetische
bergkristal te vinden,welks buitengewoon weerkaatsingsvermogen
hij door mij leerde kennen. Men moet echter erkennen, dat hij
de oplossing van het raadsel, waaraan hij arbeidt, wonderbaar
nabij gekomen is. En zoodra gij hem weOrziet, kunt gij hem
uit mijn naam zeggen, dat indien (bedenk wel, het is een zeer
groot „indien") hij de bewegingen van den Derden Straal op
zijn schijf kan volgen, hij de semen van Mars zal volgen. De
beteekenis dier semen nit te maken is eene geheel andere
zaak maar hij kan ze vast beschouwen als de lichttrillingen
dier bijzondere planeet."
„Hoe kan hij zeggen welke de Derde neOrdalende Straal is,
onder eon duizendtal anderen ?" vroeg
ongeloovig.
„Het zal zeer zeker moeielijk zijn, maar hij kan het beproeven,"
gaf de monnik ten antwoord : „Laat hem de schijf eerst overdekken met eene dikke, donkere draperie on vervolgens, als zij
vlak tegenover de starren in haar vollen luister is, haar snel
ontblooten, de oogen op hare oppervlakte gericht. Binnen den
minuut zullen or drie duidelijke lichtpunten op zijn — het
derde is van Mars. Hij moat trachten den derden straal
in zijn loop op de schijf te volgen en waarschijnlijk zal hlj
tot iets geraken, dat de moeite loont. Ik doe dit voorstel, om
hem to helpen want zijn geduldige arbeid is zoowel wonderbaar als pathetisch maar . . . het zou veel beter on wijzer zijn
indien hij zijne taak geheel en al opgaf. En toch — wie weet!
Het weggelegde einde is misschien het beste !"
„En weet gij dat „weggelegde einde ?" vroeg El-Rami."
De monnik doorstond rustig zijn ongeloovigen blik.
„Ik weet het evenals ik het uwe weet," gaf hij ten antwoord:
„zooals ook het mijne mij bekend is en het einde (of begin)
van al degenen, die op eenigerlei wijze met milli leven en werken verbonden zijn geweest."
„Hoe kunt gij dat weten ?" riep El-Rami driftig nit : „Wie is
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het, die u deze zaken mededeelt, welke toch voorzeker in de
toekomst verborgen liggen ?"
„Zooals een schilderstuk reeds in het brein van een kunstenaar
hangt voordat het geschilderd is," zeide de monnik : „zoo ook
hangt elk tafereel uit het leven van iederen afzonderlij ken
mensch, als een schets in licht en kleuren in de luchtruimte.
Nagenoeg onmogelijk is het doze dingen uit to leggen het is
niet aan de menschelijke spraak gegeven ze mode to deelen.
Men moet zien en, om helder te zien, moot men willekeurig
blind worden." Hij wachtte eon oogenblik on voegde er toen
bij : „Zoo wilde ik, bij voorbeeld, El-Rami, dat gij in staat waart
doze kamer te zien zooals ik haar zie."
El-Rami kook half onverschillig, half nieuwsgierig rond.
„En doe ik dat niet?" vroeg hij.
De monnik strekte zijne hand uit.
„Zeg mij eerst of er iets zichtbaar is tusschen dozen uitgestrekten arm van mij en u ?"
El-Rami schudde het hoofd.
„Niets."
De monnik sloeg flu de oogen op on sprak plechtig, met
zachte, trillende stem :
„0! God, bij wien de gedachte schepping is en de schepping
gedachte, moge het U behagen voor een kortstondig oogenblik
de stoffelijke duisternis van het gezicht wog to nemen van
dezen man, Uw afhankelijk schepsel on hem door Uwe oppermacht to veroorloven, met sterfelijke oogen, in sterfelijk leven,
TJw onsterfelijken Bode to aanschouwen!"
Nauwelijks waren deze woorden uitgesproken geworden, of
El-Rami was zich bewust van eon verblindenden vuurstraal,
alsof de bliksem plotseling het vertrek van het eene eind tot
het andere getroffen had. Verward en duizelend, bedekte hij
instinctmatig zijne oogen met de hand en doze daarop wegtrekkend, blikte hij op, versteend, sprakeloos en geheel overweldigd door wat hij zag. Volkomen duidelijk stond voor hem
eene wonderbare gedaante, schijnbaar menschelijk en toch
ongelijk aan eon mensch, — eon wezen blijkbaar saamgesteld
van glansrijke kleur, uit welks doorschijnende gestalte groote
stralen van goud en rose on purper zich naar boven on in het
rond verspreidden in gloeiende lijnen van heerlijkheid. Dit onverklaarbare wezen stond in vastberaden houding tusschen hen,
El-Rami on den monnik zijne glansrijke handen waren naar
weerszijden uitgestrekt, als om die beide mannen van elkander
to houden, zijne aan sterren gelijke oogen drukten eene ernstige
waakzaamheid uit, zijn geduld vol majesteit scheen nooit
moede to worden. Eene verschijning vol koninklijke statigheid
en macht, bleef het daar roerloos, met zijne schitterende on-
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tastbare aanwezigheid de twee personen seheidende, die het
aanstaarden, de een met onbevreesde, eerbiedige, doch daaraan
gewone oogen, de ander met verblinden en ontstelden blik.
Nog een oogenblik en El-Rami zou alles gewaagd hebben om
te spreken ; maar de stralende figuur fiief het met licht gekroonde hoofd op en zag hem aan. Die onbeschrijfelijke bilk
vervulde hem van ontzag en ontzenuwde hem ; de volkomen,
reine glans en rustige schittering dier bovenaardsche oogen
joeg hem rilllngen door de leden ; hij snakte naar adem ; wierp
de handen voor zich uit en zonk op de knieen in eene blinde,
onbewuste daad van aanbidding, vermengd van een gevoel van
angst en lets als wanhoop, toen eene dichte, kille duisternis
als die des doods over hem neOrdaalde en hij zich niets meer
herinnerde.
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HOOFDSTUK XXII.
Toen hij weder bijkwam, was het voile dag. Zijn hoofd rustte
op iemand's knieen men sprenkelde hem koud water in het
gelaat en sprak hem toe in eene onsamenhangende mengeling
van Arabisch en Engelsch. Wie was die persoon ? Feraz ? Ja !
natuurlijk was het Feraz ! De oogen kwijnend opslaande, blikte
hij om zich been en beproefde op te staan.
„Wat is er gaande ?" vroeg hij op zwakken toon : „Wat voer
je met mij uit ? Ik ben immers volkomen gezond ?"
„Ja, ja !" riep Feraz haastig, verrukt hem weOr te hooren
spreken : „Gij zijt wel het was slechts eene bezwijming, die
U overviel, meer niet ! Maar ik maakte mij bezorgd, ik vond
U hier bewusteloos ."
Met inspanning rees El-Ranai overeind, daarbij leunende op
den arm van zijn broeder.
„Bewusteloos ?" herhaalde hij onbestemd : „Bewusteloos ? Dat
is zonderling ! Ik moet heel zwak en vermoeid en overweldigd
zijn geweest, Maar .. waar is Hij ?"
„Zoo gij den Meester bedoelt," antwoordde Feraz, de stem
latende dalen tot een bijna angstig gefluister : „hij is vertrokken
zonder een spoor van zich achter te laten, behalve dat verzegeld
papier daar op uwe tafel."
schudde zich los van den steun van zijn broeder
en snelde op de schrtjftafel toe, om zich meester te maken van
den aangeduiden brief. Hem openende, scheurde hij dien haastig
open. Hij bevatte slechts een regel : „ Wees op uwe hoede voor

het einde ! Met Lilith's liefde zal Lilith's vrOeid komen."

Dat was alles. Hij las het herhaaldelijk over daarna vastberaden een lucifer afstrijkende, hield hij het papier in de vlam
en liet het tot asch vergaan. Een haastig rondgeworpen blik
toonde hem aan, dat de bandschriften betreffende Neptunus en
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Sirius verdwenen waren. De geheimzinnige monnik had ze
klaarblijkelijk ingevolge zijn wensch medegenomen. Hij keerde
zich daarop weder tot zijn broeder.
„Wanneer kan hij heen zijn gegaan ?" vroeg hij: „Heb je de
voordeur niet open en dicht hooren gaan ? Hoorde je in het
geheel geen klank bij zijn vertrek ?"
Feraz schudde het hoofd.
„Ik sliep zwaar," zeide hij verontschuldigend : „maar in mijne
droomen was het mij alsof eene hand mij aanraakte en ik
werd wakker. De zon scheen helder. Iemand riep : „Feraz !
Feraz !" Ik meende dat het uwe stem was en snelde hierheen,
waar ik u, naar ik dacht, dood vond liggen. 0 ! hoe ontzettend
was dat oogenblik van onzekerheid !"
El-Rami zag hem vriendelijk aan en glimlachte.
„Waarom ontzetting te gevoelen, mijn lieve jongen ?" vroeg
hij : „De dood, of wat wij de dood noemen, is het grootste
geluk dat iemand overkomen kan. Lelfs indien er geen hiernamaals ware, zou het toch een einde zijn, een einde van zorgen
en moeite en eindelooze onzekerheid. Lou wel iets gelukkigers
kunnen wezen ? Ik betwijfel het !"
En zuehtend wierp hij zich, met eene uitdrukking van intputting, in zijn stoel. Feraz stond op een kleinen afstand, hem
eenigszins weemoedig aanstarende. Daarop zeide hij zacht :
„Ik ook heb mij afgevraagd, El-Rami, of dat einde, zoozeer
door alle menschen en de wereld gevreesd, niet het beste zou
kunnen zijn ? En toch zeggen mijne eigen persoonlijke gewaarwordingen mij, dat het leven iets goeds voor mij beteekent,
indien ik slechts leer, hoe het op de beste wijze te leven."
„Jeugd, lieve vriend !" sprak El-Rami luchtig : „De heerlijke
jeugd, — die je deelt met het rondhuppelende veulen, dat zich
verbeeldt dat al de weiden der aarde gemaakt werden opdat
het er in rondrennen zou. Dat is de rnachtige betoovering, welke
je doet denken dat het leven aangenaam is. Maar ongelukkigerwijze zal zij verstrijken, die rooskleurige ochtendpracht. En hoe
ouder je wordt, hoe wijzer en droeviger je zult wezen. Ik, je
broeder, ben een uitstekend voorbeeld van de waarheid van dit
alledaagsche gezegde.
„Gij zijt niet oud," antwoordde Feraz haastig: „maar zeker is
het dat gij vaak droefgeestig zijt. Gij overwerkt uwe hersenen.
Zoo hebt gij natuurlijk van nacht niet geslapen, — wilt gij
dat nu doen?"
„Neen, ik wil ontbijten," zeide El-Rami, zich geweld aandoende om opgewekt te schijnen : „Een goede kop koffie is
een der genietingen des levens en niemand weet er een klaar
te maken zooals jij. Hij zal mij weer geheel en al tot den
oude maken."
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Feraz gehoorzaamde aan dien wenk en spoedde zich weg,
om den verlangden drank toe te bereiden, terwijl El-Rami, alleen
gebleven zijnde, eenige oogenblikken in diep gepeins verzonken
zat. Zijne gedachten keerden terug tot de vreemde en heerlijke
verschijning, welke hij in diezelfde kamer tusschen hem en
den monnik had zien staan. Hij vroeg zich ongeloovig af of
een dergelijke hemelsche bezoeker zich op dit oogenblik ergens in
zijne nabijheid beyond? Den phantastischen indruk verbannende,
stond hij op en begon hij op en neer to loopen.
„Welk een dwaas ben ik!" riep hiij . halfluid uit: ,Alsof mijne
oogen voor eenmaal niet even goed misleid konden worden
als die van ieder ander! Het was eene zonderlinge gedaante,
eene wonderbaar hemelsch uitziende verschijning ; maar liet
haar opdagen ; hij is eon even groot meester in de kunst van het
scheppen eener zinsbegoocheling als Mozes zelf en zou, indien
hij dat verkoos, den donder op zijn verlangen van eon anderen
berg Sinai kunnen doen weerschallen. Op mijn woord, de dingen,
welke menschen kunnen verrichten, zijn even wonderbaar als
die, welke zij zoo gaarne zouden pogen to doen en het eenige
wonderdadige van de kracht van dezen man is, dat hij m/W
overweldigd heeft, terwijl ik zoo stork ben. Eon ander wonder
is ook, (indien het waar was), dat hij Lilith's ziel kon zien."
Hier bleef hij stokstijf stilstaan en, de oogen onbestemd voor
zich uitgericht, herhaalde hij peinzend :
„Hij kon de ziel van Lilith zien. Indien dat waar is, indien
het mogelijk zijn kan, dan wil ik haar ook zien, ook al moest
ik onder die poging sterven De ziel to zien, haar aan te
blikken en hare gedaante to kennen, de wijze to onderscheiden
waarop Zij gevormd is, zou zeker gelijk staan met haar to
bewijzen. Het gezicht kan misleid worden, dat weten wij ; wij
zien een ster (of meenen dat to doen) die misschien reeds
dertig duizend jaar geleden verdwenen is, daar haar afstraling
or dertig duizend jaar over doet om ons to bereiken; dat alles
is waar ; maar or ziin middelen, zich tegen gezichtsbedrog to
vrij waren."
HU had thans eon nieuwen gedachtenloop gevonden ; gedachten, vermeteler dan hij ooit nog had opgevat, begonnen
hem door het hoofd to spelen en toen Feraz met het ontbijt
binnentrad, nuttigde hij dat maal met graagte on voldoening
en stelde door zijn voortreffelijken eetlust den jongeling weer volkomen gerust ten opzichte van zijne gezondheid.
„Je hebt gelijk, Feraz," zeide hij onder het drinken van zijn
koffie : „Het leven kan op zijne manier zeer zeker aangenaam
worden gemaakt ; maar het beste middel or genot uit to putten
is altijd aan het work to zijn, altijd zijn steen aan to dragon,
om to helpen aan de algemeene architectuur."
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zag hem onderFeraz bewaarde het stilzwiigen.
zoekend aan.
„Ben je dat niet met mij eens ?" vroeg
„Neen, niet geheel en al," en Feraz streek met een verlegen
gebaar het krullende haar van zijn voorhoofd weg : „Arbeid
kan even eentonig en afmattend worden als wat dan ook, wanneer men hem overdrijft. Indien wij altijd voortwerken, dat
is te zeggen, indien wij ons altijd in zaken steken en
oils verbeelden, dat zij geen vorderingen kunnen maken
zonder ons, dunkt mij dat wij een hinderpaal worden en
geen hulp meer zijn. Buitendien, gunnen wij ons dan den
tijd niet denkbeelden in ons op te vangen en ik verbeeld
mij, dat er heel wat wordt geleerd door eenvoudig het brein
rustig te houden en licht in zich op te nemen."
„Licht in zich op te nemen ?" vroeg zijn broeder verwonderd :
„Wat bedoel je ?"
„Wel, het is moeielijk te verklaren wat ik daarmede meen,"
zeide Feraz aarzelend : „maar toch gevoel ik, dat er waarheid
ligt in wat ik zeg. Ziet gij, alles neemt iets op en gij zult
zeker toegeven, dat het brein indrukken opneemt ?"
„Natuurlijk ! maar indrukken zijn geen „licht"."
„Niet? Zelfs Diet de uitvloeisels van licht? Wat is dan de
photographie-kunst? Maar ik spreek niet van de indrukken
ontvangen van onze uiterlijke omgeving. Zoo gij uw brein van
bewust nadenken kunt ontheffen, zoo gij ook de macht bezit
beelden van buitenaf te weren en aan niets persoonlijks denken
wilt, zal uw brein indrukken ontvangen, die tot in zekere mate
nieuw zijn en waartoe gij iiiderdaad zeer weinig in betrekking
staat. Het is vreemd, maar \\Taal - , gij wordt gehoorzaam ontvankeltik en zult u misschien afvragen van waar uwe denkbeelden komen. Ik beweer dat zij voortgebracht worden door
licht. Licht kan reusachtige hoeveelheden tijd gebruiken bij het
reizen van eene ver afgelegen ster caar onzen gezichtskring
en Loch aanschouwen wij het ten slotte, — zou God's inspiratie
niet veel sneller reizen dan starrenstralen en het menschelijk
brein niet even zeker bereiken ? Deze gedachte beeft mij vaak
getroffen, mij vervuld van een bijna on beschrijfelijk ontzag, —
de mogelijkheden, welke zij ontsluit, zijn zoo reusachtig en
wonderbaar. Zelfs een mensch kan denkbeelden aan zijn medemensch ingeven en maken dat zij vrucht dragen in den geest
en zich tot daden ontwikkelen, — hoe dan kunnen wij God
de macht ontzeggen hetzelfde te doen ? En aldus, stel u
eens voor! — is het mogelijk, dat de eerste muziek van de
heerlijke Tanvhduser gespeeld werd op de harpen des hemels
en, zoet voortrollende door de oneindige ruimte, in fijne, verwijderde naklanken het brein troffen van den componist, die or
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later een vorm en uiting aan schonk. 0! ja, ik zou gaarne
gelooven dat het zoo was! Het zou mij lief zijn te denken dat
niets, in het geheel niets, waarlijk het onze is; maar dat al
de wonderen van dichtkunst, muziek, kunst, kleur en schoonheid slechts de echo's en verwijderde indrukken zijn van die
eeuwige grootheid, welke hiernamaals komt !"
Zijne oogen fonkelden van heel de geestdrift eens dichters ;
hij stond van tafel op en liep ontroerd door het vertrek op en
neer, terwijl zijn broeder zwijgend bleef zitten en hem peinzend
gadesloeg.
„El-Rami," ging hij voort : „gij maakt u geen voorstelling
van de wonderen en heerlijkheid van het land, dat ik mijne
Ster noem ! Gij gelooft het een drootn, een onverklaarbaar gedeelte van eene prachtige trance, — en ik ben mij thans ten
voile bew ust van hetgeen ik aan uw magnetischen invloed te
te danken heb en aan uwe macht van wil, die op mijn leven
rust ; maar ziet gij, wanneer ik mij alleen bevind, volkomen
alleen,
wanneer gij niet bij mij zijt en geen invloed op mij
.
urtoefent, dan zie ik de landschappen het best, dan pas hoor
ik mijne vrienden zingen. Voor zoover het mogelijk is, laat ik
mijn brein rusten, denk ik aan niets en op eens maken dan
de verrukking en de extase zich van mij meester, wordt deze
wereld als het ware in een wentelende wolk opgerold en verdwijnt zij, terwijl ik mij in mijn vaderland bevind. Er is eene
uitgestrektheid woudstreek op die Ster van mij, een oord geheel
en al donkergroen van schadu wen en vervuld van de muziek
van zilveren watervallen ; dat is mijne geliefkoosde plek, wanneer ik daar vertoef, want ik zwerf daar voort en voort, door
het gras en struiken van wilde bloemen tot wat ik weet en
gevoel dat mijne eigen woonplaats moet zijn, waar ik zou uitrusten en slapen, indien slaap noodig ware; maar deze woonplaats bereik ik nooit ; ik word verhinderd haar te betreden
en ik weet niet waarom. Onlangs, terwijl ik daar rondzwierf,
ontmoette ik twee jonkvrouwen, die bloemen droegen. Zij bleven
stilstaan, mij aanziende met verraste en toch van twijfel
vervulde blikken en de eene zeide : „Zie toch, onze meester
keert weder !" En de andere zuchtte en antwoordde „Neen, hij
is nog steeds een balling en mag niet bij ons wonen." Zij
bogen daarop het hoofd en, langs mij heen gaande, verdwenen
zij. Toen ik haar terug wilde roepen, ontwaakte ik, om te zien
dat deze sombere aarde andermaal mijn tehuis van kerkerschap was."
luisterde met geduldige belangstelling toe.
,,Ik ontken niet, Feraz," zeide hij langzaam: „dat die indrukken
heel zonderling zijn ."
„Heel zonderling? Ja!" riep Feraz : „Maar heel waar !"
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Hij brak af en, aan eene plotselinge opwelling gehoor gevende,
trad hij dicht op zijn broeder toe en legde eene hand op diens
schouder.
„En wilt gij mij verzekeren," vroeg hij, „dat a die zooveel
hebt gestudeerd en zooveel kennis machtig werdt, toch zulke
indrukken als waarvan ik spreek niet ontvangt ?"
Een lichte blos kleurde El-Rami's olijfkleurig gelaat.
„Zekere indrukken komen bij tijden tot mij, zeer zeker," gat'
hij langzaam ten antwoord ; „en er zijn ook tijden in mijn
leven geweest, toen ik visioenen had van het onmogelijke. Maar
ik bezat eene koelbloedige natuur, Feraz, en ben in staat die
dingen weg te redeneeren."
„0 ! gij kunt de geheele wereld wegredeneeren, zoo gij dat
verkiest," zeide Feraz : „want het is, alles wel beschouwd, slechts
een handjevol sterrenstof."
„Wanneer men iets wegredeneeren kan, bestaat het ook niet,"
antwoordde El-Rami droogjes : „Breng de wereld, zooals je zegt,
terug tot een handjevol sterrenstof, toch blij it dat handjevol
stof over — het Bestaat."
„Sommige lieden twijfelen zelfs daaraan !" sprak Feraz
glimlachend.
„Nu, alles kan overdreven worden," antwoordde zijn brooder:
,zelfs het redeneeren. Wij kunnen, zoo wij dat verkiezen, onszelven gek redeneeren. Elke wetenschap heeft eon grenslijn,
die het menschelijk verstand niet overschrijden mag."
„Ik vraag mij af welke en waar uw grenslijn is ?" zeide
Feraz haastig : „Hebt gij or uzelven wel eon gesteld? Zeker
niet ; want gij zijt to eerzuchtig daartoe."
El-Rami gaf goon antwoord op doze opmerking, maar wendde
zich tot zijne boeken en papieren. Feraz bracht in dien tusschentijd de kamer in orde en nam het ontbijt weg. Doze plichten
volbracht hebbende, verwijderde hij zich stil. Alleen gebleven,
haalde El-Rami uit de middelste lade zijner schrijftafel eon
handschriftboek van middelbare grootte, dat afgesloten was en
door hem geopend word met behulp van eon aan zijn horlogeketting bevestigd sleuteltje. Zich over het titelblad heenbuigende, bekeek hij het met critischen blik. Het opschrift luidde
als volgt :

De Nieuwe Godsdienst.
Eene op rede gegronde Theorie van Vereering vereenigbaar
met de Eeuwige en Onverander1Wce Wetten der Natuur.
„De titel geeft niet geheel en al de bedoeling weer," mompelde
hij onder het lezen : „En toch hoe zal ik haar omschrijven ?
Het is eon uitgebreid onderwerp en levert verschillende takken
van behandeling op. Alles wel beschouwd, is het mogelijk dat
ik mijn tijd verspild heb door het to bewaren. Dat is zelfs hoogst
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waarschijnlijk maar er is geen geleerde op aarde, die zou
weigeren het aan te nemen. De vraag is : zal ik dit werk ooit
voltooien ? Zal ik ooit met beslistheid weten dat er, zonder
eenige mogelijkheid van twijfel, een zichzelf bewust, persoonlijk
Jets of Iemand na den dood is en dat men aanstonds tot een
ander leven overgaat ? Mijne nieuwe proefneming zal alles
vaststellen indien ik de Ziel van Lilith zie, zal alle aarzeling
voorbij zijn, zal ik zeker wezen van al wat thans onzeker
schijnt. En dan de triomf ! Dan de overwinning !"
Zijne oogen schitterden en zijne pen in den inkt dompelende,
maakte hij zich gereed tot schrijven maar voordat hij dat deed
rees de schriftelijke boodschap, door den monnik voor hem
achtergelaten, hem weder voor den geest als eene kille waarschuwing.
„Wees op uwe hoede voor het einde ! Met Lilith's liefde zal
Lilith's vrijheid komen."
Vreesachtig overwoog hij een oogenblik die woorden en
daarop speelde er een trotsche glimlach om zijn mond.
„Zijn intuItie misleidt hem ditmaal al heel zonderling, voor
een IVIeester, die een zekeren graad van wijsheid heeft bereikt,"
prevelde hij : „Want zoo er in Lilith eenige droom van liefde
huist, behooren die droom en die liefde mij toe ! En de mijne
zijnde, wie zal mij haar bezit betwisten, wie haar wegnemen
van mij ? Niemand, zelfs God niet want Hij verbreekt de
wetten der Natuur niet. En volgens die wetten heb ik Lilith
behouden en zal ik haar ook behouden in het vervolg."
Voldaan over ane eigen gevolgtrekkingen, begon hij te
schrijven, den draad zijner theorie over godsdienst opnernende
waar hij hem den vorigen dag had gelaten. Hij bezat een
schitterenden en overtuigenden stijl en was al spoedig verdiept in eene zeer uitgewerkte en welsprekende lofrede op de
hoogere wetenschappelijke gedachte vervat in de oude Oostersche
geloofsbegrippen, wanneer vergeleken met het moderne plan
van Christendom, dat God's macht beperkt tot deze wereld
alleen en zich niet bekommert om het lot van andere zichtbare
en veel prachtiger sferen.

HOOFDSTUK XXIII.
De eerstvolgende dagen, na het bezoek van den geheimzinnigen monnik van Cyprus, verliepen rustig en zonder merkwaardige gebeurtenissen. leidde het leven van een
geleerde en een kluizenaar ook Feraz hield zich met boeken
en muziek bezig, veel nadenkende, maar weinig zeggende. Hij
had plechtig gezworen nooit weder te zinspelen op het verboden
onderwerp der groote proefneming zijns broeders en was voornemens zijne gelofte na te komen. Want, ofschoon hij werkelijk
geheel en al den naam „Lilith" vergeten had, was het gelaat
van haar, wier schoonheid zijne zinnen bekoord had en zijne
hersenen verblindde, hem niet uit het geheugen gegaan. Zij
was een nameloos wonder voor hem geworden en nit de
zoete herinnering harer bekoorlijkheid putte hij een zekeren
troost en genot, die hij zorgvuldig en eerbiedig voor zichzelf
behield. Hij dacht aan haar, zooals een dichter zou kunnen
denken aan eene ideale godin, in een mystieken droom
aanschouwd maar hij waagde het geen enkele maal eene
vraag ten haren opzichte te doen. En zelfs indien hij dat
gewenscht had, zelfs indien hij had toegegeven aan de gedachte
Zaroba aan te sporen het werk voort te zetten, dat zij begonnen
had, door hem alles te vertellen wat zij wist omtrent het
schoone in trance verzonken meisje, ware dit hem thans onmogelijk geweest. Want Zaroba scheen zoowel met stomheid
als met doofheid geslagen. Wat haar overkomen was wist
hij niet, doch zij was onderworpen aan een geheimzinnig
stilzwijgen en, ofschoon hare groote zwarte oogen droevig welsprekend waren, uitte zij nooit meer een woord. Zij kwam en
ging, tot het verrichten van verschillende huishoudelijke bezigheden, altijd zwijgend en met gebogen hoofd zij zag er ouder,
zwakker, afgematter en treuriger uit, maar zelfs geen gebaar
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ontsnapte haar, dat eene klacht kon beduiden. Eenmaal vroeg
FOraz haar door middel van teekens naar hare gezondheid en
welzijn zij glimlachte weemoedig, doch gaf geen ander antwoord en keerde zich af, om hem haastig te verlaten. Hij dacht
lang en ernstig over dit alles na en, hoewel hij zich overtuigd
gevoelde, dat Zaroba's vreemde maar vastberaden sprakeloosheid
het werk zijns broeders was, durfde hij zich niet te ver in
gissingen verdiepen of te veel onderzoeken. Want hij kende
ten voile macht, — eene macht zoo wetenschappelijk
geevenredigd en met zulk eene vreeselijke, onfeilbare j uistheid
toegepast, dat er geen verzet mogelijk kon zijn, tenzij men
gelijke kracht en kennis bezat. Feraz gevoelde evenmin te
kunnen worstelen tegen eene dergelijke kracht als cone muis
tegen een donderstag kan strijden en achtte het daarom beter
zich to onderwerpen aan zijn lot en den loop der gebeurtenissen
af to wachten.
„Immers," zeide hij bij zichzelf: „is het niet waarschijnlijk, dat
het een mensch vergund zou zijn langen tijd zulk eene vreemde
heerschappij over natuurlijke krachten uit te oefenen. Het kan
zijn dat God hem als het ware op de proof stelt, om to zien
wat dan ?
hoe ver hij zal durven gaan en dan o ! dan
Indien zijn hart aan den dienst van God was gewijd zou ik
niet vreezen maar . zooals het nu is, ducht ik het einde."
Zip instinct hierin was juist, want in weerwil van zijne
dichterlijke on beeldenrijke natuur, bezat hij eon zeer vlug
begrip on zag hij duidelijk in wat El-RAmi zelf niet gaarne
erkende, — namelijk, dat in heel zijn levensarbeid tot hiertoe
zich veeleer tegenover het ongeziene goddeltIke had
gesteld, dan or naar to streven zich da,armede to vereenzelvigen.
Het was hem hover to gelooven in natuurlijke kracht alleen
zijne neiging was de mogelijkheid van iets daarachter to loochenen. Hij nam tot op zekere hoogte het denkbeeld van
Onsterfelijkheid aan, omdat de natuurlijke Kracht hem voortdurend bewijzen leverde van de onafgebroken wedergeboorte
van leven — maar dat er eon oorspronkelijke bron van
dozen levengevenden invloed was, — eon wezen, groot en
eeuwig, dat rekenschap zou vragen van alle levens on cone
juiste verklaring van alle woorden en daden in dit bestaan,
dat weigerde hij to erkennen. Feraz wist het maar al te good,
ook al mocht zijn brooder den schijn aannemen de deugd van
geloof to bezitten. Evenals de groote meerderheid van geleerden
en wijsgeeren over het algemeen, nam hij aan wat zijn Eigen
Ik kon bevatten, maar al wat dat Eigen Ik to boven ging, wat
dat Eigen Ik slechts tot een stofkorreltje in cone oneindigheid
maakte, alles wat het schepsel noodzaakte eerbiedig voor den
Schepper te buigen on uit to roepen : „Heer, woes mij zondaar
De ziel van Lilith.

12

178
genadig !" dat verwierp hij zwijgend en trotsch. De zachtzinnige,
van droomen vervulde Feraz had daarom alle reden tot vrees
en eene waarschuwende stem fluisterde voortdurend tot zijn
geest, dat een mensch zonder God als een wereld zonder licht
was, -- een zwarte Chaos van volslagen onvruchtbaarheid.
De daaropvolgende week had de groote „receptie", waartoe
Lord Melthorpe El-Rami en diens broeder had uitgenoodigd,
met grooten luister plaats. Lady Melthorpe's crushes behoorden
tot de schitterendste van het seizoen en deze was dat in het
bijzonder, aangezien het een buitengewoon feest was, gegeven
ter eere van den voornamen kroonprins eener groote natie.
Wel is waar had de voorname kroonprins bepaald slechts voor
een tiental minuten te zullen verschijnen, even na middernacht,
maar de kortheid van zijn bijzijn was de uitgelezen menigte
onverschillig. M wat men behoefde was slechts de prikkelende
geur, — de voorbijtocht van eene Koninklijke Aanwezigheid,
en de bijeenkomst zou van een wereldsch standpunt volkomen
zijn. De vertrekken waren stampvol, zoo vol zelfs dat het
moeielijk viel acht te slaan op iemand in het bijzonder maar
toch, in weerwil van dit feit, ontstond er een algemeene beweging van belangstelling en bewondering, toen El-Rami binnentrad met zijn jongen, mooien broeder aan zijne zijde. Beider
uiterlijk en houding waren veel te opvallend, om de opmerkzaamheid te ontgaan. Hunne olijfkleurige gelaatstint, hunne
zwarte, weemoedige oogen en slanke maar toch statige gestalten kwamen volmaakt uit door den rijkdom hunner Oostersche
kleeding en de plechtige ernst en uitnemende waardigheid van
hun optreden leverden eene aangename tegenstelling op met
het opgewonden geduw, gewaggel en heen en weer geloop van
het grootste gedeelte der aristocratische gasten. Lady Melthorpe
zelve, eene vrij mooie vrouw in een zeer aesthetisch toilet
gehuld en die het bruine haar geheel en al a la Grecque tusschen
diamanten bandeaux droeg, kreeg hen terstond in het oog en
gevoelde zich verrukt. Zulke schilderachtige wezens waren
inderdaad sieraden voor een zaal, dacht zij met groote innerlijke voldoening en haar gelaat een en al tot glimlachjes plooiende,
zweefde zij op hen toe. •
„Ik ben zoo blij, beste El-Rami," zeide zij, hem hare met
juweelen getooide hand reikende : „zoo blij u te zien ' • gij wilt
zoo heel zelden bij mij komen ! En uw broeder ! Zoo blip
Waarom hebt gij mij nooit verteld dat gij een broeder hadt ?
Ondeugende man ! Hoe is de naam van uw broeder ? Feraz !
Verrukkelijk ! Men denkt daarbij aan Hafiz en Sadi en al die
betooverende Oostersche lieden. Ik moet een interessante
persoon vinden, om aan u voor te stellen. Wilt gij hier een
minuutje wachten ? De menigte is zoo groot verderop in
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de zaal, dat ik waarlijk vrees dat gij er niet doorheen zult
kunnen wacht hier en ik zal de barones bij u brengen. Kent
gij de barones niet ? 0 ! zij is zulk een verrukkelijk wezen —
zoo knap in het lezen der handlijnen Ja, blijf hier waar gij
zijt ik kom aanstonds terug !"
En met verscheidene vriendelijke knikjes zweefde Mylady
weg, terwijl FOraz zijn broeder met eene uitdrukking van
vroolijke nieuwsgierigheid aanzag.
, „Is dat Lady Melthorpe ?" vroeg hij.
„Dat is Lady Melthorpe," antwoordde
„onze gastvrouw en Lord Melthorpe's echtgenoote de zijne „om te
bezitten en te behouden, in vreugde en droefheid, in rijkdorn
of arm oede, in ziekte en gezondheid, om haar te beminnen, te
eeren en te verzorgen tot de dood hen scheiden zal," en hij
glimlachte ietwat spottend : „Dat schijnt vreemd, niet waar ?
1k bedoel, dat zulke plechtige woorden somtijds misplaatst
klinken. Bevalt zij je ?"
Feraz maakte een klein ontkennend gebaar.
„Zi.j spreekt niet oprecht," zeide hij op gedempten toon.
lachte.
„Mijn beste jongen, je moet van niemand verwachten „oprecht" te zijn, in de uitgaande wereld. Jo hebt mij gezegd
„het leven to willen zien", — zeer goed, maar het zal nooit
gaan te beginnen met het op die manier to beschouwen. Eon
uiting van ware oprechtheid in deze menschelijke mêlée," en
hij wierp eon veelbeteekenenden blik over de schitterende
menigte : „zou zijn als een lucifertje in een buskruitmagazijn
het geheele ding zou aan gruizels vliegen en verstrooid worden
naar de vier windstreken, niets achterlatende dan eon slechten reuk."
„Beter dat," sprak FOraz droomerig : „dan dat men valsche
harten voor oprecht zou aanzien."
E1-Rami zag hem weemoedig aan welk eon mooie jongeling
was hij toch, met dien gloed van gedachten on gevoel in de
donkere oogen ! Hoe verschillend was zijn uiterlijk van dat der
geblazeerde, cynische, door ondeugd versleten jonge lieden in
de mode, enkelen van wie zich juist voorbij drongen '• mannen
van in de twintig, die er uitzagen als waren zij reeds ver over
de veertig en zelfs dan nog slecht geconserveerd — ellendige,
bleeke, kwijnende, uitgeputte wezens, die het prachtige kleinood
hunner jeugd weggeworpen hadden in de domme losbandigheid
en dwaasheid van eon paar jaren. Op dat oogenblik kwam
Lord Melthorpe, glimlachend on hartelijk, op hen toe en drukte
hun met warmte de hand, waarna hij hun met eenige vriendelijke
woorden eon hoer voorstelde, die hem vergezeld had : „Roy
Ainsworth, de beroemde kunstenaar, weet gij !"
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„0 ! volstrekt niet !" mompelde de aldus beschreven persoon,
van onder de slaperige oogleden eon onderzoekenden blik op
de twee broeders werpende : „In het geheel niet beroemd -nog niet. Alleen pogende het te worden. Men moot in onze
dagen jets opzienbarends en stootends schilderen, alvorens als
„beroemd" te worden beschouwd en zelfs dan nog, as gij alle
preutschheden hebt gekwetst, moot gij een feestbanket geven,
of een groot huis huren en recepties houden, of wel eon
electrisch verlicht geraamte in uw atelier, of jets dergelijks
hebben, om de aandacht van het publiek op u to blijven
vestigen. Wij leven in zulk eene rustelooze eeuw."
El-Rami glimlachte ernstig.
„De koortsige uitbarsting eener onnatuurlijke levenskracht,
welke onmiddellijk ontbinding voorafgaat," merkte hij op.
„0 ! denkt gij dat ? Welnu, het kan wezen en ik hoop het
van harte. Ik persoonlijk zou niets liever willen dan gelooven
aan dat haastig naderende einde der wereld. Wij behoeven
waarlijk evenzeer eene verandering van planeet als zekere
zieken luchtverandering noodig hebben. Uw broeder, echter,"
en hij wierp nu eon doordringenden blik op Feraz : „schijnt reeds
tot eene geheel verschillende sfeer to behooren."
Feraz keek op met eene aangenaam verraste maar toch ontstelde uitdrukking.
„Ja maar hoe zaagt gij dat ?" vroeg
Het was thans aan de beurt van den kunstenaar verlegen
to staan. Hij had de woorden „verschillende sfeer" slechts
gebezigd als eon woordbeeld, terwij1 doze jongeling met het
schrandere gelaat den volzin klaarblijkelijk in letterlijke beteekenis opnam. Het was allergrappigst en hij wist niet wat
to antwoorden, zoodat El-Rami hem to hulp kwam.
„Mijnheer Ainsworth wilde alleen zeggen, dat je or geheel
anders uitziet als anderen, Feraz, dat is al. Dichters en m usici
dragon vaak hun eigen stempel."
„Is hij eon dichter ?" vroeg Lord Melthorpe met belangstelling : „En heeft hij reeds wat uitgegeven ?"
El-Rami lachte vroolijk.
„Neen, zeker niet. Mijn waarde Lord Melthorpe, wij zijn niet
geroepen de wereld ons blood on brein en gevoel en geest te
geven. Enkele Loden behouden hunne kracht voor hooger luchtstreken. Zijn gansche ik aan de hebzuchtige menschheid to
schenken, is eigenlijk al to verkwistend zijn."
„Dat ben ik met u eons," zeide eene koude, maar toch zoete
stem vlak bij hen : „Dat was de wijze waarop Christus to
work ging en een veel to onverstandig voorbeeld, om door eon
onzer to worden gevolgd."
Lord Melthorpe on de hoer Ainsworth keerden zich haastig
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om, ten einde plaats te maken voor de spreekster, eene tengere,
blonde vrouw, met een fijn, nadenkend gelaat vol licht, weemoed en minachting, die, gehuld in sneeuwachtige draperieen,
hier en daar versierd met den killen glans van diamanten, op
dat oogenblik op hen toetrad. El-Rami en an broeder merkten
haar beiden met belangstelling op zij was zoo verschillend
van de overige aanwezige vrouwen.
„Ik ben verrukt u te zien !" zeide Lord Relthorpe, de hand
uitstrekkende om haar te begroeten : „Het gebeurt zoo zelden
dat wij die eer hebben ! Mijnheer Ainsworth kent gij reeds
laat mij u mijne Oostersche vrienden hier voorstellen El-Rami
Zaranos en zijn broeder Feraz Zaranos, -- Madame Irene Vassilius, — gij moet dikwijls van haar gehoord hebben."
El-Rami had inderdaad van haar gehoord, — zij was eene
schrijfster van naam, bekend om haar schitterende pen vol
satire, hare geringschatting voor de critiek der pers en haar
invloed over- en volslagen onverschilligheid voor alle mannen.
Hij zag haar daarom thans met zekere vergeeflijke nieuwsgierigheid aan, terwiji hij zijne diepste bulging voor haar
maakte en zij zijn bilk met even groote belangstelllng beantwoordde.
„Gij waart het, die zeide dat wij onszelven niet geheel weg
moeten schenken aan de eischen der menschheid, niet waar ?"
vroeg zij, de kalme oogen met droomerigen en toch onderzoekenden blik op hem latende rusten.
„Dat zeide ik inderdaad, mevrouw," antwoordde El-Rami :
„Het is eene verspilling van leven en het menschdom is altijd
on dan kbaar."
„Hebt gij dat ondervonden ? Maar misschien hebt gij niet
beproefd zijne dankbaarheid te verdienen."
Dat was vrij level op den man af en El-Rami gevoelde zich
verrast en eenigszins gekrenkt door de waarheid daarvan.
Irene Vassilius stond hem nog altijd bedaard gade to slaan,
daarop keerde zij zich tot Roy Ainsworth.
„Ziehier de type, die gij voor uwe schilderij behoeft," zeide
zij, met eon klein gebaar op Feraz wijzende : „Indien doze
knaap tusschen de klauwen uwer Phryne werd voorgesteld,
zou hij engelen doen weenen."
„Zoo ik or in slaagde u to doen weenen, zOu ik jets als
succes hebben behaald," antwoordde de schilder, wiens slaperige
oogen grooter werden door eon hartstocht, dien hij niet geheel
kon verbergen : „Maar ijsbergen glimlachen niet en vergieten
evenmin tranen. Intellectueele vrouwen zijn ongevoelig voor
ontroering."
„Dat is eon dwaalbegrip, eon der enge opvattingen aan
mannen eigen," antwoordde zij, haar waaier onverschillig op en
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neer bewegende : „Gij herinnert mij aan dien twistgierigen
Edward Fitzgerald, die schreef blij te zijn over den dood van
mevrouw Barret Browning, omdat er niet meer Aurora Leigh's
zouden zijn. Iiij verwaardigde zich te zeggen dat zij eene
„Vrouw van Genie" was, maar waar diende dat toe ? „Zij en
hare` sekse," zeide hij : „zouden beter doen met naar haar
keuken en kinderen om te kijken." Hij en zijne sekse denken
steeds aan de vreeselijke mogelijkheid voor henzelven een
slecht toeloereid middagmaal en een gillend kind te hebben.
Zijne opvatting toont aan hoe beperkt de sfeer der vrouw aan
den man, over het algemeen genomen, voorkomt."
„Dat is niet mijne opvatting," verzekerde Lord Melthorpe ;
„Ik beschouw de vrouwen als knapper dan de mannen."
„0 ! gij zijt geen critiekschrijver !" lachte Madame Vassilius:
„dus kunt gij u de weelde veroorloven edelmoedig te
Maar in den regel verfoeien de mannen kundige vrouwen,
eenvoudig omdat zij jaloersch op haar zijn."
„Zij hebben alle reden jaloersch op u te wezen," zeide Roy
Ainsworth : „Gij slaagt in al wat gij aanroert."
„Slagen is gemakkelijk," gaf zij onverschillig ten antwoord.
„Besluit dat te doen en breng dat besluit ten uitvoer — en
de zaak is gedaan."
El-Hann blikte haar met nieu we belangstelling aan.
„Gij bezit een krachtigen wil, mevrouw," merkte hij op :
„maar veroorloof mij te zeggen, dat niet al uwe zusteren aan
U gelijk zijn, gelijktijdig schoon, begaafd en vastberaden.
Verreweg de meeste vrouwen zijn betreurenswaardig onontwikkeld en onbelangwekkend."
„Ziedaar juist hoe ik het meerendeel der mannen vind,"
verklaarde Irene Vassilius, met haar eigenaardig zacht lachje,
dat zoo vol ironie tevens was : „Gr'ij ziet, wij beschouwen de
dingen van verschillende standpunten. Bovendien zipn de
betreurenswaardig onontwikkelde en onbelangwekkende vrouwen
juist degenen, die de mannen ten huwelijk kiezen en tot de
moeders der natie maken. Dat is het gebruik der mannelijke
wijsheid, zoo vol zorg voor de toekomst en bewonderenswaardige berekening !" Zij lachte opnieuw en hernam : „Lord
Melthorpe zegt mij dat gij een ziener zijt, een Oostersch
profeet, opgestaan in deze onbeduidende moderne tijden ; wilt
gij dan een raadsel voor m.ij verklaren, dat ik niet oplossen
kan — Mizlzelve ? Wilt gij mij vertellen, zoo gij knnt, wie en
wat ik ben ?"
„Mevrouw," antwoordde El-Rami met eene diepe buiging :
„niet in een enkel oogenblik kan ik zulk een ingewikkeld geheim
doorgronden."
Zij glimlachte, niet onvoldaan, en ontmoette zonder weifelen
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zijn donkeren, gebiedenden, doordringenden bilk, daarop haar
langen, lossen handschoen uittrekkende,. strekte zij hare kleine,
fraai gevormde, witte hand uit.
„Beproef het," zeide zij luchtig : „want zoo er eenige waarheid
ligt in „brein-golven" of weerkaatsingen van den geest, moot
de aanraking mijner vingers electrische beteekenissen door u
heen zenden. Men schrijft mij over het algemeen een lichtzinnig karakter toe. omdat ik klein van gestalte en tenger
gebouwd ben en krullend haar bezit, — wat volgens de meerderheid, alle groote bewijzen zijn van sluimerende dwaasheid.
Reusachtige vrouwen, echter, zijn altijd verbazend dom en dikke
vrouwen slaperig maar een berg goed vleesch is steeds aantrekkelijker voor een man dan de grootste mate van intellectueel
bevattingsvermogen. 0 ! ik wil mij niet voordoen als eon der
„onbegrepenen" in het geheel niet. Ik wensch alleen dat gij
mij eerst goed zult aankijken en mijn „lichtzinnig" uiterlijk
ter dege in u opnemen, voordat gij u op een dwaalspoor laat
brengen door de boodschappen mijner hand."
gehoorzaamde haar in zooverre, dat hij de oogen
uitvorschender dan to voren op haar vestigde. Een groepje
voorname heeren was blijven stilstaan om te luisteren en sloeg
thans haar gelaat met een groote nieuwsgierigheid gade. Goon
zweem . van een blos van verlegenheid kleurde de blonde tint
barer wangen, hare uitdrukking was die eener rustige, half
glimlachende onverschilligheid, hare houding getuigde van
volslagen zelfbeheersching.
„Niemand, die uwe oogen aanziet, kan u lichtzinnig noemen.
mevrouw," sprak El-Rami ten slotte : „en niemand, die de
lijnen van uw mond en kin nagaat, kan u van sluimerende dwaasheld verdenken. 11w uiterlijk moet beoordeeld zijn geworden
door lieden, die zich vergenoegden met eene zeer oppervlakkige beschouwing. Wat gestalte betreft, wij weten dat doze
niet medetelt de meeste helden en heldinnen der geschiedenis
zijn klein en tenger gebouwd geweest. Ik zal thans, zoo gij
het veroorlooft, uwe hand nemen."
Zij legde haar onmiddellijk in zijn uitgestrekten palm on
langzaam sloot hij er vast zijne eigen vingeren omheen. Na
verloop van enkele minuten gaf zijn gelaat de grootste verbazing
te kennen.
„Is het mogelijk ?" mompelde hij. „Kan ik gelooven . ?" hij
brak haastig at, in de redo gevallen door eon koor van stemmen,
die uitriepen : „O Wat is het ? Vertel het ons eens!" enz.
h Mag ik spreken. mevrouw ?" vroeg hij, zich met lets als
vereering naar Irene buigende.
Zij glimlachte toestemmend.
„IVIen kan zich er nauwelijks over verbazen, dat ik mij verrast
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gevoel," sprak hij nu langzaam : „want het is de eerste maal
dat het mij werd gegeven eene vrouw te ontmoeten, wier leven
zoo volmaakt aan het ideale beantwoordt. Ik moet u Hamlet's
woorden toevoegen, mevrouw : „Rein als ijs, kuisch als sneeuw,
zult gij den laster niet ontgaan !" Een bestaan als het uwe,
vlekkeloos, verheven, werkzaam, hoopvol, geduldig en onafhankelijk, is een verwijt voor de mannen en weinigen zullen
U liefhebben omdat gij zeer hoog staat. Zij die u beminnen,
zullen dat waarschijnlijk te vergeefs doen, — want de volmaking
van uw leven ligt niet hier — maar elders."
Hare zachte oogen openden zich vragend. Zij, die haar het
naast omringden, staarden onbestemd El-Rami's donker, ondoordringbaar gelaat aan.
„Dus zal ik levenslang alleen zijn zooals nu ?" vroeg zij, toen
hij hare hand losliet.
„Zilt gij zeker u alleen te bevinden ?" sprak hij met een
ernstigen glimlach : „Zijn er niet meer metgezellen in de zoogenaamde eenzaamheid van den dichter dan in de volle woningen
der menschen ?"
Zij ving zijn ernstigen blik op en haar eigen gelaat begon
te stralen van eene zekere liefelijke levendigheid, die het zeer
bekoorlijk maakte.
„Gij hebt gelijk," antwoordde zij eenvoudig : „ik zie dat gij
verstaat."
Daarna maakte zij zich, met een bevalligen groet, gereed
zich te verwijderen. Roy Ainsworth trad dicht aan hare
zijde.
„Zijt gij voldaan over uwe toekomst, Madame Vassilius ?"
vroeg hij vrij kregelig.
„Zeer zeker ben ik dat," gal' zij ten antwoord : „Waarom zou
ik dat niet zijn ?"
„Zoo eenzaamheid daartoe behoort," hernam hij vermetel :
„veronderstel ik dat gij nooit zuit trouwen."
„Ik veronderstel van niet," zeide zij met een lachenden klank
in de stem : „Ik vrees nooit in staat te zullen zijn een man
als mijn meerdere to erkennen."
Zij verliet hem nu en hij stond haar eon oogenblik met eene
uitdrukking van ergernis na te staren daarna keerde hij zich
weder tot El-Rami, die juist een groet wisselde met Sir Frederick Vaughan. Doze jonge man zag er zeer verlegen en gejaagd
uit en scheen verlangend zijn hart uit te storten over jets, dat
hij moeielijk onder woorden brengen kon. Hij staarde Feraz aan,
trok aan de punten zijner lange knevels en maakte korte opmerkingen over niets bijzonders, terwijl El-Rami hem vermaakt
en doordringend aanzag.
„Zeg eens, herinnert gij u den avond, waarop wij den nieuwen

185
Hamlet zagen ?" bracht hij eindelijk uit: „Gij weet . . . ik heb
U sedert niet gezien ."
bedaard.
„Ik herinner mij zeer goed," antwoordde
„Het was toen met u, evenals met Hamlet, de vraag : „Te zijn
of niet te zijn" maar ik veronderstel dat alles nu gelukkig
beslist is als „te zijn."
„Wat is beslist?" stamelde Sir Frederick : „Ik bedoel, hoe weet
gij dat alles beslist is ?"
„Wanneer zal uw huwelijk voltrokken worden ?" vroeg
Vaughan sprong bijna omhoog.
„Bij Jupiter ! gij zijt een ondoorgrondelijke kerel !" riep hij uit :
„Maar, hoe het ook zij, gij hebt gelijk. Ik ben verloofd met
Miss Chester."
„Dat is geen verrassing voor mij, maar vergun mij u geluk
te wenschen !" en El-Rami glimlachte : „Ik moet zeggen, dat gij
er geen gras over liet groeien ! Het is pas twee weken geleden
dat gij het jonge meisje voor het eerst in den schouwburg
zaagt. Welnu, erken dat ik eon goed profeet ben 1"
Sir Frederick zag or weinig op zijn gemak uit en stond op
het punt over het voor en tegen van profetisch doorzicht te
gaan spreken, toen Lady Melthorpe plotseling to voorschijn
kwam uit den ronddraaienden maalstroom harer voorname
gasten en met de bevalligheid en kwijnende houding van eon
zwaan op hen toe zeilde.
,Ik kan de lieve barones niet vinden," zeide zij klagend :
„Zij is zoozeer in trek ! Weet gij, mijn beste zij is
bijna even wonderbaar als gij ! Niet geheel en al, o! volstrekt
niet, maar bijna! Zij kan u heel uw verleden en toekomst
volgens de lijnen uwer hand vertellen en dat op de meest
verbazende manier ! Kunt gij dat ook doen ?"
lachte.
„Dat is eon zigeunerinnenkunstje," zeide hij : „en de bonafide zigeunerin, die het in de buitenlaantjes uitvoert, ten genoegen van dienstmeisjes, wordt wegens waarzeggerij door de
politie opgepakt. De zigeunerinnen der Londensche salons worden
met rust gelaten."
„0 ! gij zijt strong !" zeide Lady Melthorpe, pogende guitig te
zijn door hem met den vinger to dreigen : „Gij zijt waarlijk
heel strong ! Gij moot niet zoo hard zijn tegenover onze kleine
verstrooiingen gij weet, in doze eeuw stellen wij alien zooveel
belang in het bovennatuurlijke."
word bleek en eon lichte rilling doortrilde zijne gestalte. Het bovennatuurlijke ! Hoe luchthartig spraken de lieden
over dat ontzettende Jets, dat evenals eene vormelooze schaduw
achter de poorten van het graf wacht ! Dat Jets, dat zich had
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doen gevoelen, zich opdrong, ja, zich bijna openbaarde, in weerwil van zijn eigen twijfel, dank zij de voorbijgaande aanraking
eener hand, zooals het geval was geweest met Irene Vassilius.
Immers, onder die aanraking had hij een zwakken, maar toch
beslisten schok door de zenuwen voelen pan, — eene eigenaardige gewaarwording, welke hij herkende als eene waarschu wing van jets dat geestelijk boven hem stond, — en dit
had hem genoodzaakt te spreken van een „elders" voor haar,
ofschoon hij voor zichzelf bleef volharden bij zijn twijfel of er
een „elders" bestond. Roy Ainsworth, de kunstenaar, die hem
aandachtig gadesloeg, merkte op hoe streng en bijna zwaarmoedig de uitdrukking was geworden van zip fraai donker gelaat
en, daarop naar El-Rami's broeder kijkende, werd hij verrast
door het groote verschil tusschen die beiden. De guile, open,
schoone trekken van Feraz schenen vertrouwen uit te lokken
en, gehoor gevende aan het door Madame Vassilius geopperde
denkbeeld, zeide hij op eens:
„Ik wilde dat gij er in toe zoudt stem men voor mij te
poseeren."
„Voor u poseeren ? Voor eene schilderij, meent gij ?" en Feraz
zag er opgetogen, maar toch verbaasd uit.
„Ja. Gij bezit juist het gelaat dat ik zoek. Woont gij in de
stad? Hebt gij tijd over?"
„Ik ben altijd bij mijn broeder ..." begon Feraz aarzelend.
El-Rami ving zijne woorden op en glimlachte droefgeestig.
„Feraz is zip eigen meester," sprak hij zacht : „en zijn tijd
geheel tot zijne beschikking."
„Kom dan mede en laat ons de zaak eens bespreken," zeide
Ainsworth, Feraz bij den arm nemende : „Ik zal u door dit
gedrang heenloodsen en wij zullen een rustig hoekje opzoeken,
waar wij kunnen gaan zitten, kom mede!"
Uit oude gewoonte blikte Feraz naar zijn broeder, om diens
toestemming te vragen, maar El-Rami's hoofd was afgewend,
hij sprak met Lord Melthorpe. Feraz ging dus half verlangend,
half onwillig door de schitterende menigte voorname mannen
en vrouwen heen, terwi,j1 velen hunner zich omwendden, ten
einde hem op zijn voorbijtocht aan to staren. Zijne groote
gazellen-oogen rustten met eene schuldelooze verbazing op het
tooneel dat hem omgaf, een tafereel zoo verschillend van alles
waaraan hij gewoon was. Hij gaf or zich op pijnlijke wijze
rekenschap van, dat or jets onwaars en zelfs doodelijks verborgen lag onder al dozen glans en vertooning maar zijne
zinnen waren voor het oogenblik verblind, ofschoon de dichterziel in hem instinctmatig terugdeinsde voor het gedruisch, den
gloed en de woelige beweging van het gedrang. Het was zijne
eerste intrede in de zoogenaamde „wereld" en, ofschoon aan-
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getrokken en zijne belangstelling opgewekt voelende, was hij
tevens eenigszins ontsteld en uit het 'veld geslagen want hij
gaf er zich werktuigelijk rekenschap van thans op eigen wieken
te moeten drijven en dat, voor het oogenblik althans, de wil
zijns broeders niet langer invloed over hem uitoefende. En met
het plotseling gevoel .van vrijheid kwam ook het plotseling
gevoel van vrees.

HOOFDSTUK XXIV.
Tegen middernacht kwam en ging de verwachte Koninklijke
Hoogheid vermoeid maar altijd beminnelijk, liet hij den zonneschijn van zijn onveranderlijken glimlach op Lady Melthorpe's
„crush" neerdalen drukte zijn gastheer en gastvrouw de hand,
knikte onverschillig enkele bekenden hier en daar toe en kweet
zich op heldhaftige wijze van al de dorre plichten der wereldsche
verveling, ofschoon hij naar zijn bed hunkerde, met grooter
afmatting dan eenige door werk uitgeputte arbeider van den
grond. Hij verwijderde zich sneller dan hij was binnengetreden
en bij zijn vertrek verdwenen ook velen der snobs onder de
aanwezigen, de kamers vrijer en frisscher makende door hun
heengaan. Er word minder luid en met minder beslistheid gesproken kleine groepjes begonnen zich in hoeken to vormen
en aangenaam to praten mannen, die den geheelen avond
hadden gestaan, vonden plaats genoeg, om zich naast hunne
uitverkoren schoonen neer to zetten en konden zich de vrijheld veroorloven wat prettigen onzin to vertellen zelfs de gastvrouw mocht eindelijk in eon leuningstoel plaats nemen en
eenige oogenblikken uitrusten. Eenige gasten waren de muziekzaal binnengezworven, eon fraai gedecoreerd vertrek met eikenhouten paneelen, dat op het grootste salon uitkwam. Eon
strijkorkest had daar gespeeld tot de Hooge Bezoeker gekomen
en verdwenen was; maar thans bewoog de zoete harmonie
niet langer hare zilveren tong, want de muzikanten zaten aan
hun souper. Het groote vleugelstuk stond open en Madame
Vassilius daarbij, nu en dan verstrooid de ivoren toetsen met
hare kleine, witte, van fijne gevoeligheid getuigende vingeren
aanrakende. Dicht naast haar, gemakkelijk weggezonken in eon
diepen, ronden stoel, zat eene zeer gezette oude dame, met een
zonderling groot en hang gelaat on eene stralende uitdrukking
van oogen. Zij scheen door het een of ander wreed, onnatuurlijk middel in haar rose zijden japon geperst te zijn, zoo vast
was zij geregen en zoozeer liep zij gevaar or uit te barsten.
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Zij transpireerde overvloedig, glimlachte onafgebroken en streek
telkens met een geheel mannelijk gebaar het uiteinde van haar
bijzonder zichtbaren knevel op. Dit was de persoon, naar wie
Lady Melthorpe gezocht had, barones von Denkwald, bekend
om hare bedrevenheid in het lezen der handlijnen.
„Ach! Het is warm !" zeide zij in haar echt Duitschen
tongval, een opmerkzamen en goedkeurenden blik op Irene's
wit gedrapeerde gestalte werpende: „Gij zijt de vrouw, die het
goed doet aan to zien. Eon perzik met ijsroom, dat ztjt gij."
Irene glimlachte peinzend, maar gaf geen antwoord.
De barones zag haar opnieuw aan en waaide zich haastig.
„Is er met u iets verkeerds?" vroeg zij eindelijk : „Gij ziet
er bedroefd uit. Die Oostersche man — heeft u onaangename
dingen gezegd ? Gij moest mj gelooven ; ik heb u verteld van
uwe hand. Ach ! welk eon voorspoed ! Prachtig ! Roem, geld,
een titel, een groot huwelijk ..."
Irene hief de kleine hand van het klaverblad op en bekeek
nieuwsgierig de lijnen van haar mooien palm.
„Gij moot u eenigszins vergist hebben, lieve mevrouw,"
zeide zij langzaam ; „Ik ben eenzaam geweest als kind en
sommige lieden beweren, dat men eindigen zal zooals men
begon. Ik zal nooit trouwen ; ik ben eene eenzame vrouw en
zoo zal het altijd zip."
„Altijd, altijd, volstrekt niet !" en de barones schudde hardnekkig het groote hoofd : „Gij zult huwen en Gott in Himmel
behoede u voor eon man, zooals de mijne ! Hij is dood, o ! ja,
een geluk ; hij is peter af on ik ook. Veel peter !"
En zij lachte, terwijl het op en neder schokken van haar
dikken nek de zijde van haar keurslijf onheilspellend deed
kraken.
Madame Vassilius glimlachte andermaal en word toen weder
ernstig. Zij dacht na over het ,elders" waarvan El-Rami had
gesproken. Het was haar opgevallen, dat al wat hij gezegd had
onwillekeurig door hem geuit scheen to zijn en dat hij op
zonderlinge wijze geaarzeld bad, alvorens het woord „elders"
to bezigen. Zij brandde van verlangen hem nog een of twee
vragen to doen en, nauwelijks was die wensch bij haar opgerezen, af zij zag hem uit het salon aankomen, vergezeld van
Lord Melthorpe, Sir Frederick Vaughan on de mooie, lichtzinnige Idina Chester, die, zonder zich te bekommeren om al
hetgeen de dichters schrijven aangaande den ongetooiden eenvoud
der jeugd, zich, volgens Amerikaansche mode, bedekt had met
diamanten, voldoende voor eene douairiOre.
„Het is al te mooi!" zeide het jonge meisje onder het binnentreden : „Mij dunkt, mijnheer El-Rami, dat gij eon allerbekoorlijkst wezen van mij hebt gemaakt ! „Zonder aandoeningen,
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onschadelijk en onschuldig wereldsch !" Dat was het immers ?
Welnu, ik vind dat prachtig ! Ik stelde mij voor, dat gij iets
afschuwelijks in mij zoudt ontdekken en ik ben zoo blij onschadelijk te zijn ! Zijt gij zeker dat ik onschadelijk ben ?"
„Volkomen zeker !" zeide El-Rami met een lichten glimlach :
„en als zoodanig staat gij hoog verheven boven de meeste
vrouwen."
En hij trad naar voren, om te gehoorzamen aan een teeken
van Lady Melthorpe, die hem wenschte voor te stellen aan de
„lieve barones," wier sluwe kleine oogen nieuwsgierig op hem
gericht ward.
vroeg zij hem,
,Gelooft gij in het lezen der handlijnen
nadat de gewone groeten gewisseld waren.
„Ik vrees van neen." antwoordde hij beleefd : ,ofschoon ik
de regels dier kunst ken, zooals zij beoefend wordt in het
Oosten en ik weet ook dat dergelijke uitspraken dikwijls op
zonderlinge wijze bevestigd worden. Maar neem, bij wijze van
voorbeeld, m)fi hand. Ik ben zeker dat gij er niets uit kunt
opmaken."
Hij strekte zijn open palm uit, om dien door haar te laten
onderzoeken. Zij boog er overheen en liet een uitroep van
verbazing hooren. Men zag er inderdaad geen enkele der gewone
tallooze dwarslijntjes op, niets in waarheid dan twee diepe
vorens van links naar rechts en een scherpgeteekende lip), die
van den pols naar het middelpunt liep.
riep de barones vol verwondering
„Het is onnatuurlijk
uit : „Het is eene misvormdheid ! Er is geen hand, die hierop
gelijkt !"
„Dat geloof ik ook," antwoordde El-Rami bedaard : „zooals
ik reeds zeide, kunt u er niets in lezen en toch is mijn leven
niet zonder avonturen geweest. Deze hand van mij is eene
verontschuldiging voor het niet aannemen van handlijnkunst
als een volkomen bewezen wetenschap."
„Moet alles voor u „bewezen" worden ?" vroeg Irene Vassilius
plotseling.
„Zeker zeker, mevrouw."
„Hebt gij dan het „elders" bewezen, waarvan gij mij
spraakt ?"
El-Rami kreeg een lichten blos en werd toen weder bleek.
,De boodschap was van uw innerlijken geest, mevrouw, eerst
door middel van het electrisch medium van uw brein en verder
door het magnetisme uwer aanraking overgebracht, sprak deze
van een „elders". Het is mogelijk dat ik persoonlijk niets vasts
afweet van eenig „elders" dan dit tegenwoordig bestaan maar
uw innerlijk Eigen Ik verwacht een „elders", weet er blijkbaar
meer van af dan ik en brengt dien indruk en wetenschap op
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mij over, afgezien van de vraag of ik berekend mag zijn hem
te verstaan of te ontvangen."
Deze woorden waren met merkbare verbazing aangehoord
door het toeluisterende groepje om hem heen.
„Lieve deugd ! Hoe errig merkwaardig!" mompelde Lady
Melthorpe : „En wij hebben de lieve Madame Vassilius altijd als
eene volslagen vrijdenkster beschouwd !" zij glimlachte nu bij
wijze van verontschuldiging, want Irene had de ernstige oogen
opgeslagen en zag haar met vastheid aan : „ik bedoel, wat betreft de toekomstige wereld en al die belangwekkende onderwerpen. In enkele boeken van haar, bij voorbeeld, is zij vreeselijk
streng voor de predikanten."
„Niet strenger dan velen hunner verdienen, daarvan ben ik
overtuigd", zeide El-Rami met plotselingen gloed en scherpheid :
„Ik geloof niet dat het in de bedoeling van Christus lag, dat
de bedienaars van Zijn Evangelie zouden drinken, op de vossenjacht gaan en ad libitum het hof maken aan de vrouwen
hunner naasten, zooals door een groot aantal hunner gedaan
wordt. Het leven der geestelijken in onze dagen, levert slechts
zeer weinige edele voorbeelden aan de leeken op."
Lady Melthorpe kuchte bescheiden en waarschuwend. Zij hield.
niet van al te open taal zij hield er zelve een „lievelingspredikant" op na en was opgevoed geworden in de provincie,
onder „landlieden", die hier en daar nog gelooven, dat in een
zeker tijdperk der wereldgeschiedenis, God steeds het bloed
van ossen en geiten wenschte te ruiken „als een zoeten geur
in Zijne neusgaten". Zijzelve verkoos liever te gelooven aan de
mogelijkheid dat de Godheid „neusgaten" zou bezitten, dan zich
de moeite te geven de vrucht van Zijne Majesteitvolle Gedachte
te beschouwen, zooals deze te onderscheiden viel in de hoogstvolmaakte orde der planeten en zonnestelsels.
El-Rami, echter, ging voort zonder zich aan haar te storen.
„Vrijdenkers," zeide hij : „zijn voor het Meerendeel waarheidzoekers. Zoo iedereen, bijvoorbeeld, toegaf aan de dwaze lichtgeloovigheid dergenen, die in de „Mahatmas" gelooven, in welk
een onzinnigen toestand zou de wereld dan verkeeren ! Wij
behoeven vrijdenkers, — zoovelen als wij er slechts krijgen
kunnen, — om ons te helpen te onderscheiden tusschen het
ware en de dwaling. Wij moeten het Werkelijke van het
Schijnbare in onze levens afscheiden en er is zooveel Schijnbaars en zoo weinig Werkelijks, dat de taak moeielijk is."
„Maar dat is onzin !" sprak barones von Denkwald : „Met
eon Feit kan men zich niet vergissen gij bewijst hem. Zie !"
en zij nam eon zilveren pennenhouder op van de tafel naast haar :
„hier is eon pen, — met inkt is zij gewoon to schrijven, —
daar is wat gij het Werkelijke noemt."
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El-Rami glimlachte.
„Geloof mij, lieve mevrouw, het is slechts eon pen, zoolang
gij verkiest haar in dat licht te beschouwen. Vergun mij !" en
hij nam het voorwerp uit hare hand, onderwijl de oogen op
haar gevestigd houdend : „Wilt gij uwe vingertoppen, de toppen
der linkerhand — ja — zoo ! op mijn polsen leggen ? Ik dank
!" Zij had gehoorzaamd met een vrij onbestemden glimlach
op de breede, dikke lippen : „Laat mij thans de voldoening
smaken u doze enkele lelies aan to bieden, de eerste van het
seizoen," on ernstig reikte hij haar den pennenhouder over :
de geur niet overheerlijk ?"
„Ach ! hemel !" en de barones rook met eon onvergelijkelijke
uitdrukking van verrukking aan het ding. Iedereen begon
to lachen. El-Rami legde hun met eon bilk het stilzwijgen op.
U verkeert onder de eene of andere zinsbegoocheling,
mevrouw," sprak hij rustig „gij houdt goon lelies maar slechts
eon pennenhouder in de hand.
Zij lachte.
zijt heel grappig!" zeide zij : „maar ik laat mij niet
misleiden en zal mijne lelies dragon."
En zij poogde het voorwerp voor op haar keurslijf to steken,
toen plotseling zijn hand van de hare terugtrok. Er
verscheen eene verschrikte uitdrukking op haar gelaat, maar
binnen eene minuut of twee herwon zij hare gelijkmoedigheid
on draaide het ding bedaard tusschen hare vingers om.
„Daar is wat gij het werkelijke noemt," zeide zij, het gesprek
weder hervattende waar het was blijven steken : „Een pennenhouder is altijd eon pennenhouder gij kunt or niets moor
van maken."
Maar nu word zij omringd door de opgewonden toeschouwers
en overstelpt met eon vloed van beschrijvingen van de wijze,
waarop zij het voorwerp voor lelies had aangezien, en zoo
voorts, tot de oude dame geheel en al driftig on boos werd.
„Ik zal u niet geloofen !" verklaarde zii verontwaardigd :
„Het is onmogelijk. Gij hebt u willen fermaken, maar ik zie
or de geestigheid niet van in, Irene," en zij zag smeekend op
tot Madame Vassilius, die het gansche tooneel had bijgewoond
„Het is immers niet waar?"
„Ja, hove mevrouw, het is waar," zeide Irene op bedarenden
toon : „maar het heeft eigenlijk niets to beteekenen. Uwe oogen
werden voor het oogenblik misleid en mijnheer El-Rami heeft
ons heel knap, door eene wetenschappelijke proof, aangetoond
hoe de menschelijke blik bedrogen kan worden hij bracht op
uw brein eon indruk van lelies voor en gij zaagt dientengevolge ook lelies. Ik begrijp het zeer good het is alleen door
het brein, dat wij eenig begrip ontvangen van wat wij zien.
7:1
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De zaak valt licht te vatten, ofschoon zij oogenschijnlijk een
wonder is."
„Het zijn duifelskunsten !" sprak de barones plechtig, terwij1
zij opstond en met toornig gebaar haar lange rose sleep uitschu dde.
„Neen, mevrouw," zeide
ernstig, haar een ;Ail( toewerpende, die op de een of andere wijze de macht bezat hare
gekwetste gevoelens te kalmeeren „het is slechts wetenschap.
In oude tijden beschouwde men de wetenschap als „duivelskunst," maar onze generatie is liberaler van geest."
„Maar waartoe moet al die wetenschap leiden ?" vroeg de
barones, nog uiterst kregelig : .,Ik zie er het nut niet fan in.
Als men het oog zoo gauw bedriegt, client het alleen otn de
menschen boos te maken dat zij zulke dwazen zijn 1"
„0 ! lieve mevrouw, as wij alien wisten in welk eene mate
wij bedrogen konden worden, niet enkel ten opzichte van ons
gezicht, maar ook van onze overige zintuigen en onze hartstochten, zouden wij wijzer zip en meer bekwaam tot zelfbeheersching dan nu het geval is. Elke stap, die ons helpt zulk
eene kennis te bereiken, is waard gedaan te worden."
„En gij hebt zoovele dier stappen gedaan," zeide Irene Vassilius, „dat ik veronderstel, dat het moeielijk zou zijn it te
misleiden ?"
„Ik ben slechts menschelijk, mevrouw," antwoordde El-Rami,
met een klank van lichte bitterheid in de stem : „en daarom
even goed als anderen in staat op een dwaalspoor te worden
gebracht door mijn eigen aandoeningen."
„Beginnen wij ons niet te zeer in ontledingen te verdiepen?"
vroeg Lord Melthorpe : „Hier is Miss Chester, die wenschte te
weten waar men uw broeder Feraz kan vinde
n. Zij zag hem
stechts even in de verte en zou gaarne nader kennis met hem
maken."
„Hij is met mijnheer Ainsworth heengegaan," begon El-Rami.
,Ja, ik zag beiden in de oranjerie," zeide Lady Melthorpe :
„Zij waren geheel en al in hun gesprek verdiept maar het
wordt tijd, dat zij ons een poosje hun gezelschap gunnen. Ik
zal ze gaan halen."
Zij verwijderde zich, maar keerde bijna aanstonds terug, gevolgd door de twee bewuste personen. Feraz zag er een weinig
verhit en opgewonden uit, Roy Ainsworth kalm en onverschillig
al s altij d.
„Ik heb uw broeder verzocht morgen voor mij te komen
poseeren," zeide laatstgenoemde, zich rechtstreeks tot El-Rami
wendende : „Hij is volkomen bereid mij dien dienst te bewijzen
en ik veronderstel dat gij er niets tegen hebt ?"
„Niets ter wereld !" antwoordde El-Rami , met schijnbare be-
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reidwilligheid, ofschoon een scherp opmerker een zekeren toonsan
spottende koelheid in zijne stem had kunnen opvangen.
„Hij is een wonderlijke knaap," hernam Roy, naar Feraz blikkende, die juist bezig was voorgesteld te worden aan Miss Chester,
wier vermetele, heldere oogen met oprechte en onverholen bewondering op hem rustten : „Hij schijnt niets af te weten van het leven."
„Wat noemt gij „leven" ?" vroeg El-Rami met ruwe kortheid.
„Wel, natuurlijk het leven zooals wij mannen dat leiden," gaf
Roy luchthartig ten antwoord.
„Het leven, zooals wij mannen dat leiden !" herhaalde El-Rami:
„Bij den Hemel ! er is niets lagers onder de zon dan het aldus
geleefde leven ! Tot zelfs de beesten houden er een fatsoenlijker
en van meer eigenwaarde getuigende gedragslijn op na en het
gewone bestaan van den alledaagschen „stadsman" is gemeen en
verachteltjk in vergelijking van dat van een braven hond!"
Ainsworth's kwijnende oogen staarden hem met eene uitdrukking van verstomming aan. Irene Vassilius glimlachte.
„Dat ben ik met u eens !" zeide zij zacht.
„0 ! dat spreekt van zelf!" mompelde Roy sarcastisch : „Madame
Vassilius is het eens met alles wat op de volslagen onwaardigheid
van den man wijst, of daaraan doet denken !"
Hare oogen flikkerden.
„Geloof mij," antwoordde zij ietwat driftig : „ik zou werelden
geven, om in staat te zijn den mannen eerbied en bewondering
toe te dragen, — en er zijn er enkelen, voor wie ik dat oprecht
gevoel maar ik beken gulweg dat de meesten hunner slechts een
gevoel van minachting in mij opwekken. Ik betreur het, maar het
is mijne schuld niet."
„Gij verlangt van de man.nen, dat zij goden zullen zijn," hernam
Ainsworth, haar met een toegevenden glimlach aanziende: „en
wanneer zij daarin niet kunnen slagen, de arme stumperds, valt
gij hen hard. Gij zijt eene geboren godin en het gaat u van zelf
af een troon op den berg Olympus te bekleeden en met kalme
ongevoeligheid neer te blikken op alien in de diepte, maar anderen
valt de zaak moeielijk. Ik, bij voorbeeld, ben een gouddelver, ik
delf onder aan den berg voort en dat bevalt mij vrij goed. Een
dal is altijd warmer dan een bergkruin."
Eene zwakke, schelpkleurige blos steeg naar Irene's wangen, maar
zij gaf geen antwoord. Zij sloeg Feraz gade, om wien zich een
kring van mooie vrouwen had gevormd, als negentiende-eeuwsche
nimfen om een nieuwen Oosterschen Apollo. Hij scheen eenigszins verlegen, maar zelfs zijne beschroomdheid bezat eene onbeschrijfelijke betoovering en aantrekkelijkheid, geheel nieuw en
bekoorlijk in de oogen der geblaseerde, wereldsche schoonen, die
hem voor het oogenblik tot het voomaamste voorwerp harer
aandacht hadden gekozen. Zij drongen er bij hem op aan, dat hij
haar wat muziek te hooren zou geven en hij aarzelde, niet uit
De ziel van Lilith.
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vrees jets voor te dragen, maar eenvoudig door de innerlijke vraag
hoe jets zoo geestelijks, onpersoonlijks en goddelijks als Muziek
te midden van zooveel opvallende lichtzinnigheid tot zijn recht
kon komen. Smeekend blikte hij naar zijn broeder om, maar
zag hem niet aan. Hij verstond dit stille ontwijken zijner
oogen hij was aan zichzelf overgelaten, om geheel en al te doen
wat hij verkoos en zip gevoel van trots spoorde hem tot handelen
aan. Uit den kring zijner schoone bewonderaarsters tredende,
naderde hij de piano.
„Ik zal een eenvoudig preludium spelen," zeide hij : „en zoo het
U bevalt, zult gij meer hooren."
Er ontstond onmiddellijk stilte. Irene Vassilius ging op eenigen
afstand van de anderen op een lage sofa zitten, de handen los in
haar schoot gevouwen dicht bij haar stonden Lord Melthorpe,
Roy Ainsworth en El-Rami Sir Frederick Vaughan en zijne verloofde, Idina Chester, namen samen plaats op wat als een „flirtation chair" bekend is; verscheidene gasten kwamen uit het salon
toeloopen, zoodat de zaal betrekkelijk goed gevuld was. Feraz hief
de fijne, lenige handen naar de toetsen op en toen welnu, wat
toen ? Niets ! alleen muziekl eene goddelijk reine muziek, zoet als
de zang van een leeuwerilz - muziek die sprak van dingen, nog.;
niet in de taal van stervelingen geuit, — van de zomernachtsdroomen eener lelie, omsloten door haar groene paviljoen van
bladeren, — van de liefdesboodschappen van bruidegom-starren
door zilveren stralen overgebracht aan bruid-satellieten, — van
een honderdtal teOre en woordelooze wonderen sprak de muziek
in afgeronde en mystische tonen. En langzaam, maar onweerstaanbaar werden al degenen, die toeluisterden, overmeesterd door
de droomerige, ongekende betoovering van volkomen harm onie
zij verstonden niet, zij konden de, verwijderde hemelsche berichten
niet vatten, door de klanken overgebracht, maar zij wisten en
gevoelden dat eene dergelijke muziek niet tot de aarde behoorde.
Gouddorst of het hunkeren naar roem had niets gemeen met zulk
eene compositie. Zij stond hooger en verder dan dat alles. Toen
de heerlijke melodie ophield, scheen zij eene leegte in de lucht
en een smartelijk gemis in het binnenste der toehoorders achter
te laten zij was als dauw neergevallen op een dorren bodem en
in vele oogen glinsterden tranen, tal • van harten werden door
hartstochtelijke aandoeningen bewogen, toen Foraz zijne vingertoppen fluweelzacht op het slotakkoord het rusten. Daarop volgde
cone uitbarsting van opgewonden toejuichingen, die hem uit zijne
droomen deed opschrikken. Hij blikte met eon zwakken glimlach
van verbazing om zich heen en slaagde or ditmaal in den ernstigen
bilk zijns broeders op te vangen. Nu scheen or eon denkbeeld bij
hem op to komen en eenige zachte noten bij wijze van inleiding
spelende, zeide hij hardop, bijna alsof hij tot zichzelven sprak
„Er zijn in de geschiedenis der wereld enkele oude legendens
;
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en verhalen, welke, hetzij in proza of in poezie verteld, zich
onwillekeurig op muziek Schijnen te zetten. Zoo gij een daarvan
verlangt te hooren, zal ik u die thans vertellen. — Het is de
geschiedenis van den priester Philemon."
Er ging een gemompel van opgetogenheid en verwachting op,
gevolgd door even diepe stilte als te voren.
Feraz sloeg de oogen op, — heldere hertenoogen, thans flikke
rende van gloed en bezieling en, de pedalen der piano drukkende,
sloeg hij eenige langzame, plechtige akkoorden aan, als het voorspel
van een kerklied ; daarop begon hij, met eene zachte, rijke, volmaakt gemoduleerde stem.

HOOFDSTUK XXV.
Lang, zeer tang geleden, in een afgelegen gewest der wereld
van het Oosten, leefde eens een priester, Philemon genaamd. Van
ochtend tot avond arbeidde hij tot het verkrijgen van wijsheid ;
vroeg en laat bad hij en peinsde over goddelijke en onbereikbare
dingen. Zijne verlangens keerden zich tot het Groote Onbekende ;
met heel het vuur zijner ziel poogde hij den geheimzinnigen sluier
van het eroote middelpunt der schepping te doordringen ; en de
vreugden en smarten, de verwachtingen en werken van het menschelijk bestaan schenen hem slechts waardelooze en verachtelijke
beuzelingen toe, in vergelijking van de eeuwige wonderen van het
ondoorgrondelijke Hiernamaals, waarover hij zoo gaarne in de
eenzaamheid droomde en nadacht.
Hier hield Feraz op en, de toetsen der piano met streelende
luchtigheid aanrakende, speelde hij eene zachte melodie in mineur,
die als een zilveren draad van tonen, zijne volgende woorden begeleidde.
„En op doze manier, van lieverlede en op bijna onmerkbare wijze
vergat de wijze priester Philemon de wereld ; hij vergat de vrouwen
en mannen en kleine kinderen, het blauw des hemels, het groen
der velden, de bevalligheid der in het gras groeiende madeliefjes,
de muziek van liefelijke vogelen zingende in de struiken, — hij
vergat in waarheid alles, behalve — zichzelven en zijne gebeden
en zijne wijsheid en zijne brandende begeerte uur op uur dichter
het wonderbare doelwit van het Goddelijke to naderen, vanwaar
alle leven komt en waarheen alle leven op den bestemden tijd
moet wederkeeren."
Hier ging het accompagnement der muziek tot eene klagende
teederheid over.
„Maar van lieverlede begon de naam van den wijzen priester
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Philemon bekend te geraken in de stad waar zijne woning stond, —
en de lieden spraken met ontzag en verbazing, met hoop en vrees
van zijn vasten en waarnemingen, — totdat ten laatste een dag
aanbrak, waarop eene groote schare van zieken en bedroefden en
verdrukten zijn huis omringde en hem smeekte voor hen te bidden,
ze troost te schenken.
„Deel ons iets mede van de Goddelijke vertroostingen !" riepen
zij, in het stof nederknielende en weenende onder het spreken
„want wij zijn vermoeid en belast van harte wij lijden aan bloedende wonden van geest en ziel velen onzer hebben alles verloren wat het leven waarde schenkt. Heb medelijden met ons, o!
gij wijze dienstknecht van den Oppermeester en zeg ons uit uw
voorraad van hemelsche wijsheid of wij niet de door ons verloren
liefden zullen herwinnen!"
Toen rees de priester Philemon haastig en in toorn overeind en
tot hen komende, zeide hij:
„Ga weg van mij, gij gevloekte menigte van booze wereldlingen !
Waartoe hebt gij mij opgezocht en wat heb ik gemeen met uwe
beuzelachtige ellende? Ziet, gij hebt de smarten, waarover gij
klaagt, over uzelven gebracht en de rechtvaardigheid eischt dat
gij zoudt lijden. Vraagt van mij geen woord an mededoogen,
zoekt bij mij geen medelijden met zonde. Ik heb mij van u alien
afgescheiden, om te ontkomen aan bezoedeling. Mijn leven behoort
God, niet het Menschdom toe !"
En hem hoorende, werden de lieden verstoord en keerden huiswaarts, zwaar van harte en ongetroost. En Philemon de priester,
vreezende dat zij hem andermaal zouden opzoeken, verliet die
plaats voor altoos en bouwde zich eene hut in het diepst van
het woud, waar nooit een menschelijke voet rondzwierf behalve
de zijne. Hier in de stilte en volslagen eenzaamheid besloot hij
te werken en te bidden, zijn hart en geest rein houdende van
elke besmettende aanraking met de natuur, die zijne gedachte
van het Goddelijke kon verwijderen."
Andermaal veranderde de muziek, ditmaal tot eon zacht trillende
reeks noten, als het vloeien van eon bergstroom, — en Feraz
hernam :
„Op een morgen, terwijl hij, verdiept in de vervoering van
heilige overpeinzing,- zijn dagelijksch gebed opzond, zette een
kleine vogel zich op zijn vensterkozijn neder en begon te zingen.
Goon luid lied, maar eon liefelijk lied, vol van de grootste teederheid en speelsche blijdschap, — eon lied geboren nit de bladeren
en grashalmen en vriendelijke hemelbriesjes, de fijnste melodie
ooit door een vogeltje gezongen. De priester Philemon luisterde
en zijne gedachten dwaalden at Het gezang van den vogel was
zoet o ! zOO zoet, dat het hem tal van zaken to binnen riep,
die hij lang vergeten waande, — het was hem bijna to moede als
hoorde hij de stem zijner moeder weer en de blijde, schoone dagen
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zijner eerste jeugd rezen hem voor den geest als de liefelijke
fragmenten van een eenmaal welbekend gedicht, dat men zich
ternauwernood meer herinnerde. Ten slotte vloog de vogel weg
en de priester Philemon ontwaakte als uit een droom ; zijn gebed
was afgebroken geworden ; zijne gedachten waren uit den hemel
tot de aarde getrokken geworden ; dat alles door het getjilp van
een dwaas gevederd ding, dat geen penning waard was! Vertoornd
op zich zelven, bracht hij den dag in boete door en zette zich den
volgenden morgen met meer nog dan gewonen ijver aan zijne
godsdienstoefeningen. Op zijn bidmat uitgestrekt, lag hij in verrukking verzonken, toen plotseling een gedempte, zoete triller
zachtjes de stilte verbrak ; de schuldelooze, tjilpende stem van
het vogeltje schudde hem andermaal wakker, eerst tot een gevoel
van verbazing en toen van woede. Ongeduldig overeind springende, blikte hij om zich heen en zag den vogel vlak bij, onder
zijn bereik . Hij was de hut binnen gevlogen en huppelde thans
over den vloer op hem toe, de schitterende oogjes vol onbevreesd
vertrouwen, de mooie vleugelen nog trillende van het vuur van
zijn lied. Nu greep Philemon de priester een zwaren eikenhouten
staf en doodde den kleinen vogel waar hij stond met een enkelen
onverbiddelijken slag en wierp het hoopje gebroken vederen in
het bosch, met den toornigen uitroep :
„Gij, althans, zult mijne gebeden nooit weer storen !"
En op het oogenblik zelf, dat hij aldus sprak, vertoonde zich
eensklaps eon groot licht, verblindender dan de glans van den
dag, en zie ! eon Engel stond binnen de hut, ter plaatse zelf waar
het blood van het doode vogeltje den vloer had bevlekt. En
Philemon de priester viol op het gelaat en beefde zeer, want de
Verschijning was heerlijker dan de stoutste zijner droomen. En
cone stem riep luide, zeggende :
„Philemon, waarom hebt gij Mijn zendbode verslagen ?"
En Philemon blikte op in vrees en verbazing, antwoordende :
„Geduchte Heer, welken zendbode ? Ik hob niets gedood clan
een vogel."
En de stem sprak opnieuw, zeggende :
„O ! onberouwvolle priester ! Weet gij dan niet dat elke vogel
in het woud Mij behoort, dat elk blad op de boomen, elke grashalm on elke bloom Mijn eigendom zijn on eon gedeelte van Mij ?
De zang van dien vogel was zoeter dan uwe vele gebeden on toen
gij naar zijne stem luisterdet, waart gij nader bij den hemel dan
gij ooit zijt geweest ! Gij zijt opgestaan tegen Mijne Wet ; door
Liefde to verwerpen, verwierpt gij Mij on toen gij de armen en
bedroefden van uwe dour verjoegt, hun alle vertroosting weigerondo, wendde Ik eveneens het Aangezicht van u af en verhoorde,
Ik niet langer uwe smeekbeden. Verneem daarom thans mijn
kastijding. Gedurende eon tijdverloop van duizend jaren zult gij
leven binnen dit woud ; goon menschelijk oog zal u ooit
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vinden ; geen menschelijke voet u ooit opsporen ; geen menschelijke stem ooit in uwe ooren weerklinken. Geen andere metgezellen
zult gij hebben dan vogels, beesten en bloemen. Van dezen zult
gij wijsheid leeren en door uwe liefde voor dezen alleen zult gij
vrede met den Hemel sluiten ! Bid niet meer, vast niet langer ;
want zulke zaken tellen slechts voor weinig in de eeuwige
berekeningen ; maar lieb lie/ En leer uzelf bemind te maken,
zelfs bij de minsten en de laagsten en hierdoor zult gij ten slotte
het mysterie van het Goddelijke doorgronden 1"
De stem zweeg, de heerlijkheid verdween en toen Philemon de
priester de oogen opsloeg, was hij alleen."
Thans, door middel van enkele teere modulatien het droomerig
karakter wijzigende der door hem geimproviseerde muziek, keerde
Feraz terug tot de mooie, eenvoudige en plechtige akkoorden,
waarmede hij zijn voordracht had begonnen.
„Verootmoedigd van geest, gebroken van harte, de rechtvaardigheid erkennende van zijn vonnis, maar arbeidende als een, die
niet zonder hoop was, ving Philemon zijne hem door den hemel
opgelegde taak aan. En tot op dozen dag verhalen de legenden
van reizigers van eene uitgestrekte, ondoordringbare eenzaamheid,
eon woud van reusachtige boomen, waar geen menschelijke trod
ooit is binnengedrongen, maar waar, naar vermeld wordt, zonderlinge kolonies van vogels en beesten samenwonen ; waar zeldzame
en prachtige planten en bloemen in hare schoonste tinten bloeien ;
'waar gulden bijen en verblindende vlinders bij duizenden rondvliegen ; waar al de zangers der lucht het woud van muziek
vervullen ; waar de trekvogels, die het land verlaten of daarheen
terugkeeren, onderweg uitrusten, zeker aldaar eene veilige haven
te vinden en waar alle mooie, wilde en beschroomde dieren des
velds, der wouden en der bergen in vrede samenhuizen, zonder
uitzondering voldaan in eon Eden, dat hun toebehoort. Dat oord
heeft eon bewaker, aldus verzekeren de lieden van het land, eon
Geest, mager on bleek en zilverlokkig, die de taal der vogelen verstaat
en de geheimen kent der bloemen on in wien al de schepselen
der bosschen vertrouwen stellen een geheimzinnig wezen, welks
raadselachtig leven bijna duizend jaar heeft voortgeduurd. Geslachten zijn voorbijgegaan, steden on rijken zijn tot niet vervallen en
niemand herinnert zich den man, die eenmaal Philemon word
genoemd, den „wijzen" priester, ten slotte waarlijk wijs geworden
met de eenige wijsheid, die God ooit heiligt — deWijsheid der Liefde."
Met een kort, aangrijpend akkoord hield de muziek op, het
verhaal was ten einde en Feraz stond van de piano op en word
aanstonds omringd door eene menigte bewonderaars, die alien
met elkander wediperden in vleiende uitdrukkingen van lof en
verrukking ; maar ofschoon hij doze complimenten met ongekunstelde en hoffelijke bevalligheid aannam, zwierven zijne oogen
voortdurend af naar het gelaat van zip brooder, — dat donkere,
!
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peizende, dierbare gelaat, — ja dierbaar, want ofschoon hij mocht
opstaan tegen onverbiddelijken wil en despotische macht,
gevoelde Feraz dat hij nooit in staat zou zijn de diepe gehechtheid
en vereering uit zijn hart te rukken, die hij zijn broeder toedroeg
en het natuurlijk gevolg waren van jarenlange teederen en nauwen
omgang. Zoo El-Rami hem had overheerscht, had hij hem ook
liefgehad, daaraan viel niet te twijfelen. Was hij thans ontstemd
of ongelukkig, dat hij er zoo droefgeestig en in sombere, kwellende
gedachten verzonken uitzav ? Eene vreemde pijnlijke ontroering
maakte zich meester van 's jongelings teergevoelige ziel ; het was
alsof er eene geheimzinnige, onbestemde scheiding tusschen hen
beiden had plaats gegrepen en hij werd ongeduldig tegen deze
schitterende menigte van goedgekleede, babbelende lieden, wier
bijzijn hem verhinderde lucht te geven aan de voile uitdrukking
zijner gevoelens. Lady Melthorpe sprak hem toe op zachten,
kwijnenden toon, zich onderwijl waaiende, en vertelde hem op
innemende wijze welk een wonderbaar attouchement hij bezat,
welk eene „heerlijke declameerstem" en zoo al meer. Hij hoorde
al deze sierlijk gekozen volzinnen aan als in een droom. Zoodra
hij aan haar en aan die onder hare vrienden, welke het dichtst
bij hem stonden, ontsnappen kon, baande hij zich een weg tot
El-Rami en raakte diens arm aan.
„Laat mij aan uwe zijde blijven !" zeide hij op een zachten toon,
waarin lets als eene smeekbede opgesloten lag.
El-Rami wendde zich om en zag hem vriendelijk aan.
„Lieve jongen, je deedt beter nieuwe vrienden te maken waar
je het kunt ; de ouden mochten je eens ontnomen worden."
„Vrienden ?" herhaalde FOraz : „Vrienden, hier ?" Hij maakte
een gebaar, welsprekender dan woorden, dat zoowel twijfel als
geringschatting gaf te kennen. Daarop hernam hij : „Mogen wij
thans niet heengaan ? Is het geen tijd huiswaarts te keeren en te
gaan slapen ?"
glimlachte.
„Maar zien wij „het leven" niet ? Wij bevinden ons hier te
midden van mooie vrouwen en welopgevoede mannen ; de vertrekken zijn sierlijk gemeubeld en de gesprekken zijn even heerlijk
onbeduidend en bijna even luidruchtig als het gebabbel van apen.
Niettegenstaande al deze voorrechten, spreek je van slapen !"
Feraz lachte even.
„Ja, ik ben vermoeid," zeide hij : „Dit alles komt mij onwaar
voor ; er ligt jets duisters en valsch over verspreid. De slaap
schijnt mij beter toe."
Op dat oogenblik trad Irene Vassilius op hen toe.
„Ik ga thans weg," zeide zij, de zachte, ernstige oogen vol
belangstelling op Feraz latende rusten : „maar ik moot u danken
voor uw verhaal over PhilOmon den Priester. Was het uw eigen
gedachte, of bestaat er zulk eene legende ?"
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„Niets is waarlijk nieuw," antwoordde Feraz „maar zooals het
was, bedacht ik het zelf."
„Dan zijt gij gelijktijdig dichter en toonkunstenaar," zeide
Irene : „Het schijnt eene natuurlijke vereeniging van gaven, maar
toch gaan die beide niet altijd samen. 1k hoop," thans richtte zij
zich tot El-Rami : „ik hoop van harte, dat gij mij op zult komen
zoeken, ofschoon ik vrees geen zeer beminde persoonlijkheid to
zijn. Mijne vrienden zijn weinig talrijk, dus kan ik u niet veel
genoegen aanbieden, In den regel, inderdaad, houden de menschen
niet van mij."
„Ik houd van u !" sprak Feraz snel en op den spoorslag eener
opwelling.
Zij glimlachte.
„Ja ? Dat is lief van u. En ik geloof u, want gij behoort te
weinig tot de wereld, om u met vleien op te houden maar ik
verzeker u dat, over het algemeen genomen, vrouwelijke letterkundigen nooit in gunst staan bij de wereldsche kringen."
„Zelfs niet wanneer zij mooi zijn zooals gij vroeg Feraz met
eenvoudige openhartigheid.
Zij bloosde bij de onmiskenbare oprechtheid zijner bewondering
en de jongensachtige openhartigheid, waarmee doze word to kennen
gegeven. Daarop lachte zij even.
„Men neemt zelfs niet aan dat eene schrijfster mooi kan zijn,"
antwoordde zij luchtig, maar toch met eenige minachting : „wanneer zij eenige persoonlijke bekoorlijkheid bezit, dan dient dit als
eon onderwerp, waarop de kwaadwilligen kunnen voort lasteren.
En van de beide seksen, zip de mannen het wreedst voor eene
vrouw, die er eigen gedachten op durft nahouden."
„Zijt gij daar wel zeker van, mevrouw ?" vroeg
vriendelijk : ,,Kan dit goon dwaling van uw oordeel zijn
„Ik wilde dat het zoo ware !" zeide zij met eene intense uitdrukking : „De hemel weet hoe oprecht ik er mij over verheugen
zou, indien men mij bewees dat ik mij vergiste ! Maar ik heb
goon ongelijk. De mannen beschouwen de vrouwen steeds als
hunne minderen, niet alleen physiek (wat zijn) maar ook verstandelijk (wat zij niet zijn) en ontzeggen haar altijd eene onafhankelijke ziel on onafhankelijke aandoeningen. Het meerendeel
der mannen behandelen haar inderdaad ongeveer als eon soort
verheven vee maar dat neemt niet weg dat or lets ligt in wat
de Franschen „l'Eternel fjminin" noemen. Vrouwen zijn onbewistbaar de grootste lijders in heel de lijdende schepping en ik
heb soms gedacht dat, voor zooveel smart en zooveel miskenning
vaak met zooveel heldhaftig stilzwijgen en zonder klachten gedragon, het leven zoeter en heerlijker zal zijn dan wij, half verblind
door onze eigen tranen, ons nog kunnen voorstellen of op durven
hopen."
Zij zweeg, hare oogen waren donker van het nadenken en vervuld
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van eene droomerige droefgeestigheid ; daarop, vriendelijk glimlachende, strekte zij de hand uit.
„Ik praat te veel, zult ge zeggen ; dat doen de vrouwen altijd ! Kom
mij opzoeken, zoo gij daartoe lust gevoelt ; anders niet ; ik zal u
mijn kaartje zenden door Lady Melthorpe ; intusschen, goeden nacht!"
El-Rami nam hare hand en, terwijl hij haar in de zijne drukte,
voelde hij opnieuw die zonderlinge trilling, welke zich reeds te
voren door dezelfde aanraking aan zijne zenuwen had medegedeeld.
„Het kan niet anders of gij moet visioenen hebben, mevrouw !"
zeide hij op eens en met een onbestemd gevoel van verrassing :
„en ziet dingen, die niet tot deze wereld behooren."
Haar fijne rose kleur werd donkerder, waardoor haar gelaat
eene zonderlinge schoonheid verkreeg.
„Welk eene verklikster is mijne hand !" antwoordde zij, haar
langzaam uit zijne vingeren terugtrekkende : „Ja, gij hebt gelijk ;
indien ik geen hooger dingen mocht zien dan deze wereld, zou
ik mijn leven geen uurlang kunnen dragen. Het is doordat ik de
toekomst zoo dicht om mij heen voel, dat ik den moed heb voor
het heden en er onverschillig voor ben."
Hierop verliet zij hen en zoowel El-Rami als Feraz volgden met
een blik vol belangstelling hare bevallige bewegingen, toen zij de
zalen doorgleed in haar sneeuvvachtig, slepend gewaad, met den
kouden glans der diamanten in hare lokken, tot zij geheel en al
verdwenen was; daarop richtte de kwijnende stem van Lady
Melthorpe zich tot hen.
„Is die Irene Vassilius geen vreemd wezen ? Zoo ouderwetsch
en eigenaardig in hare denkbeelden ! De menschen verfoeien haar,
weet:gij ; zij is zoo vreeselijk geleerd."
„Er kon geen beter reden voor haat zijn !" antwoordde El-Rami.
„Ziet gij, zij zegt zulke onaangename dingen," hernam Lady
Melthorpe, zich vol welbehagen waaiende : „zij heeft zulke gedecideerde begrippen en wil zich niet schikken naar de zienswijze
van anderen. Ik moet bekennen, dat ikzelve haar altijd de trop vind."
„Zij was vanavond uw gast," zeide plotseling Feraz, met zulk
eene gestrengheid van toon, dat Mylady hem met stomme verbazing aanstaarde.
„Zeer zeker ! Men moet altijd eene beroemdheid uitnoodigen."
„Zoo men altijd uitnoodigen moet, dan is men ook verplicht altijd
te eerbiedigen," zeicle Feraz ijskoud : „In ons code d'honneur spreken
wij nooit ten nadeele dergenen, die onze gastvrijheid genoten."
Met deze woorden wendde hij zich om en verwijderde zich met
zulk eene hooghartige houding, dat Lady Melthorpe als aan hare
plaats vastgenageld bleef staan en hem sprakeloos nastaarde. Zich
daarop weder meester woraende, zag zij El-Rami aan en haalde
de schouders op.
„Waarlijk," begon zij : „waarlijk, mijnheer El-Rami, het gedrag
van uw broeder is heel zonderling . .."
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„Dat is zoo," antwoordde
haastig. „Ik geef het toe.
Zijne manieren zijn geheel en al ongepolijst en hij is nog volstrekt
niet gewoon aan de wereld. Ik zeide dit vooraf aan Lord Melthorpe
en was er tegen, dat hij hier uitgenoodigd zou worden. Hij zegt
geheel en al wat hij denkt, zonder vrees te mishagen en in dit
opzicht is hij werkelijk sleehts een wilde. Veroorloof mij u om
verschooning te vragen voor hem."
Lady Melthorpe boog stijfjes. Zij zag, — of verbeeldde zich
dat, — een spottend glimlachje om El-Rarni's lippen spelQn onder
diens donkeren knevel. Zij gevoelde zich zeer gekrenkt. Te denken
dat een „knaap" als Feraz zich verstoutte tot haar, eene der
toongevende vrouwen van de Londensche wereld, te spreken over
code d'honneur ! Het was jets schandelijks, — ongehoords ! En wat
Irene Vassilius betrof, waarom zou men haar niet bepraten ? Zij
behoorde het publiek toe een schryster van boeken, die „Mevrouw
Grundy" in hare kerkgangstemmingen als „gevaarlijk" gebrandmerkt had. Lady Melthorpe was oprecht van meening, dat zij alle
reden had zich beleedigd te achten en zij begon het te betreuren
die ,,Oostersche mannen," zooals zij ze noemde, ooit in haar huis
te hebben gevraagd. bemerkte hare ergernis, maar zeide
niets meer en, zoodra hij daartoe gelegenheid zag, nam hij op
beleefde wijze afscheid van haar. Zieh snel een weg banende door
de nu meer en meer slinkende menigte, zocht hij naar Feraz, dien
hij in de hall met Roy Ainsworth vond staan praten, de laatste
schikkingen treffende voor den volgenden dag, waarop hij voor
den kunstenaar zou poseeren.
„Ik zou gaarne ook van uw hoofd eene studie maken," zeide
Roy, met een doordringenden blik op El-Rami, toen deze naderde :
„maar ik veronderstel dat gij geen tijd hebt."
„Geen tijd en — nog minder lust !" antwoordde El-Rami lachend :
„want ik heb gezworen, dat er nooit een conterfeitsel van mijne
lichamelijke gedaante zou gemaakt worden. Het zou altijd een
valsch beeld, nooit mijzelf zijn, omdat het slechts het vergankelijke
zou weergeven, terwijl ik het onvergankelijke ben."
„Zonderlinge man !" zeide Roy Ainsworth : „Wat bedoelt gij ?"
„En wat zou ik bedoelen," antwoordde El-Rami snel : „behalve
dat wat al uwe godsdiensten en kerken bedoelen, indien zij in
waarheid eenige bedoeling hebben. Is er niet jets anders behalve
dit vleeschelijke omhulsel ? Als gij zoo kunt schilderen, dat de
Ziel van een mensch uit zijne oogen schtint te blikken, zijt gij
een groot kunstenaar maar zoo gij de Ziel zelve wist te schilderen, ontdaan van hare sterfelilke vermomming, stralend,
etherisch, schitterend als het bliksemvuur, schoon als de dageraad,
zoudt gij nog grooter wezen. En de Ziel is het Mil deze gelaatstrekken, dit Uiterlijk slechts een bekleedsel wij behoeven een
portret, geen costuum."
„Uwe redeneering slaat evengoed op uw broeder als op u
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telven," antwoordde Ainsworth, verbaasd over de welsprekende
zonderlingheid van El-Ramis taal en ondanks zichzelven daardoor
betooverd.
Juist ! Alleen is het aardsche kleed van Feraz allerliefst en
staat het goed, — het mijne niet. Hier geldt zooiets als het
„mijn haar is wit maar niet door tijd" uit den „Gevangene van
Chillon''. Goeden nacht !"
„Goeden nacht !" en de schilder drukte met warmte de hand
van beide broeders, nog bij het afscheid tot Feraz zeggende : „Ik
mag u dus morgen verwachten ? Gij zult mij niet teleurstellen ?"
„Gij kunt op mij rekenen !" en Feraz zond hem een vaarwelknikje toe en volgde El-Rami naar buiten op straat, waar zij
met snellen tred huiswaarts begonnen te wandelen. Onder het
gaan sloegen zij door het een of ander eenparig, onwillekeurig
instinct de oogen op naar den donkerblauwen hemel, waar
menigten van starren glansrijk zichtbaar waren. Feraz haalde
diep adem.
„Daarginds," zeide hij : „is het Oneindige en Ware wat wij
van avond van het leven zagen is vergangelijk en onwaar."
antwoordde niet. _
„Dunkt u ook niet ?" vroeg Feraz ernstig.
„Ik kan niet beslist zeggen wat Waar en Onwaar is," sprak
langzaam : „beiden zijn zoo na aan elkander verwant.
Feraz, ben je je wel bewust van avond Lady Melthorpe gekwetst
te hebben ?"
„Waarom zou zij gekwetst zijn ? Ik zeide alleen wat ik dacht."
„Lieve hemel, mijn beste jongen, indien je altijd voort wilt
gaan met te zeggen wat je denkt, zal je het spoedig niet meer
uit kunnen houden op aarde. Op zijn minst genomen, zal je dan
nooit geschikt voor de „wereld" zijn."
„Ik vellang niet er geschikt voor te wezen," verklaarde Feraz
uit de hoogte : „zoo Lady Melthorpe's receptie er een beeld van
is. Ik wensch haar te vergeten, — het meeste daarvan, bedoel ik.
Madame Vassilius zal ik mij herinneren, omdat zij sympathiek
en belangwekkend is. Maar voor het overige ! Lieve broeder, ik ben
veel gelukkiger bij u."
El-Rami greep vriendelijk zijn arm.
„En toch verlaat je mij morgen, om een kunstenaarsgril te bevredigen !" zeide hij : „Heb je daarover nagedacht?"
„0! maar dat beteekent niets slechts een uur of twee, om voor
hem te poseeren. Hij wenschte dit zoozeer, dat ik niet weigeren
kon. Zijt gij daarover ontstemd ?"
„Mijn beste Feraz, ik ben ontstemd over niets. Je hebt je eenmaal over mijn gezag beklaagd en ik heb besloten dat je daarover
niet weder zult klagen. Beschouw jezelven als vrij."
„Ik wensch mijne vrijheid niet," verklaarde Feraz bijna onstuimig.
giimlachend en
„Leer haar eens kennen !" antwoordde
?7
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met een lichten zucht : „De vrijheid is zoet maar evenals andere
zaken, brengt zij haar eigen verantwoordelijkheden mee."
Zij liepen zwijgend door tot zij bijna aan hun eigen deur gekomen waren.
„Je verhaal omtrent Philemon den priester was heel schilderachtig en mooi," zeide El-Rami nu op eens : „Je bedoeldet het als
een soort allegorie voor mij, niet waar ?"
Feraz zag hem weemoedig aan, maar aarzelde te antwoorden.
„Het slaat niet geheel en al op mij," hernam vriendelijk :
ik ben niet ontoegankelijk voor liefde — want ik heb jou
lief. Misschien zullen de engelen dat felt in aanmerking nemen,
wanneer zij beslissen over mijne duizend of millioen jaren van
kastij ding."
Er lag in zijne stem een klank van stille droefgeestigheid, welke
Feraz diep roerde en hij was zichzelf niet genoegzaam meester
om jets te zeggen. Toen zij hunne eigen woning betraden, wenschte
El-Rami hem op de gewone vriendelijke wijze goeden nacht
maar FOraz bukte zich vol eerbied en kuste de hem toegereikte
hand; de machtige hand, die zijn leven met poezie verrijkt en
met droomen begiftigd had.
,/

HOOFDSTUK XXVI.
Heel den volgenden dag bleef El-Rami alleen. Feraz ging vroegtijdig uit, om zijne afspraak met Roy Ainsworth na te komen
er meldden zich geen bezoekers aan en zelfs de oude Zaroba
naderde het studeervertrek Diet, waar, opgesloten met zijne boeken
en papieren, haar meester ijverig uur op uur voortarbeidde, zoo
snel schrijvende als hand en pen dat sleetts toelieten en zijn eetlust
alleen bevredigende met eenige in wijn gedoopte beschuitjes.
Juist toen de avondschaduwen begonnen te vallen, werd zijne
langdurige eenzaamheid gestoord door het driftig geklop van een
telegraafbode, die hem het volgend bericht overhandigde :
„Uw broeder blijft bij mij eten. — Ainsworth."
verfrommelde het papier tusschen de vingeren en, het
daarna ter zijde werpende, bleef hij een oogenblik in gepeins verzonken staan, met eene bedroefde uitdrukking in de donkere
oogen.
„Ach, die leegte der wereld !" prevelde hij ten slotte : „Ik zal
verlaten worden, veronderstel ik, zooals met beteren dan ik geschiedde, volgens den regel van dit zonderling geteekend en
bijzonder onbevredigende plan van het menschelijk leven. Wat
bekommeren de jongen zich om de eenzaamheid hunner ouderen,
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die hen hebben verzorgd en liefgehad ? Nieuwe gedachten, nieuwe
tooneelen, nieuwe verlangens wenken ze en weg gaan zij als
heenvliegende vogels, om nooit weder te keeren tot ,het oude
nest of de oude gewoonten. Ik minacht zelf het meerendeel der
vrouwen en toch beklaag ik van ganscher ziele al degenen, die
moeder zijn, — de armzalige waardigheid en pathos van het
moederschap zijn, naar mijn oordeel, bespotteltjk smartelijk. Te
denken aan de angsten en pijn, door de arme, teere ongelukkigen
doorstaan bij het ter wereld brengen van kinderen dan de teederheid en waakzame toewijding geschonken aan hunne eerste jaren
— en dan — wel dan groeien doze zelfde kinderen meestal op
tot onverschillige (zoo dan al niet geheel hartelooze) mannen on
vrouwen, die hun eigen leven inrichten zooals hun het best voorkomt en bijna vergeten aan wie zij zelfs het bestaan verschuldigd zijn. Het is hard, bitter hard. Er zou eenige reden moeten
to vinden zijn voor zulk eene groote verspilling van liefde en
droefheid. Tot hiertoe echter ontdek ik or goon."
Hij zuchtte diep en blikte somber naar de toenemende schaduwen.
„Eenzaamheid is vreeselijk !" sprak hij hardop, als richtte hij
zich tot den een of anderen onzichtbaren toehoorder : „Zij is het
schrikbeeld des doods want men moot steeds alleen sterven.
Onverschillig hoe vole vrienden on bloedverwanten or weenend
om de legerstede staan, men is volstrekt alleen in het uur des
doods de verdoofde ziel zwerft blindelings
„uit het oog,
Ver naar eon oord waar zij niet wordt gehoord."
Die eenzame halte on angst op den zoom van het Ongeziene
zijn ontzettend de gedachte daaraan ontzenuwt ons allen. Indien
de Liefde ons kon helpen maar Liefde zelfs wordt dan zwak
en onmachtig."
Terwijl hij aldus peinsde, overmeesterde hem eon onbestemd
verlangen, eene opwelling, ontspruitende uit hij wist zelf niet
welke voorstelling en, aan die gedachte gehoor gevende, begaf hij
zich plotseling on haastig naar boven on trad regelrecht Lilith's
kamer binnen. Zaroba beyond zich aldaar en stond uit haar
gewonen hook op, om met eenigszins zwakken trod naar het
voorvertrek to gaan, terwijl zich over het slapende meisje
heenboog. Zij scheen bekoorlijker dan ooit, dien avond, on toen
hij zich tot haar, bukte, strekte zij de fraaie, witte armen uit on
glimlachte. Zijn hart klopte snel hij had voor het oogenblik opgehouden zijne eigen gevoelens to ontleden on liet er zich toe
gaan op hare schoonheid neder to blikken en die in zich op to
nemen, zonder, zooals gewoonlijk, eenige gedachte to schenken
aan den wetenschappelijken aanblik van haar toestand.
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„Vlechten gestrengeld door schoone vingeren,
„Waar zich morgenstralen door slingeren,"
prevelde hij, onder het aanraken van een golvenden lok van het
prachtige haar, die als eon streng goudkleurige vlaszijde op het
hoofdkussen vlak bij hem uitgespreid lag; „Arme Lilith ! Liefelijke Lilith !"
Als in antwoord op zijne woorden, wendde zij zich eon weinig
naar hem toe en tastte met de eene rondzwervende witte hand
blind door de lucht. Zachtjes greep hij haar vast en hield haar in
zijn eigen hand gevangen ; daarop, gehoor gevende aan eon vreemde
opwelling, kuste hij hare vingeren. Tot zijne onbeschrijfelijke verbazing, beantwoordde zij die aanraking, als ware zij eene oproeping geweest.
„Ik ben hier . . . mijn Beminde !"
RU ontstelde en cone ijskoude ruling doorliep zijne aderen ;
dat woord „Beminde" bracht eon soort electrischen schok aan
zijn wezen toe en zond eon duizelingwekkenden stroom van blood
naar zijne hersenen. Wat bedoelde zij, wat kon zij meenen ?
De laatste maal, dat zij hem toesprak, had zij verklaard dat hij
zelfs haar vriend niet was ; thans noemde zij hem haar „beminde"
wat hem evenzeer van verbazing als van vrees vervulde. Na
verloop van een oogenblik echter, meende bij, dat dit misschien
cone nieuwe ontwikkeling zijner proof was. Het kon zijn dat
Lilith's ziel in nauwer gemeenschap tot hem stond dan hij tich
verbeeld had. Maar ondanks zijne poging zijne aandoeningen weg
te redeneeren, was hij gejaagd en stond hij zwijgend bij het
iustbed, bevreesd to spreken on evenzeer bevreesd zich to verroeren. Ook Lilith zweeg. Er volgde cone lange stilte, waarin het
gewoonlijk flauw getik der klok pijnlijk duidelijk scheen te worden.
El-Rrami haalde snel adorn ; hij was zonderling ontroerd, — eene
zachte warmte van de kleine hand, welke hij vasthield, drong
zijne aderen binnen en hij word overmeesterd door een gevoel
van zoo volslagen machteloosheid als hij nooit to voren had
gekend. Wat scheelde hem ? Hij wist het niet to zeggen. Waar
was de ijzeren kracht van zijn despotischen wil gebleven ? Hij
scheen buiten staat dien uit te oefenen, buiten staat zelfs samenhangend to denken terwijl Lllith's hand aldus in de zijne rustte.
Was zij sterker geworden dan hijzelf ? Hij beefde van hoofd tot
voeten, toen de raadselachtige woorden der schriftelijke waarschuwing van den monnik hem eensklaps in het geheugen
kwamen.
„Wees op uwe hoede voor het einde I Met Lilith's liefde komt
Lilith's vrijheid."
Maar Lilith glimlachte met rustige zoetheid en liet hare hand
nog altijd vertrouwend in de zijne ; hij hield die hand vast, zoo
warm en zacht en wit, en kon or niet toe besluiten haar los te
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laten. Hij bestudeerde de uitdrukking van dat mooie gelaat, den
fraaien boog der liefelijke, gesloten lippen, de teer-geaderde leden
der gesloten oogen en was zich half bewust van een gewaarwording van onbestemd geluk, zonderling vermengd met angst.
Van lieverlede begon hij zijne gedachten te verzamelen, die zoo
plotseling verward waren geraakt door het enkele woord „Beminde"
en besloot hij de geheimzinnige stilte, welke hem benauwde en
ontzenuwde, te verbreken.
„Droomt of waakt zij ?" vroeg hij hardop en eenigszins trillend,
als sprak hij tot zichzelf: „Zij moet droomen !"
„Droomen van vreugde !" zeide Lilith zacht en aanstonds antwoordende : „maar die vreugde is geen droom ! Ik boor uwe stem
ik geef mij rekenschap van uwe aanraking ik zie u bijna! De
wolk hangt nog tusschen oils; maar God is goed, Hij zal die
wolk verdrijven."
El-Rami luisterde, verward en vol vragen, toe.
„Lilith," sprak hij met eene stem, die te vergeefs poogde hare
gewone vastheid en gebiedenden toon te herwinnen : „wat spreekt
gij van wolken gij die u in den vollen glans van een onver'
doofbaar licht bevindt?
Hebt gij mij niet verteld yan eene heerlijkheid, die de zon overtreft en waarin gij u beweegt en leeft?
Wat weet gij dan van schaduw af?"
„De schaduw is de uwe," antwoordde Lilith : „niet de mijne!
Ik wilde dat ik haar van uwe oogen opheffen kon, opdat gij het
wonder en de schoonheid zoudt mogen aanschouwen. De wreede
schaduw, die ligt tusschen mijne liefde en mij !"
„Lilith! Lilith !" riep El-Rami, ten prooi aan eene vreemde gejaagdheid : „Waarom wilt gij van liefde spreken ?"
„Denkt gij niet aan liefde?" vroeg Lilith : „En moot ik geen
antwoord geven op uwe innerlijke gedachte ?"
„Het gebeurt niet altijd dat gij die aldus beantwoordt, Lilith !"
zeide haastig, zichzelf weer eenigermate meester wordende en dankbaar voor de gelegenheid zijn geest terug te voeren
tot een wetenschappelijker peil. „Vaak spreekt gij over dingen,
die ik niet 'ken, dingen die ik wellicht nooit zal kennen ..."
„Neen, gij moet kennen," antwoordde Lilith, met zachten drang:
„Elk levend wezen op elke planeet is verplicht zijn oorzaak en
Eind-Bedoeling to kennen. Alles is mij duidelijk en zal het ook
U worden, hierna. Gij vraagt mij naar doze dingen, ik zeg ze u;
maar gij gelooft mij niet gij zult mij nooit gelooven vOor . ,
het einde."
„Wees op uwe hoede voor het einde!" Die woorden weerschalden
zoo duidelijk in El-Rami's geest, dat hij zich bijna verbeeld zou
hebben, dat zij luid in het vertrek werden geuit. „Welk einde?"
vroeg hij levendig.
Maar hierop antwoordde Lilith niets.
Hij bekeek de kleine, fijngevoelige hand, die hij vasthield en,
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haar vriendelijk streelende, was hij op het punt haar terug te
leggen op Lilith's borst, toen zij plotseling de vingeren dieht
over zijn palm sloot en overeind ging zitten, terwijl haar teer
gelaat, in weerwil van de gesloten oogen, de bevigste ontroering
uitdrukte.
„Schrijf !" sprak zij met eene heldere, doordringende stem, die
zilverachtige echo's door de kamer heenzond: „sehrijf deze waarheden voor de wereld waarin gij leeft. Zeg den lieden, dat zij alien
arbeiden voor het kwaad en dat het kwaad daarom op hen zal
rusten. Zooals zij zaaien, zoo ook zullen zij maaien, — met de
maat waarmede zij gemeten hebben, zal men ook hen meten.
0 ! dwaze wereld ! Droevige wereld ! wereld waarin de hoogmoed
van rijkdom, de vreugde van zonde, de wreedheid van gouddorst,
de vloek van zelfzucht alle medelijden, alle gevoel, alle liefde te
boven gaan ! Op dat alles heeft God's Wet van Vergelding slechts
een antwoord : Vernietiging. Oorlogen zullen heerschen ; pest en
hongersnood de volkeren verwoesten ; jonge kinderen zullen de
ouders dooden, die hun het leven schonken ; diefstal en hebzucht
zullen het land vernielen. Want uwe wereld streeft er naar te
leven zonder God en eene wereld zonder God is een zieke die
moet sterven. Als eene uitgebrande ster zal deze Aarde van haar
sfeer vallen en geheel en al verdwijnen, — en hare zuster-planeeten
zullen haar niet meer kennen. Want als zij herboren is, zal zij
nieuw zijn."
De woorden ontrolden aan hare lippen met een soort vurige
welsprekendheid, die haar scheen uit te putten, want zij werd
bleeker en bleeker en haar hoofd begon achterover op het kussen
te zinken. sloeg zachtkens den arm om haar been ten
einde haar te ondersteunen, en, toen hij dat deed, kleurde iets
als een bovennatuurlijk licht hare trekken.
„Geloof mij, o ! mijn beminde, geloof Lilith's woorden !" fluisterde
zij : „Er is sleehts eene Wet, die tot alle wijsheid voert. Het kwaad
brengt kwaad voort en draagt in zichzelf zijn eigen kastiiding
om. Het goede verwekt het Goede en bevat in zich de kiem van
eeuwige voortplanting. Liefde wint Liefde en uit Liefde wordt
Onsterfelijkheid geboren !"
Hare stem werd zwakker ; zij zonk geheel en al op hare peluw
neder ; maar toch bewogen hare lippen zich nog eenmaal en
ontzweefde het woord „Onsterfelijkheid !" die fluisterend als een
zueht.
trok zijn arm om haar weg en maakte gelijktijdig zijne
hand uit hare vingers los. Zij scheen hiervan te ontstellen en
voelde een minuut ' of twee in de lucht, als zocht zij naar een
vermisten schat ; daarna zonken hare armen schijnbaar verlamd
en levenloos aan weerszijden van haar neer. Ehfiàmi boog zich
half nieuwsgierig, half bezorgd over haar been; zijne oogen bleven
rusten op den robijnachtigen edelsteen, die zachtjes op en neer
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ging met haar teei afgeronden boezem. RU sloeg het spel gade
van het roode licht daar omheen en op het witte, aan satijn
gelijke vel daaronder en toen werd plotseling zijn blik beneveld
en begon zijn hoofd te duizelen. Hoe schoon was zij ! Hoe oneindig
meer dan schoon ! En hoe volslagen behoorde zij hem toe, naar
lichaam en ziel en in zijne macht! Hij ontstelde over zijn eigen
onwillekeurige gedachten. Van waar, in Gods naam, kwamen doze
nieuwe opwellingen, dat wild verlangen, dat zijn bloed opzweepte ? Verwoed, op zichzelven over hetgeen hij de zwakheid
zijner eigene aandoeningen achtte, poogde hij zijne zenuwen weder
te beheerschen, zijn geest weder te brengen tot den gewonen staat
van onwrikbaarheid en onverschillige kalmte maar vruchteloos.
De eon of andere fijne snaar in zijn moreel wezen was op geheimzinnige wijze aangeraakt geworden, hij wist niet hoe, en had al
de overige snaren aan hat trillen gebracht. Hij gevoelde zichzelf
onverwacht even overwonnen, en machteloos als ,toen zijn geheimzinnige bezoeker, de monnik van Cyprus, de vreemde verschijning
van een Engel in zijne kamer opgeroepen had, om hem tot onderwerping to brengen, naar hij meende.
Andermaal blikte hij naar Lilith opnieuw bood hij weerstand
aan de verleiding, die hem aangreep haar in zijne armen to nemen,
de kussen van eon minnaar op hare lippen to drukken en haar
op die wijze to wekken tot het voile, bitterzoete bewustzijn van
het aardsche leven, — tot hij in de uiterste heftigheid van zijn
tweestrijd en vol minachting voor zichzelf om zijn eigen waanzin,
eensklaps op de knieen naast het bed zonk en met eene onbestemde,
wilde smeekbede de rustige schoonheid aanstaarde, die daar zoo
koninklijk omlijst lag.
,,Hob medelijden, Lilith !" bad hij halfluid en zich nauwelijks
rekenschap gevende van zijne woorden : „Zoo gij sterker zijt in
uwe zwakheid dan ik in mijne kracht, heb medelijden ! Stoot mij
af, wantrouw mij, woos mij ongehoorzaam maar bemin mij niet!
Maak mij niet als een dier dwazen, voor wie de glimlach eener
vrouw, eene vrouwenaanraking moor dan het leven, meer dan
Wijsheid beteekenen. 0! laat mij den arbeid van al mijne dagen
niet wegwerpen voor eon gril van hartstocht. Laat mij niet alles
verspelen, wat ik door langdurige studio on onderzoek gewonnen
hob, voor de woeste vreugde van eon uur alleen! Lilith, Lilith !
Kind, vrouw, engel, wat gij ook zijn moogt, heb medelijden met
mij ! Ik durf u niet liefhebben ! 1k durf niet !"
Aldus onsamenhangend voortfluisterende, stond hij op en duizelend voortloopende als eon nit een diepen slaap opgeschrikte man,
verliet hij regelrecht het vertrek, goon enkele maal omblikkende.
Had hij dat gedaan, dan zou hij gezien hebben hoe hemelsch,
hoe zegevierend Lilith glimlachte!
De ziel van Lilith.
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HOOFDSTUK XXVII.
Zijne studeerkamer bereikt hebbende, soot hij zich daar op en
grendelde de deur. Daarna zette hij zich neder, verborg het gelaat
in de handen en verzonk in gepeins. Het waren zonderlinge gedachten, die hem bestormden zij kwamen ongevraagd en joegen
elkander na, nu en dan weer uit zijn geest, als wervelwinden in
een wildernis. Het begon laat te worden en Feraz was nog niet
teruggekeerd maar hij sloeg geen acht op het uur of op de
gerekte afwezigheid van zijn brooder hij voerde zulk een zielestrijd
met zijn eigen innerlijke krachten, dat hij or volkomen onverschillig
door werd voor dingen van buiten. De vraag, die hij zich bovenal
stelde, was doze : Waartoe diende al de door hem ontdekte en
bemeesterde wetenschap, indien hij niet vrij, geheel en al vrij
was van de aandoeningen eigen aan de meest onwetende menschen ?
Het was zijn trots geweest verheven to staan boven de menschelijke
natuur, met de grootste meest spottende geringschatting neer to
kunnen blikken op al haar onbeduidende vreugden en droefenissen,
haar zoo good te kennen, dat hij in staat was hare verschillende
aarzelende zetten in alle richtingen, maatschappelijke on staatkundige, te berekenen met bijna onfeilbare juistheid. Waarom dan
was hij van avond tot in het diepst van zijn wezen geschokt
door den hem vervolgenden aanblik van eon engelachtig gelaat
on den naklank eener zoete, zwakke stem, die zacht de woorden :
„Mijn beminde !" uitbracht? Hij kon anderen beheerschen waarom
kon hij zichzelf niet meester blijven ?
„Dit dient tot niets," zeide hij eindelijk hardop, zich uit zijne
peinzende houding opheffende : „Ik moot lezen ik moot werken
tot elken prijs moot ik mij ontrukken aan doze dwazestemming,
waarin ik zonder het zelf to voorzien, geraakt ben. Buitendien,
hoe dikwijls heb ik mijzelf niet verzekerd van het feit;:dat Lilith
van elk werkelijk aardsch oogpunt dood is — werkelijk dood!"
En om zichzelf in dit denkbeeld to versterken, ontsloot hij zijn
lessenaar on nam daaruit eon klein boekdeel van perkament,
waarin hij zorgvuldig van den aanvang af het gansche verslag
zijner proefneming op Lilith opgeteekend had. De eene bladzijde
daarvan was in den vorm van eon dagboek geschreven, terwijI
de pagina daar tegenover voor „vragen" was opengehouden en
het book droeg tot zonderling opschrift op den omslag, do
woorden : „Zoekende naar de ziel van Lilith." Het dagboek begon
terstond, zonder inleiding, aldus:
8 Augustus, 18 . . . — 9 uur 's avonds. — Lilith, eon Arabisch
meisje, twaalf jaar oud, sterft in mijne armen. Oorzaak van overlijden : Koorts on honger. Hart hield op to kloppen om tien
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minuten over achten, heden avond. Terwijl het bloed nog warm
is in het lijk, spuit ik de Electro-flamma onder de aderen in,
dicht beneden het hart. Geen onmiddellijk gevolg zichtbaar.
11 uur 's avonds — Arabische vrouwen leggen Lilith's lijk af
om begraven te worden. De lieden naar hare geboorte ondervraagd.
Een meisje van arme ouders, geen opvoeding en een rustelooze
aard. Niet onderwezen in godsdienstzaken, maar de godsdienstige
gebruiken van anderen volgende bij instinct en door nabootsing.
Karaktertrekken van het meisje toen zij gezond was : rusteloosheid, drift, dierlijkheid en afkeer van dwang. Lastig te besturen
en geenszins een denkend kind.
9 Augustus, — 5 uur des morgens. — De karavaan heeft juist
haar tocht hervat, Lilith's lijk bij mij achterlatende. De vrouw
Zaroba blijft hier. Ik zond Feraz in haast weg en heb Zaroba een
deel van mijn voornemen toevertrouwd zij is bijgeloovig en bang
voor mij, maar bereid mij te dienen. Lilith blijft roerloos. Ik pas
andermaal de Electro-flamma toe, ditmaal dicht bij al de hoofdaderen. Geen teeken van leven.
Ik begin bijna te wanhopen. Als een
10 Augustus. Middag.
laatste hulpmiddel spoot ik behoedzaam enkele droppels „Flamma"
vlak bij de hersenen in zij zijn de hoofdveer van het gansche
werktuig en zoo deze in beweging kan worden gezet . . .
Middernacht. — Victorie ! Het brein is begonnen zwak te kloppen
en het hart gelijktijdig. De ademhaling keert weder, maar langzaam
en met inspanning. Een flauwe kleur is op het tot hiertoe wasbleek
gelaat verschenen. Het is thans mogelijk dat ik slagen zal.
15 Augustus. — Gedurende deze laatste vijf dagen heeft Lilith
adem gehaald en, tot op zekere hoogte geleefd. Zij ontsluit de
oogen niet en verroert ook geen spier van het lichaam en bij
oogenblikken schijnt zij nog altijd dood. Zij wordt in leven gehouden (zoo - dit leven is) door het levenselixir en daardoor alleen.
1k moet haar meer tijd wijden.
20 Augustus. Ik riep haar bij haar naam en zij heeft geantwoord maar op welk eene vreemde wijze ! — Waar leert zij de
dingen waarover zij spreekt? Zij ziet de Aarde, zegt zij mij, als
een ronden bat, die zich roodachtig voortwentelt in een wolk van
dampen en zij hoort overal muziek en bespeurt een „licht verderop."
Waar en hoe onderscheidt .z4 lets?"
Op de tegenovergestelde bladzijde was de „Vraag" geschreven,
die hier tot opschrift droeg:
„VRAAGSTUK."
Aangenomen dat men een .kinderbrein, niet geheel ontwikkeld
in zijne verstandelijke vermogens, zonder andere dan geheel
materieele indrukken, in een staat van voortdurende trance brengt,
hoe komt het er clan toe dingen te bedenken of te verstaan, die met
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door de wetensehap beu:ezen kunnen worden?" Is het de Ziel, die
deze indrukken overbrengt en, zoo ja, wat is de ziel en waar
is zij ?"
El-Rami las dit gedeelte herhaaldelijk over ; daarop een zucht
van ongeduld slakende, sloot hij het boek en borg het weOr weg.
„Wat heeft zij niet gezegd en wat heeft zij mij niet medegedeeld, sedert ik dat neerschreef !'' mompelde hij : „En het „kinderbrein" is niet langer het brein van een kind, maar dat eener
vrouw, terwij1 zij volstrekt geen kennis van eenigerlei aard door
middelen van buitenaf heeft ontvangen. En toch is zij — zij die
mij degenen, die haar in haar vroegere leven kenden, besehreven
als „geen denkend kind, lastig van aard en moeielijk te besturen"
het, die mij de landschappen en beschaving van Mars, de bewoners
van Sirius, de wonderen van ontelbare werelden beschrijft ; zij is
het, die spreekt van de verrukkelijke sehoonheid der goddelijke
en onsterfelijke dingen. God weet hoe vreemd dat is en het
vraagstuk, dat ik zes jaar geleden begun op to lossen is nauwelijks
jets nader tot zijne verklaring gekomen dan toen. Indien ik gelooven
kon maar ik kan dat niet ; ik moet altijd twijfelen on zal de
twijfel niet tot ontdekking leiden ?"
Aldus bij zichzelf redeneerende en inwendig den spot drijvende
met het denkbeeld dat op dat oogenblik onverwacht bij hem
opwelde : „Zalig degenen, die niet aansehoztwd en noehtans geloofd
hebben," doorbladerde hij eenige andere gesehriften en rangschikte
ze, in de hoop en met het voornemen de gedachten geheel en al
af to brengen van wat op eens hun al te betooverend voorwerp
was geworden : Lilith's bekoorlijke persoonlijkheid. Na verloop van
een poosje kreeg hij een memorandum in handen, waarover hij
knikte on glimlachte met een soort sombere, ironische voldoening.
Het was getiteld : „De Hartstochten van het Mensehelijke Dier,
zooals de Natuur hem maakte," het was slechts een kort stukje,
— een in enkele woorden neergeworpen denkbeeld, dat hij van
plan was geweest in een letterkundig work te gebruiken, maar hij las
het thans met heel wat nieuwsgierige tevredenheid over. Het
luidde aldus :
„De mensch als een zuiver natuurlijk wezen, zedelijk opgevoed,
maar volkomen ongeestelijk gebleven, is een moreele samenstelling
van : Honger, Nieuwsgierigheid. Eigenliefde, Gouddorst, Lafhartigheid, Zinnelijkheid, Wreedheid en Persoonlijke Eerzucht en van
doze lage hoedanigheden alleen hangt onze „Wereld" aan elkaar ;
deugden vinden nergens eon plaatsje en worden in het geheel
niet medegerekend, behalve als gesehikte vrome gelijkenissen."
„Dat is waar !" sprak hij hardop ; „even waar als het licht aan
den hemel ! Welnu, ben ik, of was ik ooit, behebt met deze
gemeene ondeugden van de gewone natuur ? Neon, neon ; ik heb
mijn eigen geweten daartoe to vaak en to zorgvnldig onderzocht.
Men freeft mij beschuldigd van persoonlijke eerzucht, maar zelfs
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dat is eene valsche betichting, want ik zoek geen alledaagsch
loon, of mijn naam van het gebazuin van roem te omringen. Al
wat ik tracht te ontdekken is voor het welzijn der wereld bestemd
dat de Menschheid, de arme, ellendige, verdorven Menschheid met
zekerheid en eens en voor altijd zou weten dat er eene Toekomst
is. Want zoolang zij dat niet, boven elke mogelijkheid van twijfel
verheven, weet, waarom zou zij dan naar verbetering streven ?
Waarom trachten hare dierlijkheid te breidelen ? Waarom behoeven
de menschen dan beter te wezen dan zij zijn en waarom bovenal,
zouden zij, door hunne predikers en leeraren aangespoord worden
hun geloof aan eene Mythe vast te hechten en hunne hoop te
ankeren in een droom ?"
Op dat oogenblik deed een laid en langgerekt geklop op de
voordeur hem opspringen. Hij wierp haastig al zijne losse manuscripten in eene lade en begaf zich naar de vestibule, in het
voorbijgaan op de klok kijkende met eene uitdrukking van de
grootste verbazing want het was over tweeen in den nacht en
hij kon zich niet voorstellen hoe de tijd was omgevlogen.
Nauwelijks was hij in het voorhuis gekomen, of men begon
andermaal met woede te kloppen en hij stond plotseling stil, om
naar het driftig gehamer te luisteren, met eene zonderlinge,
vragende uitdrukking op het mooie, donkere gelaat. Zoodra het
gedruisch weer ophield, begon hij langzaam de deur te ontsluiten.
„Geduld, mijn beste jongen," zeide hij toen hij haar openrukte :
„is eene deugd, zooals je in schoolschriften moet hebben gelezen.
Ik voorzag je van een huissleutel — waar is hij ? Er kon geen
geschikter uur zijn, om hem te gebruiken."
Maar terwij1 hij sprak, was Feraz, want hij was het, haastig
naar binnen gesprongen als een door jagers achtervolgd dier en
hij stond nu bijna ademloos in de vestibule, verward zijn broeder
aanstarende met groote, koortsachtig schitteren de, verwilderde oogen.
„Dus ben ik ontsnapt !" zeide hij half fluisterend : „Ik ben thuis,
werkelijk weer thuis !"
zag hem doordringend aan zich daarna rustig omwendende, sloot en grendelde hij zorgvuldig de deur.
„Heb je een gelukkigen dag doorgebracht, Feraz ?" vroeg hij
vriendelij k.
„Gelukkig !" herhaalde Feraz : „Gelukkig ? Ik ? Neen ! Goede God !
Wat bedoelt gij met gelukkig ?"
zag hem andermaal aan en, geen antwoord gevende op
zijne vraag, keerde hij zich eenvoudig af en ging het studeervertrek binnen. Feraz volgde hem.
„Ik weet wat gij denkt," zeide hij op smartelijken toon : „Gij
meent dat ik gedronken heb . . . „dat deed ik ook. Maar ik ben
niet dronken daarvan. Ze gaven mij wijn, slechte Bourgogne,
afschuwelijke Champagne, — de zon heeft nooit geschenen op de
druiven, waarvan zij gemaakt was, en ik gebruikte er heel weinig
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van. Dat is het niet wat mij vervuld heeft van eene ontzetting,
te oprecht om uwe minachting te verdienen het is niet dat, wat
mij huiswaarts gedreven heeft naar u, om hulp en eene wijkplaats
te zoeken."
„Het is eenigszins laat, orn „huiswaarts gedreven" te worden,"
merkte El-Rami met een ietwat sarcastisch glimlachje op. „Twee
uur in den morgen en — slechte of goede Champagne ! Je praat,
om er het minst van te zeggen, vrij verward, mijn beste Feraz."
„In God's naam, drip' den spot niet met mil !" riep Feraz ontstuimig nit. „Ik zal krankzinnig worden als gij dat doet ! Het is laat
zegt gij ? Ik wist dat niet. Tegen middernacht ontvluchtte ik ze
en sedert dien heb ik alleen rondgezworven onder de sterren."
Bij het vernemen dezer woorden verloor gelaat zijne
spottende uitdrukking en werd het medelijdend. Zijne fraaie oogen
werden zachter en hun glansrijk licht dieper en teederder.
„Aileen — en onder de sterren ?" herhaalde hij zacht. „Zijn die
beide dingen niet onvereenigbaar voor jou ? Heb je de starren niet
tot je metgezellen, bijna je vrienden gemaakt ?"
„Neen, neon !" antwoordde Feraz, met een snel gebaar van
volslagen wanhoop. „Nu niet, nu niet ! Want alles is veranderd.
Ik zie het leven in zooals het is — afschuwelijk, vuil, verderfelijk,
wreed ! En de eens zoo schitterende planeten schijnen onbarmhartig de hemelen, die ik zoo heerlijk geteekend dacht, zijn slechts
een ondoordringbaar gewelf, dat zich uitstrekt boven een altijd
durend graf. Nergens is licht of hoop te vinden hoe zou dat ook
kunnen tegenover zooveel zonde? Waarom hebt ge mij niets gezegd,
El-Rami ? Waarom hebt gij mij niet gewaarschuwd voor het
gevloekte kwaad dier koortsachtige beweging, door de menschen
Leven genoemd ? Want het schijnt dat . ik niet geleefd, slechts
gedroomd heb !"
En onder het slaken van een diepen zucht, als aan zijn hart zelf
ontwrongen, wierp hij zich afgemat in een leuningstoel en begroef,
met eene houding van volslagen troosteloosheid, het hoofd tussehen
de handen.
El-Rami sloeg hem gade zooals hij daar zat en eerie zekere
wolk van weemoed rustte op zijn eigen fraaie trekken, toen hij
vriendelijk zeide.
„Wie vertelde je, dat je niet geleefd hebt, Feraz?"
„Zaroba deed het allereerst," antwoordde Feraz aarzelend: „en
thans zegt hij, de schilder Ainsworth, hetzelfde. Het schijnt, dat
ik mannen van de wereld als een dwaas voorkom. Ik ken niets
ik ben even onwetend ais een barbaar."
„Onwetend waaromtrent ?" vroeg zijn broeder. „Omtrent wijn,
lichtzinnige vrouwen, wedrennen en de speeltafel ? Ja, ik geef toe,
dat je daarmede onbekend bent en je moogt God danken voor
die onwetendheid. Maar die wijze „mannen van de wereld," die
zoo boven je verheven staan, — waarin bestaat hunne wijsheid ?"
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Feraz bewaarde het stilzwijgen. Hij bleef in gepeins verdiept
zitten. Ten slotte blikte hij op ; zijne wimpers waren vochtig en
zijne lippen trilden.
„Ik wilde," mompelde hij : „ik wilde dat ik daar nooit heen ware
gegaan, — ik wilde dat ik voldaan ware geweest bij u te blijven."
lachte even, maar het was tot het verbergen eener
geheel andere ontroering.
„Beste kerel," sprak hij op luchtigen toon : „ik ben geen oude
vrouw, die je aan de linten van haar voorschoot zou willen vastbinden. Komaan, vertel mij alles ; indien het de Champagne niet
is, wat is het dan dat je zoo slecht bekwam ?"
„Alles !" antwoordde FOraz met klem : „De geheele dag is een
wanklank geweest ;*is het dan wonder dat ik zelf ontstemd ben '?
Toen ik van morgen van hills ging, was ik vervuld van nieuwsgierige verwachting. Ik beschouwde deze uitnoodiging tot het
atelier van een kunstenaar te gaan als een soort lichtpunt in wat
ik de kalme eentonigheid van mijn bestaan verkoos te noemen
en verbeeldde mij nieuwe denkbeelden op te zullen doen en in
staat te zullen zijn jets van de Londensche kunstwereld te verstaan,
indien ik den dag doorbracht met een man, die werkelijk uitblonk
in zijn vak. Bij mijne aankomst in het atelier, beyond mijnheer
Ainsworth zich reeds aan het werk — hij was bezig eene
vrouw te schilderen."
ziende dat FOraz ophield en weifelend
„Welnu ?" zeide
stotterde.
„Zij was naakt . . . die vrouw," hernam hij op gedempten, beschaarnden toon, terwijl zich een warme blos over zijn fljn,
jongensachtig gelaat verspreidde : „Een wezen zonder eenige kieschheid of eigenwaarde. Mijnheer Ainsworth noemde haar een Model
en het schijnt, dat zij zijn geld aannam, om zich aldus te vertoonen. Haar lichaam was mooi ; het geleek op een door leven
bezield beeld ; maar zij was eene duivelin, ! De slechtheid
van haar geest weerkaatste zich in hare vermetele oogen ; de
ruwheid harer gedachten vond een echo in hare stem en ik
ik voelde mij ziek worden bij haar aanblik ; nooit had ik in het
bestaan van booze geesten geloofd ; maar zij was er een !"
bewaarde het stilzwijgen en Feraz ging voort:
„Zooals ik u zeide, was Ainsworth bezig haar te schilderen en
hij verzocht mij naast hem plaats te nemen en naar zijn arbeid
te kij ken. Zijn verzoek verbaasde mij ; ik fluisterde hem toe : „Maar
het bijzijn van een vreemde zal haar hinderen ?" Hij staarde mij
aan : „Haar ? Wie meent gij ?" vroeg hij. „De vrouw daarginds,"
antwoordde ik. Hij barstte in lachen uit, noemde mij „onnoozel"
en zeide dat zij er aan gewoon was voor twintig mannen tegelijk
te poseeren, zoodat ik geen gewetensbezwaren behoefde te koesteren
op dat punt, Ik zette mij dus neder zooals hij vroeg en keek in
tilte toe en dacht .."
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„O ! wat daeht je?" vroeg El-Rarni.
„Ik dacht slechte dingen," antwoordde Feraz vastberaden : „en,
terwij1 ik ze dacht, gevoelde ik dat zij slecht waren. En ik ontleedde als het ware mijn eigen natuur en kwam tot de slotsom
dat, wanneer een man verkeerd handelt, hij zich volkomen rekenschap geeft dat het verkeerd is en dat 14.1 daarom, vrijwillig en
in voile bewustzijn kwaad begaande, geen recht heeft vergiffenis
te zoeken, hetzij door Christus of eenigen anderen middelaar. Hij
moet dat brandmerk daarom willen dragen en zijne gebeden behooren om kastUding, niet om genade te zijn.''
„Een strenge leerstelling," merkte El-Rami op : „Al heel streng
voor een jongeling, die niet „geleefd", maar alleen „gedroomd"
heeft."
In mijne droomen aanschouw ik niets sleehts," zeide Feraz :
„en denk ik geen kwaad. Alles daarin is vol harmonie, — alles
werkt mede volgens een Goddelijk en Oneindig plan, van welks
slotvolmaking ik zeker ben. Ik zou liever aldus droomen dan leven
zooals ik heden geleefd heb."
wachtte er zich wel voor hem met rneerdere vragen te
kwellen en, na een oogenblik gewacht te hebben, vervolgde hij:
„Toen die vrouw — het model — het atelier verliet, was ik
even dankbaar als men zijn zou voor het verdwijnen van de pest.
Zij sloeg een gordijn om hare naakte leden en verdween toen als
een vluchtende booze geest. Ainsworth verzocht mil nu voor hem
te poseeren. Ik gehoorzaamde gewillig. Hij plaatste mil in eene
half zittende, half liggende houding en begon te schetsen. Plotseling
na verloop van een half uur ongeveer, kwam ik op de gedachte,
dat hij mij misschien op hetzelfde dock wilde brengen als die
vertrokken duivelin en ik vroe,9,- hem dat op den man af : „Wel
natuurlijk !" antwoordde hij : „Gij zult als de betooverde aanbidder
dier dame verschijnen op mijne groote schilderij voor de RoyalAcademy tentoonstelling." Nu, El-Rami, brak de bedwongen woede
in mij los. Ik sprong op en plaatste mij toornig voor hem : „Dat
nooit !" riep ik uit: „Gij zult mil nooit aldus voorstellen ! Zoo gij
het waagdet te doen, zou ik uw dock aan stukken scheuren van
de muren der Academy zelf. Ik ben geen „model". cm u mijn
persoonlijkheid voor goud te verkoopen !" Hij lachte op zijne
eigenaardige trage, vreugdelooze manier,
„Neen," zeide hij : „gij zijt zeer zeker geen model, gij zijt een
tijger, een jonge tijger, verwoed en ongetemd. Ik zou willen, dat
gij werkelijk mijne sehilderij van de Academy-muren gingt
scheuren, zooals gij zegt dat zou mijn fortuin maken, ik zou
overstelpt worden met bestellingen van eene copie daarvan. Zoo
gij mij niet toestaat u op mijn dock te brengen, beste kerel, kan
ik u niet gebruiken. Ik heb een nadenkend gelaat noodig voor
dat van een dichter, verwoest door zijn hartstocht voor Phryne,
en mij dunkt dat gij mij wel dat plezier zoudt kunnen doen."
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„Nooit " antwoordde ik „het zou laster en een leugen zijn. Mijn
gelaat is niet dat, wat gij noodig hebt. Gij behoeft een zwak
gelaat, een rond, dwaas voorhoofd en een weggetrokken kin.
Zooals God mij gemaakt heeft, zou elk mijner trekken het verhaal uwer schilderij tegenspreken ! De man, die vrijwillig zijn
genie en zijne verwachtingen van den hemel prijs geeft aan lage
ondeugd en hartstocht, moet ergens zwakheid in zich omdragen
en als een waar kunstenaar zijt gij verplicht die zwakheid te
doen uitkomen in de door u afgebeelde trekken." „En bezit gij
geen zwakheid, gij jonge wilde ?" vroeg hij. „Niet die zwakheid!"
gaf ik ten antwoord : „De ellendige onmacht van wil, die de ge
heele ziel neerrukt tot eene vuile diepte van materialisme, huist
niet in mij !" Ik sprak driftig, hartstochtelijk misschien
maar ik kon het niet helpen. Hij staarde mij nieuwsgierig aan
en begon met zijn in verf gedoopt penseel lijnen op zijn palet te
teekenen. „Gij zijt een heel zonderling jongmensch," zeide hij
eindelijk: „maar ik moet u vertellen, dat het de mooie Irene Vassilius
was, die mij op het denkbeeld bracht, dat uw gelaat geschikt zou
zijn voor den dichter op mijn schilderstuk. Ik wenschte haar
genoegen te doen ..." — Gij zult haar meer genoegen doen door
haar te vertellen wat ik zeg," viel ik hem haastig in de rede:
„Vertel haar Dat gij een nieuwe Parsifal zijt," sprak hij
spottend: „O ! zij zal dat toch niet gelooven ! In hare oogen zijn
alle mannen dierlijk of wel lafaards." Hij nam daarna een nieuw
doek op en ging voort: „Nu, ik beloof u dat ik u niet op mime
schilderij zal brengen, als gij er zoo stijfhoofdig tegen zijt voor
het publiek te verschijnen als een slaaf van Phryne, ofschoon ik
U verzeker dat de meeste jonge lieden trotsch op zulk een onderscheiding zouden wezen, want men wordt in onze dagen nauwelijks
als een „man" beschouwd, tenztj men voorwendt verliefd te zijn
op het het een of andere vrouwelijke beest van het tooneel of
het cafe-chantant. Zoo is het leven, mijn jongen ! Daar! Zit nu
stil, met die uitdrukking van onuitsprekelijke minachting op het
gelaat, dat zal uitstekend zijn." „En zult gij mij niet op dat doek
plaatsen, op uw woord van eer?" vroeg ik. „Op mijn woord van
eer," antwoordde hij. Dus kon ik natuurlijk niet aan hem twijfeien. En hij teekende vlug mune trekken op het doek, met meer
dan gewone bekwaamheid. Toen hij zijne schets voltooid had,
nam hij mij mede om ons tweede ontbijt te gebruiken in een
woelig, stampvol gebouw, het Criterion genaamd. Er waren daar
tal van mannen en vrouwen bezig te eten en te drinken, allen
van eene lage type, dacht mu j en enkelen hunner namen eene
gemeene, onbeschaamde houding aan. Zij schenen mij veeleer als
apen dan als menschelijke wezens gekleed, zeide ik aan Ainsworth;
maar hij lachte en verklaarde, dat het prachtexemplaren der
beschaafde wereld waren. Na de lunch gingen wij naar een club,
waar verscheidene mannen zaten te rooken en kaarten rondwierpen.
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Zij vroegen' mij mede te spelen en ik vertelde hun, dat ik niets
van het spel afwist. Daarop legden zij het mij uit en ik zeide dat
het mij voorkwam als eene heel domme manier om geld te verliezen.
Zij schaterden het uit van het lachen. Een hunner zeide dat het
„heel frisch" was, om het even wat hij daarmede meende. Een
ander vroeg aan Ainsworth waarom hij mij daar had gebracht en
Ainsworth antwoordde : „Om u een van de grootste wonderen der
eeuw te toonen : een waarlijk jongen man in zijne jeugd," en toen
lachten zij op nieuw. Later bracht hij mij naar het Park. Aldaar
zag ik Madame Vassilius in haar rijtuig. Zij zag er mooi en koud
en trotsch en verdrietig, alles te gelijk ult. Hare paarden bleven
stilstaan onder de boomen en Ainsworth ging haar aanspreken.
Zij zag mij heel ernstig aan toen zij mij de hand reikte en zeide
slechts dit eene : „Hoe jammer dat gij niet bij uw broeder zijt !"
Ik had haar zoo gaarne gevraagd waarom, maar zij scheen ongeneigd tot praten en gal al spoedig bevel aan haar koetsier door
te rijden ; zij reed zelfs aanstonds het Park uit. Ainsworth werd nu
boos en ontstemd en zeide : „Ik haat intellectueele vrouwen ! Die
mooie boekenkrabbelaarster heeft zooveel geld verdiend, dat zij
geheel en al onafhankelijk is van mannelijke hulp en, onafhankeltjk zijnde, is zij onbeschaamd."
Ik was verbaasd over zijn toon en zeide niet te kunnen inzien
waarin hare onbeschaamdheid lag. „Kunt gij niet ?" vroeg hij :
„Zij bestudeert de mannen in pla,ats van ze lief te hebben ; ziedaar
waar zij onbeschaamd en . . . ondragelijk is !" Hij was zoo vertoornd, dat ik het onderwerp liet rusten en daarop drong hij er
op aan, dat ik bij hem zou blijven eten. Ik nam aan en -- het
spijt mij dat gedaan te hebben."
„Waarom ?" vroeg
opzettelijk op onverschilligen toon :
,Tot hiertoe, voor zoover je mij verteld hebt, schijnt je dag op
zeer onschadelijke wijze door te zijn gebracht. Een blik geworpen
op een model, een lunch in het Criterion, een kijkje in een speelclub, eene wandeling in het Park -- wat zou gewoner kunnen
zijn ? Er ligt niets tragisch in, zooals je schijnt te willen denken ;
het is alledaagsch leven."
Feraz blikte verontwaardigd op ; zijne oogen fonkelden.
„Ligt er niets tragisch in het bewustzijn, dat men van het
afschuwelijke, verstikkende, verworgende kwaad omringd is als
van pest ?" vroeg hij hartstochtelijk : „Te weten en voelen dat
God ver weg is, in plaats van nabij, dat men opgesloten zit in
een kerker, dien men zelf heeft gebouwd, waar geen zoete lucht
en rein licht kunnen binnendringen : zich volkomen bewust te
zijn, dat men zich beweegt en met moeite spreekt in eene dikke,
bedwelmende atmosfeer van leugens — leugens — niets dan leugens!
Is dat niet tragisch ? Is het slechts een klucht ?"
„Beste kerel, het is het leven !" sprak
bedaard : „Het
is wat je gewenscht hebt te zien, te kennen en te verstaan."
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„Het is het leven niet !" verklaarde Feraz onstuimig : „Die
lieden, die het als zoodanig beschouwen, zijn dwazen en bedriegen
zichzelf. Het leven, zooals het ons door God geschonken is, is mooi
en edel, doet op verheven wijze denken aan de toekomst hiernamaals maar gij zult mij niet wijsroaken, dat er iets schoons of
nobels of veelbelovends is in het leven, dat geleid wordt door
zulke mannen en vrouwen als ik heden zag. Behalve Madame
Vassilius — en zij wordt, naar men mij vertelde, beschouwd als
excentriek en eene „zieneres" zag ik niemand, met wie het
de moeite waard zou zijn een uurlang to praten. Op Ainsworth's
diner, bij voorbeeld, waren eenige mannen, die zich kunstenaars
noemden en zij spraken, niet van kunst, maar van geld hoeveel
zij konden krijgen en hoeveel zij krijgen zouden van enkele hunner
klanten, die zij „beursvolle domooren" noemden. Welnu, en die
vrouw, dat model, van wie ik u vertelde, kwam zoo waar aan
Ainsworth's tafel eten en andere onbeschaafde vrouwen met haar.
Kunt gij u voorstellen, El-Rami, hoe haar gesprek was ? En hoe
later het word, hoe erger ook. Niemand bedwong zich en ten
slotte kon ik het niet langer dragen. Ik stond van. tafel op en
verliet zonder een woord de kamer. Ainsworth liep mij achterna
hij was vuurrood van den wijn en zag er onzinnig uit. „Waar
gaat gij been ?" vroeg hij : „Mamie Dillon," (dat was de naam van
zijn model) „wenscht je te spreken." Ik gaf hem geen antwoord.
„Waar gaat gij heen ?" herhaalde hij boos. Natuurlijk naar huis,"
antwoordde ik : „reeds te lang bleef ik hier. Laat mij door." Hij
was opgewonden hij had to veel wijn gedronken, dat weet ik,
en hij wist ter nauwernood wat hij zeide. „O ! ik begrijp je !"
riep hij uit : „jij en Irene Vassilius zijt van eon slag – - eon en
al reinheid, niet waar ? Eon en al walging van de manieren en
gebruiken der „lagere dieren." Nu, ik zeg je dan, dat wij niet
erger zijn dan iemand anders in doze dagen. Het gesprek van
mylord den hertog verschilt zeer weinig van dat van zijn groom
on de laatst ingevoerde Amerikaansche erfgename, die naar eon
titel zoekt, ratelt volstrekt niet minder onophoudelijk en lichtzinnig door als Mamie Dillon. Ga naar huis als je gaan moot,
on luister naar mijn raad : zoo je niet houdt van wat je vandaag
in de wereld gezien hebt, blijt dan thuis voor good. Kruip terug
in je schelp on droom je droomen waarschijnlijk zullen ze je
van evenveel nut zijn als onze werkelijkheden !" Hij lachte en
alvorens hem to verlaten zeide ik : „Gij vergist u gij zijt het,
die droomt, zooals gij het bestempelt, on het is eon booze droom
ook, dien gij- droomt ik ben het, die leef." Daarop verliet ik die
woning, zooals ik u reeds vertelde, on zwierf ik alleen rond onder
de sterren, van bittere gedachten vervuld."
„Waarom „bitter" ?" vroeg El-Ram].
„Ik weet het niet," antwoordde FOraz somber : „behalve dat
heel de wereld verkeerd scheen. Ik vroeg mij af hoe God zooveel
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laagheid op de oppervlakte van een Zijner planeten kon dulden,
zonder het een of ander verheven, goddelijk protest."
snel : „zwijgend
„Het protest is altijd daar," sprak
maar eeuwig, in het bestaan van het Goede te midden van het
Kwaad."
Feraz sloeg de oogen op en zijn blik bleef met eene uitdrukking
van onuitsprekelijke liefde op zijn broeder rusten.
houd mij bij u !" smeekte hij ; „laat mij u nooit
weder verlaten ! Ik geloof dat ik idioot moet zijn, als de wereld
is wat zij schijnt en mijn leven zoo geheel en al het tegenovergestelde is van haar ; maar indien dit het geval is, ben ik liever
idioot dan gezond van hersenen. Op mijn zwerftocht van nacht,
toen ik hierheen terugkeerde, ontmoette ik jonge meisjes en
vrouwen, die vermomde duivelinnen moeten zijn geweest, zoo
geheel en al hadden zij elk gevoel van vrouwelijkheid en schaamte
verloren. Ik zag mannen, met de slechtheid der ellende op het
gelaat, die slechts den kans schenen af te wachten om to moorden,
of elke andere barbaarsche misdaad te plegen voor geld. Ik zag
kleine kinderen, in lompen gehuld en omkomende van den honger ;
oude, zwakke schepselen, ook aan het grootste gebrek ten prooi,
zonder dat een voorbijganger ook slechts een woord van bemoediging voor hen vond ; alles seheen sleeht, donker en hopeloos
en toen ik binnentrad voelde ik — ach, God weet wat ik voelde
— dat gij mijne Voorzienigheid waart, dat dit mijne haardstede
was en dat bier een Engel moest wonen, die dit huis met haar
reinen zegen heiligde en veilig maakte !"
Eene plotselinge wroeging dempte zijne stem, zijne mooie oogen
waren beneveld door tranen.
„Htj herinnert zieh Lilith en denkt aan haar !" dacht
terstond, terval een zonderling gevoel van ijverzucht zijn hart
beklemde ; maar hardop zeide hij vriendelijk :
„Zoo een dag in „de wereld" je geleerd heeft deze eenvoudige
woning van ons lief te hebben, Feraz, meer dan je dat vroeger
deedt, dan ontving je een zeer kostbare les. Maar wees niet al te
zeker van jezelven. Herinner je dat mijn gezag je heeft gehinderd
en dat je wensehtet aan mijn invloed te ontkomen. Welnu,
thans
„Thans plaats ik mijzelven nit eigen wil onder beide," zeide
Feraz, opstaande en zieh met gebogen hoofd voor hem plaatsende :
„El-Rami, mijn broeder en mijn vriend, doe met mij wat gij
verlangt ! Zoo mijne droomen van u komen, in God's naam laat
mij dan droomen ! Zoo aan uw machtigen wil, op mijn geest
uitgeoefend, de fontein ontspringt, die mijn leven bezielt, laat mij
dan altijd een dienaar van dien wil zijn ! Bij u heb ik geluk,
gezondheid, vrede en een geheimzinnige vreugde genoten, als de
wereld nooit kan verstaan ; van u verwijderd, zij het slechts voor
een dag, was ik rampzalig. Neem mijne volslagen gehoorzaamheid
17

221
aan, El-Rami, voor wat zij waard is gij schenkt mij meer dan
de onderworpenheid van heel mijn leven vergelden kan."
El-Rami trad nader op hem toe en, de beide handen op zijne schouders leggende, zag hij hem ernstig in de oogen.
„Mijn lieve jongen, bedenk voor een oogenblik hoezeer je je
v.erbindt," sprak hij ernstig, ofschoon met groote vriendelijkheid :
„Denk aan het oude Aratische boekdoel, dat je bij toeval vondt
en wat het zeide omtrent de geheimzinnige machten van „invloed".
Heb je dat geheel in je opgenomen en besef je wat dat insluit?"
Feraz doorstond met vastheid zijn onderzoekenden bilk.
„Volkomen," antwoordde hij : „Zoo geheel en zoo duideltjk geef
mij daar rekenschap van, dat ik al wat in de wereld gedaan
wordt aan „invloed" toeschrijf. Elk onzer ondergaat den invloed
van lets of van iemand. Zelfs gij, lieve broeder, deelt het algemeene lot, ofschoon ik vermoed dat gij niet duidelijk inziet van
waar de u overheerschende kracht oorspronkelijk komt, daar uw
eigen macht zoo buitengewoon is. Ainsworth, bijvoorbeeld, wordt
in geheel tegenovergestelde richtingen door tegenovergestelde
krachten beInvloed — Irene Vassilius en — zijne Mamie Dillon!
Liever ondergaat mijn leven uwe macht dan die van den hebzuchtige, den speler, den drinker of de lichtzinnige vrouw want
geen hunner kan voldoening schenken, althans niet aan
terwijl uw tooverstaf niets dan schoonheid, harmonie en gewetensrust opwekt. 1k herhaal dus, El-Rami, ik onderwerp mij aan u
volkomen en voor goed. Moet ik u smeeken mime gehoorzaamheid
aan te nemen ?"
Hij glimlachte en de oude gelukkige uitdrukking, welke hem
eigen was geweest, begon weder op zijn gelaat te stralen, dat tot
daartoe afgemat en bedroefd had geschenen. El-Rami's donkere
trekken weerkaatsten als het ware dien glimlach, toen hij zacht
de dikke krullen zijns broeders aanraakte en schertsend vroeg :
„In weerwil van Zaroba?"
„In weerwil van Zaroba," herhaalde Feraz vroolijk : „Arme
Zaroba! zij ziet er onwel en niet gelukkig ult. 1k vrees dat zij u
gekwetst heeft."
„Neon, neen," zeide El-Rami nadenkend: „zij kwetste mil niet,
zij is te oud, om mij boos te maken. Ik kan niet vertoornd zijn
op bedroefde en hulpbehoevende grijzen. En, indien zij ongesteld
is, zullen wij haar gezond maken en zoo zij niet gelukkig is,
zullen wij haar geluk schenken .... en zelf gelukkig zijn — niet
waar?" Zijne stem klonk zeer zacht en hij scheen in een droom
te spreken en zich rekenschap daarvan te geven, want hij schudde
zich met eene kleine ruling daaruit wakker en zeide op vaster
toon : „Goeden nacht, Feraz goeden nacht, lieve jongen. Rust
wel en droom!"
Hij glimlachte toen Feraz in eene opwelling zijne hand greep
kin die kuste en nadat de jongeling de kamer verlaten had, bleef

222
hij nog in droomerijen verzonken staan, heel zacht fluisterende :
„En zelf gelukkig zijn ! Is dat mogelijk — zou het mogelijk
kunnen zijn — in deze wereld ?"

HOOFDSTUK XXVIII.
Den volgenden dag tegen het middaguur, terwijl Feraz, vermoeid
van zijne korte „wereldsche" ondervindingen, nog voortsliep, zocht
Zaroba op. Zij ontving hem met meer dan hare gewone
nederigheid in het voorvertrek van Lilith's kamer. Haar gelaat
was somber en droefgeestig en haar geheele uiterlijk gal onderworpen en gelaten weemoed te kennen. El-Rami zag haar goedhartig en met medelijden aan.
„Blijvende toorn benadeelt den geest," schreef hij op de daarvoor bestemde lei, op zijne gewone wijze van zich door haar verstaanbaar te maken : „Ik wantrouw u niet langer. Andermaal zeg
ik : wees getrouw en gehoorzaam. Ik vraag niet meer. Uwe lippen
zullen van heden af niet meer tot zwijgen gebonden zip."
Zij las haastig en met blijkbaar ongeloof. Eene siddering doorliep hare lange, hoekige gestalte. Zij blikte hem vragend en
weemoedig aan, terwijl hij voor haar staande haar vast in de oogen
zag en al zijne gedachten met eene bepaalde bedoeling op haar
scheen te verzamelen, Na verloop van een paar minuten wendde
hij zich af en schreef wederom op de lei. Ditmaal luidden de
woorden aldus :
„Spreek gij zijt vrij."
Met een diepen, rillenden zucht, strekte zij smeekenden de
handen ult.
„Meester!" riep zij — en voordat hij het kon verhoeden, had
zij zich op de knieen geworpen : „Vergeef, vergeef !" prevelde zij :
„Vreeselijk is uwe macht, o! El-RAmi, overheerscher der geesten
Vreeselijk, geheimzinnig! wonderbaar ! God moet u uwe kracht
hebben geschonken en ik was slechts de laagste der slavinnen,
toen ik opstond tegen uw gebod. En toch brengt wijsheid geen
geluk, maar groote pijn en droefheid aan en, zoo waar ik leef,
El-Rami, in mijn opstand droomde ik slechts van eene liefde, die
U vreugde zou schenken ! Vergeef mijn overgrooten ijver, want
zie, ik zweer u opnieuw en voor altijd getrouwheid en moge elke
vloek des hemels op mij nederdalen, indien ik ditmaal mijne
gelofte nog verbreek !"
Zij kromde het hoofd en zou den vloer aan zijne voeten gekust
hebben, indien hij haar niet haastig had doen opstaan, om dat
te verhinderen.
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„Er valt niets meer te vergeven," schreef hij : „uwe wijsheid
is wellicht grooter dan de mijne. Ik weet dat er niets sterkers is
dan Liefde, niets beters misschien maar Liefde is mijne vijandin,
die ik overwinnen moet, opdat zij niet over mij zou zegevieren."
En terwijl Zaroba nog over deze woorden peinsde, de zwarte
.00gen opengesperd van verbazing over de halve bekentenis van
zwakheid, welke daarin opgesloten lag, wendde hij zich af en
verliet het vertrek.
Dien middag scheen een aangenaam gevoel van vrede en rust
zich van het kleine gezin to hebben meester gemaakt heerlijke
golven van melodie vulden de lucht, verfrischt naar lichaam en
geest door eon diepen slaap, was Feraz aan de piano gezeten,
bezig op zijne eigenaardige heerlijk ongekunstelde en teedere wilze
vreemde muziek to improviseeren, terwijl El-Rami, die aan zijne
schrijftafel zat, eon langen brief schreef aan Dr. Kremlin ta
Ilfracombe, hem alles mededeelende omtrent de boodschap betreffende den „Derden Straal," of het sein van Mars, voor hem
achtergelaten door den geheimzinnigen monnik van Cyprus.
„Mat u zelf niet al to veel af met het gadeslaan van dat verschijnsel," schreef hij aan zijn vriend : „Voor zoover ik weet,
zal het eene moeielijke zaak zijn zulk een vluchtigen straal als den
aangeduide op de schijf op to vangen on ik maak mij bezorgd
over uwe veiligheid. Ik kan goon voldoende verklaring geven voor
mijn voorgevoel, dat gij bij die poging gevaar zult loopen, omdat,
indien wij niet aannemen, dat or aan iets eon einde kan komen,
or ook goon gevaar kan liggen in den dood, dien wij gewoon zijn
als het „eind" to beschouwen, terwijl hij bewezen kan worden
slechts eon begin to zijn. Maar, zelfs het denkbeeld van „gevaar"
of „dood" ter zijde stellende, blijft mijn geest het voorgevoel behouden, dat u eon „overgang" to wachten staat on misschien
zijt gij niet bereid of zelfs ook maar gewillig eene andere sfeer
v-an werkzaamheid aan to nemen als uwe tegenwoordige daarom
roep ik u toe : goof acht op uzelven als gij het spoor volgt van
den „Derden Straal." Hier bleef zijne pen eensklaps rusten Feraz
zong met eene zachte mezza-voce en hij luisterde toe :
0! zoo de liefde, die zich aan ons bood,
Het licht on vuur van allen hartstocht doodt,
Zoo mijne liefde u niet moor kan bekoren,
Gij niet moor naar haar zoete taal wilt hooren.
Ik smeek u, wijs mij dan eon plek, waar 'k neer
Mij leggen kan en sterven nag, aleer
'k To zwak word om den blik tot u to wenden.
De goden zijn barmhartig on zij zenden
Den een'gen troost, den bleeken Dood tot mij,
Slechts kort na 't uur dat ik „vaarwel" u zei.
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0 ! Ik voelde het, al vele dagen lang,
Gij wordt ze moO, mijn kus, mijn liefde en zang,
Die woorden, oud ads 't lied dat voog'len kweelen
Op heuv'len waar de zonnestralen spelen
Dat alles werd een keten u, voor mij
Zoo zoet. Welnu, mijn lieveling, wees vrij !
Maar overal zal ik den tijd gedenken,
Toen gij geheel uw hart mij wildet schenken,
Toen ik die kroon, uw kus, op 't voorhoofd droeg.
Tot aan den dood is mij die schat genoeg.
Vergeet mij, liefste, wend nooit het gezicht
Naar 't geen in het verleen begraven ligt.
Zeg niet : „Het was wel kort, maar wonderschoon !"
De zang verstomde, al was hij zoet van tool).
Denk nooit aan mij, of wijd mij nooit een traan,
Betreur mij niet, ik sterf geheel voldaan.
'k Zal van u droomen onder 't groene kleed,
En zoo uw voet nog eens de plek betreedt,
Waar 't koele gras mij liefdrijk toe zal dekken,
Tot zelfs uw tred kan mij dan niet meer wekken.
Liefde is eon goed, zoo heerlijk en zoo groot . . .
Ontvalt zij ons, dan blijft ons slechts de Dood.
Het lied verstomde ; maar, ofschoon de stem van den zanger
niet langer de stilte betooverde, zwierven zijne vingeren nog altijd
over de toetsen van het speeltuig, ongekende gedeelten melodie
voortbrengende even fijn en welluidend als het gekweel van nachtegalen. Zonder het zelf to weten, slaakte El-Rami een diepen zucht
en Feraz, die dit hoorde, kook om.
„Stoor ik u ?" vroeg hij.
„Neen, ik hoor je zoo gaarne ; maar evenals vele jeugdige dichters,
zingt gij van hetgeen gij nog niet verstaat — liefde, bij voorbeeld ;
gij weet niets van liefde af."
„Ik geloof van wel," antwoordde Feraz peinzend „ik kan mij
de vrouw mijner droomen voorstellen ; zij is . .."
„Blond, natuurlijk zei El-Rami, met een toegevenden glimlach.
„Ja, blond ; hare lokken moeten goudkleurig zijn, maar niet
een van tint — vol licht en schaduwen, herinnerende aan een
stralenkrans, die haar door het zonlicht, of de liefkoozende aanraking van een engel om het hoofd zou zijn gelegd. Zij moot
diepe, zachte oogen bezitten, waarin geen bepaalde kleur den
boventoon heeft ; want uitkomend blauw of zwart vernietigt den
gloed der uitdrukking. Zij mag niet lang wezen, want men kan
goon lange vrouwen liefkoozen zonder eene gewaarwording van
overmacht, die het gevoel bederft.
„Help je dat beproefd ?" vroeg El-Rami lachend.
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Feraz lachte ook.
„Gij weet van niet ik kan mij den toestand slechts voorstellen.
Om beter te verklaren wat ik bedoel, zou ik zeggen, dat men
eerder de Venus van Medicis in de armen zou sluiten dan die
van Milo dat men het wagen zou eene Psyche to liefkoozen, maar
niet eene Juno. Ik heb nooit gaarne aan lange vrouwen gedacht
zij zijn als groote mooie vogels, zonder twijfel nuttig, maar niet
half zoo lieftallig as de kleine, fladderende zangvogeltjes."
„Welnu, welke andere eigenschappen moet die denkbeeldige
dame van je bezitten ?" vroeg El-RAmi, half vermaakt over den
ernst van zijn broeder.
„0! Veel meer aantrekkelijkheden dan ik zou kunnen opsommen,"
antwoordde Feraz: „en van den ding ben ik zeker : dat zij niet
op aarde te vinden is maar ik neem er vrede mede te wachten,
ik zal haar vinden, even goed als zij mij eenmaal vinden zal. In
dien tusschentijd stel ik mij liefde voor en in de verbeelding moot
ik haar voelen."
Hij hervatte zijn spel en El-Wami begon weer aan Kremlin te
schrijven. De brief was spoedig voltooid, van eon adres voorzien
on gereed verzonden to worden. Op dat oogenblik zelf deed zich
door de eb on vloed der muziek heen eon zacht geklop op de
voordeur vernemen on Feraz brak onmiddellijk zijn improvisatie
af, om open to doen. Hij keerde weder en kondigde met eenige
opgewondenheid aan.
„Madame Irene Vassilius."
El-Rami stond op on trad met eene hoffelijke bulging zijn schoone
bezoekster to gemoet.
„Dit is een onverwacht genoegen, mevrouw," zeide hij on de
oprechtheid van zijn welkomstgroet word door zijne gelaatsuitdrukking verraden : „en eon overdiende eer, waarvoor ik dankbaar ben."
Zij glimlachte, de hand eon oogenblik in de zijne latende rusten :
daarna den lagen stool aannemende, dien Feraz voor haar dicht
bij de schrigtafel zijns broeders schoof, zette zij zich neder en
sloeg de oogen op naar El-Rami's gelaat. Het waren oogen, zooals
die van Feraz' denkbeeldige beminde, diep en zacht on zonder
bepaalde kleur.
„Ik gevoelde dat gij mijn bezoek niet als indringerig zoudt beschouwen," begon zij : „ik ben niet gekomen uit nieuwsgierigheid.
Ik wensch uw kennis niet op de proef te stellen wat betreft mijn
verleden, of u lets to vragen aangaande mijne toekomst. Ik ben
eon eenzaam wezen, velen verfoeien mij en in de letterkundige
loopbaan, die ik betrad, heb ik eon wanhopig zwaren strijd to
doorstaan on hunker ik dikwijls naar slechts eon weinigje
sympathiek medegevoel. Ik verkeer in het onzekere omtrent een
of twee vragen, die gij zoudt kunnen beantwoorden, zoo gij dat
verkoost. Zij betreffen bijna algemeene onderwerpen maar ik zou
gaarne uw oordeel vernemen."
De ziAl van Lilith.
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„Indien gij, mevrouw, met uwe zeldzame gaven van doorzicht
en instinct, deze „algemeene" onderwerpen niet oplossen kunt,"
zeide „zal ook ik dan niet voor een raadsel staan ?"
„Dat behoeft nog niet," antwoordde Irene, met vastheid zijn
blik beantwoordende : ,want gij mannen beweert altijd wijzer dan
'
vrouwen te zijn. Ik ben
het niet eens met die uitspraak, zoo
halsstarrig door de Imeren der schepping gehandhaafd ' • maar toch
ben ik niet wat men bevooroordeeld noemt ik zoek eenvoudig
rechtvaardigheid. Ik bid u, blijf bij ons," voegde zij er bij, zich
wendende tot Feraz, die op het punt stond zich te verwijderen,
zooals hij altijd deed wanneer El-Rami een onderhoud met een
bezoeker had : „er is geen reden, dat gij heen zoudt gaan."
Feraz wierp aarzelend een blik op zijn broeder.
„ja zeker, blijf hier, Feraz," zeide El-Rami vriendelijk : „als
Madame Vassilius dat wenscht."
Verrukt over die toestemming, ging Feraz met een boek in een
hoek zitten, zieh houdende als las hij, maar in waarheid luisterende naar elk der woorden van het gesprek. Hij hield er van
Irene's stem te hooren deze was zeldzaam welluidend en klankrijk
en had bij oogenblikken eene bijzondere trilling van pathos, die
regeirecht het hart binnendrong.
„GU weet," hernam zij : „dat ik ben, of verondersteld word te
wat de wereld „beroemd" noemt. bat wil zeggen : ik schrijf
Sieken, door het publiek gevraagd en gelezen en waarvoor ik
groote geldsommen ontvang. Ik ben in staat goed te leven, ‘mij
goed te kleeden en er goed uit te zien en sta bekend als een
der „celebriteiten" der wereld. Welnu, kunt gij mi j zeggen waarom
de. mannen, die verondersteld worden onze wijzere en krachtigere
meerderen te zijn, om zulke armzalige voorrechten als deze zoo
spijtig wangunstig op den roem eener vrouw kunnen wezen ?"
„Wangunstig ?" herhaalde El-Rami ongeloovig en eenigszins
aarzelend : „Gij bedoelt .."
„Ik bedoel wat ik zeg," hernam Madame Vassilius bedaard :
„niet meer of minder. Spijtig wangunstig is de door mij gebezigde
uitdrukking. Verklaar mij dit raadsel: Waarom sporen de man nen
de vrouwen aan tot elke soort lage dwaasheid en ijdelheid, die er
haar op den duur toe kunnen brengen de slavinnen van den
man te worden, en grijpen zij toch alle middelen te baat, om haar
te dwarsboomen en te verlammen in hare pogingen aan zinnelijkheid en dierlijkeid te ontsnappen, om tot intellectueelen vooruitgang en grootheid te geraken ? Wanneer men terugblikt op
de geschiedenis van alle beroem de vrouwen, van Sapho af tot
op onze dagen toe, staat men verbaasd over hetgeen de mannen
over haar gezegd hebben. Altijd een woord van minachting over
„vrouwenarbeid". En zoo men al eens eenigen lof toekent, hoe
ongaarne en ten halve wordt deze uitgesproken ! De mannen
willen van geen protest hooren tegen de vrouwen, die haar lichaam
-
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ontblooten voor de oogen van het publiek en op schaamtelooze
wijze in Café-Chantants en schouwburgen dansen tot het genot
der heeren zij zullen de straat-prostituees verdedigen, zichzelven
en hun goederen verpanden, om juweelen te verschaffen aan de
nieuwste „ballerina" maar voor de vrouw van verstand hebben
zij niets dan eene minachtende schouderophaling over. Indien zij
een groot kunstwerk in de letteren voortbrengt, wordt dat nooit
oprecht erkend en de harde slagen aan Charlotte Bronte, George
Eliot, George Sand en anderen van haar gehalte toegebracht,
overtroffen verreweg hare lauweren. George Eliot en George Sand
namen mannennamen aan, om zich een weinig te beschutten
tegen den genadeloozen storm, die losbreekt over letterkundig
werk, dat bekend staat als voortgebracht te zijn door een vrouwenbrein maar laat een man het grootste misbaksel schrijven, dat
ooit werd gedrukt, zijn eigen sekse zal hem nochtans lets beters
toekennen dan ooit de knapste vrouw bereiken kon. Hoe komt
het, dat het „meerdere" geslacht lafhartig genoeg is om steenen
te werpen naar diegenen onder de „minderen", die hare zoogenaamde heeren en meesters overtreffen zoowel in kuischheid als
in verstand ?"
Zij had ernstig gesproken, hare oogen glinsterden van ontroering
en zij zag er bekoorlijk uit, zoo bezield door de kracht harer
innerlijke gevoelens. El-Rami was uit het veld geslagen. Evenals
de meeste Oosterlingen, had hij tot in zekere mate de vrou wen
en haar werk geminacht. Maar Lilith dan ? Louden, zonder haar
bijstand, zijne ontdekkingen in geestelijke wetenschap zoover gevorderd zijn ? Had hij of eenige man het recht de vrouw de
„mindere" sekse te noemen ?
„Madame," antwoordde hij, langzaam en met eene onbestemde
verlegenheid: „gij brengt eene beschuldiging tegen ons geslacht
in, die men onmogelijk kan weerleggen, omdat zij eenvoudig
onloochenbaar waar is. De mannen houden noch van kuischheid
noch van verstand in de vrouw."
Hij wachtte een oogenblik, haar aanziende en hernam toen :
„Eene kuische vrouw is een verpersoonlijkte uitdaging en verwijt voor den man eene intellectueele vrouw is hem steeds een
bron van ergernis, omdat zij onveranderlijk zijne meerdere is. 1k
bedoel hiermede, dat wanneer eene vrouw oprecht begaafd is, zij
dat is in alle opzichten een intellectueele man is gewoonlijk
slechts in Oene richting begaafd. Een groot dichter, schilder of
musicus, bij voorbeeld, mag bewonderenswaardig zijn in zijne
eigen kunst, maar hem ontbreekt gewoonlijk het een of ander
hij zal misschien dom in gezelschap wezen, of hij maakt zich op
de eene of andere wijze onmogelijk door gemis aan tact maar
eene waarlijk uitblinkende vrouw bezit alle bekoorlijkheden van
verstandelijke meerderheid, gewoonlijk gepaard aan fijne tinten
van satire, humor of geest, — stekels die zij in het volmaakte
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gebruikt tegen het slaperige dier den Man, met het gevolg, dat
zij er in slaagt hem op al zijne kwetsbaarste plekken te prikken.
Hij verfoeit haar dientengevolge en vlucht om troost tot de holhoofdige poppen van het cafe-chantant, die hem tot in het ongeloofelijke vleien, om zooveel champagne en zoovele diamanten
van hem te verkrijgen als zij maar kunnen. De man wil aangebeden
worden hij eischt dat, ook al moet hij er voor betalen."
„Het is jammer, dat hij zich niet een weinig meer aanbidding
waardig maakt," zeide Irene met een minachtend glimlachje.
„Inderdaad," gaf El-Rami toe: „maar de meeste mannen, zelfs
de leelijkste en domste, gelooven zich zelf volmaakt."
„Doet gij dat ook ?" vroeg zij opeens.
„Of ik mijzelf volmaakt geloof?"
glimlachte en dacht
over de zaak na: „Zoo ik oprecht wil zijn tegenover u, mevrouw,
en tegenover mijzelven, moet ik „ja!" antwoorden. Ik ben van
dezelfde klei gemaakt als al mijne broeders en acht mijzelf waardig
de overwinnaar te zijn van elke vrouw onder de zon ! Raadpleeg
den eersten den besten afschuwelijken dwerg, die straatveger is
van beroep, en zijn oordeel over zijne persoonlijke betoovering
zal eender luiden."
Feraz lachte hartelijk Mevrouw Vassilius zag El-Rami verrnaakt
en vol belangstelling aan.
„Gij kunt nooit aan de mannelijke natuur de gedachte ontnemen,"
hernam deze : „dat onze oplettendheden, om het even hoe ruw,
aangenaam zip en altijd moeten wezen aan het hart der vrouw.
Hierin ligt het geheele geheim verborgen van den strijd, door
mannen gevoerd tegen vrouwen, die den prijs van wereldberoemdheld verwierven. Eene intellectueele vrouw stelt een slagboom
tusschen zichzelve en de beesten de beesten brullen, maar kunnen
er niet overheen van daar hunne woede. Gij, mevrouw, zij t niet
alleen intellectueel, maar mooi gij staat alleen, als eene gekroonde
koningin, zonder de hulp van mannen te zoeken door uwe houding
alleen reeds geeft gij uwe verachting voor hunne lage en gem eene
begeerten te kennen. Zij moeten u haten uit zelfverdediging. De
meesten uwer critiekschrijvers zijn de slechtbetaalde zwoegers
der dagbladen, die u uwe woning, uwe paarden, uw voorspoed en
uwe populariteit bij het publiek benijden. Zoo gij wilt dat zij u
bewonderen zullen, verwek dan een groot schandaal : loop weg
met den een of anderen ellendeling houd er verscheidene echtgenooten op na doe iets om uw goeden naam als vrouw te
bevlekken wees een roofgier of een worm, geen ster de mannen
houden niet van sterren deze zijn te zeer op een afstand, te
koud, te rein !"
„Spreekt gij in ironic ?" vroeg Madame Vassilius : „of in bitteren
ernst ?"
„In bitteren ernst, lieve mevrouw," en El-Rami stond op en
kwam met een halven glimlach voor haar staan. „In bitteren ernst,
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mannen zijn. dieren ! Deze verklaring wordt vaak gedaan door wat
het „Gillende Zusterschap" genoemd wordt maar ik, een man,
geef dat, in koelen bloede en onvoorwaardelijk, toe. Wij zijn domme
dieren : wij werken good bij groepen, maar niet zoo good op
onszelven. Ms krijgslieden, zeemannen, bouwers, ingenieurs,
landlieden, alles volgens de groepen-methode, zijn wij bewonderenswaardig. De schoonste schilderstukken ter wereld werden voortgebracht door groepen van mannen, die onder een hoofd werkten
men noemde dat „scholen," rnaar deze verschilden van onze moderne
„scholen" in dit belangrijke opzicht, dat, terwijl nu elke leerling
iets op eigen gelegenheid beproeft to doen, destiOs al de leerlingen
arbeidden aan de eene teekening van den Meester. Op die wijze
werden de frescos van Michel Angelo en de voornaamste werken
van Raphael geschilderd. Mans is de regel : „leder voor zichzelven
en de duivel hale den laatste." En „leder voor zich zelf" slaagt
erbarmelijk slecht. De mannen moeten steeds voortgeholpen worden,
hetzij door elkander — of .. . door eene vrouw. Velen hunner
danken al hun succes in het leven aan de teere leiding en geduldigen tact der vrouw en zijn toch nooit ridderlijk genoeg dat
te erkennen. Hieromtrent zijn wij ondankbare dieren zoowel als
dom. Maar voor zoover mijzelf betreft, ben ik bereid toe te geven,
dat ik al mijne beste ontdekkingen, zooals zij zijn verschuldigd
ben aan het verreikend verstand en reine doorzicht eener vrouw."
Deze opmerking vervulde Feraz van verbazing Madame Vassilius
scheen verrast.
„Dus," zeide zij, even glimlachend : „hebt gij natuurlijk iemand
lief ?"
Er gleed eene schaduw over El-Rami's gelaatstrekken.
„Neen, mevrouw ik ben niet in staat tot liefde, zooals de
wereld beminnen verstaat. Er is zonder twijfel liefde, maar niet
zooals de Menschheid haar opvat. Eon man bemint, bijvoorbeeld,
eene vrouw zij sterft van lieverlede vergeet hij haar en krijgt
eene andere lief en zoo al verder. Dat is geen liefde, maar de
wereld stelt zich tevreden het er voor te houden. Gij hebt volkomen
gelijk voor uzelve zulk eene voorbijgaande aandoening to versmaden zij is niet voldoente voor de eischen uwer natuur gij
zoekt iets meer blijvends."
„Dat ik nooit zal vinden," sprak Irene bedaard.
„Dat gij vinden zult en vinden moot," verklaardde El-Rami :
„Alle verlangens, hoe onbestemd dan ook, hetzij kwaad of good,
zijn bestemd vervuld te worden, aangezien niets verloren gaat in
de huishoudkunde der natuur. Van daar, dat het zoo noodig is
de gevolgen van eon verlangen to overwegen alvorens daaraan
toe te geven. Ik begrijp volkomen uwe tegenwoordige stemming,
mevrouw. Het is eene stemming van onrust en onvoldaanheid.
Gij vindt dat uw kroon van room doornen bezit. Maar om het
even draag haar op vorstelijke wijze, al droppelt het bloed ook
,
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uit het opengereten voorhoofd. Gij zijt bij tijden een.zaam en die
verlatenheld pijnigt u de kunst handelt aldus met hare kinderen
zij wil geen halve liefde aannemen, maar neemt alles. Indien
men mij vroeg eene der gelukkigste vrouwen aan te wijzen, dan
geloof ik dat ik u zou noemen, want niettegenstaande den voortuitgang van uwe intellectueele bekwaamheid, hebt gij uw geloof
behouden."
„Ik behield mijn godsdienst, als het dat is wat gij bedoelt,"
zeide Irene, onder den indruk van zijn ernst : „maar het is niet de
godsdienst der kerken."
Hij maakte een ongeduldig gebaar.
„De godsdienst der kerken is slechts een zondagvertoon," antwoordde hij : „Dat weten wij allen. Als ik zeg dat gij uw geloof
hebt behouden, dan meen ik, dat gij in God kunt gelooven zonder
vaste bewijzen voor Zijn bestaan. Dat is eene bekwaamheid in
deze eeuw. Ik wilde dat ik haar bezat !"
Irene Vassilius zag hem verwonderd aan.
„Gij gelooft toch zeker in God ?"
„Niet voordat ik Hem kan bewijzen !" en El-Rami's oogen
flikkerden uitdagend : „De zegevierende Ondeugd en de overwonnen
Deugd verklaren mij Hem niet. Foltering en dood openbaren Zijne
veelgeroemde „liefde en goedheid" niet aan mijn geest. Ik moet
zijn geheim oplossen ik moet doordringen tot in het hart van
an plan, voordat ik mijne stem paar aan de gedwongen lofzangen
der menigte, ik moet weten en voelen dat het de waarheid is,
die ik verkondig, voordat ik opsta voor het oog miiner medemenschen en zeg : „O ! God, Gij zijt de bron van Goedheid en al
Uwe werken zijn wijs en wonderbaar !"
Hij had met merkwaardige kracht en nadruk gesproken zijne
houding was vol waardigheid. Madame Vassilius staarde hem met
onwillekeurige bewondering aan.
„Het is een trotsche geest, die het waagt den Schepper te
ondervragen en de waarde to willen nagaan Zijner schepping,"
zeide zij.
„Indien er een Schepper bestaat," antwoordde
: „en zoo
alle dingen van Hem komen, dan komt ook mijn geest van onderzoek van Hem. Ik geloof niet in een duivel maar zoo er een
bestond, dan ware de Schepper ook aansprakelijk voor hem. En
om op uwe vragen terug te komen, mevrouw, zullen wij God
niet eenigermate verantwoordelijk stellen voor de algemeene prostitutie der vrouw ? Het is een misdrijf over heel de wereld verspreid
en slechts zeer geringe pogingen zijn tot hiertoe aangewend geworden om het te verhelpen, omdat het maken der wetten in de
handen der mannen — de schuldigen — is. De Engelschman. de
Europeaan over het algemeen, is een even groot verwoester van
het leven der vrouw en haar geluk, als welke Turk en andere
barbaren dan ook. Het leven der meeste vrouwen is geheel en al
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dierlijk tUdens hare meisjesjaren zorgt men er voor dat zij er
aantrekkelijk uitziet en verstrijken hare dagen met het bestudeeren
harer kleeding, van haar uiterlijk. houding en gesprekken. Wanneer
zij haar „maat" gevonden heeft, is hare eerstvolgende bezigheid
hem kinderen te schenken. Zijn de kinderen eenmaal groot
gebracht en de wereld ingezonden, dan schikt zij zich in haar
ouderdom, gerimpeld, dik, tandeloos en veelal twistziek haar
gansche bestaan is geen sport hooger dan dat der tijgerin of eenig
ander schepsel der wouden en somtijds niet eens zoo rijk aan
aandoeningen. Verheft eene vrouw zich boven dit alles, dan wordt
zij door de mannen voor ,,onvrouwelijk" uitgekreten zij is niet
langer de slavin of de speelbal hunner hartstochten en ziedaar
waarom, lieve mevrouw, zij hunne diamanten aan de danseres
van het café-chantant geven en u overstelpen met hunne spotternij."
Irene bleef eenige minuten zwijgen en een zucht ontsnapte haar.
„Dient het dan nergens toe een weinig verschillend van de
anderen te zijn," vroeg zij weemoedig : „een weinig hooger, een
weinig minder gesteld op gemeenheid ? Zoo men gehaat moet
worden omdat men er naar streeft zijne roeping waardig te zijn ..."
„Lieve mevrouw, gij ziet niet in, dat de mannen nooit zullen
toegeven dat letterkunde uwe roeping is! Neen, zelfs dan niet as
gij een zoo verheven treurspel als Macbeth schreeft. Uwe roeping,
volgens hen, is hunne sekse to aanbidden, er betooverend uit te
zien, mooie toiletten te dragen en zacht te spinnen, als eon tevreden poes, wanneer zij u eon complimentje maken niet boeken
to schrijven waarover iedereen spreekt. Zij zouden u hover uitgeput en doodelijk afgetobd zien onder den last van eon half dozijn
kinderen, dan dat gij hen uit de hoogte blikkend .voorbij gingt
in al de glorie van roem. Woes echter tevreden als Maria in het
Evangelie hebt gij het beste deel gekozen, daarvan ben ik overtuigd, ofschoon ik niet bij machte ben u to zeggen waarom of
hoe ik dat gevoel."
„Zoo gij zeker zijt van zekere zaken, zonder to kunnen verklaren waarom of hoe gij dat gevoelt," wierp FOraz plotseling in
het midden : „is het dan niet even gemakkelijk zeker to zijn van
God, zonder to kunnen verklaren hoe of waarom Hij bestaat?"
„Prachtig voorgesteld, mijn beste Feraz," antwoordde
met eon glimlachje: ,maar herinner je, wat ik je bidden mag,
dat zoo het jou on eene bekoerlijke romanschrijfster als Madame
Vassilius licht kan vallen u zeker to gevoelen van God's bestaan,
het mij lang zoo gemakkelijk niet is. 1k ben niet zeker van Hem
ik heb Hem niet aanschouwd on ben mij Zijner niet bewust.
Bovendien, zoo eene gemiddelde meerderheid van lieden, in den
blinde gekozen, bewogen kon worden voor eenmaal in hun leven
de waarheid to spreken, zouden alien hetzelfde zeggen, — dat zij
zich Zijner niet bewust zijn. Want waren zij dat — ware de
wereld dat
dan zou de aandoening van vrees geheel en al to
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niet worden gedaan er zou nooit meer een paniek ontstaan over
wat dan ook de menschen zouden niet gillen en jammeren van
angst bij eene aardbeving, of bleek worden en sidderen bij de
donderslagen en het gevaar van een onverwacht onweder. Zeker
te zijn van God zou beteekenen zeker te zijn van het Goede en
ik vrees dat geen onzer overtuigd is in die richting. Maar ik
denk en geloof dat, zoo wij ons werkelijk zeker van God gevoelden, het kwaad evenzeer te niet zou worden gedaan als de vrees.
En het ondoorgrondelijke ligt in de vraag : waarom maakt Hij ons
niet zeker van Zijn bestaan ? Het moet in Zijne macht liggen
dat te doen en zou zoowel Hemzelven als ons oneindig veel
zorgen besparen."
Feraz werd onrustig en verliet zijne plaats. Hij ging het boekdeel, waarin hij slechts in schijn gelezen had, neerleggen.
„Ik wilde dat gij niet zoo afschuwelijk, zoo wreed uitziften
woudt in uwe denkbeelden," zeide hij met zekere ergernis :
„Waartoe dient het ? Het brengt den geest van streek."
Je geest zal zeer zeker niet van streek worden gebracht door
een louter verstandig denkbeeld, op verstandige wijze voorgesteld ?"
antwoordde kalm : „Mevrouw Vassilius hier is niet van
streek gebracht, zooals je het noemt."
„Neen," zeide Irene langzaam : „maar ik had u meer geloof in
geestelijke dingen toegeschreven ."
„Mevrouw," antwoordde El-Rami met klem : 1k geloof in
geestelijke dingen, maar op deze wijze : Ik geloof, dat deze wereld
en alle werelden bestaan uit Geest en Stof en niet alleen geloof
ik dat, maar ik weet het ! De atmosfeer om ons been en om alle
planeten bestaat uit Geest en Stof en elk levend schepsel, dat
ademhaalt, is gemaakt van dezelfde tweeledige mengeling. Van
den Geest, die een gedeelte van het stof uitmaakt en het beheerscht,
weet ik, zelfs ik, jets af anderen, die na mij komen en dezelfde
gedachte-lijnen volgen, zullen er nog meer van verstaan dan ik.
Ik kan invloed uitoefenen over den menschelijken geest ik kan
dat doen met den geest der lucht, ik kan iets uit de aarde optrekken, dat u voor zal komen als de sehim van een doode maar
zoo gij mij vraagt of deze bewijsbare, practische proeven van den
geest, die een deel is van het bestaan zelf der Natuur, openbaringen zijn van God of het Goddelijke, dan zeg ik: Neen. God zou
den Mensch niet veroorloven naar willekeur te spelen met Zijn
eeuwig vuur terwijl ik, met de geest-essence, die op chemische
wijze uit aarde, vuur en water getrokken kan worden, ik, die
slechts een geschoold en nadenkend tweevoetig dier ben, alles
uitvoeren kan wat ik slechts verkies. Ik weet hoe de legenden
van spoken en feeen in de wereldgeschiedenis ontstonden, omdat
eenmaal, in een bijzonder tijdperk der prehistorische eeuwen, de
zonderlinge en toch natuurlijke samenparing van elementen en
atmosfeer gezichtsbedrog vormde, dat de mensehen zagen en
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waar zij in geloofden. Het laatste spoor daarvan is overgebleven
in de bekende fata morgana, het zien van steden met hare torens
en tuinen bij eene zekere atmosfeersgesteldheid, midden op zee.
Verschaf mij slechts de vereischte voorwaarden en ik ook zal eene
spookachtige stad oproepen. Nu reeds kan ik tallooze phantastische
beelden vormen en, meer dan dat, ik kan voor uwe ooren, uit het
hart zelf der lucht, muziek oproepen, zooals lang geleden tot het
genoegen van langgestorven mannen en vrouwen weerklonk. Want
de lucht is een beter phonograaf dan die van Edison en heeft het
voordeel eeuwig te zijn."
„Maar zulke machten zijn wonderbaar!" riep Irene uit: „ik kan
mij niet voorstellen hoe gij ze verkreegt."
„Minder begaafde lieden kunnen evenmin verstaan hoe gij,
mevrouw, uwe bekwaamheid met de pen hebt verkregen," zeide
El-Rami „Alle kunst, alle wetenschap, elke ontdekking is de
vrucht7van een geconcentreerden wil, een onoverwinnelijke volharding. Mijne „machten",, zooals gij ze noemt, zijn in waarheid zeer
gering en, ik zeide het reeds le voren, zij die mi ijn spoor volgen
zullen veel grooter macht verkrijgen. Het geheim van gezichtsbedrog of „visioenen," evenals de leiddraad tot wat „bovenaardsche
muziek" heet, al wat van bovennatuurlijken aard is of schijnt te
zijn, hier op aarde, kan tot natuurlijke oorzaken worden teruggebracht en de eeuwige sleutel tot dat alles is het groote feit,
dat niets in het Heelal verloren gaat. Herinner u dit feit
goed. Het licht bewaart alle tafereelen ; de lucht alle
klanken. Daaruit volgt dat, zoo de tafereelen daar zijn en de
klanken eveneens, zij weder opgeroepen kunnen worden en dat
steeds op nieuw, door hem, die de bekwaamheid bezit de spelingen
der golven van de atmosfeer te kennen en de steeds voorkomende
lichttrillingen te verstaan. Verbeeld u niet, dat zelfs eene gedachte,
die gij zeer natuurlijk als uw eigennom beschouwt, slechts gestempeld blijft in uw brein, waar zij ontstond. Zij ontsnapt u terwiji
gij nog bezig zijt haar te denken ; hare fijne ziel stijgt op in de
lucht, die gij inademt, het licht dat gij in u opneemt. Zoo zij
zich weder aan u voordoet, zal het waarschijnlijk zijn onder een
geheel verschillenden vorm en zult gij haar wellicht ter nauwernood herkennen. Elke gedachte ontsnapt aldus ; gij kunt haar
eventnin voor uzelve behouden als gij adem kunt hebben zonder
adem te halen."
bedoelt dat eene gedachte aan alien toebehoort en niet aan
een enkel individu ?" vroeg Irene.
„Ja, dat bedoel ik," antwoordde El-Rami : „en ik voeg er bij
dat de gedachte de eenige afspiegeling is, welke ik kan aannemen
van eene mogelijke Godheid, omdat de gedachte vrij is, volkomen,
alles omvattend, scheppend, onophoudelijk onvermoeid. Onbeperkt
ook — groote Hemel ! — hoe onbegrensd ! Tot welke hoogte zweeft
zij niet ! Tot welke diepten kan zij niet afdalen ! Hoe vermetel,
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hoe kalm, hoe onverschillig is zij niet voor de oceaangolven van
naderende en zich terugtrekkende eeuwen ! Uw moderne Theosophist,
die bedaard zijne winsten telt van het blinde bijgeloof en de
domheid der gedachtelooze massa's, bootst slechts, op eene zeer
dwergachtige wijze, de groote bekwaamheid en sluwheid van den
ouden Egyptischen magier na, die door wetenschappelijk bedrog
over de onwetende menigte heerschte het is dezelfde gedachte,
maar in modern kleed gestoken. Gedachte en de juiste condensatie,
beheersching en gebruik van gedachte, zijn Macht, — Goddelijkheid,
zoo gij wilt en zij is de eenige bestaande kracht, die goden van
menschen kan maken."
Irene Vassilius zat in stilzwijgen verzonken, betooverd door zijne
woorden en nog meer betooverd door zijne houding. Na verloop
van eenige minuten, zeide zij zacht :
'„Ik ben blij dat gij erkent, dat deze almachtige Gedachte eene
afspiegeling van het Goddelijke kan zijn want wij kunnen geen
afspiegeling van licht hebben zonder het Licht zelf. Ik ben in
eenigszins ontevreden stemming tot u gekomen en ben thans
gelukkiger. Ik veronderstel dat ik voldaan behoorde te zijn met
mijn lot het lijdt geen twijfel of ik ben bevoorrecht boven de meeste
vrouwen."
peinzend glimlachend
„Dat is zoo, mevrouw," zeide
en met eene vriendelijke uitdrukking de donkere oogen op haar
vestigende „en uw aangeboren gezond verstand en geest zullen
U, naar ik hoop, verhinderen het goede te bederven, u door de
goden toegewezen. Trouw nog niet het zou u eene te groote
ontgoocheling zijn. De kleinste aanraking met proza is toereikend
tot het verwoesten der teerheid van de fijnere gevoelens der liefde
en het huwelijk is, zooals getrouwde lieden u zullen zeggen, een
en al proza, — zeer prozaisch proza ook. Vermijd dat ! Prozaisch
proza is vervelend te lezen."
Zij lachte en stond op om afscheid te nemen.
„Ik zag uw broeder gisteren met mijnheer Ainsworth," zeide
zij : „en ik kon niet begrijpen hoe twee zulke verschillende naturen
met mogelijkheid overeen konden komen.''
„0 ! wij kwamen niet overeen uit, in het geheel niet," zeide
Feraz haastig, zelf het antwoord gevende : „Het is niet waarschijnlijk, dat wij elkander veel zullen zien."
„Ik ben blij dat te vernemen," en zij reikte hem de hand : „Gij
zijt zeer jong en Roy Ainsworth is heel oud, niet in jaren, maar
van hart. Het zou jammer zijn voor u met ons hedendaagsch
pessimisme te worden besmet."
waart het immers,
Maar ." Feraz aarzelde en stotterde :
mevrouw, die mijnheer Ainsworth op den inval bracht mi ij als het
model voor een der figuren zijner schilderij te nemen ?"
„Ja, dat deed ik," antwoordde Irene met een lichten glimlach :
„maar ik dacht geen oogenblik dat gij er in zoudt toestemmen
',
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en was overtuigd dat, ook al deedt gij dat, hij er nooit in slagen
zou uwe uitdrukking weer te geven, want hij is slechts een oppervlakkig schilder van het vleesch, niet der ziel. Maar toch vermaakte
het mij hem op het denkbeeld te brengen."
„Ja
als eene echte vrouw," zeide
: „Gij vondt er
genoegen in hem eene taak aan te bieden, die hij niet volbrengen
kon. Ziedaar wederom eene reden waarom intellectueele vrouwen
vaak gehaat zijn — zij vergen zooveel en geven zoo weinig."
„Gij miskent ons," sprak Irene snel : „Als wij liefhebben, geven
wij alles !"
„En zoodoende geeft gij te veel !" zeide El-Rami ernstig : „dat
is de gewone fout der vrouwen. Gij moest nimmer geven,
maar altijd jets achterhouden. Om betooverend te zijn, zoudt gij
raadselachtig moeten wezen. Zoodra de man eenmaal uw raadsel
grondig heeft mogen verstaan, is de betoovering verbroken. De
kalme, onveranderlijke, eentonig beminnelijke vrouw bezit geen
macht hoegenaamd over de mannelijke natuur. Het is Cleopatra,
die een slaaf maakt van Antonius, niet de onberispelijke, eenvoudige Octavia."
Irene Vassilius glimlachte.
„Volgens eene dergelijke theorie, moeten de engelen al zeer
onbeduidende, onbelangwekkende wezens zijn," sprak zij.
El-Rami's oogen werden glansrijk door de intensiteit zijner
gedachten.
„O ! mevrouw, ons begrip van engelen is al zeer gebrekkig en
onwaar, gegrond op de armzalige verbeeldingskracht van onwetende
priesters. Volgens mijne opvatting moet een Engel onstuimig en
schitterend en rusteloos als het bliksemvuur wezen zich van ster
tot ster spoeden, tot het opsporen van nieuwe levens en nieuwe
liefden, met muziek op de lippen en oogen vervuld van gloed,
elke zenuw van zijn onsterfelijk wezen trillende van reine en toch
hartstochtelijke begeerten naar al wat zijn bestaan kan volmaken
en evenaarden. Het bleeke voorwerp, met de ganzenvleugelen, dat
ons voorgesteld wordt als een land van Nergens zonder landschap
of kleur bewonende, op een onvoldoende harp spelende en voor
altijd en eeu wig „Heilig, heilig !" zingende, is geen Engel, maar
veeleer een spotprent op het gansche systematisch scheppende van
het Heelal. Schoonheid, glans, werkzaamheid, glorie en oneindige
verscheidenheid van gedachte en neiging — zoo dat alles niet in
de samenstelling van een Engel gevonden wordt, dan wordt de
Schepper slechts gebrekkig gediend !"
„Gij spreekt er van als hadt gij een dier onsterfelijken aanschouwd," zeide Irene, verbaasd.
Zijn gelaat werd door eene wolk verduisterd.
„Ik niet, mevrouw
behalve een . . . in een droom ! Gij gaat
been ? Vaarwel dan Wees gelukkig en kweek de engelendeugden
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in uzelve aan ; want, zoo er ergens een Paradijs is, bevindt gij u
op het pad, dat daarheen voert."
„Gelooft gij dat ?" en zij zuchtte „ik hoop dat gij gelijk moogt
hebben ; maar ik vrees er somtijds voor en twijfel er somtijds
aan. Heb dank voor al wat gij gezegd hebt ; het is de eerste maal,
dat ik zooveel vriendelijkheid, hoffelijkheid en geduld ontmoette
bij iemand van uw geslacht. Vaarwel !"
Zij verliet het vertrek. Feraz geleidde haar naar haar voor de
deur wachtend rijtuig ; daarop keerde hij met langzamen tred en
peinzende uitdrukking tot zijn broeder terug.
„Verongelijken de mannen de vrouwen waarlijk zoozeer als zij
schijnt te denken ?" vroeg hij.
wachtte een oogenblik en antwoordde toen langzaam
„Ja, Feraz, dat doen zij en zij zullen dat doen zoolang deze
wereld zich voortwentelt. Laat dat aan God over ; want de wet
der vrouwelijke verdrukking is de Zijne — niet de onze !"

HOOFDSTUK XXIX.
Diezelfde week werd een der hevigste stormen opgeteekend, die
ooit, volgens menschengeheugenis, op de Engelsche kust hadden
gewoed. Van alle zijden des lands kwamen verslagen omtrent de
verwoestingen, door den onbarmhartigen wind en regen aangericht
op de in knop staande vruchtboomen ; elke nieuw aangekomen
post bracht schrikwekkende berichten van overstroomingen en
schipbreuken. Groote Atlantische stoomschepen heetten „vermist"
en menig visscherspinkje ging onder in het gezicht van het land,
met al de schreeuwende, worstelende opvarenden. Gedurende vier
dagen en vier nachten vermeidde de ontzettende orkaan zich in
vernieling, week zijne woede slechts voor oogenblikken van loodzware stilte, nog angstwekkender dan zijn gebulder. Op de rotsachtige kust van Ilfracombe bereikten het tooneel der ontketening
van de natuur, de verwarring en ontzetting daarvan eene hoogte
van onbeschrijfelijke grootschheid. De zee klom tot ongeloofelijke
berghoogten, om daarop wederom weg te zinken in zwarte, peillooze
afgronden ; de wolken vlogen daar overheen in wilden wedloop als
gedaanten van reusachtige heksen, gezeten op arendvormige monsters
en bij dat alles heerschte er, in weerwil van den zwependen wind,
eene benauwde hitte in de lucht, — eene hitte en een zwavelachtige reuk, welke denken deden aan het een of andere tegengehouden helsche vuur, slechts op de gelegenheid wachtende om
los te breken en het land te verzengen. Vooral den derden dag
van den storm werd die vreemde gewaarwording van verstikking
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bijna ondragelijk en Dr. Kremlin, die gedurende den morgen uit
zijn hoog torenvenster naar de rustelooze lucht en de razende
zee blikte, vroeg zich, onder het voorbijfluiten van den wind af,
waarom deze geen koelte, maar slechts toenemende hitte medebracht, as de sirocco der woestijn.
„Het is een dier dagen, waarop men zou zeggen dat God waarlijk
toornig was," peinsde Kremlin : „toornig op zichzelf en nog toorniger op Zijn schepsel."
De wind huilde en gilde in zijne ooren, als poogde hij het een
of andere woeste antwoord te geven op zijne gedachte het somber
gebulder en beuken der golven op het strand daaromlaag klonken
als het wapengekletter van strijdende vijanden en de groote schijf
in den toren wentelde zich (of scheen dit te doen) sneller voort dan gewoonlijk, terwijl haar voortdurend gegons steeds duidelijk boven het
geloei van den storm uitklonk. Tot haar, zijn groot werk, de
voornaamste arbeid zijns levens, wendden Kremlin's oogen zich
weemoedig, toen hij, na een kortstondigen bilk op het onstuimige
weder, zijn venster zorgvuldig tegen den kletterenden regen sloot.
Hare blinkende oppervlakte, gepolijst als staal, weerkaatste de
lichten en schaduwen der voortijlende storm wolken, in raadselachtige en schoone groepen als zich be wegende landschappen. Nu
en dan flikkerde a met een vreemden, glansrijken bliksemgloed,
terwijl zij voortdrolde op haar geregelde maat, zooals een planeet
zich in haar cirkel rondwentelt. Een nieuw lets was toegevoegd
geworden aan het over het geheel reeds spookachtig effect van
Kremlin's buitengewoon atelier of werkplaats het was een zwaar
zwart gordijn, vervaardigd van driedubbele dikke stof, dicht opeen
genaaid en aan het uiteinde door kegelvormige stukken lood naar
omlaag getrokken. Het hing aan een dikken ijzeren staaf en liet
zich gemakkelijk wegschuiven aan ringen van caoutchouc. Was
het dichtgetrokken, dan bedekte het de schijf geheel voor het
licht, zonder eenig gedeelte van haar mechaniek aan to raken.
Drie dagen to voren had Kremlin El-Wami's brief ontvangen met
de mededeeling wat de monnik van Cyprus gezegd had aangaande
den „Derden Straal" of de berichten van Mars. Vol verlangen
elken leiddraad opnemende tot het doolhof der Lichttrillingen, had
hij goon oogenblik verloren in het maken van al de toebereidselen, vereischt tot doze groote poging het spoor te volgen van
het flikkerende sein, welks beteekenis, ofschoon oogenschijnlijk
onverstaanbaar, toch met geduld kon worden ontcijferd. Hij had
ook, het hem aangegeven denkbeeld opvolgend, de zwarte draperie
aldus geschikt, dat zij dicht over de Schijf gehaald kon worden
on in eene seconde teruggeworpen, om de geheele oppervlakte van
het kristal aan het licht bloot to stollen. Alles was gereed geweest
voor de proof, toen de zware storm losbrak en tusschenbeide trad.
Dichte wolken bedekten het firmament en goon oogenblik nog,
sedert hij de boodschap van den monnik had ontvangen, had
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Kremlin de starren gezien. Hij was echter noch ontmoedigd noch
ongeduldig ; hij had niet zoo lang onder stmikelblokken doorgewerkt, om zich nu uit het veld te laten slaan door een eenvoudig
noodweer, dat volgens den gewonen loop der natuur van zelf zou
ophouden en den hemel des te helderder zou laten zoowel tot
weerkaatsing als om gadeslagen te worden. Maar toch was hij,
als meteorologist, genoodzaakt te erkennen dat de woede van den
orkaan een zeldzaam karakter droeg en dat de hoogte waartoe
de zee zich verhief alvorens zich in razernij landwaarts te buigen
en in sissende stralen van schuim re breken, verbazend en in
zekeren zin angstwekkend was. Karl, zijn knecht, was geheel en al
ontstemd door het natuurtooneel ; hij verfoeide het gedruisch van
wind en golven en bovenal haatte hij de onophoudelijke, droefgeestige kreten der zeevogels, die bij zwermen van en om den
toren vlogen.
„Het gelijkt geheel en al op de schreeuwen van drenkelingen,"
zeide hij en 'rilde, terugdenkende aan de schilderachtige krommingen van den Rijn en zijile kalme wateren ; kalm zelfs bij
stormweer, vergeleken bij den huilenden oceaan, die een en al
waanzin, beweging en verschrikking was. Tweemaal gedurende
din onstuimigen dag, had Karl zijn meester gevraagd of de
toren niet „schudde."
„Zeer zeker !" antwoordde der Kremlin met eon glimlach in de
.iachte oogen : „Zeer zeker trilt hij ; het kan haast niet anders
zulk eon orkaan. Zelfs eene hut trilt in eon hevigen storm."
„0 ! ja, eene hut trill," zeide Karl peinzend : „maar als eene
hut omwaait komt het or zoozeer niet op aan. Ze zeggen dat in
Amerika de hutten dikwijls wegwaaien, met de heele familie or
in. Dat is nog goon kwade manier van reizen ; maar als eon toren
door de lucht vliegt, dan neemt hij de familie zelden anders dan
aan stukken "'nee."
Kremlin lachte, maar zette het gesprek niet voort en Karl ging
zich, somber gestemd, jets wat zijne opgeruimde natuur geheel
vreemd was, van zijne plichten kwijten. Alles wel beschouwd,
was or genoeg, om hem buiten zichzelven to brengen. Er viol roet
door den keukenschoorsteen ; eon groote steen kwam ook met
luid geweld op den oven terecht ; or waren spleten in do deuren
on vensters, waardoor de wind heendrong, onder het maken van
jammerende geluiden als eon straatmuzikant op den doedelzak en
eindelijk, toen hij zich naar de binnenplaats begaf, tot het ledigen
van eon emmer met root, van de kookkachel weggenomen, beyond
hij zich plotseling tegenover eon leelijken vogel, wiens afstootende
aanblik hem voor het oogenblik deed versteenen on roerloos hield,
met de oogen op het dier gevestigd. Het was eon gier en hij stond
op de steenen ineengedoken, de doordringende oogen tegen Karl
knippende, — zijne groote vleugels waren doorweekt van den regen
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en over de geheele binnenplaats zag men het natte spoor zijner
vederen en pooten.
„Weg !" schreeuwde Karl, gelijktijdig met armen en roetemmer
zwaaiende: „Weg, beest !" Maar de gier scheen zich daarover Diet
te bekommeren hij begon alleen aan zijn vuile vleugels to
pikken.
Karl word razend en, terugsnellende naar de keuken, haalde
hij pook en tang en eon bezem, welke voorwerpen hij alle om
beurten naar het afzichtelijke dier wierp, dat, ten slotte verschrikt,
weer in de lucht opsteeg, onheilspellende kreten slakende onder
het hooger on hooger rondfladderen, terwijl Karl zijne vlucht
gadesloeg, tot hij ten laatste de binnenplaats uitliep, om te zien
waar het boost heentrok. Het vloog om on om het huis, letterlijk
op en neer schijnende geworpen to worden door den wind. Zijn
naargeestige kreet weerklonk duidelijk boven het luid gebulder
der zee uit ; maar plotseling beschreef de vogel eon korten bocht
naar omlaag en zette zich op den toren neder, als eon somber,
zwart spooksel van den storm.
„Akelig beest !" zeide Karl, or den vuist tegen ballend : „als de
Herr Doctor op andere lieden geleek, wat het geval niet is, zou
hij eon geweer in huis hebben en zou ik dien schreeuwleelijkerd
neerschieten. Nu zal hij daar misschien den heelen dag zitten
piepen on gillen. Dat is zeker prettig !"
En meer dan ooit brommend, ging hij naar binnen. Alles scheen
dien dag overstuur ; het vuur wilde niet branden a, het water niet
koken on hij was innerlijk boos, dat zijn meester niet zoo ontstemd en kregelig was als hijzelf. Maar toevallig verkeerde dr.
Kremlin in eene zeldzaam zachte en kalme gemoedsstemming ;
het geraas van den storm scheen zijne zenuwen veeleer to bedaren dan ze op te zwepen. Eon ding was zeker : hij gevoelde
zich veel gezonder en zag or jaren jonger uit dan toen
hem had opgezocht, de gouden veldfiesch medebrengende, waarvan
de inhoud hem eon nieuwen levenstijd beloofde. Tot dusverre had
het elixer inderdaad good gewerkt en, naar het uiterlijk te oordeelen, had hij eon good geconserveerde man -van omstreeks,
vijftig-jarigen leeftijd kunneh schijnen, veeleer dan wat hij waarlijk
was, dicht bij de vier en zeventig.
Aangezien hij niets bijzonder belangwekkends of nuttigs op gin
schijf kon waarnemen onder den voortgang van den storm, vermaakte hij zich met de taak eon of twee zijner „Lichtkaarten"
zooals hij ze noemde, bij to teekenen en hij bleef heel den morgen
met den grootsten per on toewijding aan dien arbeid. Doze kaarten
waren bijzonder merkwaardig, al was het ook slechts om de zeldzame schoonheid, het ingewikkelde on de regelmatigheid der
figuren. Eon dier reeksen „trillingen" gecopieerd naar de weerkaatsingen op de schijf, had geheel en al den vorm van eon koraaltak ; eene andere gaf de fijne omtrekken van een varenblad weer..
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Al de lijnen liepen in golvingen, geen daarvan was reeht. De
meeste vertoonden kleine golfjes, andere grootere, weer andere
hadden breede bochten en wendden zich in eene dubbele kromming
om, met lange tusschenruimten het cijfer 8 vormende maar alle
eindigden met eene of andere besliste teekening te vormen.
„Schilderstukken in de lucht !" peinsde hij, onder het geduldig
meten en bijwerken der lijnen : „en alle verschillend ! niet twee
daarvan aan elkander -gelijk ! Wat beteekenen zij alle ? Want zij
moeten jets beduiden. Niets, zelfs niet het laagste stofdeeltje is
zonder eene beteekenis of doel. Zai ik ooit de oplossing van het
Lichtmysterie ontdekken, of is het zoozeer God's geheim, dat het
nooit dat van den Mensch worden zal ?"
Hij was aldus in vragen verdiept, zichzelf bezig houdende en
daarin groot genoegen vindende. Hij was gelukkig in zijn arbeid,
niettegenstaande den vreemden, moeielijken aard daarvan.
elixer had zijn physiek gestel zoozeer bedaard en in evenwicht
gebracht, dat hij niet langer zorgen of moedeloosheid gevoelde.
Met het bewustzijn nog jaren levens voor zich te hebben, waarin
bij werken kon, was hij tevreden de zaken haar loop te iaten gaan
en arbeidde hij voort in den geest, dien alle arbeid vordert :
„zonder haast en zonder ophouden." Koortsachtige haast bij het
work, het verlangen er het loon voor to ontvangen voordat men
het gewetenstrou w verdiend heeft, deze neiging is een vloek der
eeuw waarin wij leven en de ondergang van ware kunst en het
was het delirium van haast, dat Kremlin aangegrepen had, toen
hij El-Rami ter hulp had geroepen. Thans seheen overijling
noodeloos — hij had tijd in overvloed en, in het bezit van den
zwakken leiddraad tot den „Derden Straal," ook overvloed van
hoop, zoo meende hij althans.
Op den namiddag nam de orkaan van lieverlede af en volgde
Cl, 6peens eene zonderlinge doodsche stilte. De zee hief nog duikelende, met schuim gekroonde pieken naar den hemel op en
deed nog steeds een luid gebulder van verontwaardiging hooren
maar er kwam scheuring in de wolken on een bleeke tint van
zonneschijn. Bij bet vallen van den avond, nam de vreemde,
sombere stilte in de lucht toe de zwarte nevelen aan den horizon
kleurden zich voor een oogenblik tot onweersachtig rood toen de zon
onderging en namen daarop weder eon onheilspellende groenachtig
gaze tint aan. Karl, die bezig was het middagmaal voor zijn
meester to koken, bleef ophouden met het roeren van eon saus,
om als het ware naar de stilte to luisteren. De eenige klank, dien
men hoorde, was het lange broken en bruisen van de zee op het
strand on zelfs de kreet der zeemeeuwen word niet moor vernomen. Met zijn lepel in de hand, liep hij naar de binnenplaats,
om het weder op to nemen alle beweging in de lucht scheen
plotseling gestaakt on massa's zwarte wolken bleven rusten waar
zij waren, schijnbaar roerloos. Terwijl hij naar de lucht kook,
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kon het niet anders of hij kreeg ook het bovenste gedeelte van
den toren in het oog, en daar zag hij nog, tot zijne overgroote
ergernis, zijn vijand van dien morgen, den gier zitten. Jets niet
zeer uitgezochts op het gebied van taal ontsnapte aan zijne lippen
bij het ontdekken van het verfoeielijke beest. Zijne aanwezigheid
vervulde hem van afschuw en van ziekelijke voorstellingen, die
hij met geen mogelijkheid kon wegredeneeren.
„En toch is het maar eon vogel !" zeide hij bij zichzelven, toen
hij weer naar binnen ging, om zijn kookwerk te hervatten „Een
roofvogel, verzot op krengen ; meer niet. Waarom zou ik mij
daarom bekommeren ? Indien ik mijnheer zeide, dat hij daar op
zijn gomak op zijn toren zat, zou hij zeer waarschijnlijk het
venster openen, het beest uitnoodigen binnen te komen en voedsel
en eene wijkplaats aanbieden voor den nacht. Want hij is een
dier goedhartige menschen, die denken dat heel het dierenrijk
zorgen en teederheid verdient. Nu, dat mag eene heel goede en
breede opvatting zijn ; maar dat neemt niet weg dat, als ik een
rat op mijn bed vond zitten, ik er alles behalve voldaan over zou
zijn en evenmin zou ik mijn maal gaarne deelen met een levendig
troepje haviken. Christelijke gevoelens hebben hunne grenzen
en wat dat ondier daar ginds betreft, het zit beter buiten dan
binnen, dus zeg ik er geen woord van."
En hij hield zich drukker dan ooit bezig met het toebereiden
van het maal ; want an meester bezat thans een uitstekenden
eetlust .en at met waardeering en smaak goede zaken, een fejt
dat Karl troostte over vele andere keerzijden, verbonden aan
zijn dienst. Want hij was een voortreffelijk kok en trotsch op
zijne kunst en dien avond in het bijzonder was hij zich bewust
van de uitnemendheid der kleine smakelijke schotels, die hij, —
om een kunstterm te bezigen, — geschapen had en zag hij, met
een hooghartig, levendig gevoel van eigen groote bekwaamheid
toe hoe zijn meester er van genoot.
„Als een man zijn voedsel waardeert is alles met hem in orde,"
dacht hij : „zich te laten verhongeren ter wille van de wetenschap
mag goed en wel zijn, maar als het den geleerde doodt, wat wordt
er dan van zijne geleerdheid ?"
En hij werd geheel vroolijk bij het gadeslaan van den verbeterden eetlust van den „Herr Doctor" en vergat van lieverlede
bijna den somberen vogel, die nog altijd op den bovensten rand
van den toren gezeten was.
Tot andere werkzame gewoonten door Kremlin aangenomen
'
ten gevolge van langdurige eenzaamheid,
behoorde ook het ongezonde aanwensel onder zijne malen te lezen. Meestal was het
een dichtbundel, waarmede hij het gevoel van verlatenheid aan
tafel verdreef, want hij was een der weinigen, die hetgeen men
de Profetieen van Poezie zou kunnen noemen, aannemen en
gelooven. Doze zijn dan ook in waarheid vaak wonderbaar juist
De ziel van Lilith.
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en men kan gerust beweren dat, zoo de schrijvers van den Bijbel
geen dichters waren geweest, zij nooit profeten geweest zouden
zijn. Een dichter, — indien hi waarlijk dichter en niet eenvoudig
een vervaardiger van sierlijke verzen is, — ijit altijd hij ijlt in
den blinde, als een koortslijder, onsamenhangend, van dingen, die
hij zelf niet verstaat. Buitendien is het niet hijzelf die Ult, maar
een zeker Jets in hem, — de een of andere demonische of engelachtige geest, die zijne verlangens in wilde muziek uit, welke zich
in trillende maat oplost, na eenige smartkreten van den dichter,
in eene eigenaardige en hier en daar onbestemde taal. De dichter,
als mensch, is niet meer dan een mensch maar de trillende stem
in zijn geest laat hem geen rust, brengt zijne gedachten in een
maalstroom, verscheurt zijn ziel en verteert hem van eon koortsachtige pijn en angst, die de zijne niet zijn, tot hij daaraan eene
zekere taal heeft geschonken, hoe mystisch on vreemd dan ook.
Indien zij wordt tot eene verklaring, die ontzag of verbazing
opwekt, kan hij, de dichter, dat niet helpen, — vloeit or eene
profetie uit voort, dan is hij evenmin in staat haar to wijzigen
of to weerleggen. Toen Shakespeare de drie woorden neerschreef :
„Preeken in steen," dacht hij er goon oogenblik over na, dat hij
met volmaakte volledigheid de hem destijds onbekende wetenschap van geologie blootlegde. De dichter is niet geboren uit vleesch
alleen, maar uit geest eon geest die hem beheerscht of hij
dat wil of niet, van het eerste oogenblik af, waarop zijne kinderoogen vragend naar bladeren en bloemen en sterren opblikken
eon geest, die hem bij de hand grijpt, hem op de lippen kust,
dwaze beuzelingen aan zijne verschrikte ooren fluistert, rusteloos
om hem heen vliegt, al zijne zintuigen met de don zen, warme,
voortsnellende vleugelen beroerende, hem bij tijden geheel on al
omhoog beurt on hem beveelt to zingen, to schrijven, vreemde
orakelwoorden uit to roepen, wilde klaagliederen uit te stooten en
dat alles zonder zich ooit to verwaardigen hem de reden daarvan
to verklaren. Het wordt aan de wereld overgelaten dat „Waarom"
uit to vinden en die ontdekking geschiedt vaak pas eeuwen
nadat het sterfelijk stof des die/liters herschapen is tot bloemen
in het gras, bloemen geplukt door kleine kinderen en onwetend
door hen gedragen. De dichter, wiens verzamelde uitingen dr.
Kremlin thans las, onder het langzaam ledigen van het eene glas
lichte Bourgogne, dat zijn maal besloot, was Byron de vurige
zanger, wiens heerlijke muziek uitgefloten wordt door de onzinnige critiekschrijvers van thans, die, jaloersch op zijn gemakkelijk
yerdienden wereldroem, hem zijne lauweren misgunnen, zelfs al
groeien zij op het graf van eon held zoowel als eon bard. Het
book lag opengeslagen bij „Manfred" en de regelen, waarop de
oogen van den ouden Kremlin rustten, waren doze :
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„How beautiful is all this visible world !
How glorious in its actions and itzelf !
But we who name ourselves its sovereigns, we
Half dust, half deity, alike unfit
To sink or soar, with our mix'd essence make
A conflict of its elements, and breathe
The breath of degradation and of pride,
Contending with low wants and lofty will,
Till our mortality predominates,
And men are, — what they name not to themselves,
And trust not to each other."
„Nu, dat gedeelte is in elk opzicht even schoon als wat ooit
door Shakespeare werd geschreven," dacht Kremlin : „en het
gansche geheim van menschelijk lijden ligt daarin het is niet
de wereld, die verkeerd is, maar wij wij die „een tweestrijd in
hare elementen brengen." De vraag is, zoo wij waarlijk ongeschikt
zijn „te zinken of op te zweven" of de schuld dan is aan ons ?
En mogen wij niet, zonder oneerbiedig te zijn, vragen waarom
wij zoo onvolkomen gemaakt zijn? 0 ! mijn knappe vriend El-Rami
Zaranos heeft zichzelf eene bovenmenschelijke taak gesteld ten
opzichte van dit „Waarom" en ik geloof dat ik het Raadsel van
Mars en van menige andere planeet zal uitvinden, voordat hij,
zooals hij tracht te doen, het bewust en individueel bestaan der
Ziel „bewijst."
Hij sloeg de bladzijden van „Manfred" peinzend om en hield
toen stil, den blik geketend aan de prachtige regelen, waarin de
ongelukkige held van het treurspel zijne laatste uitdazing aan de
aanklagende demonen toeslingert.
„The mind which is immortal makes itself
Requital for its good or evil thoughts —
Is its own origin of ill and end —
And its own place and time — its innate sense,
When stripped of this mortality, derives
No colour from the fleeting things without,
But is absorbed in sufferance or in joy,
Born from the knowledge of its own desert.
Thou didst not tempt me, and thou couldst not tempt
I have not been thy dupe, nor am thy prey —
But was my own destroyer, and will be
My own hereafter. Back, Ye baffled fiends!
The hand of death is on me, — but not Yours !"
„En toch houden de menschen vol, dat Byron een onzedelijk
schrtiver was !" mompelde Kremlin : „in weerwil van de ontzag-
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wekkende les, vervat in deze regelen ! Er ligt lets waarlijk ontzettends in dat woord :
But was my own destroyer, and will be
My own hereafter."
Welk een somber uitzicht op mogelijkheden ."
Hier brak hij af, plotseling opschrikkende van een slangachtige
blauwe flikkering, die de kamer verlichtte als het snelle zwaaien
van een zwaardlemmet. Overeind springende van tafel, wreef hij
zich de verblinde oogen.
„Wel . . . wat was dat ?" riep htj uit.
„Weerlicht !" antwoordde Karl, die j uist binnentrad : „en een
leelijke bliksemstraal ook . . . Ik zal beter doen de messen en alle
stalen dingen op te bergen."
En hij begon dit te doen, terwijl Kremlin in het midden der
kamer bleef staan, het gezichtsvermogen nog een weinig van.
streek door de snelheid en glans van dat onverwachte onweersvuur. Er volgde een zacht, onheilspellend gerommel van donder,
ver weg beginnend en al nader en naderbij rollend, tot het zich
als kanongebulder paarde aan het loeien der zee, — daarop
ontstond stilte. Er viel geen regen en de wind blies slechts
krachtig genoeg, om de struiken voor het huis zachtjes op en
neder te doen zwaaien.
„Het zal een noodweer zijn van nacht," zeide dr. Kremlin nu,
zichzelf weer meester wordende en hij nam zijn Byron op : „Het
spijt mij voor de zeelieden. Je doet beter goed toe te kijken, of
al de deuren en vensters wel flunk dicht zijn."
„Vertrouw gerust op mi.j !" antwoordde Karl deftig : „U zult
niet tegen uw zin naar zee gedragen worden, als ik er lets aan
verhelpen kan en ik zelf heb ook geen lust zulk eene reis te
maken. Ik hoop, Herr Doctor," voegde hij er met een klank van
bezorgdheid bij „dat u dezen avond niet in den toren gaat
doorbrengen ?"
„Zeer zeker zal ik dat doen !" antwoordde Kremlin glimlachend : „Ik
moet daarboven werken en kan niet leeg gaan zitten ter wille van een
oonweer. Waarom kijk je zoo verschrikt ? Er valt niets te duchten."
„Dat zeide ik ook niet," en Karl be woog zich onrustig: „maar
al ben ik nooit daarbinnen geweest, dunkt muj toch dat de toren
eenzaam zijn moot en ik stel mij voor, dat men van daaruit den
bliksem te goed ziet, om het er prettig te hebben."
Kremlin's gelaat nam eene uitdrukking van vermaak aan en,
op het venster toetredende, trok hij een der gordijnen weg.
„Ik geloof, dat het een valsch alarm was," zeide hij, naar de
zee kijkende : „Die bliksemstraal en donderslag waren het afscheidssaluut van een onweder, dat ergens anders plaats had. Zie ! de
wolken trekken reeds weg."
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Dat was inderdaad het geval ; ofschoon zeer donker, scheen de
avond kalmte te beloven. Een of twee sterren flikkerden zwak aan
een zwartblauw gedeelte der lucht en, deze glanzende vraagstukken van zijn levenswerk bespeurende, verspilde Kremlin geen tijd
meer aan woorden, maar verliet haastig het vertrek en beklom
de trap naar zijn eenzamen wachtpost. Karl bleef toeluisteren.
Hij hoorde de zware deur daarboven sluiten en het geknars van
den sleutel, toen deze in het slot werd omgedraaid. Hij hoorde
ook dat vreemd en voortdurend gegons, dat, ook al was hij er tot op
zekere hoogte aan gewoon geraakt, toch altijd een onoplosbaar
geheim voor hem bleef. Verdrietig en met een ietwat angstig
gelaat het hoofd schuddende, nam hij de etenstafel af, bracht de
kamer in orde, begaf zich naar beneden in zijne keuken, waschte
om, wreef en poetste alles, tot de voorwerpen, die hem omgaven
zoo holder mogelijk glommen en daarop, aangenaam vermoeid,
zette hij zich neder, om eon brief aan zijne moeder to schrijven
in de keurigste Duitsche bewoordingen, welke hij slechts bedenken
kon. Hij was vrij trotsch op zijne „geleerdheid" en wist dat de
brieven, door hem naar huis geschreven, door bijna al de lieden
van zijn geboortedorp werden gelezen, zoodat hij bijzonder
veel zorg besteedde aan zijne pogingen op iedereen eon indruk
to maken door de bijzondere uitgezochtheid van zijn stijl. Verdiept als hij was in zijne taak, bemerkte hij in het begin ter
nauwernood het langzame opsteken van den wind, die, na eenige
uren van rust, thans met verdubbelde woede scheen to zijn
ontwaakt. Hij foot met eon kouden en huiveringwekkenden adorntocht onder de keukendeur door, schudde toornig aan de vensters
en, de buitendeur der bijkeuken open vindende, sloot hij die met
eon oorverdoovenden slag, zooals een driftig mensch zou doen om
zijnen woorden kracht bij to zetten. Karl bleef met de pen in de
hand steken on op het oogenblik dat hij dit deed, weergalmde
or eon naargeestige kreet om het huis, eon klank die van eon
hoogte scheen to dalen en daarna over den grond to slepen met
den wind in de richting der zee.
„Het is dat ondier van eon vogel!" zeide Karl halfluid: „Hij
heeft eene lieve, opvroolijkende stem, dat moot ik zeggen!"
Op dat oogenblik word de keuken van het eene eind tot het
andere verlicht door eon breeden, blauwen bliksemstraal, na eene
zware stilte gevolgd door eon korten, luiden donderslag. Het dreigende onweder had ten slotte zijne verspreide krachten bijeen
verzameld en, zich somber samenpakkende boven de oproerige zee,
brak het thans in doodelijken ernst los.
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HOOPDSTUK XXX.
Kremlin had intusschen nog intijds zijn toren bereikt, om een
bilk te kunnen slaan op het helderste gedeelte der lucht voordat
dit wederom bewolkt geraakte. opende het groote venster,
leunde naar buiten en raadpleegde verlangend den hemel. Boven
zijn hoofd vertoonde zich een klein geflikker van sterrengroepen
en vlak tegenover hem een bijna roerloos, zwaar vlies van duisternis, waarvan hij volgens de richting wist dat het de planeet
Mars verborg, die glansrijke wereld, welke hij thans zocht om
er het voornaamste uitgangspunt zijner nasporingen van te
maken. RU bespeurde dat zware wolken langzaam uit het Zuiden
kwamen aanrollen en was volkomen voorbereid op eene nieuwe
uitbarsting van storm en regen ; maar hij besloot, zoo mogelijk,
partij te trekken van al ware het ook slechts een kort poosje van
tijdelijke stilte. En tot dat doel vestigde hij den blik oplettend op
de op wol gelijkende, donkere massa nevelen, welke de gewenschte
star aan zijn oog onttrok. RU had niet verzuimd eerst zorgvuldig
de regelmatig wentelende schijf te overdekken met haar dik
zwart gordijn. Nooit voorzeker had men eene plaats kunnen bedenken, die er spookachtiger en plechtigenuitzag dan de torenkamer
op dat oogenblik. Er viel geen licht hoegenaamd in te bespeuren
dan een grillige flikkering van den ronddraaienden rand der schijf;
alles was verder duisternis en een eentonig, diep geluid, terwijl
de geduldige, eenzame figuur tegen het kozijn van het wijdgeopende venster leunde, hoog opwaarts blikkende naar den bleeken
glans dier enkele verwijderde sterren, die in waarheid niet meer
deed dan „de duisternis zichtbaar" te maken. Het hart van den
ouden geleerde begon snel te kloppen ; de last van lange jaren
van arbeid en zorgen scheen van zijn geest weggenomen te
worden en het was bUna met al het vuur zijner jonge studentendagen, dat hij de langzame ontwarring en verspreiding volgde
dier draden van stormnevelen, welke als een donker web, door
de schikgodinnen geweven, de „roode planeet" verborgen, wier
flikkerende semen den sleutel konden leveren tot een duizendtal
tot daartoe onopgeloste geheimen. Het was zonderling dat juist
op dat oogenblik van afwachting zijne gedachten op onbedwingbare, grillige wijze terugzwierven tot zijn verleden en dat de geschiedenis van zijn vervlogen leven als het ware een even duidelijk
beeld aannam als de golvende lijnen op zijne „Lichtkaarten",
met even onduidelijke beteekenis als zij. Hij, die dat leven doorleefd had, kon evenmin het einddoel daarvan uitmaken als hij de
beteekenis kon raden door de lichttrillingen in de lucht overgebracht. Hij poogde zijne gedachten gevestigd te houden op het
wetenschappelijk raadsel, dat hij trachtte op te lossen; hij beproefde
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te denken aan elk klein feit, dat meer of min op dat eene hoofdpunt betrekking had; hij herhaalde bij zichzelf het A. B. C. zijner
kunst, omtrent de lichttrillingen op dien eersten natuurlijken
weerkaatser : het . menschelijk oog, — hoe, bij voorbeeld, bij het
ontvangen van den indruk der kleur rood de oogzenuwen vier
honderd twee en tachtig millioen millioen-maal, of der kleur violet,
zeven honderd en zeven millioen — millioen maal per seconde aan
het trillen worden gebracht. Hoe kon hij hopen de snelle flikkering
van den Derden Straal op to vangen onder doze ontzettende voorwaarden ? Zou zij niet van de oppervlakte zelve der Schijf verd wijnen, voordat hij tijd had gehad ha ar loop te volgen. Maar
ofschoon hij zijn brein bezig zocht to houden met gissingen en
berekeningen, werd hij tegen wil en dank genoodzaakt voort te
gaan met rond te tasten in het verleden, dat heerlijk verleden
waarin hij waarlijk jong was geweest, jong door eene jeugd, die
niet te da,nken viol aan geheime middelen, maar eene
jeugd zooals zij frisch en volkomen wordt ontvangen uit de handen
van God, — eene jeugd, de talisman die heel de wereld tot eon
leven van rozen zonder doornen maakt. Hij zag zichzelf weder
zooals hij eons geweest was : eon slanken student met blond haar
en blauwe oogen, verdiept in de wetenschap, zonderlinge proeven
nemend, nieuwe chemische samenstellingen onderzoekend, bezig
met het nasporen der vreemde geheimen der natuurverschijnselen
en or daarna trapsgewijze toe geleid wordende na to denken over
de groote hoeveelheid van schijnbaar noodeloos Licht per seconde,
dat op ons nederstraalt van elk stralen.d voorwerp in het firmament. Hij had daarbij het feit voor oogen gehouden, dat onze
Aarde zelve in de luchtruimte licht afwerpt, ook al moge haar
schijnsel niet meer zijn dan dat van eon vonk to midden Van
reusachtige vuren. Hij herinnerde zich hoezeer hij gepeinsd had
over de zonderlinge doch onloochenbare waarheid, dat twee lichtstralen, uitgaande van hetzelfde punt en in dezelfde richting
reizende, or vaak toe samenwerken duisternis voort to brengen,
volgens het beginsel, in de wetenschap der oogheelkundigen
bekend als de vermenging der lichtstralen, — en hoe, onder dat
alles, zijn arbeid plotseling afgebroker, was en tot stilstand gebracht door eene macht, welke de starren in haar loop niet kunnen
betwisten : Liefde. Ja, hij had bemincl on was bemind geworden,
doze arme, zachtmoedige, van droomen vervulde man. Op eon
winter in Rusland, eon winter toen de sneeuw hoog op de wilde
steppen rustte en de wolven van honger huilden in de donkere
wouden, had hij zijn droom gedroomd on was hij met gebroken
hart ontwaakt. Zij, die hij lief had, eon schoon meisje, verwant aan
den Russischen adel, stond buiten zijn weten om, in betrekking
tot eon geheim genootschap van Nihilisten en word plotseling in
hechtenis genomen met verscheidene anderen on beschuldigd deel
te hebben genomen aan eon komplot tot het vermoorden van den
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Czaar. Schuldig bevonden zijnde, werd zij veroordeeld tot ballingschap in Siberie, maar voordat dit vonnis ten uitvoer kon worden
gebracht, pleegde zij zelfmoord en stierf vergiftigd in hare eel.
Ofschoon zelf niet „verdacht", werd Kremlin nagenoeg waanzinnig
van smart en ontvluchtte hij Rusland, om nooit weder dien
gevloekten bodem te betreden. Men beweerde, dat het hevige van
zijn leed, woede en wanhoop zijn verstand had gekrenkt, wat
mogelijk was, aangezien zijn gedrag en levenswijze en de vreemde
richting van studio welke hij in sloeg ontwijfelbaar zonderling en excentriek waren en toch hield de teederheid voor zijne doode geliefde, door
eigen hand in den bloei barer jeugd en schoonheid 'van het leven
beroofd, hem medelijdend gevoelig voor menschelijke nooden en
menschelijk lijden. Er lag geen minachting of bitterheid in zijn
karakter en zijn geloof in den onzienlijken God was even groot
als El-Rami's twijfel. Maar geheel alleen op aarde overgebleven
zijnde ads hij was, daalde hij met grooter vermetelheid dan ooit
in de donkere diepten der wetenschap af, pogende de wreede
zielefoltering te vergeten van dat korte liefdedrama, dat met zijne
noodlottige ontknooping bijna zijn eigen loopbaan in waanzin en
dood had doen eindigen. En op deze wijze verstreken de jaren
onafgebroken onder een arbeid, die met den dag ingewikkelder
en van groote vraagteekens vervuld werd, tot hij zich, als het
ware, op eens oud had bevonden, te oud — zooals hij met eene
zenuwachtige ruling tot zichzelven zeide, om ooit nog te voltooien
wat hij begonnen had. Het was toen, dat hij El-Rami had ontboden ; dien hij jaren te voren, tijdens zijne reizen door
het Oosten had ontmoet en over wien hij verbaasd had gestaan . . .
en op zijn verzoek had El-Rami, door raadselachtige maar toch
machtige kennis, inderdaad den tijd doen terugkeeren op diens al
te rasse schreden en werd een nieuwe levensduur hem geschonken ; — hij had den tijd, — langen, vreedzamen tijd, om zijne
vraagstukken in het volmaakte op te lossen, indien de oplossing
daarvan mogelijk was. Immers El-Rami had gezegd „Gij kunt
alleen een gewelddadigen dood sterven !"
En zoo kwamen, evenals de sterrenfiguren, al de fragmenten
zijner persoonlijke geschiedenis hem dien avond voor den geest,
terwijl hij aan zijn torenvenster wachtte, de oogen gevestigd op
den zwarten sluier, waaronder de wereld van Mars zich voortwentelde in haar vurigen kring.
„Waarom denk ik juist op dit oogenblik aan dat alles ?" vroeg
hij zich verwonderd af : „Ik die zoo zelden mijn tijd verlies met
terugblikken, daar al mijn werken voor de Toekomst is ?"
Op het oogenblik dat hij halfluid deze woorden mompelde,
vertoonde zich een scheur in de wolk, die hij gadesloeg — een
scheur, welke van lieverlede breeder werd en bij steeds sneller
voorkomende tusschenpoozen de donkere massa verspreidde. De
eene plooi van mist na de andere loste zich op en verdween, op
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de vleugelen van den andermaal opgestoken wind aan de lucht
en, toornig rood en stormachtig schitterend, wierp Mars een
glansrijk licht
In minder tijd dan men zich voor kan stellen, had Kremlin
onhoorbaar het zwarte gordijn teruggeslagen van zijn schijf en,
de oogen aan haar glinsterende, parelachtige oppervlakte geketend,
wachtte hij af nauwelijks ademhalende terwijl elke zenuw
van zijn lichaam ineen scheen te krimpen en stijf te worden van
spanning en iets als vrees. Op de reusachtige schijf vertoonde
zich een bleek licht ... het was verdwenen ! Een tweede flikkering ... en deze bleef voorttrillen in golvende lijnen en kleine
omwentelende vlekjes — nu ... nu ... de derde ! Kremlin rekte
verlangend het hoofd uit Hij kwaml hij viel als een droppel
menschenbloed en snelde vlugger dan kwikzilver om en om de
gepolijste oppervlakte der schijf, tusschen de overige ontelbare
zilverachtige lijnen in tint verbleekende vlamde toen weer
rood op ... en ... verdween ! Een kreet van onbedwingbare teleurstelling ontsnapte aan Kremlin's lippen.
„Onmogelijk ! .
mijn God ! .
Onmogelijk !"
Ja ! Het was zeer zeker onmogelijk zulk eene snelheid van
beweging te volgen, onmogelijk de plek te bepalen, waar zijn
verblindende, aan bloed gelijke kleur het eerst of de plaats aan
te geven waar zij zich het laatst had vertoond. En toch bleef
Kremlin in koortsachtige spanning wachten, met geopende lippen
snel en moeielijk ademhalende, de starende oogen gericht op die
vreeselijke, ondoorgrondelijke schepping van zijn eigen verstand,
dien geduchten Spiegel der hemelen, die zooveel weerkaatste en
zoo weinig openbaarde ! Zonder acht te geven op het brommend
geloei van den wind, die thans eensklaps den toren bestormde,
stond hij daar, betooverd door het verblindend lichtspel, dat de
schijf glansrijker dan gewoonlijk deed stralen. Een onheilspellende
schreeuw, — de kreet van den gier, die op het dak boven hem
was gezeten, weerklonk vaag aan zijne ooren maar hij hoorde
dien nauwelijks, zoo verdiept was hij in zijn reusachtig raadsel,
tot — op eens, een blauwe bliksemstraal zijn venster binnendrong
en zijn korte weerkaatsing de schijf voor eene seconde van een
bijna overweldigende pracht van glinsterende kleur overgoot. De
sterke gloed verblindde Kremlin's oogen en, toen de antwoordende
donder door de lucht daverde, verliet hij tegen wil en dank zijn
observatiepost en trad op het venster toe, om het voor het dreigende
onweder te sluiten. Maar bij het naderen van het raam zag hij,
dat de planeet Mars nog duidelijk zichtbaar was. Het weerlicht en
de donderslagen kwamen van die groote bank van wolken in het
zuiden, te voren door hem opgemerkt. Diezelfde wolken dreven
haastig aan, maar hadden de lucht nog niet geheel en al verduisterd. Met koortsachtigen en bevenden spoed snelde hij nan de
schijf terug, — zij scheen levend van licht en zij glinsterde van
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rand tot rand als een reusachtig edelgesteente onder het voortwentelen en het zingen harer vreemde, eentonige mnziek. Zijne
oogen beschuttende, bleef hij er vlak bij, vastbesloten haar nog
gade te slaan, tegen alle hoop in hopende, dat een tweede roode
flikkering zooals de eerste, die hij daar pas had gezien, de trillende massa ineengestrengelde lijnen rood mocht kleuren, waarvan
hij wist dat zij thans niet zoozeer de lichttrillingen van steuen
waren als weerkaatsingen der in de stormachtige atmosfeer
hangende electriciteit.
„Geduld ... geduld !" mompelde hij hardop : „Nog een oogenblik
en misschien zal ik zien . zal ik weten . zal ik vinden wat
zocht ."
De laatste woorden beefden nog op zijne lippen, toen een
vreeselijke, gespleten tong van roode vlam uit de wolken te
voorschijn sprong, schuins neerdalende als een reusachtig zwaard
Zij trof den toren, deed zijn boogvormig dak splijten en scheurde
de muren vaneen. En het ontzettend gedreun en gebulder van den nu
volgenden donderslag, die mijlen ver over land en zee weergalmde,
ging vergezeld van een anderen klank een daverend gerinkel
van kettingen en ijzerdraden en zwaar metaal ... de geweldige
massa van den glinsterenden sterrenwijzer wentelde zich nog
eens onregelmatig om . nog een tweede maal trilde hield
stil . . . en toen glijdende van haar wonderbaren slinger stortte
zij zich voorover als een monsterachtig schild en viel ! . Zij viel
onder een schrikwekkend gekraak en slag, het dak over zich
nederhalende in een verblindenden regen van steenen en stof en
kalk . . . En toen toen niets meer ! Niets dan volslagen duisternis,
rommelende donder en het geloei van den wind.
Daarbuiten schudde en sloeg Karl, half waanzinnig van angst,
op de stevig gesloten en afgegrendelde torendeur. Toen die gespleten bliksemstraal het huis trof, had hij hem bewusteloos in
de keuken neergeworpen. Na verloop van enkele minuten was hij
echter weer bijgekomen, verblind en versuft, maar voor het overige
ongedeerd en, zich van lieverlede rekenschap gevende van de
oogenblikkelijke gevaren van den toestand, was hij in weerwil van
den woedenden orkaan en de oorverdoovende donderslagen, instinctmatig naar buiten gesneld om naar den toren te zien. Een enkele
bilk toonde hem wat er geschied was hij was vaneen gescheurd
en kwam onbestemd tegen de stormachtige lucht uit als eene
gapende bouwval, waar na verloop van tijd klimop zich omheen
zou slingeren en klimmen. Ademloos en buiten zichzelven van
schrik, spoedde hij zich terug naar binnen en de trappen op en
thans stond hij vol ongeduld te roepen aan de buitenzijde der
ondoordringbare deur, wier stevige sloten aan den binnenkant al
zijne pogingen beschaamden. Hij schreeuwde, beukte, schopte en bleef
daarop, uitgeput van zijne vruchtelooze inspanning, staan luisteren.
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Geen enkele klank ! Hij rnaakte een spreekbuis
Niets ! .
van zijne handen en bracht den mond aan het sleutelgat.
„Herr Doctor ! ... Herr Doctor !"
Geen antwoord, behalve het woedend gefluit van den storm.
„Het baat niets !" dacht hij wanhopig, terwijl zijne oogen zich
met tranen van opgewondenheid en angst vulden : „ik moet hulp
inroepen, — de buren wakker maken en met geweld de deur
open breken."
Hij rende naar beneden en blootshoofds het huis uit. Eon plotselinge stroom van regen, die op rechte, onvoorziene wijze uit de
wolken neerviel in bijtende stralen, begroette hem. Zonder zich
to bekommeren om storm of bui snelde hij voort, regelrecht toeijlende op enkele visschershutten, wier bewoners hij kende en met
wie hij op zijne mailer bevriend was. Na ze gewekt to hebben
met kloppen en schreeuwen, verklaarde hij hun zoo kort mogelijk
wat or voorgevallen was. Zoodra zij de zaak begrepen, maakten vier
sterke mannen zich gereed hem to vergezellen en bijlen, staven,
boothaken en, alle dergelijke werktuigen medenemende, die zij
slechts vinden konden, liepen zij bijna even snel als Karl zelf
naar het tooneel van den ramp. Hunne opgewondenheid was niet
minder groot dan de zijne, tot zij boven aan de trap gekomen
waren on voor de geheimzinnige dour stonden. Nu echter traden
zij eon oogenblik aarzelend terug.
„Roep hem nog eons !" fluisterde eon hunner tot Karl : „misschien zit hij daar veilig on wel en heeft hij je in het eerst niet
gehoord."
Om aan de gewetensbezwaren van den man toe to geven, gehoorzaamde Karl hem on riep hij herhaaldelijk, telkens op nieuw
weder aankloppende maar steeds met hetzelfde gevolg, — goon
antwoord als het spottend
'
gegil van den orkaan.
„Hij is zeker dood en weg," zeide eon tweede man, wiens door
de zee gebruind gelaat wat bleeker word : „Nu . . . nu .. . als het
zoo is, dan moeten wij de dour openbreken .."
„Hier, goof mij eon dier dingen !" riep Karl ongeduldig, en,
eon staaf opnemende, begon hij daarmede hevige slagen toe to
brengen aan de zware, met spijkers bezette, eikenhouten dour.
Ziende welk eon ernst het hem was, verloren zijne makkers de
zekere bijgeloovige vrees, die hen had doen aarzelen en zetten
zij zich ook vastberaden aan het work. Binnen enkele minuten
— minuten, die den bezorgden Karl eeuwen toeschenen, — word
de dour verbrijzeld .. on stormden alien naar binnen . maar
de hevige wind, die in den blinde om hen heen raasde, greep de
vlam van de lamp, welke zij bij zich droegen, on doofde haar
uit, zoodat zij in volslagen duisternis gelaten waren. Bove-n hunne
hoofden echter gaapte het gespleten dak, hun de zwarte lucht
vertoonende en aan hunne voeten lag eene massa van neOrgevallen steenen en stof on onherkenbaar puin. Zoo vlug mogelijk
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staken zij de lamp weer op en, haar omhoog houdende, blikten
zij bevend en zonder een woord te uiten neer op de verwoesting
en verwarring om hen heen. In den aanvang kon men slechts
weinig onderscheiden, behalve opeengestapelde steenen en blokken
en kalk maar Karl's scherpe oogen, die onderzoekend fondzwierven, vielen plotseling op iets zwarts onder een hoop brokken
en, zich haastig bukkende daarover, begon hij met de handen de
stukken weg te ruimen. Ziende wat hij poogde te doen, hielpen
de andere mannen hem in zijne taak en na omstreeks twintig
minuten arbeids slaagden zij er in eene groote, roerlooze, zwarte
massa te ontblooten.
„Wat is dat ?" fluisterde een der visschers : „Het is . . . het
is . . . de professor toch niet ?"
Karl zeide niets hij voelde zich ziek worden van angst . . . hij
raakte de twijfelachtige zwartheid aan . . . het was van dikke stof
en geleek op een groot lijkkleed en het verborg . . . wat ? Zonder
nadenken trok en rukte hij er aan, zijne handen openrijtende aan
eene verwarde menigte ijzerdraden en metaal, — totdat, eindelijk
toegevende aan een hevigen ruk, het in zware, aan elkander
plakkende plooien losraakte, hem lets vertoonende, dat hem toescheen
een reusachtige ronde steen te zijn, die, toen het lamplicht daarop
viel, geheimzinnig flikkerde van een duizendtal zonderlinge tinten.
Karl omklemde den rand in eene poging om hem op te heffen,
— zijne vingers kwamen in aanraking met lets vochtigs en
warms en, ze terugtrekkende in een soort onbestemd afgrijzen,
zag hij dat zij bevlekt waren met bloed.
„0 ! mijn God ! mijn God !" riep hij : „Hij ligt daar beneden, —
onder dit ding ! — Helpt mij het op te lichten, mannen ! Licht
het in 's hemelsnaam op ! Licht op ! gauw, gauw !"
Maar, ofschoon alien er vastberaden aan trokken, dat werk was
zoo gemakkelijk niet, de groote schijf was plat neergevallen en
lag daar plechtig roerloos en het wegvloeiende bloed, het bloed
van den al te vermetelen sterrekundige, die hare geheimzinnige
afmetingen geteekend had, druppelde met aangrijpende snelheid
daaronder weg. Ten slotte, ademloos en uitgeput, stonden zij op
het punt wanhopig hunne taak op te geven, toen Karl van onder
het puin den ijzeren naald of slinger te voorschijn haalde, waaraan
de schijf oorspronkelijk gehangen had en, zonder te weten wat
het voorwerp was, stak hij het behoedzaam onder het groote gevaarte, om te helpen het beter vast te krijgen. Tot zijne verbazing,
en schrik bleef de reusachtige, ronde massa zich daaraan vastklemmen als warm zegellak aan een stuk papier, scheen zij in
een oogwenk al haar gewicht verloren te hebben want toen hij,
ongeholpen, den slinger optilde, hief de schijf zich gelijktijdig
blijkbaar zonder moeite en luchtig omhoog ! Al de mannen slaakten
een kreet van verwondering en vrees Karl zelf beefde over al
zijne leden en hetgeen hij de duivelsche macht van dit wonder

253
geloofde deed thans groote droppels koud zweet op zijn voorhoofd
parelen. Maar toen hij, met niet meer inspanning dan het hem
gekost zou hebben eon kerkklok van middelbare grootte op to
beuren, de schijf omhoog had geheven en haar rillend achterover
van zich af wierp, met slinger en al, viel zijn oog op wat daaronder gelegen had, . . . een verpletterde brij van menschenvleesch
en stroomend blood — en eerwaardige zilveren lokken . . en
onder het uitbrengen van een gekerm, dat zijn hart scheen te
verscheuren, sloeg Karl nog eenmaal een hopeloozen blik omhoog
naar de woelige lucht en viol hij in zwijm . . . . voor het oogenblik
even onbewust van wat or om hem heen voorviel als die onherkenbare, verwarde massa omgekomen sterfelijkheid, die eens zijn
meester geweest was.
Zachtjes en met medelijdende goedhartigheid, hieven de ruwe
visschers, die daarbij stonden, hem op en droegen hem den toren
uit en de trap at Na fluisterend beraadslaagd te hebben, brachten
zij hem ook het huis uit, naar eon hunner eigen hutten, waar
zij hem onder de hoede van eon hunner vrouwen plaatsten. Geen
van allen kon dien nacht meer slapen zij stonden in een groep
dicht bij hunne nederige woningen, den voortgang van het onweder gadeslaande en nu en dan eon verschrikten blik werpende
op den toren.
„De duivel zat er in," zeide eindelijk een der mannen, terwijl
hij zijn pijp opstak en zijne zenuwen tot bedaren poogde to
brengen door herhaalde trekken uit die rookachtige vertroosteres:
„hoe zou het ding zoo licht als eon veer zijn opgestaan bij de
aanraking van eon ijzeren staaf?"
„Het moot minstens honderd kilo hebben gewogen," mompelde
eon ander peinzend.
„Wat was hot?" vroeg eon derde : ,Ik zou het voor eon grooten
molensteen hebben aangezien, als het
' niet zoo geglinsterd had
toen het licht er opviel."
„Nu, als ik er jots over to zeggen hob, dan mag het blijven
waar het is," zeide degeen, die het eerst gesproken had : „Ik zou
het voor geen honderd pond nog eons aanraken."
„Ik ook niet." „Ik ook niet."
Op dat punt waren ze het alien eons.
„Wat hij er mee uitvoerde," sprak de vierde man ernstig: ,of
het God's work of dat van den duivel was, het is nu alles voorbij.
Hij zal niet meer werken, de arme oude kerel ! Het is eon verschrikkelijk uiteinde. God ontferme zich over zijne ziel !"
De anderen namen hunne petten af en fluisterden met kinderlijken eerbied „Amen". Daarna keken zij naar het donkere
onstuimige sop der zee.
„Wat loeit die wind !" zeide de laatste spreker.
„Ja, hij huilt," antwoordde de man, die zijn kameraad was als
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zij uit visschen gingen : „en heb je, een poosje geleden, wel een
gier hooren schreeuwen ?"
„Ja, ja ! Ik hoorde hem !" Zij zwegen nu en gingen naar huis,
na in de hut, waarheen zij Karl gebracht hadden, naar hem te
hebben gevraagd. Hij was nog steeds buiten kennis.

HOOFDSTUK XXXI.
Een paar dagen later was El-Rami bezig met lets, waar hij
zich niet gaarne mede onledig hield: het lezen van een ochtendblad. Hij doorliep het droge verslag van den „Storm en Overstroomingen", bemerkte dat de orkaan veel schade had aangericht
te Ilfracombe en andere plaatsen aan de kust van Devonshire
maar er was geen bericht van eenig bijzonder schrikwekkend
voorval, om zijne aandacht te trekken en evenmin kwam et lets
opvallends in de courant voor op politiek of wetenschappelijk
gebied. Het nummer bevatte twee of drie boekenbeoordeelingen,
waarvan er een in een hoek was gedrongen naast de aankondiging
an beroemde pillen men vermeldde er ook het doen en laten
in van zekere menschelijke wezens, bevoorrecht met een weinig
meer geld en rang dan anderen, als zijnde „in" of „uit" de stad,
en men wijdde er een genadig-goedkeurende paragraaf in aan de
Theosophische Beweging. El-Rami vernam hieruit, dat een aan de
pers verbonden heer, die bijzonder alledaagsche verzen schreef en
daardoor zichzelven en zijn naam (dank zij de voormelde betrekking
tot de pers) vrijwel bekend had gemaakt, goed genoeg was geweest
de volgende verbazende regelen neOr te schrijven: „Dat, aangezien
een groot gedeelte van den wereldbol samengesteld is nit elementen,
die onzichtbaar zijn en, waar de studie van het onzienlijke even
wettig mag worden geacht als de studie van het zienlijke, hij,"
(de aan de pers verbonden rijmelaar) „geneigd is te erkennen dat
er groote mogelijkheden zijn in die studierichting."
„Geneigd dat te erkennen is hij dat ?" en El-Rami wierp het
blad ter zijde en barstte met de hartelijkste vroolijkheid in lachen
uit : „Hemel ! wat zijn er hier op aarde een domooren, die zich
wijzen noemen ! Deze kleine rijmelaar, vervuld van de opgeblazenheid aan zijne nabootsende collega's eigen, is geneigd te erkennen
dat or groote mogelijkheden zijn in de studie van het onzienlijke !
Eene heerlijke toegevendheid ! Hoezeer zijn de levensmethoden
omgekeerd sedert de oude tijden ! Toenmaals was de studie van
het Zienlijke, niets, beschouwde men de zichtbare dingen slechts als
de afspiegelingen van de ongeziene zaken, — nam men het
Onzienlijke als Oorzaak, het Zienlijke als Gevolg aan. Thans gaan
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wij alien den tegenovergestelden kant uit, beschouwen wij het
Zienlijke als feit, het Onzienlijke als Verbeelding !"
Feraz, die aan eene zijtafel zat te schrijven, blikte naar hem op.
„Gij zijt nu waarlijk inconsequent," zeide hij. „Immers gelooft
gijzelf in niets tenzij het bewezen is."
„Maar, beste vriend, ik kan het Onzienlijke bewijzen en de
graden en de wijzen, waarop het zich tot het Zienlijke maakt,
tot op zekere hoogte volgen, maar tot op zekere hoogte ook
slechts. Verder dan de bewijsbare grenzen ga ik niet. Jij, integendeel, zweeft op de vleugelen der verbeeldingskracht over die
grenzen heen en beweert engelen, starrenrijken, God zelf te vinden.
Ik kan zoover niet gaan maar in tegenstelling met onzen opgeblazen kikvorsch van een rijmelaar hier, die het menschdom
gaarne zou overtuigen dat hij eon. os is, ben ik niet alleen
„geneigd" te erkennen, erken ik dat er „groote mogelijkheden"
zijn, — alleen moet ik ze alle beproeven voordat ik ze aannemen
kan als feiten, duidelijk gemaakt aan mijn bevattingsvermogen."
„Maar toch gelooft gij in het Onzienlijke ?"
„Natuurlijk. Ik geloof in millioenen zonnen in den Melkweg,
ofschoon zij moeielijk „zienlijk" kunnen worden genoemd. Ik zou
eon dwaas zijn, indien ik, bij de tegenwoordige gesteldheid van
het Heelal, niet aan het Onzienlijke geloofde. Maar ik kan niet
misleid worden door 07 alsche voorstellingen" van het Onzienlijke.
De Theosophie-beweging is eon zaak van laag bedrog, waarbij de
professoren zelf bereid zijn hunne eigen verbeeldingskracht, zoowel
als die van anderen, om den tuin to leiden. Zij zijn de ellendigste
na-apers, die ooit bestonden, van de oude Oostersche toovenaars,
de lieden die Mozes on Aaron leerden hoe zij hunne onwetende,
aan vee gelijke kudde volgelingen van schrik konden vervullen.
Geen der moderne „mediums" zooals men ze noemt, bezit de
macht over de verschijnselen der atmosfeer, metalen lichtspiegelingen, welke Appollonius van Tyana en Alexander de Paphlagoniaan hadden. Deze beide wetenschappelijke toovenaars werden
omstreeks gelijktijdig met Christus geboren en, evenals Christus,
wekte Apollonius eon meisje uit de dooden op. Wonderen waren
in dat tijdperk in de mode en, volgens de eentonige wijze waarop
de geschiedenis zich herhaalt, komen zij in doze eeuw wederom
in den smaak. Al wat. wij thans weten is reeds bekend geweest.
De oude Grieken bezaten hun „Stuivers-automaat", om reuk op
hunne kleederen to verspreiden als zij over straat gingen, zij
hadden hunne Siphonflesschen en vazen evengoed als wij en ook
hunne deuren sloten on openden zich automatisch. Vergelijk de
armzalige Spiritualistische phenomenon der Theosophisten met de
wonderen, gewrocht door Hakem, als Mokanna bekend! Mokanna
kon eon bol als de maan op eon zeker uur uit eon welput doen
oprijzen on hem de streek mijlen on mijlen ver in den omtrek
laten verlichten. Hoe hij dat deed? Door de kennis van electrische
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kraeht, toegepast op lucht en water. De „geesten" eener hedendaagsche séance, die taalfouten maken onder het spreken en de lieden in de
teenen en de vingers knij pen, zijn zeer ruwe voorbeelden van toovenarij,
geleken bij de wetenschappelijke bek- waamheid van Mokanna en
anderen van zijn slag. Maar het bijgeloof is steeds hetzelfde door
alle eeuwen heen en er zullen altijd dwazen zijn, bereid te gelooven
in „Mahatmas" of al het andere en de oude „vuurproef van de
Mantra" zal, indien good uitgevoerd, evenveel invloed uitoefenen
op het brein der misieiden van de Negentiende Eeuw als zij dat deed
op die der vervlogen eeuwen vOOr Christus."
„Wat is de vuurproef van de Mantra ?" vroeg Feraz.
„Een bespottelijk kunstje," antwoordde El-Rami : „bekend aan
elken Oosterschen goochelaar en oude vrouw, die beweert in de
toekomst te lezen. Gij neemt uw slachtoffer en sprenkelt wat
water over hem heen, met heel uw wilskracht de oogen op - hem
vestigende daarna neemt gij eene zekere mengeling van chemische
stoffen en reukwerken on steekt deze in brand. De dampen brengen
eon verblindend en verdoovend effect op de zintuigen van uw
„sujet" to weeg. Hij zal daardoor zien wat gij hem slechts wilt
laten zien on hooren wat gij hem verkiest to laten hooren. Maar
de Wil is de hoofdvoorwaarde der betoovering en wanneer ik,
bij voorbeeld, invloed op iemand wensch uit to oefenen, kan ik
het stollen buiten water en vuur, dat alleen doen en zonder eenige
vertooning van toebereidselen."
„Ik weet dat gij dat kunt !" zeide Feraz veelbeteekenend en
met eon glimlachje, waarop hij zweeg.
„Ik vraag mij af wat or heden ten dage van de kunst van
critiek wordt !" riep na verloop van eon oogenblik uit,
het nieuwsblad weder opnemende : „Hier hebt gij eon opmerking.
Dogberry's diepte waardig : „Dat is een boek, dat gelezen moet
wore/en, wil men het verstaan." *) Nu, dat spreekt van zelf ! Wie
kan eon book verstaan zonder het to lezen ?"
Feraz lachte daarop werden zijne oogen verduisterd.
„Ik las dozer dagen eene schandelijke zoogenaamde critiek op
eon der boeken van mevrouw Vassilius," zeide hij : „Ik had gaarne
den man afgeranseld, die dat schreef. Het was in het geheel goon
critiek, slechts eon proof van de vuilste platheid."
„0 ! maar zulke dingen zijn voordeelig !" antwoordde
spottend : „De hedendaagsche journalist bereikt zijn hoogste toppunt van glans, als hij het drab uit zijn inktpot uitwerpt op den
naam on room eener vrouw, die moor begaafd is dan hij. Het is
de negentien-eeuwsche ridderlijkheid, weet je . . . Het is bovenal
mannelijk !"
Feraz haalde met eon licht gebaar van minachting de schouders op.
„In dat geval — zoo or eenige waarheid ligt in de oude kroWoordelijk uit de algemeene pers overgenomen.
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nieken — zijn de mannen niet meer wat zij eens waren," zeide hij.
„Neen, zij zijn niet meer wat zij waren, mijn beste jongen —
omdat alle dingen vetanderd zijn. De vrouwen waren eenmaal de
ware slavinnen en lastdieren der mannen thans komen zij hen
al zeer nabij, of kunnen hunne gelijken zijn, indien zij dat verkiezen. En de mannen moeten hieraan gewoon raken zij bevinden
zich nu in het overgangstijdperk en zijn er niet mede ingenomen.
Buitendien zullen er altijd mannelijke tirannen en vrouwelijke
lastdieren gevonden worden, zoolang de wereld bestaat. De mannen
zijn niet wat zij waren — en zeker zijn zij niet wat zij konden zijn."
„Zij zouden goden kunnen wezen," zeide Feraz : „maar ik veronderstel dat zij liever duivels zijn."
„Juist !" gal El-Rami toe : „dat is gemakkelijker en prettiger."
Feraz begon weer zwijgend te schrijven. Hij dacht aan Irene
Vassilius, die hij bewonderde, en ook aan die raadselachtige
Schoone Slaaps.ter, daarboven opgesloten, over wier bekoorlijkheid
hij niet spreken mocht. Hij had in den laatsten tijd eene groote
verandering bij zijn broeder waargenomen, — eene onbeschrijfelijke
zachtheid scheen onmerkbaar het gewone cynisme zijner-taal en
houding te hebben verjaagd tot zelfs de uitdrukking van zijn
gelaat was vriendelijker en zachtmoediger hij was mooier geworden zijne zwarte oogen schitterden van minder woest vuur
en toch, in weerwil van al zijne welwillendheid en volslagen
gemis aan ongeduld, was hij van ochtend tot avond verdiept in
zoo onafgebroken en geheime studie, dat Feraz zich somtijds ongerust maakte voor de gevolgen, welke dit op zijne gezondheid
hebben zou.
„Geloof je waarlijk in gebed, Feraz?" was de zeer onverwachte
vraag, die hij thans deed, wonderlijk haastig en kortaf van toon :
„Ik bedoel of je gelooft, dat iemand in de onzichtbare rijken ons
hoort als wij bidden ?"
Feraz legde zijne pen neder en zag zijn broeder een oogenblik
zonder te antwoorden aan. Daarop zeide hij langzaam :
„Volgens uw eigen theorieen is de lucht eon reusachtige phonograaf daaruit vloeit dus natuurlijk voort, dat alles gehoord en
bewaard wordt. Maar wat het gebed betreft, dat hangt, dunkt mij,
geheel en al af van de wijze hoe men bidt. Ik geloof er niet altijd
in en ik vrees dat mijne denkbeelden op dat punt geheel verschillen van die, welke men over het algemeen koestert . . .."
„Om het even, laat mtj ze hooren, hoe zij ook zijn," viol
hem met blijkbaar verlangen in de redo : „Ik wensch to weten
wanneer en hoe je bidt."
„Welnu, de zaak is dat ik heel zelden bid," antwoordde Feraz :
„zoowel 's avonds als 's morgens breng ik den besten lof toe, dien
ik in menschelijke taal kan uitdrukken maar nooit vraag ik om
iets. Waar ik reeds zooveel bezit, zou het zoo laag schijnen om
nog moor to smeeken. En ik ben overtuigd dat God het best weet
De ziel van Lilith.

17

258
wat wij behoeven, in welk geval ik niets te vragen heb, op een
ding na."
„En dat is ?" vroeg zijn broeder.
„Straf !" antwoordde Feraz met klem : „Daarom bid ik, daarnaar
hunker ik : ik smeek aanstonds gestraft te worden, als ik verkeerd
gehandeld heb, opdat ik onmiddellijk mijne dwaling zou mogen
inzien. Liever wil ik hier gekastijd worden dan hiernamaals."
El-Rami werd iets bleeker en zijne lippen trilden.
„Zonderlinge knaap !" mompelde hij : „Alle kerken bidden God
de straffen weg te nemen volgende op de zonde en jij, integendeel,
bidt er om, als waren zij een zegen."
„Zij zijn ook een zegen," verklaarde Feraz : „zij moeten een
zegen zijn en het is onzinnig van de kerken tegen eene Wet in
te bidden. Want het is eene Wet. De natuur straft ons als wij
lichamelijk opstaan tegen de gezondheidsregelen, door lichamelijk
lijden en ziekte ; God straft ons voor onze geestelijke rebellie door
geestelijke ellende. Dat is zooals het zijn moet. Ik geloof dat wij
in deze wereld alles ontvangen wat wij verdienen, niet meer en
niet minder."
„En bidt ge nooit," hernam El-Rami langzaam : „om het bereiken van een geliefkoosd doel, het verwerven van de eene of
andere bijzondere vreugde ?"
,,Neen," zeide Feraz : „omdat ik weet, dat zoo dit goed voor
mij is, ik het zal verkrijgen ; dat, zoo het mij kwaad zou doen,
het mij onthouden zal worden. Al mijne gebeden kunnen de zaak
niet verhelpen."
El-Rami bleef eenige minuten in sttlzwijgen verzonken ; daarna
opstaande, liep hij twee of driemaal door het vertrek op en neer
en van lieverlede verhelderde een glimlach, half geringschattend
en half beminnelijk, zijne donkere trekken.
„In dat geval, o ! jonge en vreedzame wijsgeer, zal ik niet bidden !"
verklaarde hij, terwij1 er een uitdagende glans in zijne oogen
flikkerde : „Ik heb een bijzonder doelwit voor mij, ik ben van
plan eene vreugde te bemachtigen en of beide goed of slecht
voor mij zijn, ik ben van plan ze zonder bijstand te bereiken."
„Zoo het goed is zult gij slagen," zeide Feraz met een blik, die
eenige vrees zoowel als verbazing te kennen gaf: „maar niet als
het slecht is. God regelt zulke dingen voor ons."
„God ... God . . . altijd God!" riep El-Rami ietwat ongeduldig:
„Geen God zal mij in den weg treden !" Op dat oogenblik werd
er aarzelend aan de straatdeur geklopt, Feraz ging open doen en
liet een bleeken, door verdriet terneergeslagen man binnen, wiens
oogen rood en zwaar waren van tranen en wiens stem hem geheel
en al begat', om te antwoorden toen El-Rami verbaasd uitriep :
„Karl ! ... Karl ! Jij hier? Maar wat is er gebeurd?"
De arme Karl wendde een heldhaftige poging tot spreken aan;
maar zijne ontroering was hem te machtig ; hij bleef zwijgen en
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ten spilt van al zijne moeite ze te weerhouden, rolden er twee
groote tranen over zijn gelaat.
„Je bent ziek," zeide Feraz vriendelijk, hem met zacht geweld
in een leuningstoel duwende en een glas wijn voor hem halende :
„Hier, drink dit, het zal je beter maken."
Karl zette bevend het glas ter zijde en poogde zijne dankbaarheid door een glimlach te kennen te geven. Na verloop van een
oogenblik zichzelf weer eenigszins meester wordende, wendde hij
zijn meelijwekkenden blik naar wiens fraai gelaat plotseling ernstig en door gedachten bewolkt was geworden.
he'ot u niet vernomen, mijnheer
„Hebt
?" stamelde Karl.
hief zacht de hand op, met een plechtig en medelijdend
gebaar.
„Houd je bedaard, beste kerel ! Neen, ik heb niets gehoord,
maar ik kan ra,den Kremlin . je meester ... is dood."
Hij bleef verscheidene minuten stil. Aan Karl's oogen ontsnapten andermaal tranen, terwijl hij zich hield als proefde hij
van den wijn, hem opgedrongen door Feraz, die er even beeld
schoon en kalm uitzag als een jonge Apollo.
„Je moet je troosten," zeide hij blijmoedig tot Karl : „De arme
Dr. Kremlin heeft veel leed en weinig vreugden gekend en thans
is hij gegaan tot het oord waar hij geen leed, slechts vreugden
meer vindt."
„Och !" zuchtte Karl smartelijk : „ik wilde dat ik het gelooven
kon, mijnheer! Maar het was God's oordeel, dat over hem neerdaalde dat was het werkelijk ! Ziedaar wat mijne arme moeder
zeggen zou God's oordeel!"
richtte zich met een zeker gevoel van ergernis uit
zijne peinzende houding op. De woorden, zoo kort tevoren door
hemzelven geuit: „Geen God zal mij in den weg treden!" weerschalden opnieuw in zijn geest. En daar zat deze man, deze
bediende, te weenen en te sidderen en van „God's oordeel" te
spreken, alsof er waarlijk een goddelijk en onverbiddelijk bestuur was.
„Wat bedoel je?" vroeg hij, pogende den toon van ongeduld zijner
stem te bedwingen : „Want, zeer zeker dat hij een gewelddadigen
dood moet zijn gestorven, of waders kon hij niet," hij herhaalde
de woorden met grooten nadruk: „kon hij niet overleden zijn
maar was er jets meer dan een gewoon ongeluk in de wijze waarop
hij stierf ?"
Karl wierp de handen omhoog.
„Meer dan gewoon ongeluk ! Ach, Gott !" en onder tal van
uitroepen van wanhoop en uitdrukkingen van afgrijzen, verhaalde
hij op gebroken toon al de treffende omstandigheden, welke het
uiteinde van zijn meester hadden vergezeld. Ondanks zichzelven
liep onder bet toeluisteren eene lichte rilling door El-Rami's warm
bloed het was hem als aanschouwde hij den vreeselijken aanblik
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van het verminkte lijk van den grijsaard, verpletterd onder de
loodzware schijf, door zijne vermetel brein ontworpen, en onhoorbaar fluisterde hij : „O ! Lilith, 0 ! mijne al te gelukkige Lilith !
en toch zegt gij mij dat er geen dood is !" Feraz echter, de jonge,
gevoelige Feraz, luisterde naar het droevig verhaal met kalme
belangstelling, zonder afschuw, schijnbaar onbewogen. Zijne oogen
straalden helder, zijne uitdrukking was bedaard.
„Hij kan niet geleden hebben," merkte hij ten slotte op, toen
Karl ophield met spreken : „De bliksemstraal moet onmiddellijk
en zonder pijn de ziel van het lichaam gescheiden hebben. Mij
dunkt dat het een goed uiteinde was."
Karl keek met onbestemd afgrijzen naar den mooien, glimlachenden jongeling. Hoe ! plat te worden gedrukt als een plank
onder een loodzwaar gewicht van neergevallen steen ; zoodanig
verminkt te zijn, dat men onherkenbaar was geworden ; nog slechts
eene vleeschmassa te zijn, die men met moeite op behoorlijke
wijze kon begraven en dat noemde men . . . „een goed uiteinde !"
Karl huiverde en kreunde ; hij begreep niets van de zonderlinge
beschouwingen van den jongen Feraz ; Iij had nooit zijn lichaam
verlaten, om eene etherische reis naar de starrenrijken te ondernemen.
„Het was God's oordeel," herhaalde hij dof : „niet meer of
minder. Mijn arme meester studeerde te hard en zocht te veel nit
to vinden en ik denk dat hij God toornig maakte . . ."
„Mijn beste man," viel El-Rami hem vrij kregelig in de rede: „spreek
niet over dingen, die je niet verstaat. Je bent trouw, ij verig en al de
rest geweest ; maar dat je meester zou hebben getracht te veel
uit te vinden en God daardoor boos had gemaakt, dat is alles
onzin. Wij werden hier op aarde geplaatst, om zooveel mogelijk
te ontdekken omtrent die aarde en omtrent onszelven en onze
kennis zoo good wij slechts kunnen aan te wenden. Het denkbeeld alleen reeds, die een groote God zich verwaardigen zou
„toornig" te wezen op eon van de milioenen, millioenen wezens,
is bespottelijk .."
„Maar toch wanneer eon wezen tegen de Wet opstaat, kastijdt
de Wet het," wierp Feraz zacht in het midden : ,,Eon mot vliegt
in de vlam en de vlam verteert haar — de wet is volvoerd on . ..
de Wet is God's wil."
El-Rami beet zich van ergernis op de lippen.
„Nu, al zij het ook zoo, men moot toch noodzakelijk uitvinden
wat de Wet is, voordat doze hetzij aangenomen, hetzij verworpen
kan worden."
Feraz gaf goon antwoord. Hij dacht na over den eenvoud van
zekere wetten van Geest en Stof, die aangenomen en opgevolgd
werden door de broederschap van mannen, wier overste de monnik
van Cyprus was.
Karl blikte intusschen verwilderd van Feraz naar El-Rami en
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van El-Rami naar Feraz. Hunne woorden gingen geheel en al zijn
begrip te boven hij had nog nooit zulke wijsgeeren kunnen
verstaan, of gewenscht dat te doen.
„Ik kwam om u te vragen, mijnheer " zeide hij na een oogenblik stilte : „of u, nu u alles weet, niet zoudt willen zorgdragen,
dat het duivelsche ding wegkwam, dat mijn meester doodde. Ik
ben zelf bang het aan te raken en niemand anders wil het doen.
Het ligt daar nu maar in den bouwvalligen toren te glinsteren
als eene groote lamp en zich vastklemmende als een klit aan de
ijzeren staaf, waarmede ik het oplichtte. Als u er jets meO kon
uitvoeren, dan was het maar beter dat u het had . .. en, het is
waar ook, ik vond dezen brief in de kamer van mijn meester. Hij
is aan u gericht."
Hij reikte El-Rami een verzegelden omslag toe, dien deze opende.
,De enveloppe bevatte een dichtgevou wen papier, waarop de volgende
regelen waren gekrabbeld :
Aan El-Rdrni Zardnos.

„Beste vriend, voor het geval dat ik mocht sterven, verzoek
ik u al wat ik bezit te willen aannemen zooals het is en mij
de eene gunst te bewijzen waarom ik u vraag, namelijk
deze : Vernietig de Schijf en laat mijn vraagstuk met mij
ophouden."
Dit behoorlijk onderteekende papier was gedagteekend van
twee jaren te voren. El-Rami las het en overhandigde het aan
Karl, die eveneens van den inhoud kennis nam. Beiden bewaarden
eenige minuten het stilzwijgen daarop liep El-Rami het vertrek
door en een kastje in den muur ontsluitende, nam hij daaruit
eene kleine verzegelde flesch, gevuld met wat rooden wijn scheen.
„Luister, Karl," zeide hij : „er steekt geen duivel in den grooten
steen, waar je bang voor bent. Dat voorwerp is even vergankelijk
als al het overige op deze beste van alle werelden. Het is niets
dan eene bijzondere en zeldzame .soort kristal, die, ofschoon in
de laagste diepte der aarde gevonden, de eigenschap bezit licht
in zich op to nemen en to weerspiegelen. Het klamt zich vast
aan de ijzeren staaf, op de door jou beschreven manier, omdat
het een magneet is, en ijzer trekt het niet alleen aan, maar
houdt het vast. Het is mij voor het oogenblik onmogelijk naar
Ilfracombe to gaan en trouwens is mijne tegenwoordigheid, daar
bepaald onnoodig. Ik kan het vol vertrou wen aan je overlaten mij
de geschriften en weinige bezittingen van mijn armen ouden
vriend over to brengen en, voor het overige, kan je zelf den
steen — de schijf, zooals je meester hem noemde, vernietigen.
Jo hebt niets anders te doen dan er eenvoudig doze vloeistof
over uit to gieten de schijf zal dan verpoederen, — dat wil
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zeggen onder je oogen tot stof verkruimelen en binnen tien
minnten tijds niet meer te onderscheiden zijn van het van den
gescheurden Loren neergevallen cement. Versta je mij ?"
Karl's mond opende zich een weinig van verbazing en hij
knikte even. Hij vond het heel natuurlijk dat hij bang was voor
eene flesch, die een vocht bevatte van zulk eene ongeloofelijke
kracht voorzien en nam haar bedremmeld en onwillig uit
handen aan. Deze glimlachte half toen hij zeide :
„Neen, Karl, er is geen gevaar bij, geen gevaar dat ,j'Y tot poeder
zult worden. Je kunt de flesch gerust in je zak steken en, ofschoon
zijn inhoud een rots zou doen wegbrokkelen, indien men or eene
toereikende hoeveelheid van gebruikte, heeft doze vloeistof geen
uitwerking op vleesch en bloed."
,Een rots doen wegbrokkelen !" herhaalde Karl gejaagd „Meent
U dat ztj eon rots in eon hoop stof kan veranderen ?"
„Of wel eene stad, of eene forteres, of eon door rotsen beschermde
kust, of wat je rnaar wilt in den vorm van steen," antwoordde
onverschillig ; „maar zij doet goon kwaad aan menschelijke
wezen s."
„Zal de fieseh niet ontploffen, mijnheer ?" en Karl bekeek het
voorwerp nog steeds aarzelend.
„0 ! noon, zij zal hare taak buitengewoon stil on niet minder
buitengewoon snel volbrengen. Woos niet bang !"
Lanzaam on met blijkbaren tegenzin, stak Karl de angstwekkende flesch bij zich, diep ontroerd door het felt eon vocht op
zak to dragon, dat, wanneer in voldoende hoeveelheid aangewend,
eon rots kon vernietigen ! „Het was vreeselijk ! Erger dan dynamiet !"
dacht hij, zich on willekeurig de rampen van Toren on Russen
herinnerende. hield zich als bemerkte hij niets van zijn
gejaagdheid on ging voort met heel rustig to spreken. Hij deed
nog verschillende vragen betreffende Kremlin's ter aardebestelling
en gaf den knecht van den overledene raad omtrent de vereischte
laatste schikkingen, tot hij Karl ten slotte vroeg wat hij van plan
was zelf in de toekonist to beginnen.
„0 ! ik zal naar eene andere betrekking uitzien," gaf de man
ten antwoord : „ik keer niet naar Duitschland terug. Ik houd or
van aan het „Vaterland" to denken on kan de „Wacht am Rheim"
met evenveel warmte zingen als ieder ander, maar daar leven
doe ik hover niet. Mij dunkt, ik zal maar eons eon post probeeren
bij eene dame, — weet u, mijnheer, heeren zijn meestal zoo
eentonig in hunne manieren van doen. Of zij knap of dwaas zip),
zij blijven daar trouw aan. Eon beer, die van wedrennen houdt, doet
altijd daaraan on praat on denkt over niets anders ; eon
hoer, die drinkt, is altijd _met drank bezig ; eon hoer, die op
rijtuigen is gesteld, bekommert zich alleen daarom, on zoo voorts ;
maar eene dame weet van afwisselen. Den eenen dag is zij dol op
bloemen ; den andere op schilderijen ; dan weer op porselein ;
'
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soms is zij verzot op muziek, soms op japonnen, of wel zij krijgt
op eens eon koorts voor studio en laat stapels boeken uit de
boekwinkels komen. Dat alles is heel prettig en vroolijk voor
eon knecht."
Feraz lachte eon oogenblik om doze nieuwere opvatting van
dienstbaarheid on Karl, die wat opgewekter word, ging voort met
zijne uitlegging.
„Ziet u, als het mij mocht gelukken in dienst te komen bij
eene dame, dan zal ik zooveel meer hebben om mij te verstrooien.
Van daag zal ik met haar sjaals en plaids buiten eene kunstgalerij staan wachten ; morgen zal ik op en neer draven naar een
boekwinkel of bibliotheek en het plezierige van de zaak is, dat
men nooit weet wat zij den volgenden dag zal uitvoeren. En ik
heb voor het oogenblik afleiding noodig, hard noodig, mijnheer !"
De hoeken van zijn goedhartigen mond begonnen weer onheilspellend naar de laagte te gaan en zijne gedachten keerden met
onaangename snelheid terug tot het vernietigende vocht in ztjn
zak ; vat was het toch een vreeselijk iets in kennis te komen met
geleerden !
El-Rami had geduldig naar zijne woorden geluisterd.
„Nu, Karl," zeide hij eindelijk, „ik geloof je eene plaats te kunnen beloven, zooals je er eon verlangt. Hier to Londen woont eon
beroemde en mooie dame, aan de lezende wereld bekend als
Madame Irene Vassilius. Ztj schrijft ongewone boeken, houdt or
hare kleine, lieve grillen op na, maar is edel en good van hart.
Ik zal haar over je schriyen en twijfel er niet aan, of zij zal het
met je probeeren."
Karl's gelaat helderde geheel en al op bij dit vooruitzicht.
„Ik dank u duizendmaal, mijnheer !" zeide hij met vuur
kunt u niet voorstellen, welk eon plezier het mij zal doen de thee
binnen to brengen bij eene dame, die er goed uitziet ; — een
ordentelijk theeservies, weet u, alles van zilver en fijn porselein.
Het zal een soort opwekkingsmiddel voor mij zijn dat verzeker
ik u, na dien vreeselijken dienst te Ilfracombe. U k'unt haar vertellen, dat ik heel handig ben ; ik kan bijna alles verrichten, van
het braden van een cotelette af, tot het uitstrekken mijner beenen
in een portierskamertje toe, om den heelen dag niets anders te
doen dan de laatstverschenen couranten to lezen. Alles wat zij
maar wil, of zij weelde of zuinigheid verkiest ; zij zou geen beter
hulp kunnen vinden dan mij. Wilt u haar dat zeggen, mijnheer?"
„Zeker!" antwoordde El-Rami glimlachend: „ik zal haar schrijven, dat je als knecht eon Von Moltke bent en dat onder je bestuur
haar huishouden even good geregeld zal wezen als het Duitsche
leger onder den grooten veldmaarschalk."
Na nog eon poosje over verschillende zaken to hebben gesproken,
nam Karl afscheid en keerde met den middagtrein naar Ilfracombe
terug. Hij was gehuisvest bij eon zijner vrienden de visschefs, on
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daar het reeds laat was bij zijne aankomst, wendde hij geen
poging aan zich dien avond naar het verlaten huis van zip] overleden meester te begeven. Maar den volgenden morgen vroeg snelde
hij er nog voor het ontbijt heen en beklom den bouwvalligen
toren, dat tooneel van verwoesting, van waar het verminkte lijk
van den ongelukkigen Kremlin was weggevoerd geworden en waar
slechts eene sombere bloedvlek op den vloer zwijgend getuigde
van het vreeselijke drama aldaar afgespeeld. De schijf, die daar
roerloos lag, glinsterde bij Karl's binnentreden, naar hij meende,
met duivelschen, bovennatuurlijken glans. Het vroege zonlicht viel
op hare oppervlakte en een duizendtal prismatische tinten en
vonken verblindde zijne oogen, toen hij naderbij trad en er met
weerzin naar keek, waar zij zich nog altijd aan den ijzeren slinger
klemde. Waartoe kon zijn meester zulk een vreemd voorwerp toch
hebben gebruikt ? Wat beteekende het ? En dat plechtig, gonzend
geluid, dat hij gewoon was geweest op rustige avonden te hooren ?
Had dat glinsterende ding dat veroorzaakt ? Bezat het eene stem?...
Door dat denkbeeld getroffen en van een plotselingen moed bezield,
greep hij een stuk dik ijzerdraad, een van de vele ineengestrengelde
draden, die te midden van het puin van dak en muren lagen en
bracht de Schijf daarmede een flinken slag op haar rand toe ...
Stil ! . . . Stil ! . .. Het ijzerdraad ontzonk aan zijne hand en hij
bleef, bijna verlamd van vrees, stilstaan. Een diepe, plechtige,
weergalmende klank, als die eener groote kathedraalklok, verspreidde zich door de lucht,
verheven en rein en vol muziek
bovenaardsch, zooals de klaroentonen eener klok zouden
en .
zijn, die niet de korte polskloppingen van den tijd, maar de breede
trillingen der Eeuwigheid zou slaan. Om en om, in rijke echo's
zweefde die fraaie, welluidende toon, tot hij, van lieverlede zwakker
en zwakker wordende, eindelijk geheel wegstierf voor het mensehelijk gehoor en scheen op te stijgen en te verdwijnen in de
toenemende zonnestralen, die schitterend nit het Oosten neerdaalden, om aldaar wellicht zijne plaats in re nemen onder de
tallooze tonen van trillende muziek, welke de met starren bestrooide
luchtruimte eeuwig en altijd vervult. Het was de laatste klank
ooit door de groote Starrenwijzer voortgebracht want ontsteld
door het plechtig geluid, verloor Karl geen tijd moor in gissingen
en aarzeling maar de flesch opnemende, hem door El-Rami
gegeven, opende hij haar beyond en schonk den geheelen inhoud
over de oppervlakte der Schijf uit. Het roode vocht liep als blood
over het voorwerp heen, het onder het voortrollen af brokkelende
en zijn glans uitdoovende het even snel verterende als vitriool
den menschelijken huid wegvreet, — het voor Karl's verbaasde
oogen verzengende en vernielende, tot, zooals El-Rami gezegd had, het
nauwelijks to onderscheiden viol van het stof en cement daar
omheen. Een enkel stuk duurde iets langer dan de rest het
kronkelde en wrong zich als eon levend wezen onder de volstrekt
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geruischlooze en ontzettend vernielende werking dier op bloed
gelijkende vloeistof, die er in scheen te zinken, zooals water een
spons binnendringt. Karl sloeg het als onder betoovering gade,
tot het op eens in een vlammende vonk uitbrak, glinsterde,
smeulde, hoog opflikkerde ... en verdween. De wonderbare wijzer,
met zijne eeuwigdurende beweging en zijne afgemeten kadans,
was alsof hij nooit bestaan had hij was even volkomen verdwenen
als eene verwoeste planeet en het machtige vraagstuk, op zijne
oppervlakte weerkaatst, bleef. . .. en zal naar alle waarschijnlijkheid altijd blijven . een onopgelost mysterie.

HOOFDSTUK XXXII.
•
Gedurende de twee of drie weken, volgend op het bericht van
Kremlin's dood, bleef geest eenigszins bezorgd en ongeduldig. Hij zette zijne ingewikkelde studie ijverig, maar toch met
minder belangstelling dan gewoonlijk voort en bracht uur op uur
door in Lilith's kamer, naast de legerstede zittende waar zij
op rustte, zonder jets te zeggen, maar haar eenvoudig gadeslaande
en zelf verzonken in gepeins. De dagen verstreken en hij wekte
haar geen enkele maal, hij verzocht haar evenmin te antwoorden
op eenigerlei vraag, betreffende de verborgen dingen van tijd en
eeuwigheid, waarmede haar geest vertrouwd scheen. Het plotselinge en ontzettende van Kremlin's dood had grooter mdruk op
hem gemaakt dan hij bij zichzelf wilde erkennen en de Lichtkaarten
en andere papieren, welke aan zijne overleden vriend hadden
toebehoord en thans in zijn bezit waren gekomen, waren in tal
van wonderbare bijzonderheden veelzeggend genoeg, om er hem
bijna onbemerkt toe te leiden te gelooven, dat er alles wel beschouwd
een God was, een werkelijk levend Wezen, welks prachtige eigenschappen de hoogste pogingen der verbeeldingskracht te boven
gingen en dat inderdaad, zooals de Bijbel het zoo verheven uitdrukt „het Heelal in de holte zijner hand houdt." En hij begon
tot den Bijbel terug te keeren om inlichtingen want evenals de
meeste geleerden, die met de Oostersche wijsbegeerte bekend zijn,
wist ook hij dat al wat ooit gezegd werd, of ge -zegd zal worden
over de geheimenissen van leven en dood, te vinden is in dat
Boek, dat, ofschoon vole zaken bevattende, welke niet tot zijn
bepaalde leer behooren, toch eene hoofdbron van alle wijsheid ter
wereld blijft. Wanneer men zich eenmaal herinnert, dat de Godheid
van Mozes en Aaron hun eigen schepping was, die zij bezigden tot
het doeleinde den Joden schrik aan to jagen en ze in toom to
houden, wordt veel duidelijk, dat anders onmogelijk te gelooven
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of to verstaan is. Geschiedschrijvers, priesters, wetgevers, profeten
en dichters hebben alien bijgedragen tot den Bijbel en zoo wij
de eene klasse van de andere scheiden en elk barer op de juiste
plaats brengen, zonder ze alle dooreen te mengen in een onontwarbaar mengelmoes. „Goddelijke inspiratie" genaamd, verkrijgen
wij eon beter oog op de eindbedoeling van het geheel.
El-Rarni beschouwde Mozes en Aaron in het licht van bijzonder
knappe Oostersche toovenaars on niet alleen als toovenaars,
maar als meesters in de taktiek en diplomatie, die de juiste
hoedanigheden bezaten, vereischt tot het regeeren van eon barbaarsch, onwetend on tot opstand geneigd yolk. De donder op den
Berg Sinai, het griften der geboden op steenen tafels ; de slang in
de wildernis; het te voorschijn brengen van water uit eene
rots ; het scheiden der zee, om or een leger doorheen te laten,
hij, wist hoe al doze dingen gewrocht werden en was
volkomen bekend met de middelen on hulpbronnen gebezigd om
al doze schijnbaar wonderdadige gebeurtenissen tot stand te
brengen.
„Welk eene loopbaan zou ik afleggen, indien ik dat verkoos !"
dacht hij : „Welk eon rijkdom zou ik kunnen vergaren, welk eene
standplaats verkrijgen ! Ik die weet hoe de wildste golven der zee
to bedaren ; ik die, met behulp van enkele droppels vloeistof, eon
naam of eon spreuk zoo diep in steen kan branden, dat goon
eeuwen die letters zulien uitwisschen ; ik die zoo vole dingen kan
volbrengen, welke de menigte zouden verbazen on tot mijne slaven
maken ! Waarom stel ik mij tevreden to leven zooals ik doe,
terwijl ik grooter zou kunnen wezen dan eon gekroond koning?
Waarom? Omdat ik het beneden mij acht de onwetenden to bedriegen door eene wetenschappelijke bekwaamheid, die ik noch
den tijd noch het geduld hob hun uit to leggen on . ook
omdat ik het Onmogelijke wensch to peilen, omdat ik wil ontdekken of or werkelijk eene Onmogelijkheid bestaat. Wat gedaan
en bewezen kan worden, als het eenmaal gedaan on bewezen is,
beschouw ik als niets on oindat ik weet hoe de zee to bedaren,
den regen to doen dalen en schimmen uit de atmosfeer op to
reopen, komen dergelijke openbaringen van macht mij beuzelingen
en onbelangwekkend voor. Doze zaken zijn alle bewezen en de
macht ze to vertoonen wordt bereikt door cone grondige kennis
van de elementen en atmosfeer onzer eigen aarde ; maar het fijne
Jets uit to vinden, dat niet van de aarde is on nog niet bewijsbaar
word gemaakt, — ziedaar het doelwit mijner eerzucht. De Ziel!
Wat is zij ? Van welke etherische samenstelling? Aan wat gelijk ?
Van welk gevoel ? Van welke bekwaamheid ? Dit, on dit alleen, is
het Hoogste Mysterie. Wanneer wij dat eenmaal verstaan, zullen
wij God begrijpen. De predikers verspillen hun tijd met het aansporen van mannen on vrouwen hunne ziel te redden, zoolang
wij nog in volslagen onwetendheid verkeeren omtrent de vraag
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wat de ziel is. Men kan niet van ons verwachten, dat wij ons eenige
moeite getroosten jets te „redden" of ook maar op prijs te stellen, zoo
onbestemd en twijfelachtig als de Ziel onder hare tegenwoordige
omstandigheden. Wat zichtbaar en bewezen is voor onze oogen,
is het feit, dat onze vrienden sterven, en voor alle plannen en
doeleinden verdwijnen. Wij zien ze nooit weder zooals zij waren . . .
en . wat nog vreeselijker te bedenken, maar niettemin waar is,
onze natuurlijke neiging is hen te vergeten. Inderdaad, na verloop
van drie of vier jaar, of korter misschien, zouden wij moeite hebben
oils, zonder behulp van een photographie of een geschilderd portret,
hun gelaat voor den geest te roepen. En het is zonderling als men
het nagaat, maar wij herinneren ons inderdaad beter hunne wijze
van doen, hunne woorden en opvattingen dan hun uiterlijk. Dat
alles is zeer vreemd en zeer verwarrend ook en men kan zich
bezwaarlijk de reden voorstellen van zulk voortdurend wegscheuren van gehechtheid en zulke bittere verliezen en beproevingen,
tenzij er achter dat alles eene groote Bedoeling ligt, eene Bedoeling, die bestemd is ons eenmaal geopenbaard te worden. Indien
zij oils niet bekend wordt gemaakt, indien wij geen volledige verklaring ontvangen zullen, — dan is het feit zelf, dat het Leven
geleefd wordt, slechts eene wreedheid, een onzinnige grap, die
alle beteekenis mist en wordt tot zelfs het grootsche en de oneindigheid van het Heelal niets anders dan het laagste praalvertoon
van ontzaglij ke kracht, onbarmhartig te aanschouwen gegeven
tot het overweldigen .van wezens, die de macht niet bezitten,
weerstand te bieden aan zijne reusachtige dwingelandij. Ms ik
slechts het einddoel der dingen kon doorgronden als ik slechts
den fijnen leiddraad grijpen kon want ik geloof dat het jets heel
fijns en teers is, dat ons juist door zijne fijnheid ontsnapte jets
dat in betrekking staat tot het Eeuwige oneindig kleine — die
wonderbare macht, welke levende en regelmatig gevormde wezens
schept, die, ook al legde men vele duizenden dier kleine lichamen
bijeen, te zamen nog geen duimbreedte zouden overschrijden. Het
is niet in het Oneindig Groote, dat men het geheim der schepping
zoeken moot, maar in het Oneindig Kleine !
Aldus peinsde hij, terwijl hij aan Lilith's legerstede zat en haar
dien tooverslaap van dood-in-leven zag slapen. Ofschoon thans volkomen onderworpen en gehoorzaam en al zijne bevelen met gewetenstrouwe stiptheid opvolgend, liet de oude Zaroba niet na
hare eigen gedachten en hoop to koesteren, onder het volbrengen
harer verschillende plichten, verbonden aan de zorg voor het mooie,
in trance verzonken meisje. Zij sprak nu zelden met Feraz, behalve
over gewone huishoudelijke zaken en hij begreep en eerbiedigde
zwijgend hare teruggetrokkenheid. Zij zat meestal in haar gewonen
hook van Lilith's vorstelijke kamer, werktuigelijk aan haar draadwerk voortwevende, maar telkens wederom de brandende oogen
opslaande, om naar gelaat to blikken en de verschillende
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uitdrukkingen gade te slaan, welke zij daarop zag, of meende
te zien.
„De koorts begint te woelen," prevelde zij binnensmonds, op
zekeren dag, dat zU haar meester diep hoorde zuchten : „het
opzwepen van het bloed, de rusteloosheid, de verbazing, het verlangen. En uit de hartepijn komt de vrede des harten voort ; en
uit verlangen de vervulling; en zullen de oude goden der wereld
zich niet verheugen, liefde andermaal geboren te zien worden uit
vlammen en tranen en bitterzoet zooals in de dagen van ouds ?
Want men vindt thans geen liefde meer zooals er voorheen bestond ;
de bleeke Christus heeft haar gedood en de roode roos, gloeiend
van tint en geuren, is nu slechts een kleurlooze bloem op een
rustig strand, bespoeld door de zwarte zee, maar nooit verwarmd
door de zon. In de dagen van ouds, in de nachten toen Ashtaroth
koningin was der zilveren uren, wisten de jongelingen en meisjes
wat het beteekende te beminnen in den ademtocht zelf van Liefde !
En de tooverij der gansche Natuur, de muziek van bosschen en
wateren, het vuur der sterren, de bloemengeuren, dat alles was
in de koorts en jacht van het jonge bloed en in de aanraking der
zachte roode lippen, als zij elkander ontmoetten en aan elkander
bleven hangen tot kussen zachter dan honig in wijn. Maar nu —
nu is de wereld oud en kil en somber en vreugdeloos geworden.
Het is winter onder de menschen en de zomer is voorbij."
Aldus was zij gewoon bij zichzelve te mompelen in hare wilde,
half dichterlijke gebroken taal. Hare stem verhief zich nooit boven
een on verstaan baar gefluister. hoorde haar niet en scheen
geen acht op haar te geven ; hij had slechts oogen voor de sluimerende Lilith.
Indien men hem, op dat tijdstip, gevraagd zou hebben waartoe
hij zieh dag aan dag naar dat vertrek begaf, om zwijgend zijn
schoon „sujet" aan te staren en te peinzen over alles wat tot
haar in betrekking stond, had hij die vraag niet kunnen beantwoorden. Hij zelf kende de reden daarvan niet. -- In hem, even
goed als in elk deel van geschapen stof, lag jets dat onverklaarbaar
bleef, iets van zijne eigen natuur, dat hij evenmin verstond als
wenschte te ontleden. Rib die tot de diepste diepte van onderzoek
wilde gaan, waar het God en de Goddelijke dingen betrof, zou
gedwongen zijn geweest te erkennen (had men hem op dat punt
ondervraagd) dat hij het onmogelijk vond zichzelf te doorpeilen.
De leiddraad tot zijn eigen Ik was even wanhopig moeielijk te
grijpen, even zonderling fijn en ontwijkend, als de leiddraad tot
het raadsel der Schepping. Hij was gewoon zieh te verheffen op
zijne consequentheid en toch gevoelde hij in het diepst zijns
harten dat hij in vele dingen inconsequent was ; hij was te recht
trotsch op zijne reusachtige Wilskracht en toch moest hij bij
zichzelf toegeven, dat er iets in Lilith's stillen, kalmen aanblik
lag, zooals zij daar voor hem rustte, geheel en al aan zijne beer-

269
schappij onderworpen, — dat hem geheel ontzenuwde en zijne
gedachten in verwarring bracht. Vroeger was het niet aldus geweest .maar thans was dit het geval. En hij dagteekende, hetzij
te recht of ten onrechte, die verandering van den datum waarop
de monnik van Cyprus hem had bezocht. Die gedachte maakte
hem ongerust en prikkelbaar, vol onrechtvaardige en onverstandige
kwade vermoedens. Immers, had de „Meester", zooals men hem
noemde in de orde waartoe hij behoorde, niet gezegd Lilith's Ziel
gezien te hebben, waar hij, El-Rami, nimmer zulk eene gelukzalige
hoogte van gezichtsvermogen had bereikt? Was het dientengevolge niet mogelijk dat, ondanks ztjne eerlijkheid en reinheid van.
doeleinden, de „Meester" hoe groot en aan Christus gelijk in zelfverloochening hij ook mocht zijn, Lilith op de eene of andere
onvoorziene wilze onder zijn invloed kon brengen ? Verder had men
Feraz, Feraz wiens smeekbeden en woorden van liefde een
glimlach van het slapende meisje haddefi verworven en die bijgevolg voorzeker in haar een zwak genoegen en belangstelling moest
hebben opgewekt. Gedachten als deze doorkruisten zijn geest een
lieten hem geen rust; want zij brachten hem het pijnlijke denkbeeld, dat Lilith niet zoo uitsluitend hem alleen toebehoorde als
hij dat wenschte, - - anderen namen een deel van hare gedachten
in beslag. „Was er dan niets, dat hij onverdeeld het zijne kon
noemen?" vroeg hij toornig aan zijn innerlijk ik af, zelfs niet
dit leven, dat hij als het ware ontstolen had aan den dood ? En
een denkbeeld, dat in het eerst slechts onbestemd in hem was
opgeweld, groeide thans tot eon hartstochtelijk besluit aan : hij
zou haar zoo geheel en onafscheidelijk de zijne maken, dat noch
goden noch duivels hem haar zouden ontrukken.
„Haar leven behoort mij toe !" zeide hij : „En zij zal leven zootang het mij behaagt. Haar lichaam zal slapen , zoo ik dat nog
verkies . . . of wel . het zal ontwaken. Maar, hetztj wakend of
slapend naar het vleesch, haar geest zal mij steeds gehoorzamen
zooals de satelliet eener planeet, die onbelichaamde Ziel zal de
mijne zijn voor altijd !"
Toen hij dat bij zichzelf zeide, was hij in zijne gewone peinzende
houding gezeten bij het bed waarop Lilith lag hij stond plotseling
op en, de kamer doorloopende, trok hij de fluweelen portiere wog
en wierp de dour van het voorvertrek open, als snakte hij naar
versche lucht. Er weerklonk muziek in huis ... het was Feraz,
die zong. Zijne voile, reine tenorstem steeg golvend op, de door
hem gezongen woorden overbrengend :
„Noch de englen des hemels, daar boven 't azuur,
Noch duivels ver onder de zee
Ontrukken mijn ziel aan de dierbare ziel
Der liefelijke Annabel Lee !
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Geen sterren gaan op, of ik voel 't glansrijk oog
Der liefelijke Annabel Lee,
En nooit straalt de maan, of zij toont mij in droom
De liefelijke Annabel Lee.
En daalt eens de nacht, o ! dan strek ik mij uit
Naast haar mijn geliefde, mijn leven, mijn bruid
In haar graf aan de ruischende zee !"
Met bevende hand sloot El-Rami de deur nog sneller dan hij
haar geopend had en trok er het zware gordijn overheen, om den
klank van dat lied te verdooven, het te sluiten buiten zijn ooren
buiten zijn hart .
te verhinderen dat zijne hartstochtelijke tonen
nog langer als kruipend vuur zijne zenuwen aangrijpen zouden.
„En daalt eens de nacht, o ! dan strek ik mij uit
Naast haar mijn geliefde, mijn leven, mijn bruid ..."
„God ! mijn God !" mompelde hij onsamenhangend : „Wat bezielt
mij ? . . Word ik krankzinnig, dat ik aldus zou droomen ?"
Hij blikte verwilderd door de kamer rond, de hand nog geklemd
om de fluweelen portiere en hij ontmoette Zaroba's uitvorschenden
bilk, die hem gadesloeg. Hare vingeren waren werktuigelijk bezig
met haar garenwerk maar hare zwarte oogen waren doordringend
en glansrijk, strak op hem gerieht. lets in dien bilk trok zijne
aandaeht, lets in zijne uitdrukking de hare. Zij staarden elkander
door de kamer aan alsof eene Gedaehte tusschen hen op ware
gerezen als een gewapend krijgsman met getrokken zwaard, van
elk hunner het oplossend woord van een mysterie vragende. In
en uit, over en over ging de fijne, glinsterende draad tusschen
Zaroba's gerimpelde handen, maar hare oogen wendden zich geen
enkele maal af van El-Rami's gelaat en zij zag er uit als eene
spookaehtige toovenares, die een web om het lot weefde.
„Voor u waren de dagen van Ashtaroth !" sprak zij op gedempten,
eentonigen en toch zonderling trillenden toon : „Gij werdt te laat
geboren, El-Rami de jeugd heeft de wereld verlaten en de zomertijd des harten wordt op aarde niet meer gekend. Gij werdt te
laat geboren, te laat ! De Christus vordert alles op : het lichaam,
het bloed, de zenuwkracht en den geest elken spier Zijner witte
ledenmaten op het kruis moet geboet worden door de nijpende
pijn en marteling van eeuwen van stervelingen. Daardoor is thans
zelfs liefde een doom n in het vleesch geworden en haar prikkel
moet duur worden betaald, — dit zijn de uren van smarte, die
het einde voorafgaan. Het bloed dat in uwe aderen vloeit,
is dat van koningen en krachtige heerschers over de menschen
en de bleeke, zwakke schimmen van deze doffe dagen hebben
niets gemeen met zijn kleur en gloed. En het komt in opstand,
0!
zoo waar God leeft, het komt in opstand I Het brandt
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in uw hart, as roode wijn in een beker van robijnen het rebelleert, ! Het verheft zich tot hartgtocht zooals de golven
der zee naar de maan oprijzen, door eene kracht en eene opwelling der Natuur, sterker dan u ! Ja, ja ! Voor u waren de dagen
van Ashtaroth gemaakt," en hare stem stierf weg tot een klagend
gemompel : „maar thans . . . thans eischt de Christus alles."
Hij hoorde haar aan, zooals men kan luisteren naar de zinnelooze taal in eene nachtmerrie. Nog slechts enkele weken te
voren, zou hij zich boos hebben gemaakt over wat hij toen haar
dwaze praat zou hebben genoemd maar hij was niet vertoornd,
nu. Waarom zou hij boos zijn ? vroeg hij zich somber af, hij had
ook slechts den tijd aan toorn te denken, terwijl hij zoo ontzenuwd
was door de hevige trilling, die zijne gestalte doorbeefde — eene
trilling, welke hij vruchteloos zocht te bedaren ? Zijne hand zonk
weg van het gordijn. Poe's liefelijk, aangrijpend lied „Annabel
Lee" was verstomd, en hij ging de kamer weer verder in met
nog altijd pijnlijk kloppend hart, het hoofd een weinig gebogen
als onder eon gevoel van schaamte. Hij trad langzaam op de plek
toe, waar de rozen in Venetiaansche vaas hare geuren in de lucht uitademden en eon der bloemen van haar stengel brekende, speelde
hij daar doelloos mode, hare bleekroode blaadjes eon voor eon
neer latende dwarrelen op het violetkleurige kleed aan zijne
voeten. Eensklaps, als had hij eon twijfel opgelost en ware hij
het met zichzelf eons geworden omtrent iets, keerde hij zich naar
Zaroba, die hem aandachtig gadesloeg on gebood haar met eon
zwijgend gebaar de kamer to verlaten. Zij stond onverwijld op on
de handen over de borst kruisende, maakte zij haar gewone
buiging en wachtte want hij zag haar aan met eene peinzende
uitdrukking, welke to kennen gaf dat hij haar nog meerdere
bevelen had to geven. Na verloop van eon oogenblik on niet zonder
aarzeling. gaf hij haar eon tweede teeken — eon teeken dat eene
flikkering van de grootste verbazing in hare donkere, ingezonken
oogen to voorschijn riep.
„Niet moor van avond !" herhaalde zij hardop. „Is het uw verlangen, dat ik hier van avond niet zal wederkeeren ?"
Hij maakte een langzaam maar beslist gebaar van toestemming
men kon zich daaromtrent niet vergissen.
Zaroba bleef eene seconde staan on liep toen met vluggen,
onhoorbaren trod op Lilith's legerstede toe on boog zich teeder
over die heerlijke, slapende gestalte heen.
„Ster van mijn hart !" prevelde zij : „Kind, wier uiterlijk schoon
ik steeds liefhad, zonder mij to bekommeren om de ziel daarbinnen, moge or nog kracht genoeg overblijven in de oude goden,
om u to doen ontwaken !"
ving hare woorden op en een zwakke, trotsche maar
toch bittere glimlach krulde zijne fijne lippen.
„De oude goden of de nieuwe — komt het or op aan wie van
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beiden ?" dacht hij onbestemd : „En wat beteekent hunne kracht
in vergelijking van den Menschelijken wil, waardoor tot zelfs de
elementen overwonnen worden en tot de slaven van zip dienst
gemaakt ? „Mijn wil is Gods wil" zou de bus van elken sterke
moeten wezen. Maar ik — ben ik stork . of wel de zwakste der
zwakken ? En . .. en .. . zal de Christus alles opvorderen ?"
Hij schrikte op door het zachte neervallen der portiere, waar
deze zich achter Zaroba's verdwijnende gestalte sloot. Zij had het
vertrek verlaten en hij beyond zich alleen — alleen met Lilith.

HOOFDSTUK XXXIII.
Hij bleef doodstil staan bij de hooge vaas met de afhangende
rozen, in zijne hand klemde hij, zonder zich daarvan rekenschap
to geven, den stengel der door hem vernielde bloom. Hij was zich
bewust van zijne zonderlinge werkeloosheid. — het was eon soort
onverklaarbare onmacht, die als eene tijdelijke verlam ming, hem
onbekwaam scheen to maken tot elke handeling. Het zou hem
good en natuurlijk zijn voorgekomen, daar voor onbepaalden tijd
zoo droomerig to blijven staan met den geurigen rozenstengel in
handen. Eon gedruisch daarbuiten schudde hem gedeeltelijk wakker, — het fluiten, dreigen en lachen van dronken lieden, die naar
huis waggelden, — en de oogen, die strak den vloer hadden bekeken, opslaande, zuchtte hij diep.
„Ziedaar de wijze, waarop het groote meerendeel der menschen
zich vermaken," peinsde hij: „Drank, domheid, dierlijkheid, zinnelijkheid — zonder uitzondering sprekende bewijzen van ellendige
zwakheid waaraan men goon weerstand biedt kan het mogelijk
zijn, dat God zich om zulke lieden zou bekommeren? Kan zelfs
het medelijden van Christus vergiffenis vinden voor zulke moedwillige bewerkers van eigen ondergang ? Het medelijden van
Christus, zeg ik Neon, bij oogenblikken was zelfs Hij zonder
ontferming. Vloekte hij niet eon vijgenboom, omdat doze goon
vruchten voortbracht ? En dat ofschoon men ons in waarheid
de oorzaak zijner onvruchtbaarheid niet meedeelt. Natuurlijk is
de les dat het Leven — de vijgenboom — het recht mist
goon vruchten af to werpen, — maar waarom het to vloeken,
als het zoo onvruchtbaar is ? Waartoe dient eon vloek ooit ? En
wat, mogen wij eveneens vragen, is het met eene zegening? Goon
van beiden wordt gehoord de vloek heeft zelden, zoo ooit, gevolgen on de zegening, aldus zeggen de bedroefden, wordt nooit
vervuld."
Het gedruisch on gelach daarbuiten stierven wog on or ontstond
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eene diepe stilte. Hij ving zijn beeld op in den spiegel en merkte
zijn eigen peinzende houding, zijn somber gelaat op. Hij begon
zichzelf critisch te beschouwen zooals hij eene schilderij zou
hebben bestudeerd.
„Gij zijt geen AntinOus, mijn vriend," zeide hij hardop, zijn
eigen weerkaatsing met eenige bi tterheid toesprekende : „slechts
een door de zon geblakerde Oosterling met een paar oogen waarvan
het licht meer uit de hel dan uit den hemel is. Wat durft gij
daar de wenkbrauwen tegen het Lot staan fronsen ? Gij zijt een
groot egoist, anders niet."
Terwijl hij sprak, bewogen de rozen in de vaas naast hem zich
zachtjes op en neer, als had een zwakke bries haar beroerd en
haar geur rees op in de lucht als de teere ademtocht van den zomer,
die uit den een of anderen verwijderden tuin zou zijn overgezweefd.
Er was geen venster open en El-Rami had zich niet verroerd,
zoodat geen beweging van zijne zijde de vaas kon hebben doen
schudden en toch trilden de rozen op haar stengels, als waren
zij aangeraakt door den vleugel eens vogels. Hij sloeg ze gade
met eene kleine opwelling van nieuwsgierigheid, maar zonder
verlangen te ontdelsken hoe zij aldus met de mooie kopjes knikten
zonder dat daartoe blijkbaar een aanleiding te vinden was. Hij
streed met eene aandoening, die hem dreigde te overweldigen. Hij
gevoelde zichzelf niet meester te zijn en hield instinctmatig het
gelaat afgewend van de slapende Lilith.
„Ik moet haar niet aanzien — ik dun f niet," fluisterde hij de
stilte toe : „Nog niet — nog niet."
Dicht bij hem stond een lage stoel en hij zonk daar afgemat
op neder, met de eene hand zijne oogen bedekkende. Hij poogde
zijne gedachten in bedwang to houden maar zij waren in opstand
gekomen en stormden in hem, ondanks zijne pogingen. Zaroba's
woorden weerschalden aan zijne ooren : „Voor u waren de dagen
van Ashtaroth gemaakt." de dagen van Ashtaroth ! Waarvoor
hadden zij bekend gestaan ? Voor liefde en de feesten der liefde
voor vroQlijkheid en zang en dans voor bloemenkransen voor
het lied van koren, het geschal der cymbalen, voor uitnemende
weelde en zinnelijke ,vermaken voor mannen en vrouwen, die
zich de liefde niet schaamden en eon genot vonden in beminnen.
Was er goon betere, warmere levenswijze in die oude dagen dan
thans, nu voorzichtige en bloohartige zielen huwelijksplannen
maakten als rijkdomplannen nu zij de schouders ophaalden voor
„liefde" als voor eon belachelijk gebrek in de natuur van eon
sterveling en nu ware hartstocht van elken aard beslist ongepast
werd geoordeeld en men daarover niet spreken mocht tegenover
de koude en stipte samenleving?
„Ja, maar de hartstocht is niettemin nog daar," dacht El-Rami :
„Onder het ijs brandt het vuur, — des te wilder en gevaarlijker
omdat het bedwongen wordt."
De ziel van Lilith.
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Nog altijd held hij de hand voor de oogen, terwijl hij peinsde :
,,De Christus eischt alles," zeide Zaroba : „Maar wat heeft
Christus verricht, dat Hij alles zou opvorderen?"
„Hij stierf voor ons!" roepen de predikers. Welnu, anderen
kunnen eveneens sterven. „Hij was goddelijk !" verkondigen de
kerken. Wij zijn alien goddelijk, zoo wij de godheid in ons slechts
willen laten begaan." En van deze gedachten vervuld, rees
overeind en liep hij naar een nis in de met purper behangen
muren der kamer, waarvoor een losse reep fluweel met gouden
franje hing. Dit gordijn ter zijde trekkende, ontblootte hij eene zeer
fraai geschilderde afbeelding van Christus aan de zee staande,
omringd van Zijne leerjongeren. Daaronder waren de woorden
geschreven : „Wie zegt gij dat ik ben ?"
Het was alsof de geschilderde Christus deze vraag verstaanbaar uitte.
„0 ! edel Mysterie van een Mensch, ik weet het niet te zeggen !"
riep plotseling en luid : „Ik kan niet zeggen wie gij zijt
of waart. Een ra,adsel, dat heel de wereld bezig moet houden, —
een blanke Sflnx met ondoorgrondelijken glimlach. Al de geheimen
van Egypte zijn niets vergeleken bij uw geheim, o ! eenvoudige
Nazarener zoo rein van ziel ! Gij, die onder armoedige omstandigheden in het armoedige Bethlehem geboren werdt, hebt den
aanblik der wereld veranderd, de wijze van beschaving herschapen
en gezuiverd en heel het leven doortrild van hooger arbeidsdoel
dan het vroeger had ontvangen. Dat alles het werk van drie
jaren, eindigende met den dood van een boosdoener ! Waarlijk,
indien er niet iets Goddelijks lag in u, dan is God zelf eene
dwaling !"
Het verheven gelaat scheen hem een glimlach toe te zenden,
vol diep en plechtig medelijden en : „Wie zegt gij dat ik ben ?"
weerklonk aan zijne ooren alsof het door iemand in de kamer
uitgesproken word.
moet zoo langzamerhand zenuwachtig worden," prevelde
hij, het gordijn weOr zacht over de schilderij trekkende en gejaagd
om zich heenblikkende : ,Mij dunkt, ik kan niet veel meer zijn
dan de zwakste der menschen, — alles wel beschouwd."
Hij begon licht te beven, toen hij zich langzaam maar vastberaden omwendde naar Lilith's rustbank en de oogen op hare
betooverende schoonheid vestigde. Tred voor tred kwam hij nader
en naderbij, tot hij zich dicht over haar heenboog, maar hij sprak
haar naam niet uit. Eene losse massa harer lokken lag vlak bij
zijn arm met onstuimige snelheid greep hij doze in de handen
en kuste ze.
„Een schoof van zonnestralen !" fluisterde hij, terwijl zijne
lippen brandden onder het liefkoozen van den glanzenden schat
zijden krullen : „Een gouden web, waarin kussen zouden kun non
worden gevangen en gedood ! 0, hemel, ontferm u mijner !"
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hij zonk bij de legerstede neOr, zijne woorden slechts zacht als
eon ademtocht uitbrengende : „Indien ik dit meisje bemin, indien
doze waanzinnige storm in mijn binnenste Liefde is, laat het
haar dan nooit weten, o ! genadig Lot of wel zij is verloren on
ik met haar. Laat mij aan boeien liggen, — laat haar vrij zijn
laat mij mijne eigen zwakheid neerworstelen, rnaar laat haar nooit
vernemen dat ik zwak ben, of ik zal hare lange gehoorzaamheid
verliezen. Neen, neon ! ik wil haar thans niet tot mij roepen, het
is beter dat zij afwezig zij dat lichaam van haar, dat fraaie
teere foudraal haars geestes is slechts eon dood voorwerp als die
geest zich elders bevindt. Zij kan mij niet hooren zij ziet mij
niet neen, zelfs niet wanneer ik deze hand, deze „schaduw van
eene hand", zooals zij haar eons noemde, hier neerleg, om mijn
dwaas gemompel tot zwijgen to brengen."
En Lilith's hand onder het uitspreken opheffende, drukte hij haar
rooskleurigen palm tegen zijn lippen en daarna aan zijn voorhoofd. De aanraking der teere vingeren schonk hem een vreemde
gewaarwording van verlichting en vrede het was hem te moede
als blies er eon koele wind, frischheid aanbrengende van eon
rustig bergmeer of rivier. Zwijgend lag hij daar neergeknield en,
na verloop van eon poosje ietwat bedaard, sloeg hij de oogen
weer op om Lilith aan to zien zij glimlachte in hare diepe verdooving en leverde geheel en al het beeld op van een gelukkigen
in slaap verzonken engel. Zijn arm zonk weg in den zachten
satijnen deken, toen hij de kleine hand, die hij vast had gehouden,
op hare borst teruglegde on met scherp onderzoekenden blik
merkte hij elke tint on elke lijn van haar heerlijk gelaat op, de
mooie lange wimpers, die de blosroos harer wangen aanraakten, de
afgeronde kin met het kuiltje daarin den vollen, witten hals
de volmaakte omtrekken der geheele schoone gestalte, zooals zij
daar rustte als eon lelie met takken op eon bed van sneeuw on
onder het toeblikken gaf hij or zich rekenschap van, dat al doze
schoonheid zijn eigendom was, het zijne — indien hij verkoos
Liefde aan to nemen on Wijsheid to laten glippen. Zoo hij de
kans wilde opgeven zijne kennis van het bovennatuurlijke to
vermeerderen zoo hij zich tevreden stelde de aarde aan to nemen
voor wat zij was en den hemel voor wat hij kon zijn, zou Lilith,
de belichaamde incarnatie van bekoorlijkheid, reinheid on volmaakte vrouwelijkheid, de zijne wezen, de zijne alleen. Hij begon
to duizelen bij die gedachte maar bedwong daarop met inspanning
het verlangen van zijn hart. Hij herinnerde zich wat hij gezworen
had to doen : het eene groote geheim to ontdekken, alvorens naar
de vreugde to grijpen, die hem in verzoeking bracht het werkelijk, individueel, bewust bestaan to bewijzen van het Wezen,
dat naar men zeide tijdelijk huisde in het vleesch. Hij kende en
zag Lilith's lichaam, — hij moest hare Ziel kennen on zien. En
terwijl hij over hare legerstede heenleunde, geheel on al in ver-
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rukking, weerklonk er plotseling muziek door de stilte,
eene
plechtige en zoete muziek, welke de lucht tot rhytmische trillingen
bewoog als van een langzaam en gewijd psalmgezang. Hij luisterde,
verbaasd maar niet ontsteld — hij vreesde niets op aarde of in den
hemel behalve... zichzelven. Hij wist dat de mensch zijn ergsten
vijand in zijn eigen Ik bqit — buiten dat is er maar zeer weinig in het
leven, dat aanleiding tot angst behoeft te geven. Tot daartoe was het
hem mogelijk geweest de stoicijnsche wijsgeerigheid van een
Epictetus in practijk te brengen, onder het bezig zijn met nasporingen, die het brein van een Plato zouden hebben verward, maar
zijne philosophic bleef thans juist in gebreke en zijne zelfbeheersching was geheel en al verdwenen. En waarom? Hij wist het niet,
maar gevoelde zich overtuigd dat de schuld aan hem en niet aan
anderen lag. Van een zeer trotsch karakter en een hooghartigen geest
vol zelfvertrouwen zijnde, bezat hij niets van de lage bloohartigheid van lieden die, zoodra zij zich in moeielijkheden bevinden,
de schuld op anderen of „de omstandigheden" werpen, welke, alles
wel beschouwd, hoogst waarschijnlijk door henzelven geschapen
werden. En de vreemde muziek, welke in welluidende kloppingen
door de lucht om hem heen daaide en zwol, verontrustte hem
geenszins. Hij schreef haar onmiddellijk toe aan het een of an der
in zijn eigen zintuigen, dat daar verstoord was. Hij wist hoe, bij
een zekeren toestand van het brein, de kleinste der afwijkingen
van de gehoorzenuwen iemand kunnen overtuigen, dat or op eon
afstand trompetten schallen, vioolspel weerklinkt, vogels zin gen
of klokken worden geluid, — even goed als eon klein gezichtsgebrek der gezichtsorganen iemand aan verschijningen zal helpen
gelooven. Hij wist, beter dan eenig zoogenaamd „theosophist" in
de voile uitoefening zijner kunstjes, eerie zinsbegoocheling te vetoorzaken en, zich zoo geheel en al bewust zijnde hoe het menschelijk gehoor kan worden misleid, luisterde hij met de kalmste
belangstelling naar de welluidende tonen, die hij opving, zich
afvragende hoe lang doze verbeelding duren zou. Hij ontstelde vrij
wat meet, toen hij midden onder het klimmen en dalen der geheimzinnige melodic Lilith's stem vernam, die zachtjes op hare
gewone wijze zeide :
Ik ben bier !"
Zijn hart klopte onstuimig en hij stond langzaam uit zijne
knielende houding aan hare zijde op.
„Ik riep u niet, Lilith!" sprak hij bevend.
„Neen !" en hare lippen glimlachten: „Gij hebt niet geroepen
ik kwam !"
„Waarom zijt gij gekomen?" vroeg hij, op nog altijd zwakken toon.
„Tot mijn eigen vreugde on de uwe!" antwoordde zij met trillende stem : „Zoeter dan al de hemelen is Liefde on Liefde is hier !"
Eene ijzige koude beving hem bij het opvangen der verrukking,
opgesloten in haar toon. Zulk eon verrukking! die van eon leeuwerik,
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in het zonlicht zingende op een frisschen Meimorgen. En evenals
de doffe klank eener doodsklok, weerschalden plechtig door zijn
geheugen de woorden van den monnik : „Met Lilith's liefde komt
Lilith's vrijheid."
Neen, neen!" prevelde hij bij zichzelf : „Het kan niet zijn, het
zal niet wezen ! Zij is de mijne, de mijne alleen. Ik houd haar
lot in handen zoo er rechtvaardigheid in den hemel is, wie anders
heeft dan zooveel recht op haar lichaam of ziel als ik ?"
En hij stond daar besluiteloos neOr te blikken op het meisje,
dat zich onrustig bewoog en de blanke armen naar omhoog op
hare kussens wierp, terwijl de door hem gehoorde muziek plotseling ophield. Hij durfde niet spreken, hij was bevreesd een wensch
te uiten of een bevel op te leggen aan dezen „schoonen geest,"
die hem zes jaren achtereen had gehoorzaamd, maar thans wellicht,
— hij kon er slechts naar gissen,
naar willekeur zweefde op
de schitterende grenzen van rijken ver buiten zijn bereik.
Hare lippen bewogen zich en daarop hernam zij, zacht fluisterend:
„Wonderbaar zijn de wegen der Goddelijke wet ! En oneindig de
veranderingen, welke zij onder haar schepselen aanricht! Een oude
man, versmaad en arm, verworpen door vrienden, verward in zijne
gedachten, maar rein van ziel aldus was de Geest, die nu /s.
Mij als een vlam voorbijgaande, op zijn snellen tocht hemelwaarts,
— gered en voortgedragen, niet door Wijsheid, niaar door Liefde."
El-Rami luisterde toe, vol ontzag en vragen. Hare woorden
schenen eenige betrekking te hebben op Kremlin ?
„Kennis van sterren en meten van licht vindt men meer dan
genoeg in het Heelal," ging Lilith droomerig voort: „maar trouwe
liefde, die voor altijd een Engel aan iemand's zijde doet-blijven,
treft men zelden aan daarom zijn er weinig Engelen op aarde."
Hij kon zijne nieuwsgierigheid niet langer bedwingen.
„Spreekt gij van iemand die dood is, Lilith?" vroeg hij: „Van
iemand, dien ik kende ... ?"
„Ik spreek van een die leeft," antwoordde zij : „en een dien gij
kent. Want niemand is dood en Kennis heeft geen Verleden, maar
is geheel en al Heden."
Hare stem zweeg wederom.
boog zich over haar heen,
zorgvuldig haar gelaat bestudeerende. Hare wimpers trilden, als
waren de oogleden op het punt zich te openen maar de trilling
ging voorbij en zij bleven gesloten. Hoe bekoorlijk zag zij er uit!
Hoe veel meer dan bekoorlijk !
„Lilith !" fluisterde hij, plotseling al zijne vroegere vrees vergetende en onbewust van den levendigen hartstocht bevende in
zijn stem : „Lieve Lilith !"
Zii wendde zich een weinig naar hem om en, de armen opheffende uit hunne gemakkelijke, bevallige houding op de kussens,
vouwde zij de handen hoog boven het hoofd tot eene blijkbare
smeekbede.
”

278
„Bemin mij !" riep zij uit, met zulk eene trilling van toon, dat
deze als een noot van muziek door de kamer weerklonk : „O ! mijn
Geliefde, bemin mij !"
El-Rami voelde zich onmachtig en duizelig worden ; zijne gedachten schenen in een maalstroom geslingerd ... Was hij van
marmer of ijs, dat hij haar weerstand zou bieden ? Nauwelijks
wetende wat hij deed, nam hij hare gevouwen handen in de zijne.
„En doe ik dat niet, Lilith ?" mompelde hij, half in zielsangst,
half in verrukking : „Heb ik u dan niet lief ?"
„Neen, neen !" zeide Lilith met hartstochtelijken nadruk : „Niet
mij, niet mij, niet Miizelve ! 0 mijn beminde, Deb Mijzelve, niet
mijne schaduw, lief !"
Hij liet hare handen los en deinsde, ontsteld en uit het veld
geslagen, terug. Hare smeekbede trof het hoofdpunt van al zijne
twijfelingen en een oogenblik was hij geneigd te gelooven in het
werkelijk bestaan der Onsterfelijke Ziel, zonder die „bewijzen"
waarnaar hij voortdurend zocht. Aanstonds daarop, dreef hij weder
den spot met zijne dwaasheid en zwakheid. Hij durfde het Diet
wagen haar te antwoorden ; dus bewaarde hi s) het stilzvvijgen ;
maar al spoedig sprak zij op nieuw met zulk een overredenden
ernst in de stem, dat hij bijna . bijna geloofde niaar niet
geheel en al.
„Den Schijn en niet het Werkelijke te beminnen," zeide zij : „is
de vloek van heel de droevige Menschheid. Het is de lichtglans,
de muur tusschen Aarde en Hemel. Het Lichaatn is de Schaduw,
de Ziel het Wezen. De weerkaatsing, die ik voor korten tijd op
de oppervlakte der Aarde afwerp, is niet meer dan eene weerkaatsing. Ik ben dat niet : ik ben hooger dan zij !"
Een oogenblik stond El-Rami besluiteloos ; daarop zijne verwarde
gedachten weder bijeen verzamelende, begon hij te trachten ze in
rangorde en verband te brengen. De tijd was klaarblijkelijk rijp
voor zilne groote Proef ! En terwill hij dit bedacht, werd hij weer
krachtiger van zenuwen, keerde zijn zelfvertrouwen weer. Al zijne
toewijding voor wetenschappelijk onderzoek, deed weer hare aanspraken op zijn geest gelden. Indien hij thans niet slaagde, dacht
hij, na al zijn geduld en studie, — niet slaagde een waar inzicht
te verkrijgen in de geestelijke zijde der menschheid, zou hij dan
niet beschaamd, neen vernederd in eigen oogen zijn ? Hij besloot
een einde te maken aan al zijne folteringen van smart en twijfel
en onrust en, zich nederzettende op den rand van Lilith's legerstede, trok hij hare tengere handen weer uit hare opgeheven
houding en legde ze over elkander gekruist op zijn eigen borst.
„Dan moet gij mij leeren, Lilith," sprak hij zacht en met teedere
overredingskracht : „mij leeren u te kennen. Zoo ik hier slechts
uwe Weerkaatsing zie, laat mij dan uwe Werkelijkheid aanschouwen. Laat mij u liefhebben zooals gij zijt, indien ik u thans
slechts bemin zooals gij schijnt. Toon uzelve aan mij in heel uwe
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geestelijke schoonheid. Lilith ! Het kan zijn, dat ik sterven zal in
die heerlijkheid, — of — zoo er geen dood is zooals gij zegt, —
zal ik niet sterven, maar eenvoudig overgaan tot het licht, dat u
leven geeft. Hef den sluier op, die tusschen ons hangt, Lilith, en
laat mij u van aangezicht tot aangezicht zien. Indien dit, wat u
schinnt," en hij drukte de kleine handen, die hij vasthield : „niets
is, laat mij dan het niet van zooveel schoonheid inzien naast de
groote schoonheid, waaraan het is te danken. Kom tot mij zooals
gij zjt Lilith ! Kom !"
Terwijl hij sprak, klopte zijn hart snel van eene zenuwachtige
gejaagdheid van verwachting. Wat zou zij antwoorden ? . Wat
zou zij doen ? Hij kon de oogen niet van haar gelaat afwenden
en verbeeldde zich half daarop eene verandering te zien. Voor
het oogenblik waande hij het zelfs mogelijk dat zij zichzelve
herscheppen zou in een bovenaardsch Wezen, dat evenals de goden
der Grieksche mythologie door Ain aan vlammen gelijke pracht
elken sterveling, die het waagde daarnaar op te blikken, verteren
zou. Maar zij bleef onveranderd en kalm als een beeld alleen
scheen haar ademhaling lets gejaagder en beefden hare tegen
zijne borst gehouden handen.
Hare eerstvolgende woorden,, echter, deden hem ontstellen.
„Ik zal komen !" zeide zij en een zuchtje ontsnapte aan hare
lippen : „Maak u gereed mij te ontvangen. Bid ! ... bid om den
zegen van Christus want zoo Ohristus met ons is, dan zal alles
we zijn."
Zijn voorhoofd werd opeens bewolkt hij sloeg somber de oogen
neder.
„Christus!" prevelde hij, meer tot zichzelf dan tot haar : „Wat
heb ik met Hem van noode ? Wie is Hij, dat Hij met ons zou zip?"
„Het behoud dezer wereld en aller werelden heerlijkheid!"
Het antwoord weerklonk als een zilveren klaroen, met lets vols
en zegevierends van toon, alsof niet enkel Lilith's stem het had
geuit, maar nog andere stemmen dat in koor hadden geroepen.
Op hetzelfde oogenblik bewogen hare handen zich, als tot eene
poging aan zijne vingeren te ontkomen. Doch hij hield ze vast
omklemd, met naijverige, heerschzuchtige kracht.
„Wanneer zult gij tot mij komen, Lilith?" vroeg hij op gedempten, maar verlangenden toon : „Wanneer zal ik u zien en
Tr4ne Lilith, de mijne voor altijd ?"
kennen als Lillth ?
„God's Lilith, voor altijd God's eigendom!" fluisterde Lilith
droomerig en zweeg toen.
Een toornig gevoel van opstand begon in El-Rami's gemoed te
ontbranden. Al de kracht van zijn ijzeren wil te baat roepende,
vouwde hij hare handen los, legde ze aan weerszilden van haar
neer en plaatste zijne eigen handen op hare 'borst, op de plek
zelve waar de robijnen talisman flikkerde en gloeide.
„Antwoord mij, Lilith !" zeide hij, met lets van de oude gestreng,
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held, welke hij gewoon was geweest tegenover haar te bezigen bij
vroegere gelegenheden : „Wanneer zult gij tot mij komen ?"
Haar lichaam beefde hevig, alsof eene innerlijke koude, haar
deed sehokken, maar haar antwoord volgde langzaam, ofschoon
duidelijk
,,As gij gereed zijt."
„Ik ben thans gereed !" riep hi] vermetel.
„Neen, neen!" fluisterde zij en hare stem werd al zwakker en
zwakker : „Nog niet . nog niet ! Uwe liefde is niet kraehtig, niet
verheven, niet rein genoeg. Wacht, waak en bid. Als de ure daar
is, zal er een teeken worden gegeven maar o ! mijn beminde, zoo
gij mil wilt kennel], heb /ITW dan lief, bemin /14 - * ! Niet mijne
Schaduw !"
Haar gelaat werd overdekt door eene bleeke tint, die het van
zijne kleur beroofde. El-Rami wist wat die bleekbeid beteekende.
„Lilith ! Lilith !" riep hij uit : „Waarom mij aldus te verlaten
zoo gij mij liefhebt ? Blijf nog een tijdje bij m41 !"
Maar Lilith, of liever gezegd de zonderlinge Greest, die Lilith's
lichaam deed spreken, was verdwenen. En heel dien nacht verbrak geen klank, hetzij van muziek of woorden, meer de stilte
van het vertrek. De dageraad brak nevelachtig en grijs door en
vond den trotschen neergeknield voor de ontsluierde
schilderij van den Christus, — niet biddende, want hij kon zichzelf niet brengen tot de verootmoediging, vereischt tot gebed, —
maar zich slechts op onbestemde wijze afvragende wat het cone
besliste antwoord icon en mocht wezen op die zoolang bepeinsde
vraag :
„Wie zegt
dat Ik ben ?"

HOOFDSTUK XXXIV.
Waartoe dient het vragen to bepeinzen, die niemand beantwoorden kan ? Welk nut werpt het af to pogen het rnysterie des
levens op to lossen, dat voor immer vol geheimen blijven moot ?
Aldus zal wellicht een schrandere critiekschrijver vragen en
daarmede verklaren dat de proefnemingen, nasporingen on bange
twijfel van El-Wami, zoowel als zelf, van begin tot eind
verkeerde opvattingen zijn. Maar het is noodig or den schranderen
critiekschrijver aan to herinneren, dat El-Rami's vurig verlangen
datgene to bewijzen wat schtinbaar onbewijsbaar is, geenszins
eon zeldzaam verschijnsel is in de menschelijke natuur het is
inderdaad zelfs de grondtoon en polsslag van den tegenwoordigen tijd. leder levend schepsel, welks gedachten niet afge-
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stompt zijn door ellende, hunkert er naar met zekerheid te weten
of de ziel, het Onsterfelijke, individueele Ik, een fabel of wel
een felt is. Nooit zoozeer als dit, ons eigen tijdperk, hebben
de menschen met zulk een onoverwinnelijk, koortsachtig verlangen gezocht in de schijnbaar bovennatu urlijke dingen nooit
teed men bitterder pijnen van afschuw en teleurstelling, wanneer
men beyond dat bedrog en kunstgrepen ook maar tijdelijk voor
waarheid doorgingen. Indien het diepste gevoel in ieder menschelijk hart heden plotseling stem kon krijgen, zou de kreet:
„Excelsior"! als een machtig koor de lucht doorboren. Want wij
kennen al de verhalen der oude aarde — van liefde, oorlog,
avonturen, rijkdom wij weten er vrij goed het begin en het slot
van — wij lezen in onze geschiedenisboeken van volkeren, die
waren maar niet meer zijn en wij gevoelen, dat wij op den gegeven ttjd denzelfden weg zullen volgen dat het rad van het Lot
altijd op dezelfde wijze ronddraait en dat niets, niets zijn onverbiddelijken, eentonigen loop wijzigen kan. Wij treden over het
stof en tusschen de gevallen zuilen van groote steden heen en
vragen ons onbestemd af of de geesten der lieden, die ze bouwden,
werkelijk niet meer bestaan wij blikken op tot den heerlij ken
Duomo van Milaan en derken aan het broth, dat het eerst zijne
majesteitsvolle afmetingen ontwierp en teekende, en stellen onszelven de vraag : „Is het mogelijk dat dit, de schepping, hier zou
zijn, en de schepper daarvan nergens ? Zou zulk een ordening
verstandig of billijk zijn ? En zoo gebeurt het, dat wanneer de
voerders der pen ons pogen to vertellen van oorlogen of schipbreuken, van ternauwernood ontkomen gevaren, van liefde en
staatkunde en de samenleving, wij hunne bladzUden slechts met
een vluchtig genoegen en vaak met onverschilligheid lezen maar
trachten zij, op hoe zwakke wijze dan ook, onze gedachten op te
heffen tot de mogelijkheden van het Onzienlijke, dan schenken
wij hun onze levendige aandacht en bijna hartstochtelijke belangstelling. De critiekschrijvers beschouwen deze neiging als ziekelijk,
ongezond en verderfelijk maar dat neemt niet weg, dat de neiging
bestaat. De vraag naar „Licht ! meer licht !" zit in het blood zelf
en de hersenen der lieden. Men zou zeggen dat doze wereld to
eng was geworden voor de wenschen barer bewoners en sommigen
onzer gevoelen instinctmatig dat wij op den vooravond staan van
zonderlinge ontdekkingen betreffende de bovenaardsche machten
hetzij ten goede of ten kwade wagon wij niet te radon. De onzinnige kunstgrepen der theosophie zouden bij goon enkel individu,
man of vrouw, ingang vinden, indien dit gevoel niet zoo sterk
ontwikkeld was bij velen. De bedriegelijke „mediums" en „spiritualisten" zouden geen kans bezitten hun brood te verdienen uit
de goedgeloovigheid hunner slachtoffers en de verkondigers van
nieuwe leeren en nieuwe richtingen zouden geen oogenblik gehoor
verkrijgen, ware het niet een feit dat or over heel de wereld een
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zeer algemeenen indruk neerscht, dat de tijd rijp is tot een grooter
openbaring van God en de Goddelijke dingen dan wij ooit tot
dusverre ontvingen. „Geef ons lets blijvends !" is de uitroep der
afgematte menschheid : „Dat wat wij hebben, gaat voorbij en is
door zijn vergankelijken aard waardeloos. Schenk ons wat wij
mogen behouden en voor altijd het onze noemen !" Ziedaar waarom
wij alle dingen willen kennen en beproeven, die dat bewijs
schnen to leveren van het bovenzienelijk element in den mensch
en wanneer wij ons misleid zien door bedriegers en goochelaars
zijn onze walging en teleurstelling te bitter om zich ooit in
woorden lucht te kunnen geven. De gelukkigsten zijn degenen
die, onder het op en neer gaan van geloofsbegrippen en godsdienstvormen, zich steeds standvastig houden aan het eene reine
voorbeeld van belichaamde Goddelijkheid in den IVIensch, dat wij
zien in Christus. Als wij Christus verwerpen, verwerpen wij het
Evangelie van Liefde en algemeen Broederschap, zonder welk de
eindvolmaking en vooruitgang der wereld steeds onmogelijk rnoet
blij von.
Enkele verspreide gedach ten zooals doze kwamen nu en dan
bij El-Rami op, terwij1 hij van dag tot dag voortleefde in voortdurende afwachting van het „teeken" door Lilith beloofd, dat hij
tot hiertoe nog nia had ontvangen. Hij geloofde dat zij woord
zou houden en dat het „teeken", hoe het dan ook zijn mocht,
onmiskenbaar zou wezen. Dit was, zooals wij reeds zeiden, het
dichtst aan werkelijk geloof grenzend gevoel, dat hij ooit gekend
had. Zijne natuur was oorspronkelijk tot geloof geneigd geweest,
maar zij had zoolang en zoo volhardend hare eigen neiging bevochten, tot deze overwonnen geworden was. Hij was or in
geslaagd veel dat bovennatuurlijk seheen als enkel natuurlijk to
bewijzen on thans beschouwde hij alles van twee gezichtspunten
Mogelijkheid en Onmogelijkheid. Zoo hij vaak verward en vol twijfel
was, dan kwam dat meestal voort uit de telkens herhaalde ontdekking door hem gedaan, dat hetgeen hij eenmaal het Onmogelijke
had gewaand, plotseling, dank zij eon kleinen, toevallig gevonden
leiddraad, het Mogelijke werd. Dit was zoo vaak voorgekomen, dat
hij zichzelf dikwijls op de vraag betrapt had, of in voile waarheid
Nivel iets bepaald onmogelijk kon worden verklaard. En toch, terwij1
hij zes jaren lang Lilith's lichaam gadegeslagen had on volslagen
onwetend was ten opzichte van de vraag hoe haar verstand zich
had ontwikkeld of van waar zij het vermogen ontving met hem
te spreken zooals zij deed, koesterde hij steeds de stille vrees, dat
hare woorden de vruchten mochten zijn van zijn eigen, onbewust
op haar werkend brein on dat or van goon „ziel" of „geest" in
haar sprake was. Dit zelfs in weerwil van het felt, dat zij hem
inderdaad eene uitvoerige beschrijving had gegeven van zekere
planeten, de wetten, het bestuur en de bewoners daarvan, — zaken
waarvan hij niets af kon weten en dat zij met eene vaste over-
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tuiging sprak van het bestaan van een persoonlijken God, een
denkbeeld, geheel onaannemelijk voor z'ne natuur. Hij kon onmogelijk eene wetenschappelijke verklaring vinden voor haar
„onafhankelijk bewustzijn" en, bevreesd te gemakkelijk te zullen
gelooven, moedigde hij elken twijfel in zijn geest aan, liever dan
ook slechts de bleekste flikkering van geloof in zijn binnenste toe
te laten.
En op die wijze verstreek de tijd, werd Mei door Juni vervangen
en verkreeg Juni haar zomerschen glans van bloeipracht en zonlicht, terwijl hij binnen de vier muren zijner woning opgesloten
bleef en zich volkomen onverschillig betoonde voor het feit, dat
de „season" met al haar bittere wispelturigheid en hartstochten
op de gewone eentonige wijze binnen Londen voort bruiste.
Geheel verschillend van degenen, die zich uitgeven voor „spiritualistische" machtigen, trokken zijne smaken hem niet tot het
gezelschap van rijken en grooten; lieden met titels oefenden geen
aantrekkingskracht op hem uit, behalve voor zoover als zij ontwikkeld waren ; in zijne oogen was eene „wereldsche positie" eene
al zeer ellendige beuzeling en, ofschoon menig prachtig opgetuigd
rijtuig op dat tijdstip kwam aanrollen naar het weinig deftige
plein waar zijne woning stond, werden er geen bezoekers bij hem
toegelaten en „te druk bezig om iemand te ontvangen," waren
de woorden, waarmede de jonge Feraz ieder, die tot hem wilde
doordringen, heenzond. En toch vroeg Feraz zelf zich voortdurend af
hoe het kwam, dat El-Rami j uist nu minder verdiept sr een in
werkelijke studie, dan hij het ooit in zip) leven was gew st. Hij
las in geen ander boek dan het oude Arabische, in pen,ament
gebonden werk, dat den sleutel bevatte tot zoovele merkwaardige
verschijnselen, door de theosophen „geestelijke wonderen" genoemd,
en hij schreef ook veel ; maar hij beantwoordde geen brieven, nam
geen uitnoodigingen aan, legde geen verlangen aan den dag het
huis, ook slechts voor eene wandeling van een uur, te verlaten
en scheen geheel en al in beslag genomen door eenig groot geheim
onderwerp van overpeinzing. Hij was ook wonderlijk welwillend
tegenover Feraz, geen andere diensten van hem vragende dan die,
welke hem ingegeven werden door belangstelling en gehechtheid
— en hij toonde zich ook wonderbaar zacht ten opzichte van
Zaroba, die gejaagd en rusteloos en vol onzekerheid betreffende
zijne plannen met de schoone Lilith, verontrust en zwaarmoedig
was zonder te weten waatom, ofschoon zij het verstandig achtte
al zijne bevelen stipt ten uitvoer te brengen en zich voor het
oogenblik stil te houden. Zij had onbestemd iets verwacht van
zijn laatste onderhoud met hare bekoorlijke gezellin ; maar alles
was bij het oude gebleven, Lilith sliep voort en de liefste wensch
van Zaroba's hart, dat zij zou ontwaken, scheen nog even ver
van zijne verwezenlijking als te voren.
Dag op dag verstreek en El-Rami leefde als een hermiet te
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midden van het gedruisch en verkeer van het machtige Londen, —
Lilith lange uren achtereen vol spanning gadeslaande, maar het
nimmer wagende haar tot zich to roepen, van waar zij zich ook
mocht bevinden, — steeds door wachtende, wachtende op hare
roepstem en voor eenmaal voldaan zich te verdiepen in de
gedachte aan haar wezen alleen. Al zijn eerzucht was thans vereenigd op dit eene groote punt : het aanschouwen der ziel, zooals
zij is, indien zij werkelijk bestond als een bewust, individueel
lets. „Immers," zoo redeneerde hij : „waartoe dient eene „ziel" wier
bekwaamheden het ons niet vergund is te verstaan en zoo zij
voor ons niet meer is dan de macht tot denken van het brein ?
Het hoofdbewijs dat er mogelijk „lets" verborgen lag achter
's menschen innerlijk bewustzijn, was volgens hem de hoedanigheid van Ontevredenheid en dat in de eerste plaats omdat Ontevredenheid zoo algemeen is. Niemand in heel de wereld wild en zijd
is voldaan. Van den machtigen keizer op den troon af, tot den
jammerenden straatbedelaar toe, lijden alien onder den smartelijken
prikkel van het groote Onmisbare : lets beters, — lets blijvends.
Waarom zou deze luide grondtoon van de onvoldaanheid onafgebroken door de luchtruimte weerklinken, indien dit leven alles
was ? De grootste wijsbegeerte, alle mogelijke redeneeringen kunnen
Onvoldaanheid niet verbannen, — zij is eon goddelijke onvrede,
welke telkens veranderingen in ons midden voortbrengt, steeds
nieuwe plannen tot geluk doet ontstaan, immer rusteloos, nooit
verzadigd is. En El-Wami vroeg zich af : „Is Onvoldaanheid de
stem der Ziel ? Niet enkel der Algemeene Ziel der dingen, maar
der Ziel van ieder individu ? En indien zij individueel is, waarom
zou het individueele niet geopenbaard worden, zoo openbaring
mogelijk is ? En indien onmogelijk, waarom zouden wij geroepen
zijn te gelooven aan hetgeen zich niet openbaren kan ?
Aldus redeneerde hij, niet geheel en al onverstandig hij had
grondig al de verschillende, met elkander in strijd ziende theorieen
van godsdienst bestudeerd en zou op eon tijdstip van zijn leven
eon halsstarrig overtuigd Positivist geworden zijn, zonder het felt
dat, hoe verder zijne nasporingen hem voerden, hoe moor hij ook
ontdekte dat niets positief was, — dat wil zeggen : niets zoo beslist
en onomstootelijk voor het oog, dat het niet onder verschillende
omstandigheden, voor verandering vatbaar kon blijken. Misschien
is er geen beter voorbeeld van doze waarheid dan de gewone
delfstof bekend als ijzer. Wij gebruiken algemeen, zonder na,denken
den volzin : „hard als ijzer," terwijl dat metaal zich aan den smid
en werktuigkundige, die het buigen on krommen tot elken vorm,
zacht on handelbaar als was toont. Den oppervlakkigen beschouwer zal het tevens als eon onontvlambaar metaal voorkomen,
maar de chemicus weet dat het met de grootste woede kan
branden. Hoe zal men dan eon algemeen oordeel vellen over zijne
verschillende bekwaamheden, als het zulk eene groote verscheiden-
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heid daarvan bezit, in zulke tegenstrijdige richting ? Hetzelfde
voorbeeld, gewijzigd of vergroot, zal men toepasselijk bevinden op
alle dingen, waaruit volgt dat het woord „Positivisme" misplaatst
is in de taal der stervelingen. God mag „positief" zijn, maar wij
en wat oils omgeeft bezitten geen zoo volstrekte hoedanigheid.
Gedurende dezen tijd van El-Rami's zelfverkozen afzondering en
overpeinzing, gevoelde zijn jonge broeder Feraz zich zeer gelukkig.
Hij was druk bezig met het schripen van een gedicht, dat hij,
naar hij vurig hoopte, misschien — misschien slechts — een
uitgever zou bewegen aan te nemen en te verspreiden om
de waarde van het geschrift. Het is het voorrecht der jeugd al
te levendige verwachtingen te koesteren. Bovendien was zijn brein
vervuld van nieuwe muzikale gedachten en hij bracht menig
avonduur door met heeriijke improvisatien op de piano, of verrukkelijke liederen, begeleid door de mandoline. Wanneer
zich boven beyond, om gespannen de wacht te houden bij Lilith's
legerstede, zat deze in zijn stoel achterover geleund met half gesloten
oogen, naar de betooverende melodieen luisterende als een andere
Saul naar een nieuwen David, tot bedaren gebracht door de zoetheid
der tonen, die hij hoorde, en zich niettemin bewust er een te diep
en hartstochtelijk genot in te vinden, wanneer de door Feraz gekozen liederen van liefde spraken. Op zekeren avond kwam de
jongeling er toe het onstuimige en sehoone „Hooglied der Liefde"
te zingen, door wijlen Lord Lytton geschreven, toen hi) als
„Owen Meredith" een der grootste diehters der eeuw beloofde to
worden, welke belofte hij nog overtroffen zou hebben indien de
diplomatie zijne schitterende geestesgaven niet opgevorderd had
voor den dienst van zijn vaderland, — eon land dat nog altijd
zijn to vroegen dood betreurt. Maar geen noodlot bedreigde
nog dat edelmoedige leven, in de dagen toen Feraz de koorden
zijner mandoline aansloeg en zong:
„I once heard an angel bij night in the sky
Singing softly a song to a deep golden lute
The pole-star, the seven little planets and I
To the song that he sang listened mute,
For the song that he sang was so strange and so sweet,
And so tender the tones of his lute's golden strings,
That the Seraphs of heaven sat hush'd at his feet
And folded their heads in their wings.
And the song that he sang to the seraphs up there
Is called „Love!" But the words .. I had heard them elsewhere.
Fow when I was last in the nethermost Hell,
On a rock, mid the sulphurous surges I heard
A pale spirit sing to a wild hollow shell
And his song was the same, every word,
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And so sad was his singing, all Hell to the sound
Moaned, and wailing, complained like a monster in pain
While the fiends hovered near o'er the dismal profound
With their black wings weighed down by the strain
And the song that was sung to the Lost Ones down there
Is called „Love" ! But the spirit that sang was Despair !"
De snaren der mandoline trilden droefgeestig, in harmonie met
de hartstochtelijke schoonheid der woorden en aan lippen
ontsnapte onwillekeurig een diepe, bittere zucht.
Feraz hield op met spelen en zag hem aan.
„Wat is er?" vroeg hij verontrust.
„Niets !" antwoordde zijn broeder op kalmen toon : „Wat zou
er zijn ? Alleen, het gedicht is zeer schoon en buitengewoon, al
doet het, volgens mij, zeer denken aan — eene vergissing her of
daar in de schepping. — Liefde voor de Geredden Liefde voor
de Verlorenen ! — Het spreekt vanzelf dat zij een verschillend
aanschijn zou hebben, maar het is eene tegenstrijdigheid. Om trouw
te blijven aan haar naam, zou Liefde geen" „verlorenen" in hare
kronieken moeten opteekenen."
Feraz zweeg.
„Geloof je," hernam El-Rami : „dat er een onderste Hel bestaat ?
Eene plaats of wel een geestestoestand, gelijkende op die „rots to
midden van zwavelachtige golven ?"
„Ik verbeeld mij," antwoordde Feraz, eenigszins aarzelend: „dat
er een toestand zip] moet, waarin wij verplicht zijn terug te blikken
en in te zien waarin wij dwaalden een toestand, tevens, waarin
wij tijd hebben berouw te gevoelen .."
„Onrechtvaardig en onverstandig!" riep zijn broeder driftig uit :
„Want, verondersteld eens dat wij niet wisten te dwalen ? Wij
zijn geheel en al zonder leiding gelaten in deze wereld, om te
doen wat wij verkiezen."
„Ik geloof niet dat gij dit met recht kunt zeggen," wierp Feraz
hem vriendelijk tegen : „Over het algemeen weten wij wanneer wij
verkeerd handelen er is een instinct, dat ons dit zegt en, zoolang
wij het boek der natuur bezitten, worden wij niet zonder richtsnoer gelaten. Wat het terugblikken en het inzien onzer vroegere
fouten betreft, meen ik dat daaraan niet valt te twijfelen want
naarmate ik ouder word, begin ik te onderscheiden waarin ik
misdeed in mijn vorig bestaan en hoe ik verdiende mijn starrenrijk te verliezen."
zag hem ongeduldig aan.
„Je bent een droomer," zeide hij beslist „en je starrenrijk is
eveneens een droom. Je kunt mij niet in alle oprechtheid verklaren je iets te herinneren van een vroeger bestaan."
„Ik begin het mij te herinneren," sprak Feraz vastberaden.
„Mijn beste jongen, zoo iemand anders dan ik je hoorde, zou
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hij zeggen dat je krankzinnig waart, hopeloos krankzinnig !"
„Het zou ieder volkomen vrij staan dat te beweren," antwoordde
Feraz, even glimlachend : „Iedereen is vrij zijn eigen meening te
koesteren ; ik heb de mijne. Die star van mij bestaat ; en ik leefde
er eenmaal op — en dat deedt ook gij."
„Nu, ik weet er dan niets van," verklaarde
: „ik heb
haar geheel en al vergeten."
„0 neen ! Gij denkt vergeten te hebben," zeide Feraz zacht :
„maar in waarheid is tot zelfs uw kennis van wetenschap en
andere zaken slechts — geheugen."
bewoog zich ongeduldig in zijn stoel.
„Laat ons niet redetwisten," zeide hij ; „wij zullen het toch
nooit eens worden. Zing mij nog jets voor !"
FOraz dacht een oogenblik na, legde daarop zijne mandoline ter
zijde en trad toe op de piano, om een snel ruischend accompagnement te spelen, veel gelijkend op het gesuis van den wind
tusschen boomen, waarna hij het volgende zong :
„Winds of the mountain, mingle with my crying ;
Clouds of the tempest, flee as I am flying,
Gods of the cloudland, Christus and Apollo,
Follow, o follow !
Through the dark valleys, up the misty mountains,
Over the black wastes, past the gleaming fountains,
Praying not, hoping not, resting nor abiding,
Lo, I am riding !
Clangour and anger of elements are round me,
Torture has clasped me, cruelty has crown'd me,
Sorrow awaits me, Death is waiting with her,
Fast speed I thither.
Gods of the stormcloud, drifting darkly yonder,
Point fiery hands and mock me as I wander ;
Gods of the forest glimmer out upon me,
Shrink back and shun me,
Gods, let them follow ! — Gods, for I defy them ;
They call me, mook me, but I gallop by them ;
If they would find me, touch me, whisper to me,
Let them pursue me !"
Zip lied werd afgebroken door een gesmoorden kreet van
El-Rami en, verschrikt omkijkende, zag hij zijn broeder overeind
staan en hem aanstarende met een zekere mengeling van vrees.
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en afgrijzen. Hij hield onmiddellijk op, terwijl zijne handen op de
toetsen bleven rusten.
kregelig : „Welk een wild
„Ga voort, ga voort !" riep
lied van goden en menschen heb je daar ? Heb jij dat gemaakt?"
„Ik ?" vroeg Feraz : „Neen, zeer zeker niet. Waarom ? Houdt gil
er niet van ?"
we'er plaats
„Zeker, zeker houd ik er van," antwoordde
nemende en boos op zichzelf over zijn eigen ontroering : „Gaat het
lied nog verder ?"
„Ja, maar ik behoef het niet uit te zingen," en Feraz maakte
zich gereed van de piano op te staan.
begon plotseling te lachen.
„Ga voort, zeg ik je, Feraz," zeide hij op onverschilligen toon :
In die woorden en je muziek ligt een storm van opgewondenheld, die iemand gejaagd maakt en den adem beneemt maar die
gewaarwording is niet onaangenaam, vooral niet wanneer men
er op voorbereid is .. . Ga voort ! Ik wensch het slot te hooren
van deze . deze uitdaging."
Feraz zag hem aan, orn zich te overtuigen of het ernst was
en, bemerkende, dat hij zich gereed maakte zijne gansche aandacht
aan de rest der ballade te schenken, hervatte hij zijn spel en
andermaal vervulde het geruisch der muziek de kamer.
„Faster, 0 faster ! Darker and more dreary,
Groweth the pathway, yet I am not weary -Gods, I defy them ! gods, I can unmake them,
Bruise them and break them !
White steed of wonder with thy feet of thunder,
Find out their temples, tread their high-priests under
Leave them behind thee — if their gods speed after,
Mock them with laughter.
Shall a god grieve me? Shall a phantom win me ?
Nay ! — by the wild wind around and o'er and in me —
Be his name Vischnu, Christus or Apollo
Let the god follow !
Clangour and anger of elements are round me,
Torture has clasped me, cruelty has crown'd me,
Sorrow await me, Death is waiting with her,
Fast speed I thither!"
De muziek eindigde onverwacht met een luid gedruisch als van
rinkelende bellen, — en Feraz verliet de piano.
zat doodstil.
„Eene dwaze uitbarsting !" merkte hij ten slotte op, ziende dat
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zijn jonge broeder wachtte op een woord van hem : „Geloof je het?"
„Wat gelooven?" vroeg Feraz, niet zonder verbazing.
„Dit ." en El-Rami herhaalde langzaam :
„Shall a god grieve me? Shall a phantom win me?
Nay ! — by the wild wind around and o'er and in me,
Be his name Vishnu, Christus or Apollo —
Let the god follow 1
„Geloof je," ging hij voort: „dat in zake het aanvoerderschap
des levens, de God ons moet volgen, of wij den God?"
Feraz trok van verwondering de fijngeteekende wenkbrauwen
omhoog.
„Welk eene zonderlinge vraag!" zeide hij : „Dit lied is slechts
een lied, — eon gedeelte van een lang episch gedicht en wij
nemen een eenvoudig gedicht niet als een evangelie aan. Maar
zoo gij spreekt van de leiding der wereld, dan is het vurig te
hopen, dat God ons allen niet alleen leidt maar regeert."
„Waarom zou je dat hopen?" vroeg El-Rami somber : „Ik voor
mij, vrees er voor!"
Feraz trad aan zijne zijde en liet vol gehechtheid de hand op
zijn arm neer.
„Gij zijt afgetobd en ontstemd, broeder," zeide hij zacht :
„Waarom zoekt gij niet wat afwisseling, na u zoolang in huis
opgesloten te hebben ? Gij mist zelfs de beweging, die ik neem
door heen en weer te loopen voor huishoudelijke bezigheden. Ik
ga dagelijks wat frissche lucht scheppen en dat hebt ook gij volstrekt noodig."
„Ik ben volkomen gezond, beste jongen," en El-Rini zag hem
strak aan : „Waarom zou je dat betwijfelen ? Ik ben slechts . een
weinig vermoeid. De arme menschelijke natuur kan niet altijd
aan afmatting ontkomen."
Feraz zeide niets meer, doch er lag lets vreemds in de houding
zijns broeders, dat hem van eene onrust vervulde, waarvan hij
zich de reden niet verklaren kon. Op zijne eigen rustige wijze
zocht hij El-Rami's geest af teleiden van het volhardend nadenken
over het een of andere onbekende punt, dat hem op zoo geheimzinnige manier scheen bezig te ho'uden en, zoo vaak zij te zamen
waren, aan tafel, of op andere uren van den dag, praatte hij zoo
luchthartig en opgewekt mogelijk over allerlei verschillende onderwerpen, in de hoop de belangstelling van zijn broeder levendiger
gaande te maken voor zaken buiten hem om. Hij las veel en
dacht nog meer na en was, wanneer hij dat verkoos, in weerwil
van zijne droombeelden, een schitterend causeur, maar tot zijne
droefheid moest hij erkennen, dat zijne liefderijke pogingen bitter
weinig vermochten. Wel is waar, nam El-Rami den schxyn aan
zijne aandacht te schenken aan al wat er gezegd werd, maar dit
De ziel van Lilith.
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geschiedde slechts voor het uiterlijk en Feraz zag maar al te duidelijk in, dat hij in waarheid geheel en al onverschillig bleef voor
het doen en laten der buitenwereld. En toen, op een morgen,
Feraz hardop het bericht las van het huwelijk tusschen Sir
Frederick Vaughan, Baronet, met Idina, eenige dochter van Jabez
Chester uit New-York, vergenoegde hij zich koeltjes to glimlachen
en zweeg.
„Wij waren op dien bruiloft genoodigd , ." voegde Feraz er
„Werkelijk ?" El-Rami haalde de schouders op en scheen het
feit geheel vergeten to hebben.
„Wel, natuurlijk !" hernam Feraz opgeruimd : „en op uw verzoek
opende en las ik den brief, dien Sir Frederick u schreef en waarin
hij zeide dat, aangezien gij zijn huwelijk hadt voorspeld, gij hem
eon groot genoeven zoudt doen in persoon de formeele vervulling
uwer profetie blj to wonen. En al wat gij daarop hebt geantwoord,
was eene korte weigering to zenden, waarbij gij u to zeer bezig
verklaardet. Dunkt u dat wel vriendelijk van uwe zijde?"
„Gelukkig ben ik niet verplicht vriendelijk te zijn," sprak
terwijl hij langzaam door het vertrek op on neer begon
to loopen : „Ik heb goon gunsten van de wereld noodig, zoodat ik
niet op kommando behoef te glimlachen. Dat is eon der voornaamste
voorrechten van volkomen onafhankelijkheid. Stel je voor gedwongen to zijn al zijne levensdagen to glimlachen, to liegen, to
vleien en anderen aangenaam to zijn ! Ik zou het niet kunnen
dragon maar de meeste mannen kunnen . on doen het!"
„Bovendien," voegde hij or na eon oogenblik stilzwijgens bij
„kan ik niet met geduld het huwelijk van dwazen aanzien. Vaughan
is eon domoor en het feit, dat hij een baronet is, kan hem toch
niet als wijsheid worden toegekend die kleine Chester is ook eon
zottinnetje on ik kan geheel on al voorzien wat or binnen enkele
aren van hen worden zal."
„Beschrijf hen eons, in de toekthnst !" lachte Feraz.
„Welnu, de man zal eon „turfgeest" zijn de vrouw eene blinde
slavin harer kleedermaakster. Ziedaar ales. Er kan niets moor zijn.
Ze zullen nooit eenig good of kwaad verrichten . . . ze zijn eenvoudig nullen vOOr het cijfer. Dergelijke lieden zijn het, die mij
doen twijfelen aan de onsterfelijke ziel want Vaughan is minder
geestelijk dan eon welopgevoede hond on de kleine Chester minder
verstandelijk begaafd dan eon good afgericht muisje."
„Dat klinkt strong !" merkte Feraz glimlachend op : „maar ik
veronderstel dat man en vrouw, of muis en hond, voor het oogenblik heel gelukkig zijn."
„Gelukkig ?" herhaalde
ironisch : „Nu, waarschijnlijk
zijn zij dat . . . met de eenige soort geluk, die hunne hersenen
kunnen vatten. Zj is gelukkig, omdat zij nu Mylady is on eon
bruidstoilet mocht dragon van wonderbaren snit en prijs, om achter
haar persoontje aan to ruischen on sleepen, en pronken, toen ztj
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God's altaar beklom, alsof zij den Almachtige, wien zij hare gelofte
ging afleggen, zocht te verbazen met de buitensporigheid harer
kleeding. Hj gevoelt zich gelukkig, omdat zijne schulden met
behulp der millioenen van den ouden Jabez Chester zijn afbetaald.
Daarmede houdt hun geluk op. Een paar maanden zijn voldoende,
om den glans van zulke huwelijksvreugde weg te wisschen."
„En hebt gij waarlijk dat huwelijk voorspeld ?" vroeg Feraz.
„Dat vie] gemakkelijk genoeg," antwoordde zijn broeder onverschillig : „waar men twee onontwikkelde, hersenlooze tweevoetige
dieren van verschillend geslacht voor zich had, het mannetje met
schulden, het wijfje met dollars en een goedhartigen, koppigen
plannenmaker, om ze bijeen te sleuren, zooals Lord Melthorpe, —
en de zaak was beklonken. De helft der Londensche huwelijken
worden op deze wijze gesloten en wij behoeven geen „geest uit
het graf" om ons het later leven te vertellen dergenen, die aldus
getrouwd zijn. Daaromtrent deelen de echtscheidingshoven ons
alle bijzonderheden mee."
„0 !" riep Feraz haastig uit: „Dat brengt mij weer te binnen,
dat ik gisteren avond iets in de courant las, dat u belang kon
in boezemen ."
„Waarlijk ? Je verbaast mij !" en El-Rami lachte : „Dat is waarlijk heel vreemd, want alle mogelijke ochtend- en avondbladen
komen mij voor als de vervelendste en slechtstgeschreven literatuur ter wereld."
„0 ! om literatuur te vinden, neemt niemand ze op," gaf Feraz
ten antwoord : „maar dit was een paragraaf betreffende iemand,
die u nog niet heel lang geleden bezocht : een predikant. Hij is
gewikkeld in een bijzonder schandelijk echtscheidingsproces. a las
de zaak niet door maar zag slechts, dat zijn Bisschop hem
„unfrocked" had, wat dat dan ook beduiden moge ik veronderstel
dat hij uit zijn geestelijk ambt word ontzet ?"
„Juist „unfrocked" meent in letterlijken zin eon ontkleeding van
geestelijke waardigheid," zeide El-Rami : „maar zoo het de man
is, die hier kwam, dan was hij reeds naakt in dat opzicht. Heette
hij Francis Anstruther ?"
„Ja, zoo luidde zijn naam. Hij is voor het leven geschandvlekt
en schijnt eon der grootste schurken to zijn, die ooit leefden. Hij
heeft zijne vrouw on acht kinderen aan hun lot overgelaten . . ."
„Spaar mil en uzelven de bijzonderheden !" en El-Rami .maakte
eon veelzeggend gebaar van minachting „ik weet alles omtrent
hem af en zeide hem wat ik wist toen hij hier kwam. Maar hij
zal zich wel redden en het zal hem nog heel goed gaan ondanks
zijne schande.
„Hoe is dat mogelijk ?" riep Foraz uit.
„Heel gemakkelijk ! Hij kan zichzelf opwerpen als een „Generaal"
Booth, of wel een „kolonel" worden onder de orders van Booth,
zoolang de lieden Booth met geld steunen. Of wel hij kan naar
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Amerika of Australie gaan en eene nieuwe sekte beginnen. Hij
is zeker weer op zijne voeten terecht te komen en geld te maken
dat doen vrome huichelaars altijd. Men zou bijna veronderstellen
dat er eene afzonderlijke Godheid was, om de beoefenaars van
humbug te beschermen. Alleen de waarlijk eerlijke lieden lijden
tegenspoed in deze prachtig geordende wereld !"
Hij sprak vol bitterheid en Feraz zag hem verdrietig aan.
„Ik ben het niet met u eens," zeide hij : „Eerlijke lieden moeten
toch altijd hunne belooning krijgen, al mogen oppervlakkige
toeschouwers misschien niet kunnen opmerken wanneer zij die
ontvangen. Ik geloof in „oprechten wandel", zooals de Bijbel zee;
het komt mij gemakkelijker voor een rechten, open weg te volgen
dan donkere achterwegen en twijfelachtige dwarspaadjes te kiezen.
,;Wat bedoel je met je rechten, open weg?" vroeg El-Rami, hem
aanziende.
„De Natuur," antwoordde Feraz aanstonds : „de Natuur leidt ons
tot God."
barstte uit in een onwelluidenden lac/h.
„0 ! lichtgeloovige, nobele knaap !" riep hij uit : „Je weet niet
wat je zegt ! De Natuur ! Beschouw hare methoden van arbeid,
die duistere, sluwe, wreede methoden ! leder levend wezen aast
op andere levende wezens, prachtige, onschuldige schepselen, eenvoudig of niet, leven schijnbaar slechts om te verslinden en verslonden te worden elke duimbreedte grond, die wij betreden, is
het stof van iets dat dood is. In de afgrijselijke diepten der aarde
verbergt de Natuur, — die edelmoedige, vriendelijke Natuur! hare
geduchte vulkanische vuren, hare stroomen van lava, hare kokende
wellen van zwavel en gesmolten lood, die ten alien tijd onverwacht
heele streken, bevolkt met niets kwaads vermoedende menschen,
kunnen verwoesten. Dit is de Natuur, niets dan de Natuur ! Zij
verbergt hare schatten van goud en zilver, diamanten en robijnen
in hare diepste en gevaarlijkste schuilhoeken, waar menschelijke
wezens verloren gaan onder het zoeken daarnaar, begraven in
duisternis en bij duizenden gedood onder hunne moeitevolle opsporingen. Wanneer de visscher naar parels duikt, wordt hij
aangevallen door de monsters der zee — inderdaad, onder al zijne
pogingen tot ontdekkingen en vooruitgang, wacht den Mensch, het
van nature weerlooste schepsel ter wereld, de dood of sombere
ontmoediging. Verondersteld eens, dat hij alleen op de Natuur zou
rekenen wat zou de Natuur dan doen voor hem ? Hij wordt naakt
en hulpbehoevend op aarde gezonden en al de hoedanigheden van
zijn lichaam en brein moeten opgevoed en in werking gebracht
worden, om hem in staat te stellen voort te leven. Leeuwenwelpen,
jonge beertjes, hebben meer „natuurlijke" kansen dan hij en
daarna, als hij geleerd heeft hoe profijt te trekken van hetgeen
hem omgeeft, wordt hij de wereld weer uitgezet, even naakt en
hulpbehoevend als hij er in kwam en is al zijne kennis hem tot
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even weinig nut alsof hij haar nooit had verworven. Ziedaar de
Natuur. Indien zij zoo roekeloos en onverschillig is als de „afspiegeling- van God", hoe roekeloos en onverstandig moot God zelf
dan niet wezen !"
De schoone hertenoogen van Feraz werden langzaam donker en
hij balde onwillekeurig de fijne hand.
„0 ! indien God aldus ware," zeide hij, „zou de kleinste pigme'e
onder de menschen zich kunnen verheffen op edeler hoedanigheden
dan Hij ! Maar zoo is God niet, ! Gij kunt mij natuurlijk
van allerlei tegenwerpen en ik kan al uwe redeneeringen niet
omver werpen. Want gij redeneert met het enkel sterfelijk verstand.
Om u goed te antwoorden, zou ik dat moeten doen als een Geest ;
ik zou mijn lichaam hebben moeten verlaten, alvorens u te kunnen
zeggen waarin gij dwaa1t."1
„Welnu !" zeide zijn brooder verbaasd: „Waarom doet gij dat
dan niet ? Waarom komt gij niet tot mij buiten het lichaam,
om mij op de hoogte te •brengen van wat gij weet?"
Feraz zag hem bezorgd aan.
„Dat kan ik niet!" sprak hij droefgeestig. „Wanneer ik — daarken
ga, is het alsof ik mij zoo weinig van aardsche dingen
herinner, ben ik door duizenden luchtruimten van de aarde gescheiden.
Ik ben mij altijd bewust dat gij op aarde leeft ; maar steeds als
iemand, die zich spoedig bij 9/iv& zal voegen, niet als iemand tot
wien ik gedwongen ben terug te gaan. Dat is het vreemde der
zaak. Vandaar dat ik weinig geloof hecht aan de bewering dat
geesten en spoken aan menschen verschijnen ; ik weet het met
zekerheid, dat geen ontbonden ziel uit eigen wil naar de aarde
wederkeert of daar blijft. Zij verlangt altijd opwaarts. Indien zij
terugkeert, dan geschiedt dat alleen, omdat haar dit, om de eene
of andere reden, bevolen wordt, niet volgens eigen wensch."
„En wie beveelt dat, geloof je ?" vroeg
„De Hoogste aller Machten," gaf Fel -az eerbiedig ten antwoord :
,aan wie vvij alien, hetzij geest of sterveling, gehoorzamen."
„Ik gehoorzaam niet," zeide bedaard : „Ik dwing gehoorzaamheid af."
„Aan wie?" riep Feraz gejaagd uit : „O ! broeder, aan wie? Aan
stervelingen misschien ; ja, zoolang dat u vergund wordt ; maar
aan den Hemel — niet ! Noon, van den Hemel kunt gij goon gehoorzaamheid verkrijgen. Om Godswil, pooh niet op zulk eene
macht !"
Hij had hartstochtelijk en vol ernstige bezorgdheid gesproken.
El-Rarni glimlachte.
„Mijn beste vriend, waarom je op to winden ? Ik pooh niet : ik
ben eenvoudig — sterk ! Zoo ik onsterfeiijk ben, kan God zelf
mij niet dooden ; zoo ik alleen sterfelijk ben, kan ik slechts sterven.
Beide zaken zijn mij onverschillig ; maar ik wil niet terugdeinzen
voor eon denkbeeldig Goddelijk schrikbeeld, voordat ik bewezen
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heb welk recht het bezit op mijne onderwerping. Genoeg ! Wij
hebben hierover reeds te veel gesproken en ik heb werk te
doen."
Hij liep onder het spreken op de schrijftafel toe en zat daar
Spoedig in zijne bezigheden verdiept. Feraz nam een boek op en
beproefde te lezen, maar zijn hart klopte onstuimig en hij was
overweldigd door een hevig gevoel van vrees. De vermetelheid
van El-Rami's woorden vervulde hem van ijskille ontzetting.
Hadden sedert de allervroegste tijden de goddelijke krachten niet
den hoogmoed gestraft als de zwaarste der zonden ? Zijne gedachten
dwaalden over het groote veld der Historie heen, waarop zoovele
schimmen van doode volkeren als bleeke waarschuwingen van
ons eigen mogelijk lot voor onze oogen verrijzen en hij herinnerde
zich hoe onvermijdelijk het gebeurde, dat wanneer de menschen
to trotsch en uitdagend en heerschzuchtig werden, God verwerpende
en uitsluitend zichzelven dienende, zij weg werden gezweept tot
ellende en vergetelheid. Wat met de volkeren geschiedde, was
ook van kracht voor het individu. De Wet der Vergelding is
rechtvaardig en even prachtig geevenredigd als de symetrische
beweging van het Heelal. De woorden „Tenzij gij wordt as de
kinderkens zult gij het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan"
weerklonken aan zijne ooren, terwijl hij daar angstig zwijgend
neerzat, zich afvragende, telkens weer, waar de nasporingen zijns
broeders zouden eindigen en hoe?
zelf doorlas intusschen de laatste bladzij den van het
dagboek van zijn overleden vriend Kremlin. Het was een zonderling
boek, met de uiterste zorg bijgehouden en geschreven in den
vorm van brieven, die alle gericht waren aan de „Geliefde Maroussia
in den Hemel." Zij bewezen duidelijk dat, in weerwil van zijne
strenge afzondering en het excentrieke van zijn leven, Kremlin
niet alleen trouw was gebleven aan de beminde zijner jeugd, het
meisje dat zichzelven het leven benomen had in hare Russische
gevangenis maar dat hij ook pal had gestaan in zijn geloof aan
de onsterfelijkheid der ziel en de hereeniging der vrijgemaakte
geesten. Zijn laatste brief was onvoltooid en geschreven geworden
den avond vOOr den nootlottigen storm, die een eind gemaakt
had zoowel aan zijn bestaan als aan zijne geleerdheid. Hij luidde
als volgt :
„Ik schijn thans op het punt te staan de ontdekking te doen,
waarnaar ik hunkerde. Gij, o ! hart van mijn hart, weet hoe ik
droom dat doze schitterende en onophoudelijke lichttrillingen
misschien de eene of andere boodschap tot de wereld zullen overbrengen, die het good en wijs kan zijn dat wij zouden vernemen.
0 ! kon dat „Licht", dat mijn raadsel en mysterie is, slechts den
voorbijgaand visioen van uwe tegenwoordigheid aan mijn aardschen blik vertoonen, mijn dierbaar kind ! iVIaar gij zult mij tot
gids dienen, opdat ik niet to veel verlangen zou. Ik voel dat gij
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mij nabij zijt en mij op het laatste oogenblik niet zult begeven.
Zoo in het tijdsverloop van aardsche tien minuten dat wonderbare „Licht" 111.600.000 mijlen af kan leggen, kunt gij als een
„geest des lichts" niet heel ver zijn. Slechts tot mijn arbeid voor
de arme menschheid volbracht is, wensch ik van u gescheiden te
blijven. Zij die tijd nog lang of kort — wij zullen elkander
weerzien ."
Hier eindigde het dagboek.
„En hebben ztj elkander weOrgezien ?" dacht El-Rami, terwijl
hij het boek dichtsloeg en wegborg in zijn lessenaar : „En herinneren zij zich dat zij ooit stervelingen waren ? En wat zijn zij —
en waar bevinden zij zich ?"

HOOFDSTUK XXXV.
Te midden van het zonderlinge zomerweder, dat vaak Engeland
ten deel valt, een weder met de wanhopigste snelheid en onregelmatigheid afwisselend tusschen warm en koud, nat en droog,
zon en wolken, kwarn er eindelijk tegen het eind van Juni een
heerlijke avond, een avond, die zelfs in de zonnigste streken van
het zonnigste Zuiden niet overtroffen had kunnen worden. Eon
zachte vrede zweefde als eon duif in de lucht, eon gevoel van
volmaakte rust scheen alle zichtbare en geschapen dingen te
doordringen. Het uitspansel was donker en bestrooid met sterren,
ofschoon deze slechts zwak flikkerden, aangezien haar licht
beschaamd word door den prachtigen glans der voile maan, die
daar omhoog luchtig scheen te zweven als een gulden zeepbel.
El-Rami's vensters waren alle geopend ; eon groote bouquet
van heliotropen versierde de tafel en zijn fljne geur verspreidde
zich teêr om zich te vermengen met den zacht wuivenden avondbries. Feraz beyond zich alleen, — zijn broeder had juist het
vertrek verlaten, — en hij gaf zich over aan het dolce far niente,
zooals alleen een Zuidelijk of Oostersch temperament kan doen.
Hij hield de handen luchtig achter het hoofd gevouwen en zijne
dogen waren gevestigd op de armzalige boompjes van het plein,
die hun best gedaan hadden groen te schijnen onder het woelige
vuil der wereldstad en jammerlijk die poging hadden zien mislukken, maar thans, in het etherisch licht der maan, zachte omstreken van grijs en zilver vertoonden, als olijftakken op eon
afstand gezien. Hij dacht, met zekere ernstige voldoening, aan
een zonderling voorval, dat hemzelven dien dag was overkomen.
Het was aldus geschied. Sedert den dag waarop Zaroba hem mede
had genomen, om het schoone wezen to aanschouwen, dat het
,
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„sujet" der proefnemingen van zijn broeder was, had hij steeds
de herinnering aan haar in zijn geest omgedragen zonder over
haar te spreken, behalve dat, zoo vaak hij bad of zijn dank opzond, hij onveranderliik den volzin had gebezigd :
„God behoede haar !" Hij kon alleen het woordje „Haar" vinden,
om haar te beschrijven, omdat, zooals El-Rami gewild had, hij
volkomen en hopeloos haar naam vergeten had. Maar nu, vreemd
genoeg, herinnerde hij zich dien weer! Die naam was hem door
den geest gegaan als een lichtstraal of een _door den hemel afgezonden sein. HU was bezig geweest aan zijn gedicht te schrijven,
toen een onverklaarbaar instinct er hem toe gedreven had de
oogen op te slaan en met vuur te fluisteren : God behoede Lilith!"
Lilith ! Hoe zoet klonk dat! Hoe oneindig betooverend! Na hem
zoolang verloren te hebben, was die naam in een oogwenk tot
hem wedergekeerd. Hoe of waarom, kon hij zich niet voorstellen.
Hij kon het zich slechts op eene enkele wijze verklaren, —namelijk,
dat wilskrachten zoo geheel vereenigd waren op het een
of andere bijzondere voorwerp, dat zijn dagelijksche invloed op
het jonge leven van zijn broeder daardoor noodwendig afgenomen was. En Feraz betreurde het geenszins dat dit het geval
zou zijn.
„Wat kan het er op aankomen of ik mij haar naam herinner ?"
peinsde hij : „Ik zal nooit over haar spreken, want ik heb gezworen
dat niet te doen maar ik kan zooveel ik wil aan haar denken,
aan de schoone Lilith !"
Daarop begon hij na te denken over de oude legende omtrent
die Lilith, welke Adam's eerste vrouw heet geweest te zijn en
hij glimlachte bij de gedachte welk eon naam van slechte voorteekenen het was in de oogen der Joden, die toovermiddelen en
talismans gebruiken, om den boozen invloed, schijnbaar daaraan
verbonden, te bezweren, terwijl diezelfde naam voor hem, Feraz,
zoeter was dan honingzoet gezang. Daarop herinnerde hij zich
weer losse fragmenten poezie, teere regels uit den rijken voorraad
vol verscheidenheid van een zijner geliefkoosde dichters, Dante
Gabriel Rossetti, regelen, die hem op dat oogenblik toeklonken als
de verzen van het tooverlied eener Sibylle :
„Het was Lilith, de vrouw van Adam !
(Zing warande van Eden !)
Geen drop van haar blood was menschlijk,
Maar zij was als eon vrouw zacht en schoon."
„En dat is inderdaad waar !" zeide Feraz, eon weinig ontsteld
tot zich zelven : „Want ... indien zij dood is, zooals El-Rami
verzekert en haar schijnbaar leven slechts de vrucht zUner kunst
is, dan is waarlijk, in het geval van deze Lilith „goon drop van
haar bloed menschelijk."
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En het gedicht kwam hem verder voor den geest.
„Lilith stond aan den zoom van Eden :
(Helaas, dat uur !)
Zij was de eerste, daarheen ooit gedreven ;
Met haar was de hel en met Eva de hemel."
„Neen, dat zou ik omzetten," mompelde de jonge man droomerig
en voor zich uitblikkende op de door de maan verlichte straat :
„ik zou zeggen : „Met Eva was de hel, met Lilith de hemel," Hoe
vreemd, dat ik nooit te voren aan dit gedicht heb gedacht En
ik heb toch dikwijls Rossetti's boek doorbladerd, sedert . . . sedert
ik haar zag ; ik moot zelfs den naam van Lilith daarin gedrukt
hebben zien staan en toch viel hij mij nooit as bekend op of
schonk hij mij eenigen leiddraad."
Hij zuchtte over het ondoorgrondelijke daarvan. De heliotropegeuren zweefden om hem heen ; de gloed der lamp in de kamer
scheen to verbleeken naast de grootsche pracht der stralen van de
maan, welke door het venster binnenstroomden en nog altijd bleef
de teere geest van poezie hem herinneren aan welbekende regelen
en verzen, die hem lief waren, ofschoon hij onderwij1 aan Lilith
voortdacht en zich onbestemd en to vergeefs afvroeg wat toch
met mogelijkheid het eind van El-Rami's proefneming zou wezen
(welke doze dan ook zijn mocht, want dat was hem, Feraz, onbekend), zijne proefneming op het bekoorlijke, schijnbaar levende
meisje, dat niettemin dood was. Het was zeer vreemd en het was
onbetwistbaar ook zeer vreeselijk !
The day is dark and the night
To him that would search their heart
No lips of cloud that will part,
Nor morning song in the light :
Only gazing alone
To him wild shadows are shown,
Deep under deep unknown
And height above unknown height.
Still we say as we go :
Strange to think by the way,
Whatever there is to know,
That shall we know one day."
Dit gedeelte van dichtwerk welde als van zelf met eene eentonige,
welluidende zoetheid in zijn brein op ; hij sloot rustig de oogen
en toen — terwijl hij daar achterover in zijn 'stoel aan het open
venster lag en het maanlicht eon breeden stralenkrans om hem
heen wierp en eene bleeke, geestelijke schoonheid aan zijne
klassieke gelaatstrekken verleende, verliet hij zijn lichaam, zooals
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gezegd zou hebben, of wel zooals wij het zouden uitdrukken —
hij sliep in en droomde. En zijn „droom" of zijne „ondervinding"
was deze :
Hij wandelde langzaam op de hellingen van een grootschen
berg, die niet zoozeer een berg als wel een tuin scheen, want al
de naar zijn kruin voerende kronkelpaden waren omzoomd met
bloemen. Hij hoorde het zilverachtig gemurmel van beekjes en
fonteinen en het geritsel van boomen rijk aan bladeren. Dat oord
was hem goed bekend en hij zag in zich wederom op zijne „star"
te bevinden, in de geheimzinnige sfeer, door hem zijn vaderland
genoemd. Maar hij was daar blijkbaar een balling of een vreemde;
hij had begonnen zich rekenschap te geven van dit feit en was
bedroefd dat het zoo zijn moest ; maar toch was zijne droefheid
vermengd vin hoop, want hij gevoelde, dat het niet altijd zoo
zou wezen. Doelloos en alleen zwierf hij rond, vervuld van een
zonderling onbestemd geluk en leedwezen en, onder het voortwandelen, liepen hem menigten van schoone jongelingen en
meisjes voorbij, die allen haastig voortsnelden, als begaven zij
zich tot het een of ander luisterrijk feest of eene groote bijeenkomst. Zij zongen vroolijke liederen, zij strooiden bloemen, zij
spraken met elkander op blijden toon en hij bleef terzijde staan,
weemoedig hun vroolijken stoet met de oogen volgende.
„O! land waar het leven nooit oud wordt en de liefde eeuwig
is !" peinsde hij : „Waarom ben ik verdreven uit u we heerliokheid ?
Waarom verloor ik uwe vreugde ?"
Hij zuchtte ; — hij verlangde er naar te weten wat zulk eene
blijde menigte dier mooie, opgewekte jonge wezens bijeen had
gebracht, — „zijn eigen lief volk," zooals hij gevoelde dat zij waren
en toch, toch aarzelde hij een hunner de minste vraag te doen,
zieh daartoe onwaardig rekenende. Eindelijk zag hij eene jonkvrou w naderen, zij zong bij zichzelve en strengelde onder het
gaan bloemen tot eon krans ; hare hangende gouden lokken golfden
haar achterna, — terwijl zij zich bewoog scbeen elke glinsterende
vlecht licht af te werpen. Toen zij dicht bij hem gekomen was,
zag zij hem vriendelijk aan en bleef stilhouden als verwachtte zij
toegesproken te zullen worden. Dit ziende, vatte hij mood en vroeg
met droefgeestige zachtheid :
”Waarheen begeeft gij u allen ? Ik weet dat ik u niet volgen
mag ; maar wilt gij mij zeggen waarom, in dit rijk van vreugde,
zooveel nieuwe vreugde te heerschen schijnt?"
Zij wees naar omhoog en, toen zijne oogen aan haar wenk
gehoorzaamden, ontwaarde hij aan de opaalkleurige lucht, die zich
over hen been welfde, een verblindenden gloed van goud en karmozijne pracht in de richting van het Zuiden.
„Een Engel komt voorbij !" antwoordde zij : „Onder die liehtlijn
wentelt de aarde zich voort in haar kleinen kring en zij komt
van de Aarde ! Wij gaan haar vlucht hemelwaarts aanschouwen
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en den zegen ontvangen, dien hare voorbiigaande tegenwoordigheid schenkt. Want zie toe ! al die glans aan de lucht is geen
licht, maar het zijn vleugelen !"
„Vleugelen !" herhaalde Feraz droomerig, maar geen oogenblik
twijfelende aan wat zij zeide.
„Vleugelen of stralen van heerlijkheid, zooals gij verkiest,"
zeide de jonkvrouw, haar eigen schoone oogen naar den schitterenden glans keerende : „Ze wachten daarginds, zij die uit de
verdere Goddelijke wereld komen, — zij zijn Lilith's vrienden."
Zij boog blijmoedig het hoofd en ging verder bergopwaarts en
Feraz bleef stilstaan, den blik gevestigd in de richting van dat
zuiderlicht, dat hij nu bemerkte geen oogenblik stil te wezen, maar
te trillen als van een millioen vuurpijlen van verschillende kleur.
„De vrienden van Lilith !" herhaalde hij bij zichzelf : „Engelen
dus, — want zij is een Engel !"
Engelen ! Engelen wachtende op Lilith in de heerlijkheid van
het Zuiden ! Hoelang . . . hoelang zouden zij wachten ? Wanneer
zou Lilith zelve verschijnen ? En zouden de hemelen zelf zich
openen, om haar te ontvangen, als zij opwaarts zweefde ? Hij
beefde, — hij poogde zich het tooneel voor te stellen, dat de verbeelding te boven ging, — en toen toen scheen hij vastgegrepen to worden en ergens heengetrokken tegen zijn wil . . .
en word al wat licht was donker. Hij rude als van eon ijzige
koude en gevoelde dat de aarde hem wederom gevangen hield.
Daarop ontwaakte hij en zag zijn brooder, die hem aanblikte.
„Hoe ter wereld kom je or toe in to slapen bij het wijdgeopende
venster ?" vroeg : „Ik vind je hier, letterlijk badende in
maanlicht en men zegt dat het maanlicht krankzinnig maakt. Je
waart nog wel zoo diep in het land der droomen verzonken, dat
ik je slechts met moeite wakker krijgen kon. Sluit het venster,
mijn beste jongen, als je slapen moet."
Feraz sprong haastig overeind zijne oogen waren verblind door
de herinnering aan die „heerlijkheid der engelen in het Zuiden."
„Ik shop niet," zeide hij „maar zeer zeker was ik niet hier."
„0 ! natuurlijk weer op je Star !" mompelde El-Rarni op eon
toon van lichte spotterni.j. Maar Feraz gevoelde zich niet gekrenkt.
Zijn eenige zorg was to verhinderen dat de naam van Lilith
ondanks hemzelve aan zijne lippen ontsnappen zou.
„Ja, ik was daar," antwoordde hij langzaam „En stel u voor,
dat al de lieden des lands daar bij duizenden bijeen zijn gekomen
om eon Engel hemelwaarts voorbij to zien zweven. En aan den
Zuidelijken horizon is eon gloriekrans van hare zuster-engelen,
geheel en al gelijk aan den prachtigen cirkel, door Dante beschreven
in zijn Paradiso, als hij zegt :
„There is a light in heaven whose goodly shine
Makes the Creator visible to all
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Created, that in seeing Him alone
Have peace. And in a circle spreads so far
That the circumference were too loose a zone
To girdle the sun !"
Hij haalde met zonderling vuur en plechtigheId die regelen aan
en El-Rami wierp hem een bevreemden blik toe.
„Welke zonderlinge droomen heb je toch !" zeide hij, niet
onvriendelijk : „Altijd phantastisch en onmogelijk, maar op hunne
wijze schoon. Je moet ze zwart op wit zetten en eens zien hoe
de critiekschrijvers der aarde je hemel zullen bespatten met den
inkt hunner kantoorpennen ! Arme knaap ! Hoe onttooverd zou je
uit het „Paradijs" neOrvallen ! En met welke vochtige, moedelooze wieken !"
Feraz glimlachte.
„Ik ben het niet met u eens," zeide hij : „Zoo gij spreekt van
verbeelding (maar in dit geval verbeeld ik mij niets) kan niemand
mij ter eeniger tijd uit dat Paradijs verdrijven, noch pans,
noch koning, noch critiekschrijvers. Gode zij dank, de gedachte
is vrij !"
„Ja en misschien is dat wel het eenige waarvoor wij waarlijk
dankbaar hebben te zijn," antwoordde : „Nu, ik zal je
vrij laten je „droomen" voort te zetten ; maar slaap niet met
open vensters. Zomeravonden zijn verraderlijk. Ik zou je aanraden
naar bed te gaan."
„En gij ?" vroeg Feraz, overmeesterd door een plotselingen angst,
waarvoor hij geen verklaring wist te vinden.
„Ik zal van nacht niet slapen," antwoordde zijn broeder somber ;
„Er is mij iets overkomen – - eene ingeving een denkbeeld,
dat ik verlangend ben zonder uitstel op te volgen. En, Feraz, —
zoo ik daarin slaag, zal je morgen den uitslag vernemen."
Deze belofte, die zoo geheel afweek van El-Rami's gewone geheimhouding ten opzichte van zijn werk, joeg Feraz meer vrees
aan dan dat zij hem verheugde.
„Wees in 's Hemelsnaam voorzichtig !" riep hij uit : „Gij waagt
zooveel ; gij wilt zooveel bereiken ; meer wellicht dan u volgens
wet en rechtvaardigheid geschonken worden kan. broeder,
laat iets aan God over ; gij kunt of moogt niet alles nemen !"
„Mijn lieve ziener," antwoordde El-Rami zacht : „ik verzeker je,
dat je je noodeloos ongerust maakt. Ik wensch niets anders te
nemen dan hetgeen mij toebehoort en, wat betreft lets aan God
over te laten, welnu, Hij mag datgene hebben wat RU ten slotte
van mij maken zal, een handjevol stof !"
Er is meer dan stof in uw wezen !" riep Feraz onstuimig: „Gij
draagt iets goddelijks in u om en dat goddelijke behoort aan God
en gij moot het, rein en volkomen, aan God wedergeven. Hij
eischt dat van u en gij zijt verplicht het te doen."
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Er gleed een ruling door El-Rami's leden en hij verbleekte een weinig.
„Zoo dat waar is, Feraz," sprak hij langzaam en met nadruk :
„Zoo het werkelijk waar is dat er iets goddelijks in mij huist, --waaraan ik twijfel, — welnu laat God dan Zijn eigen vonk opeischen wanneer Hij wil en zooals Hij dat wil ! Goeden nacht."
Feraz greep zijne handen en drukte die teeder in de zijne.
„Goeden nacht !" prevelde hij : „God doet alle dingen we en in
Zijne hoede beveel ik u aan, mijn dierbaren broeder."
En terwijl El-RAmi zich afwendde en het vertrek verliet, staarde
hij hem na, met eene ijskille gewaarwording van vrees en wanhoop, — bijna alsof hij veroordeeld ware geweest hem nooit weder
te zien. Hij slaagde er niet in zijn angst weg te redeneeren en
toch wist hij niet waarom hij zich ongerust maken zou maar,
om de waarheid te zeggen, zijn geestesoogen schenen nog te lij den
onder den verblindenden glans van het licht, dat hij op zijne ster
had aanschouwd en van dien rooskleurigen zonsonderganggloed
van „heerlijkheid in het Zuiden," te voorschijn geroepen door de
toegestroomde engelen, die „Lilith's vrienden" waren. Waarom
bevonden zij zich hier ? Waarop wachtten zij ? Hoe zou Lilith ze
herkennen of eenig voornemen koesteren zich bij hen te voegen,
als zij her was, — hier op aarde, zooals hij, Feraz, wist dat zij
zich beyond, hier onder de opperheerschappij van zijn eigen
broeder ? Hij durfde zich niet te ver in gissingen verdiepen en,
pogende niet meer na te denken, begaf hij zich naar zijn eigen
kamer, om zich daar voor den nacht terug te trekken, toen hij
Zaroba ontmoette, die de trap afkwam. Haar donker, verwelkt
gelaat droeg een tevreden, bijna gelukkige uitdrukking. Zij glimlachte bij zijn aanblik.
„Het is een nacht van droomen," zeide zij, hare ruwe stem tot
eene zachte, bijna muzikale kadans latende dalen : „En als de
menigte sterren aan den hemel, ziin de tallooze hartslagen, die
op dit uur op aarde kloppen bij den zilveren glans der maan.
Over heel de wereld ! Over heel de wereld !" en zij slingerde de
armen op en neer, met eene langzame, rhytmische beweging,
zoodat de zilveren banden daaraan zachtjes rinkelden als de gedempte klank van bellen. Daarna de zwarte oogen met eon weemoedigen, maar toch vriendelijken blik op Feraz Kestigende, voegde
zij or bij : „Niet voor u, — niet voor u, zachtmoedigste der droomers ! Niet voor u ! Gij zijt bestemd to droomen on voor u is
droomen het best maar wat 99 ,4 aangaat, ik zou hover eon uur
leven, dan droomen gedurende eene eeuw !"
Hare woorden waren onbestemd en verwilderd zooals altijd,
maar toch vermocht Feraz de daarin verborgen beteekenis to gissen
en hij maakte eon klein gebaar van ergernis. Dit ziende, barstte
Zaroba in eon gedempten lach uit.
„Zoo waar God leeft," prevelde zij, „de arme knaap strijdt dapper!
Hij haat de wereld, zonder haar ooit to hebben gekend en deinst
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terug voor liefde, zonder haar ooit te hebben gesmaakt ! Hij verkiest eene gedachte, een vers, een lied, eene kunst boven hartstocht ! Arme knaap, arme knaap ! Ga voort met droomen, kind
maar bid dat gij nooit moogt ontwaken. Want het moge zoet zijn,
maar zonder hem te ontwaken is bitter."
Zij liep hem voorbij als eene voortijlende schaduw en verdween.
Feraz gevoelde een oogenblik lust haar te volgen naar beneden
in het onderhuis, waar zij een soort ruwe legerstede had, door
hare halfwilde natuur verkozen en waar zij sliep, als zij den nacht
buiten Lilith's kamer doorbracht, wat maar zelden voorkwam doch
bij eenig rijper nadenken besloot hij haar met rust te laten.
„Zij brengt mij slechts van streek," zeide hij half boos tot
zichzelven, terwijl hij zijn eigen vertrekje opzocht, „het was zij,
die het eerst El-Rami's gebod overtrad en mij eveneens ongehoorzaam maakte tegenover hem en, ofschoon zij mij de wonderbare
Lilith deed aanschouwen, waartoe heeft dat gediend ? Hare onvergelijkelijke schoonheid dwong mijne aanbidding, mijn geestdrift,
mijne vereering, bijna mijne liefde af, maar wie zou het wagen zulk
een ver boven ons staand, engelachtig wezen te beminnen ? Zelfs
El-Rami niet immers hij moet weten, even goed als ik dat gevoel,
dat zij verheven is boven elke liefde, behalve de Goddelijke."
Hij wierp zijn los Oostersch gewaad af en maakte zich gereed
te gaan liggen, toen hij opschrikte van een zwakken, verwijderden
klank van gezang. Hij luisterde aandachtig toe die tonen schenen
van buiten te komen en hij wierp haastig zijn venster open, dat
slechts uitkwam op eene kleine, smalle binnenplaats, zooals de
meeste Londensche huizen er eene hebben. Maar het maanlicht
herschiep hare leelijkheid en deed haar uitkomen als een vierkanten, witten binnenhof, omgeven van zilveren muren. De zachte
stralen vielen ook liefkoozend op de ontbloote, bronskleurige
schouders van Feraz, zooals hij daar, half ontkleed, naar buiten
leunde, de oogen opgeheven tot den nachtelijken hemel. Zeker,
zeker, er werd ergens gezongen . . . ja, hij kon zelfs woorden onderscheiden te midden van de klanken !
„Ginder ginder !
Waar het al van glorie spreekt,
Zelfs de glans der zon verbleekt,
Ginder, ginder !
Waar de geesten van het licht
Zijn, verblindend voor 't gezicht,
Korn ! o, kom ginder !
Ginder, ginder !
Kom, wij hebben lang gewacht,
Maar ons lied roept u van nacht
Ginder, ginder !
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Vrij van de aarde van den dood,
Korn waar u de hemel noodt,
Kom mede ginder !"
Het koor werd zwakker en zwakker, maar bleef toch nog als
een verwijderd, welluidend gegons in de lucht zweven.
„Ik stel mij dat slechts voor," prevelde Feraz eindelijk, het
hoofd weder naar binnen halende en onhoorbaar het venster
sluitende : „Het is het spel mijner eigen verbeeldingskracht of wat
misschien nog waarschijnlijker is, het werk van El-Rami's wil.
Ik heb reeds te voren op zijn bevel zulke muziek gehoord Neen,
toch, zulke muziek niet, maar jets dat daar veel op geleek."
Hij wachtte eenige minuten en knielde toen rustig neder tot
gebed maar er welden geen woorden bij hem op, dan de volzin,
welke dien dag reeds eenmaal over zijne lippen gekomen was : „God
behoede Lilith !"
Hij uitte hem luid en sprong daarop verward en half bevreesd
overeind, want de naam had zoo duidelijk weerklonken, dat het
eene oproeping of een bevel scheen.
„Komaan !" zeide hij, pogende zijne zenuwen weder meester te
worden : „Wat beteekent het of ik dat uitsprak ? Er ligt geen
kwaad in de woorden „God behoede haar !" Indien zij dood is,
zooals zegt, behoeft zij geen bescherming, want in dat
gevai behoort hare ziel reeds aan God."
Hij wachtte opnieuw, — er heerschte nu overal volstrekte en
diepe stilte en, het onbestemde voorgevoel verdrijvende, dat zijn
geest dreigde te verstikken, wierp hij zich te bed en lag spoedig
in vasten slaap.

HOOFDSTUK XXXVI.
En het door Lilith beloofde teeken ? Was het gegeven ? Neen ;
maar El-Rami's ongeduld wilde van geen langer uitstel weten en
hij had besloten, des noods door middel van geweld een eind te
maken aan zijne onzekerheid en alles op het spel te zetten, welke
de gevolgen dan ook mochten zijn. Gedurende die laatste weken
had hij de zonderlingste oogenblikken van gepeins en zelfontleding doorleefd tegen wil en dank pogende zijn hooghartigen
geest te buigen tot eene stemming van ootmoed en geduld, die ,
slechtbijmvogd.Hwasehlnmijkz
onbeperkt zelfvertrouwen en niets hinderde hem zoozeer als eene
inmenging in zijn plannen, onverschillig of deze inmenging
menschelijk of Goddelijk was. Toen daarom de in trance ver-
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keerende Lilith hem bevolen had : „ Wacht, waak en bid !" had
zij hem juist die zaken opgelegd, welke hij het moeielijkst na kon
komen. Hij kon wachten en waken, waar hij zeker van den uitslag
was maar daar waar de minste onzekerheid overbleef, werd hij
zoowel wachten als waken spoedig moede. Wat „bidden" betreft,
zeide hij trotsch bij zichzelven, dat to vragen om hetgeen hij vast
en stellig door de aanwending zijner eigen wilskracht, verkrijgen
kon, niet alleen noodeloos was, maar eene groote zwakheid van
karakter te kennen zou geven. Het was daarom, dat hij, in de voile
wapenrusting van zijn geest van hoogmoed en ontembare heerschzucht, zich dien avond naar Lilith's kamer begaf en, na Zaroba
met buitengewone vriendelijkheid weggezonden hebbende, zich
neerzette aan de legerstede, waarop zijn bekoorlijk en geheimzinnig
„sujet" rustte, geen ander teeken van leven gevende dan hare
kalme ademhaling. Zijne oogen waren somber, maar glinsterden
onder de neergeslagen oogleden toch van een ietwat gevaarlijken
glans zeide bij zichzelf dat hij zich niet langer om den tuin
zou laten leiden. Nacht op nacht had hij getrouw de wacht gehouden, hopende tegen alle hoop in, geloovende ondanks ongeloof
en niet de geringste beweging of wenk, die men als het beloofde
„teeken" kon uitleggen, was door hem opgemerkt geworden geworden. En al zijn oude twijfel keerde weder, om zijn brein te
kwellen en to verontrusten, -- de twijfel of hij zich niet, in weerwil van het scepticisme waarop hij zich verhief, al dien tijd had
bedrogen en of Lilith, als zij sprak, niet louter als eon mechanieke
automaat de gedachten herhaalde door zijn eigen geest aan den
hare overgebracht ? Hij had „bewezen" dat dit mogelijk was, dat
zoo iets zich voordeed tusschen menschelijke wezens, die ternauwernood aan elkander verbonden waren, zij het ook slechts door
gewonen vriendschapsband hoeveel waarschijnlijker was het
dan, dat het zou gebeuren in een geval als dat van Lilith —
Lilith, die gedurende zes jaren onder de beerschappij van zijn
wil had verkeerd ! Dat nam niet weg dat, terwijl hij zich aldus met
argwaan kwelde, hij zeer good de onmogelijkheid gevoelde zich
rekenschap te geven van de mystische richting harer taal of den
vreemden en bovenzinnelijken aard der inlichtingen, welke zij gaf
of voorwendde to geven. Het was niet door zichzelven of door
eigen kennis, dat hij eene beschrijving had ontvangen van de
landschappen op Mars, — hare wonderbare roode velden, hare
rooskleurige bladeren en bloemen hare groote, uitgetande rotsen,
gloeiende van amethyst-kleurig gesteente, — hare reusachtige,
puntige schelpen, lang en doorschijnend, die als toovertorens uit
jaspis- on parelkleurige zeeen verrezen, omzoomd met wimpels en
kransen van zeehalmen. Het was zekerlijk evenmin zijn eigen
bewustzijn, dat haar vervuld had van het geloof, dat haar geheel
eigen scheen to zijn haar geloof in eene Goddelijke Persoonlijkheid en zip volslagen verwerping van zulk een denkbeeld, waren
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twee zalien verder van elkander verwijderd dan de polen en hadden
in het geheel niets met elkaar gemeen. Niettemin matte datgene
wat hij zich niet kon verklaren hem af en ergerde het hem door
zijn ontastbdren en onbewijsbaren aard en ten slotte had zijn
langdurig, herhaald en nutteloos gepeins daarover hem dien nacht
gevoerd tot een besluit, dat hem slechts enkele maanden te voren
onmogelijk ware voorgekomen. Ihj had besloten Lilith te wekken.
Welk een wezen zij zijn zou, als zij eenmaal ontwaakt was, kon
hij zich niet goed voorstellen. Hij wist dat zij als eon kind in
zijne armen gestorven was en dat haar schijnleven van thans en
haar opgroeien tot de schoonheid der vrouw de vrucht waren
van kunstmiddelen, welke hij aan de wonderen der chemie to
danken had; maar hij maakte zichzelf diets, dat ofschoon haar
bestaan het work van wetenschap en niet der natuur was, het
beter was dan eon natuurlijk leven en even lang duren zou. Hij
had zich voorgenomen die geheimzinnige - lichaams-trance to verbroken, waarin de heenvliedende geest, door zijne bekwaamheid,
gevangen was geweest en in verbinding gehouden met zijn
aardsch omhulsel. Hij zou de slapende zieneres herscheppen in
eene levende vrouw, want — hij beminde haar. Hij kon het niet
langer voor zichzelf ye' bergen, dat haar schoon gelaat met zijn
hemelschen glimlach, omlijst door de gulden lokken, die het als
met een stralenkrans kroonden, hem elke minuut van den dag
vervolgde hij kon of wilde niet ontkennen, dat zijn gansche hart
er naar hunkerde die heerlijke schoonheid, welke zoolang gedwee
onderworpen was geweest aan zijne proefnemingen, als een
minnaar in de armen to sluiten en, met de stoutheid eener fiere
en onbeteugelde natuur, bekende hij zichzelven dat gevoel en
wendde hij goon pogingen aan het langer to verbloemen. Maar
veel dieper mysterie dan zijn „onderzoek naar Lilith's ziel" was
de vraag wanneer en hoe doze hartstocht het eerst in hem was
opgeweld. Hij kon zichzelf niet volkomen genoeg ontleden tot het
ontdekken van het eerste begin daarvan. Misschien was dat gevoel
ontstaan door Zaroba's aanhoudende aansporingen, misschien door
het feit, dat eon zekere ongewettigde ij verzucht zijn geest gekweld had, bij het vernemen dat zijn brooder Feraz een glimlach
ten antwoord had ontvangen van het slapende meisje wellicht
ook viol het to danken aan de ergernis, die zich van hem meester
had gemaakt bij de gedachte, dat zijn bezoeker, de monnik van
Cyprus, moor omtrent haar scheen to weten dan hijzelf. Hoe het
ook zij, en wat or de oorzaak van mocht wezen, hij die eenmaal
zoo strong ongevoelig was geweest voor Lilith's uiterlijke schoonheid, aanbad die schoonheid thans op waanzinnige wijze. En
.zooals dat gewoonlijk het geval is met hoogmoedige karakters
vol eigendunk, begon hij zich bijna te beroemen op eon gevoel,
dat hij slechts korten tijd to voren zou hebben afgeweerd on gesmaad. Wat voor en van hemzelven was werd ook good in zijn
De ziel van Lilith.
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oogen ; zijne kennis, zijne bewezen zaken, zijne beproefde ontdekkingen, dat alles was voortreffelijk volgens hem en het „Ego"
zijner eigen bekwaamheid was de spil waar al zijne daden om
draaiden.
Hij had zijne plannen tot Lilith's ontwaken zorgvuldig beraamd ;
slechts in eene kleine bijzonderheid was hij daaromtrent teleurgesteld geworden, namelijk door het feit dat Madame Irene
Vassilius afwezig was uit Londen. Zij was de eenige vrouw, die
hij ooit ontmoet had, wie hij zijn geheim had willen toevertrouwen, omdat hij wist dat haar bestaan, ofschoon in de wereld
doorgebracht, even vlekkeloos was als ware het in den hemel
geleefd. Hij had het voornemen gekoesterd Lilith aan hare hoede
toe te vertrouwen, opdat zij, net hare fijne opvattingen, hare
hooge idealen en teer gevoel voor alles wat schoon en kunstig
was, het meisje gewennen zou het leven van zijne mooiste,
nobelste zijde te beschouwen en aldus hare visioenen, ja, hij wilde
het visioenen noemen, die zij verloren had, niet te betreuren.
Maar Irene beyond zich op de bergen van Oostenrijksch Tyrol,
van eene vacantie genietende onder den vertrouwelijken omgang
met de schoonste koningin ter wereld, Margherita van Italie, eene
der weinige in leven zijnde vorstinnen, die er waarlijk naar
streven intellectueele waarde op prijs te stellen en te beloonen.
Hare woning te Londen was gesloten en slechts aan de hoede
toevertrouwd van den gelukkigen Karl, den voormaligen knecht
van Dr. Kremlin, die nu bij de bekoorlijke en beroemde schrigster
eene betrekking had gevonden naar zijn hart. Hij was gewoon te
zeggen dat „geen wilde paarden hem uit den dienst zijner meesteres zouden rukken" en hij waakte ij verig over de belangen
harer huishouding en zeide „Niet thuis" tot ongewenschte bezoekers
zooals Roy Ainsworth bijvoorbeeld, met eene ruvv held, die good
bij een Russischen beer zou hebben gepast. kon zich
daarom niet tot Irene Vassilius wenden, met het verzoek dat hij
tot haar had willen richten en hij voelde zich er teleurgesteld en
misnoegd over, want hij had bijzonder gewenscht zijne „ontwaakte
slaapster" te verwijderen zoo -Nivel uit Zaroba's nabijheid als uit die
van Feraz en er was geen andere vrouw zooals Irene, gelijktijdig
zoo rein en zoo fier, zoo schitterend begaafd en zoo hoog verheven boven de aanraking en besmetting der hedendaagsche
wereldsche gemeenheid. Maar hare hulp was nu eenmaal onbereikbaar en hij moest or genoegen mede nemen het daarbuiten to
stellen. Hij weigerde dus vastberaden nog te denken over de
gevolgen van Lilith's ontwaken ; hij die gewoonlijk zoo zorgvuldig
de uitkomsten van iets berekende, vermeed thans in het gegeven
geval instinctmatig daarbij stil te staan.
De kleine zilveren pendule tikte met ergerlijke luidheid, terwijl
hij daar op zijn gewonen post was gezeten, de zwarte oogen half
teeder, half woest gevestigd op Lilith's blanke schoonheid — eene,
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schoonheid die, naar hij tot zichzelven zeide, zijn eigendom was,
het zijne alleen. Hare armen waren over hare borst gevouwen,
hare trekken bleek als marmer en hare ademhaling was zeer licht
en zacht. De gouden lamp brandde duister, zooals zij daar afhing
van de met purper bekleede zoldering de gQur der rozen, die
dagelijks in haar vaas werden vernieuwd, vervulde het vertrek
en, ofschoon de vensters waren gesloten voor den nacht, zwierf
een fijne straal der maan naar binnen door een gleuf tusschen
de niet geheel dichtgehaalde gordijnen en paarde zijn smaragden
glans aan den gelen schijn, door de lamp op het donkere vloerkleed geworpen.
„Ik wil het wagen," sprak
fluisterend,
een gefluister
dat luid klonk in de diepe stilte : „Ik wil het wagen waarom
niet ? Ik heb bewezen in staat te zijn het leven te weerhouden,
of de ziel — want het leven is de ziel, in zijne vlucht van hier
naar het Nergens derhalve moet ik ook de macht bezitten het
voor onbeperkten tijd hier voor mijzelven to houden onder welken
vorm ik verkies.• Dit is het loon der wetenschap, eon loon dat
het mij vrij staat op to eischen en ... wat ik gedaan heb, mag
ik ook rechtens herhalen. Laat mij thans mijzelf duidelijk de vraag
stollen : Geloof ik in het bovennatuurlijke ?"
Hij zweeg on dacht ernstig na, de oogen nog altijd op Lilith
gericht.
„Neen, dat doe ik niet," antwoordde hij ten laatste op eigen
onderzoek : „Eerlijk en gulweg gesproken, dat doe ik niet. Ik
bezit geen bewijzen. Lilith's taal is mij, wel is waar, een raadsel
maar wanneer ik haar eenmaal ken zooals zij is, eene vrouw, die
mijn bijzijn gevoelt en zich daarvan rekenschap geeft, kan ik het
schijnbare mysterie uitvinden. De droomen van Feraz zijn slechts
droomen de verschijning, welke ik bij die eene gelegenheid
aanschouwde," en eene lichte ruling greep hem aan bij de herinnering aan den liefderijken en toch plechtigen blik van het stralende
Wezen, dat hij tusschen hem en zijn bezoeker den monnik had
zien staan, „die verschijning was natuurlijk zijn werk — het
work van dien geheimzinnigen overste dier niet minder geheimzinnige orde. Neen, ik heb geen bewijzen van het bovennatuurlijke
en ik moot mijzelf niet bedriegen. Zelfs Lilith's belofte blijft in
gebreke. Arm kind zij slaapt als de dochtervan Jairus maar wanneer ik op, mijne beurt, de woorden uitspreek : „Dochterken, ik
zeg u, sta op!" zal zij gehoorzamen zal zij ontwaken en
inderdaad leven."
„Zij zal ontwaken en inderdaad leven !"
Die woorden werden hem duidelijk nagezegd — maar door wie ?
Hij sprong overeind, blikte om zich heen or beyond zich niemand
in de kamer en Lilith lag daar roerloos als de dooden. Hij begon
iets kils en treurigs to vinden in de diepe stilte, die nu volgde.
Alles om hem heen was eene harmonie van gloedrijk licht en
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purperkleur en toch scheen dit alles plotseling heel dof en donker
en koud te zijn geworden. Hij huiverde en drukte de handen op
de oogen zijne slapen klopten en deden pijn en hij gevoelde zich
zonderling ontsteld. Na verloop van een oogenbiik opnieuw den
bilk door de kamer latende varen, zag hij dat het schilderstuk
Christus en Zijne leerjongeren, ontsluierd was hij had dit feit
niet eerder opgemerkt. Had Zaroba achteloos het gordijn weggetrokken, dat het gewoonlijk aan het oog verborg ? Langzaam
dwaalde zijn bilk er heen en bleef daarop rusten langzaam ook
volgde hij de letters van het onderschrift :
„Wie zegt

dat ik ben?"

Die vraag scheen hem voor het oogenblik alles in gewicht te
overtreffen hij kon het gevoel van nadrukkelijk onderzoek niet
afschudden, dat Zij hem schonk.
„Een goed IVIensch," sprak hij hardop, strak starende op het
Goddelijk gelaat en de verheven figuur met hunne welsprekende
uitdrukking van hoog geduld, grootschheid on goedheid. ,,Eon good
IV[ensch, misleid door edele geestdrift en het onzelfzuchtig verlangen de armen to helpen. Eon man met wijze kennis van
menschelijk magnetisme on de wijze, waarop dat tot genezen kan
worden aangewend, — eon man tevens, die eenigszins bedreven was
in de kunst van gezichtsbedrog. Maar toch met dat al eon goed
Mensch, to good, to wijs on to rein voor den vrede van de heerschers der wereld — to eerlijk on helderziende om eenig ander
leven dan den dood to verdienen. Goddelijk ? — Neon ! — behalve
in zooverre als wij alien in onze beste oogenblikken goddelijk zijn.
Nog levend ? Eon Vorst des Hemels, eon Pleiter tegen Kastijding?
Neon, noon ! niet moor in le,ven dan Lilith's ziel, die ziel waarnaar
ik zoek, maar die ik gevoel nimmer to zullen vinden !"
En hij tra,d nader op het ivoorkleurige satijnen bed toe, waarop
het schoone slapende wonder en raadsel zijner eerzuchtige droomen rustte. Zich over haar heenbuigende, raakte hij hare handen
aan zij waren koud, maar toen hij or de zijne op legde, werden
zij warm en beefden. Nog dichter boog hij zich, elke bijzonderheid
harer schoonheid in zich opnemende met vurige, trotsche en gebiedende oogen.
„Lilith ! — mijne Lilith !" fluisterde htj : „Waarom zouden wij,
alles wel beschouwd, het geluk afweren ter wille van eeuwigdurendheid, waar het geluk bereikbaar is, althans voor enkele
jaren. Men kan slechts leven en sterven en daarmede eindigt het.
En Liefde komt slechts eenmaal Liefde ! hoezeer bob ik haar
geminacht on or mode gespot, alsof zij eon speelbal geweest ware.
En zelfs nu, terwijl mijn geheele hart or naar hunkert, vraag ik
mij af, of het waard is haar to bezitten. Arme Lilith ! Zij is toch
slechts eene vrouw, — eene vrouw wier schoonheid spoedig zal
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voorbijgaan, wier dagen weldra zullen eindigen slechts eene
wouw — geen onsterfelijke Ziel, — er is, er kan zoo jets niet
wezen als eene onsterfelijke Ziel."
Zich geheel over haar heen bukkende, maakte hij vastberaden
de fraaie, gekruiste armen los en omklemde vast de teere, kleine
handen.
„Lilith ! Lilith !" riep hij gebiedend.
Er -volgde een lange, drukkende stilte daarop beefden de leden
van het meisje hevig, als werden zij bewogen door eene plotselinge stuiptrekking en ontsloten hare lippen zich tot het uiten
der gebruikelijke woorden :
„Ik ben hier."
„Hier ten laatste, maar gij zijt lang afwezig geweest," sprak
niet zonder verwijt : „te lang. En gij hebt uwe belofte
vergeten."
„Vergeten ?" herhaalde zij : „O twijfelende geest ! Vergeten degenen zooals ik dan ooit ?"
Haar trillende toon boezemde hem eenig ontzag in '• maar toch
zette hij onwrikbaar zijn besluit ten haren opzichte door.
„Waarom hebt gij haar dan niet vervuld ?" vroeg hij : „Het
grootste geduld kan uitgeput raken. Ik heb gewacht en gewacht,
zooals gij mij bevolen hebt maar nu . . . nu ben ik het wachten.
moede."
0 ! de zucht, die aan hare lippen ontsnapte !
„Ik ook ben moede," zeide zij : „De engelen zijn moede. God is
moede. Heel de Schepping is ... den Twijfel moede."
Een oogenblik was hij uit het veld geslagen, maar slechts een
oogenblik. Hijzelf beschouwde Twijfel als het krachtigste deel
zijner natuur, — een veilig schild en pantser tegen mogelijke
dwaling.
„Gij kunt niet wachten," hernam Lilith, langzaam en met blijkbare droefheid sprekende : ,Dat kunnen wij evenmin. Wij hebben
gehoopt, te vergeefs ! Wtj hebben gadegeslagen, vruchteloos !
De hoogmoed van den sterken man wil niet buigen de halsstarrige geest weigert zich in het gebed te wenden tot zijn Schepper.
Daarom moot hetgeen niet buigen wilde, gebroken worden moet
hetgeen willekeurig het Licht afweert, Duisternis aannemen. Mij
wordt bevolen tot u te komen, mijn beminde tot u te komen,
zooals ik ben en zooals ik immer zal wezen ik zal komen, mar
hoe zult gij mij ontvangen ?"
„Met vervoering, met liefde, met eon welkom, dat alle woorden
of gedachten te boven gaat !" riep El-Rami in hartstochtelijke
ontroering uit : „O ! Lilith, Lilith ! gij die de starren leest, kunt
gij mijn hart niet doorgronden ? Ziet gij niet dat ik — ik, die
terugdeinsde voor de gedachte alleen aan liefhebben ik, die er
naar gestreefd heb mijzelf tot eon man van steen en ijzer to
maken, veeleer dan eon man van vleesch en blood, overwonnen
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ben door uwe betoovering, zegevierende Lilith ? Overwonnen in
elke zenuw van mijn wezen door de eene of andere fijne toovermacht, u alleen bekend ? Ben ik zwak ? Ben ik ontrouw aan
mijn eigen overtuiging ? Ik weet het niet, — ik ben mij alleen
bewust van de heerschappij der schoonheid, die menig sterkeren
man dan ik deed buigen. Wat is het hevigste vuur, vergeleken
bij deze koorts in milne aderen ? Ik aanbid u, Lilith ! Ik heb u
lief, meer dan de wereld, het leven, den tijd en de hoop op den
hemel ! Ik bemin u !"
Met een blos van opgewondenheid en bevend van zijn ontroering,
bedekte hij de handen die hij vasthield met kussen, maar Lilith
poogde ze nit de zijne los te wikkelen. Bleek als albast, lag zij
daar zooals gewoonlijk met gesloten oogen en andermaal ontsnapte
een diepe zucht aan hare borst.
„Gij bemint mijne Schaduw," zeide zij treurig : „niet Mijzelve."
E1-13:ami's verrukking was echter niet af te koelen door deze
woorden. Flij nam eene glinsterende massa op van het rijke haar, dat
over het hoofdkussen verspreid lag en klemde haar aan de lippen.
„0 ! mijne Lilith, is dit „Schaduw" ?" vroeg hij : „Al dit goud
waarin ik mijn hart wikkel als een vogel, die zich gewillig laat
vangen en dat een eind maakt aan de wijsheid waarop ik mij
verhief ? Zijn die zoete lippen, die schoone trekken, dat heerlijke
lichaam alle „Schaduw" ? Gezegend moet dan het licht wezen,
dat zulk eene beminnelijke weerkaatsing afwerpt ! Beoordeel mij
niet hard, mijne geliefde want zoo gij inderdaad goddelijk zijt
en indien deze schoonheid, die ik aanschouw, slechts de afspiegeling der Godheid is, laat mij dan voor eenmaal uwe goddelijke
gestalte zien en aldus door liefde een waarborg voor geloof ontvangen ! Zoo er eene andere en schoonere Lilith is dan die welke
ik thans aanblik, ontzeg mij dan niet de genade van zulk een
wonderbaar schouwspel ! Ik ben gereed : ik vrees niets heden
nacht zou ik God zelf onversaagd in het gelaat kunnen zien."
Hij hield plotseling op — hij wist niet waarom. lets in de koude
en plechtige uitdrukking van Lilith's gelaat verlamde zijne tong.
„Lilith ! Lilith !" begon hij andermaal fluisterend : „Vraag ik te
veel ? Toch zeker niet, zoo gij mij lief hebt ! En gij hebt mij lief;
ik voel, ik weet dat gij dat doet !"
Er volgde eene lange stilte. Lilith had van marmer kunnen
zijn, zoo roerloos lag zij daar. Hare ademhallng was zoo zwak,
dat zij nauwelijks merkbaar was geworden en, toen zij hem ten
slotte antwoordde, klonk hare stem wonderlijk ver verwijderd en
zacht : „Ja, ik bemin u," zeide zij : „ik bemin u zooals ik u reeds
duizend eeuwen h b lief gehad en zooals gij mij nooit lief hadt.
Het was rrine taa uwe liefde re winnen mijne liefde terug te
stooten was de uwe."
Hij luisterde toe, aangegrepen door een onbestemd gevoel van
zelfverwijt en leedwezen.
-

,

311
„Maar gij hebt overwonnen, Lilith," antwoordde hij : „uwer is
de zegepraal. En gaf ik mij niet gewillig en vol vreugde over ?
0 ! mijne schoone Droomster, wat zoudt gij van mij verlangen ?"
„Bid 1" sprak Lilith, met eene plotselinge hartstochtelijke trilling
in de stem : „Bid Gevoel berouw!"
El-Rami trok zich, ongeduldig en vertoornd, van hare legerstede terug.
„Berouw gevoelen !" riep hij luid : „En waarover zou ik dat ?
Wat heb ik gedaan. dat berouw vordert ? Welke zonde heeft men
mij te verwijten ? Dat ik twijfelde aan een God, die doof voor
eeuwen op eeuwen van menschelijk gebed en aanbidding, zichzelf
niet openbaren wil ? Of dat ik er naar streefde Hem te onderscheiden door de wreede duisternis heen, die ons omringt? Welk
misdrijf kan men daarin vinden ? De wereld is oneindig droevig
en het leven eindeloos moeitevol en mag ik dan niet pogen degenen
te vertroosten, die zich midden in den strijd bevinden en zoo
gaarne zouden „bewilzen" en zich vastklemmen aan het bovenaardsche ? Neon ! laat de hemelen zich ontsluiten en hunne vurige
bliksemstralen op mij afslingeren, berouw koesteren wil ik niet !
Want, zoo groot als mijn twijfel is, zoo groot zou ook mijn geloof
wezen, indien God spreken wilde en slechts eenmaal tot zijne
schepselen zeggen : „Ziet ! Ik ben bier !" De folteringen van hellepijn
zouden mij geen schrik aanjagen, zoo in het eind Zijn Wezen
duidelijk zichtbaar word ; ik zou eon kruis van oneindige smart
willen dragon, om Hem ten laatste nabij mij te voelen en to
zien, om aan het vragende, sidderende, van angst verlamde en
hongerende, wanhopige menschdom te bewijzen dat Hij leeft,
dat Hij hen liefheeft en dat alles wel voor hen zal zijn ; dat er
ergens onder de groote sterrengroepen van dit reusachtig Heelal
Eeuwige Vreugde op hen wacht; dat wij geen troostelooze
atomen zijn, door eene blinde, wilde Kracht tegen onzen wil
het leven ingeslingerd en er weder uit gesleurd, zonder eene
schaduw van reden of eene flikkering van hoop. Berouw gevoelen over gedachten als deze? Dat wil ik niet! To bidden
tot een God, die zoo onverbiddelijk het stilzwijgen bewaart?
Dat zal ik niet! Neon, Lilith, mijne lath; die ik aan den hebzuchtigen dood ontrukte, zelfs gij kunt mij ten slotte teleurstellen,
gij kunt uwe belofte verbreken, de belofte dat ik uw eigen
Onsterfelijk 1k met sterfelijke oogen zou aanschouwen, — wie
zou het u kunnen wijten ? Het was slechts de belofte van een
droom, arm kind ! Gij kunt blijken niets meer dan eene vrouw
te zijn, eene arme, zwakke, tengere, hulpbehoevende vrouw, die
men liefhebben en verzorgen en beklagen zal en liefkoozen over
al de teere ledematen en kussen op al de fijne gouden haardraden,
om daarna — daarna neer to worden gelegd als een gebroken
bloom in het graf, dat mij al dezen tijd uwe schoonheid benijdde. —
Dat alles kan waarheid worden, Lilith, maar toch zal ik niet
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bidden tot een on bewezen God, of berouw hebben over eene onbewezen zonde !"
Hij had deze woorden met buitengewone kracht en welsprekendheid geuit. Men zou gewaand hebben, dat hij zich tot eene
menigte toehoorders richtte in plaats van tot dat eene in trance
verzonken meisje, dat, ofschoon mooi als eene gebeeldhouwde heilige
op een grafsteen, bijna even roerloos scheen, behalve dan wan neer
hare lippen zich bewogen tot spreken.
„0 ! prachtige Engel van het Rijk !" prevelde zij : „Geen wonder
dat gij zijt gevallen !"
Hij hoorde haar, onbestemd verbaasd aan ; maar versterkt in
zijne eigene overtuiging door wat hij gezegd had, was hij zich
bewust van macht, — macht tot uitdagen, macht tot dragen,
macht tot gebieden. Sedert vele dagen had hem niet zulk een
gevoel van blijdschap en groot zelfvertrouwen bezield en hij stond
op het punt andermaal het woord te voeren, toen Lilith's stem
opnieuw welluidend de stilte verbrak.
„Gij zoadt God de ellende der wereld willen wijten ; maar dat
ware onrechtvaardig. Er is een Wet, — eene wet voor de aarde
even goed als voor alle werelden en God kan geen jota dier wet
veranderen zonder Zichzelf en zijn Heelal te vernietigen. Moet al
de Schoonheid en Orde, heel de Schepping tot een eind komen
omdat de willekeurige mensch willekeurig rampzalig is ? Uwe
wereld vergrijpt zich aan de Wet in bijna al wat zij doet, — van
daar haar lijden. Andere werelden nemen de Wet aan en komen
haar na, — en bij haar is alles wel."
„Wie zal die Wet kennen ? vroeg El-Rami ongeduldig : En hoe
kan de wereld zondigen tegen wat niet verklaard is ?"
„Zij is verklaard," zeide Lilith : „De verklaring is in het innerlijkst bewustzijn van elke ziel. Gij lieden kent en gevoelt allen
de Wet ; maar ofschoon gij haar kent, wilt gij er niet naar luisteren. De wet, God's Wet, bestemde de menschen in broederschap
te leven ; maar u we wereld is verdeeld in volkeren, die elkander
alien vijandig zijn, — de uitslag daarvan is Kwaad. Er is eene
Wet van Gezondheid, welke de lieden met moeite ged wongen
kunnen worden te volgen ; de meesten hunner overtreden haar
en het gevolg is andermaal Kwaad. Er is eene wet van „genoeg" ;
de menschen grijpen naar meer dan genoeg en laten hun broeder
met minder dan voldoende, — de slotsom is Kwaad. Er is eene
Wet van Liefde ; de mensehen herscheppen haar in eene Wet
van Zinnelijkheid ; wat daaruit voortvloeit is Kwaad. Alle zonde,
alle smart, alle ellende worden geboren nit het overtreden der
Wet en God kan de Wet niet veranderen, aangezien Hijzelf een
deel daarvan en hare voleinding is."
„En is de dood eveneens de Wet?" vroeg El-Rami : „Wijze Lilith !
De dood, die een eind maakt aan alle dingen, zoowel in de Wet
als in de Orde ?"
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„Er is geen dood !" antwoordde Lilith : „Dat heb ik u gezegd.
Wat gij bij dien naam noemt is Leven."
opgewonden uit : „Bewijs dat, Lilith!
„Bewijs dat!" riep
Toon mij Uzelvel Zoo er een ander U is dan deze dierbare schoonheid uwer zichtbare gedaante, laat mij die dan aanschouwen, en
daarna — daarna zal ik berouw gevoelen over twijfel, — daarna
om vergiffenis bidden !"
„Gij zult inderdaad berouw koesteren," zeide Lilith droefgeestig:
„en bidden zooals kinderen dat doen, als zij voor het eerst het
Onze Vader leeren. Ja, ik zal tot u komen zie naar mij uit, o!
mijn dwalende beminde ! Zie uit ! Want noch mijne liefde noch
mijne belofte zullen te kort schieten. Maar o ! herinner u dat gij
niet bereid zijt dat uw wil, uw hartstocht, uwe liefde mij hierheen
dwingen vOOr' den tijd dat zoo ik kom, het slechts zijn zal om
we'er heen te gaan — voor altijd !"
„Neen, neen !" riep El-Rami wanhopig : „Niet om heen te gaan,
maar om te blijven ! Om te blijven bij mij, mijne Lilith, mijn
eigendom naar lichaam en ziel, — voor altijd !"
De laatste woorden klonken als eene uitdaging, toegeworpen
aan den een of anderen onzichtbaren tegenstander. Hij zweeg op
eens bevend want eene plotselinge en geheimzinnige golf van
klank vervulde het vertrek, als een hevige storm tusschen de
boomen, of het laatste grootsche akkoord van een orgel-symphonie.
Eene ijskille vrees greep hem aan hij hield de oogen geketend
aan Lilith's schoone gedaante, met een gespannen verlangen en
aandacht, die zijne slapen pijn deden. Zij werd bleeker en bleeker
en toch . verdiept in zijn koortsachtig onderzoek, was hij buiten
staat zich te verroeren of te spreken. Zijne tong scheen aan zijn
verhemelte vastgebonden hij had een gevoel alsof hij nauwelijks
ademhalen kon. Heel het leven scheen te hangen aan den uiterst
oogenblik van tijd, dat als een lichtpunt tusschen aarde en hemel,
sterfelijkheid en oneindigheid zweefde. Hij, — den arm stofje in
het wijd Heelal, stond daar vermetel te wachten op de openbaring
van God's grootste geheim. Zou het ten laatste onthuld worden .
of nog verborgen blijven ?

HOOFDSTUK XXXVII.
Op eens, terwiji hij haar aldus gadesloeg, zette Lilith zich door
eene geweldige inspanning loodrecht overeind en wendde langzaam
het hoofd naar hem toe. Hare trekken waren strak als die van
een beeld en wit als sneeuw de zonderlinge, indrukwekkende
uitdrukking van haar gelaat vervulde hem van ontzetting, maar
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hij kon evenmin een kreet slaken als een woord uitbrengen. Een
hevige angst maakte hem stom. Maar zijne zwarte oogen flikkerden
van de koorts van afwachting en de spanning zijner zenuwen
ging bijna zijne krachten te boven.
„In den naam van God . en bij het Lijden van Christus !" sprak
Lilith plechtig, op een toon, die verwijderd en zwak en hol klonk :
„zie niet naar de Schaduw van Mil ! Wend, wend u af van
dit Aardsche stof, dat toebehoort aan de Aarde alleen, en blik uit
naar het Hemellicht, dat van den Hemel alleen komt ! 0 ! mijne
liefde, mijnp, beminde ! Zoo gij wijs en moedig en sterk zijt, laat
dan af van het staren op deze Beeltenis van MU, die Mijzelve niet
is en zie naar mij uit waar de rozen zijn, — daar zal ik staan
en wachten."
Op het oogenblik, dat het laatste woord haar over de lippen
kwam, zonk zij terug op hare kussens, roerloos en doodsbleek
maar hoe versuft en verward El-Rami ook zijn mocht, behield hij
genoeg bewustzijn, om onbestemd te begrijpen, wat zij bedoelde
hij mocht niet kijken naar haar zooals zij daar neerlag, hij moest
vergeten dat de Lilith, die hij kende, bestond en daarginds „waar
de rozen waren," uitzien naar eene andere Lilith. Werktuigelijk
en bijna alsof eene onzichtbare macht zijne bewegingen beheerschte
en leidde, wendde hij zich zijdelings om van de rustbank en
vestigde de oogen op de bloemtakken, die uit de kristallen vaas,
welke ze omsloot, de bleekrose kopjes sierlijk omhoog staken, als
zagen zij de van de zoldering afhangende lamp voor de eene of
andere kleine, nieuwe zon aan, opzettelijk tot hun genot uitgevon,den. Maar . er beyond zich daar niets.
„Niets daar !" fluisterde hij met kloppend hart, de oogen wrijvende en uit al zijne macht voor zich uit starende . . . „Niets, in
•het geheel niets, dan de rozen zelven en .. . en . ja ! een Licht
daarachter !" Een licht, dat om ze heen zweefde en zich opwaarts
begon te strekken in breede, rondwentelende kringen.
tuurde en tuurde, telkens weder bij zichzelven zeggende,
dat het de weerkaatsing was der lamp, de glans van dien binnendringenden straal der maan daarginds ... of lets, dat aan zijn
eigen gezichtsvermogen haperde . .. en toch bleef hij voortturen,
alsof voor het oogenblik heel zijn wezen uit oogen bestond. De
rozen beefden en begonnen zich zachtjes op en neer te bewegen
toen het Licht zich achter hare bloeiende takken verbreedde en
glansrijker werd. Het was een licht, dat scheen te trillen van al
de wonderbare levende tinten der opgaande zon, als deze hare
eerste gouden stralen nit de schuimende, groene diepten der zee
opzendt. Omhoog, omhoog en steeds omhoog spreidde de toene
mende glans zich uit, tot de lamp verbleekte en flauwer werd
dan de vonk van een lucifertje, afgestreken als mededinger van een
bliksemstraal en El-Rami's 'ademtocht kwam nu bij hijgende horten
en stooten, terwij1 hij in sprakelooze roerloosheid stond te staren.
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Plotseling schenen twee breede stralen in regenbooggloed uit
den grond op te rijzen en gloeiden zij met zulk een brandenden
glans van prismatische kleuren in elke glinsterende lijn tegen de
purperen behangsels der kamer, dat het eon menschelijk oog zoo
good als onmogelijk was er naar to blikken en toch ware El-Rami
hover met blindheid geslagen geworden, dan zich af te wenden.
Indien hij in staat ware geweest tot nadenken, had hij zich de
schoone oude Grieksche fabelen kunnen herinneren, die zoo vaak
en vol waarheid de les leerden, dat het opblikken tot het volkomen
goddelijke den dood beteekende voor /hot zuiver menschelijke
maar hij kon niet moor denken al zijn eigen geestvermogens
waren voor het oogenblik dof en nutteloos gemaakt, maar ofschoon
hij zich rekenschap gaf van die smart, was hij or onverschillig
voor. Zijn geheele geest was geconcentreerd op het gadeslaan van
den geheimzinnigen glans dier vleugelvormige stralen i het vertrek, — en thans . thans onder het turen, begon hij omtrekken
te onderscheiden tusschen de stralen eene Gedaante, die elke
seconde duidelijker word, alsof eon onzichtbare, hemelsche kunstenaar de gelijkenis van Schoonheid in lucht geteekend had met
eon penseel, gedoopt in ochtendpracht 0! wonderbare, onbeschrijfelijke verschijning ! 0, heerlijk ontluiken der levensknoppen,
welke in het stille ether verborgen zijn ! Waar, waar in den oneindigen rijkdom on hervoortbrenging van doodelooze en teere
atomen, is het Begin der dingen ? — Waar het Eind ? .
Thans vertoonden zich zachte krommingen on schijnsels van
nevelachtig wit, van rose doortint, welke deden denken aan vuur,
door een bergmist heen gezien. Daarop volgde eon flikkerende
gouden schicht, die golvend. en altijd golvend terugging, als het
neervallen van fraaie lokken. En de onbest \emde Gedaante word
nog duidelijker zichtbaar, vorm on kracht schijnende to ontleenen
aan het licht zelf, dat haar omgaf. Bezat zij dan eenige gelijkenis
met eon sterveling ? Ja maar toch was hare overeenkomst met
het menschelijke wezen zoo verwijderd, zoo verheven en ideaal,
dat zij niet moor gemeen had met onzen stoffelijken vorm dan
de pracht der zon op haar geschilderde afbeelding gelijkt. En nu
begon de ontzaggelijke schoonheid van een gelaat, to schoon voor
eenig Sterfelijk mooi zich heel zacht to openbaren .
die onmachtig en duizelig word, meende witte, uitgestrekte armen
to onderscheiden on handen opgeheven in eene vervoering van
gebed on ofschoon hij zich half voelde bezwijmen in den strijd,
dien hij voerde om zijn ontzag en vrees to overmeesteren, zou hij gezworen hebben, dat twee aan sterren gelijke oogen, groot en prachtig,
van eon heerlijk blauw als de vergeetmijnietjes van den Hemel zelf, op
hem gericht waren met eene vragende smeekbede, eene hoop, eon
onuitgesproken wensch, eon liefde boven alle welsprekendheld
verheven ! ... Maar ziyne krachten schoten hem weldra to kort,
zonder steun van geloof, kon zijn hulpeloos vleesch en bloed niet
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langer dit bovennatuurlijk schouwspel dragen en .. . geheel plotseling begaven zijne gespannen zenuwen hem en werd zijn lichaam
door ziekelijke angsten op en neer geschokt. Hij werd overmeesterd door een blind, wanhopig gevoel dat hij wegzonk, uit
het oog verdween in een somberen afgrond en, nauwelijks wetende
wat hij deed, keerde hij zich in zijn vertwijfeling naar de legerstede, vvaar Lilith, de Lilith die hij kende, op rustte en wierp een
blik daarop.
„0 ! God !" riep hij uit, het hart doorboord van den bittersten
zielsangst, dien hij ooit doorstaan had. Lind], zijne Lilith was
bezig voor zijne oogen te verwelken ! Het heerlijke Lichaam, dat
hij verzorgd en bewaakt had, was ingekrompen en geel als een
afgevallen blad ; het gelaat was niet langer schoon, maar strak
en getrokken en gelijk aan dat eener doode ; de lippen waren
ingezonken en blauw en zonderlinge stuiptrekkingen doorliepen
de gerimpelde, ingevallen borst.
In een oogenblik van waanzin waagde hij alles, — vergat hij de
onvergankelijke Ziel voor het stervende Lichaam, — vergat hij
zijne langdurige studie en hooghartig streven ; kon hij aan niets
meer denken dan aan het feit, dat zij die hij van het graf had gered,
thans scheen over te gaan in handen van den lang afgeweerden
dood. En, zich op het bed werpende, klemde hij zich aan zijn
verdwijnende schat vast met ijlhoofdige vertwijfeling.
„Lilith ! Lilith !" jammerde hij, met oogen zonder tranen, maar
vervuld van de koorts der wanhoop : „Lilith, ik heb u lief ! Heeft
de liefde dan geen kracht u te behouden ? Lilith, beminde Lilith !
Gij zult inij niet verlaten ; gij zijt mijn eigendom, het mijne ! Ik
ontstal u aan den dood ; ik onthield u aan God ! Laat den toorn
van hemel en aarde over mij komen ; maar gij z/at wederkeeren
tot mij ik bemin u!'
En zie !
terwijl hij sprak, werd het lichaam, dat hij aan zijn
hart klemde, warm ; het vleesch vulde zich weer aan en hernam
zijne vroegere zachtheid en afronding ; de trekken herkregen
hunne bekoorlijkheid ; het verbleekte haar ontving zijne gewone
rijke tint terug en golfde in gulden draden over de kussens ; de
lippen kleurden zich rood ; de oogleden trilden ; de kleine handen
die zacht beefden als vogelvleugelen, strengelden zich om zijn
hals als met eene liefkoozing, die zijn gansche wezen doordrong
en den storm zijner droefheid even plotseling bedaarde als toen
in de dagen van ouds de Meester op de woedende zee van
Galilea wandelde en tot de golven zeide : ,Vrede, weest stil !"
Maar toch benauwde tot zelfs die kalmte hem ; als een koude
hand op een koortsig voorhoofd gelegd, deed ztj bloed verkleumen op het oogenblik zelf, dat zij zijne smart verzachtte. Hij
gaf zich rekenschap van een gevoel van onherstelbaar verlies en
bovendien wist hij een lafaard te zijn geweest, licharnelijk en
zedelijk een lafaard. Want, in plaats van het Bovennatuurlijke, of
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wat Bovennatuurlijk scheen, rustig en met het uitvorschende
onderzoek van eon geleerde aan to blikken, had hij zich daardoor
laten overweldigen, was hij teruggevlucht tot het schouwspel van
het louter menschelijke, met heel den ijlhoofdigen spoed van een
minnaar en dwaas. Maar dat nam niet weg dat hij zijne Lilith,
zijne eigen Lilith bezat en, haar angstvallig aan het hart drukkende, wendde hij zich ten slotte beyond en vol twijfel om naar
de plek, waar de rozen zich slaperig in hare kristallen vaas
wiegden ; alleen de rozen waren daar thans nog te zien ! De
wondervolle Gevleugelde Glans was verdwenen en de plaats, welke
daardoor verlicht was geweest, scheen door de tegenstelling zeer
donker. De Ziel, het onsterfelijk Ik, was gevloden, het teere
Wezen, dat hlj verlangd had te aanschouwen en welks bestaan
en mogelijkheid hij had willen „bewijzen". En hij, die zijn leven
en arbeid aan het bereiken van dat eene doelwit had gewijd, had
nagelaten de voile oplossing van het mysterie op te vangen, op
het oogenblik zelf dat het hem had kunnen worden verklaard.
Door eigen zwakheid had hij de Ziel verloren ; door eigen kracht
het Lichaam gewonnen, zoo meende hij althans en zijn geest
word geslingerd tusschen zegepraal on leed. Hij gaf zich nog niet
volkom.en rekenschap van hetgeen horn overkomen was — hij
kon zijne gedachten niet bijeen verzamelen, — al wat hij met
zekerheid wist, was dat hij Lilith, warm on levend, in de armen
hield on haar zachten ademtocht tegen zijn wang voelde.
„Liefde is genoeg !" fluisterde hij, het haar kussende, dat in
gouden krulien op zijn borst rustte : „Ontwaak, mijne Lilith !
Ontwaak ! En in onze volkomen vreugde zullen wij alle goden on
engelen tarten !"
Zij be woog zich in zijne omarming; hij boog zich gespannen,
verlangend, vol verwachting over haar heen; hare lan.ge wimpers
trilden on toen, langzaam, heel langzaam, als witte blaadjes die
zich voor de zon openen, gingen de oogleden omhoog, de heerlijke
oogen daaronder vertoonende, oogen die zes lange jaren voor
aardsche dingen gesloten waren geweest, diepe, op starren gelijkende, violet-blauwe oogen, die straalden van de rust on heiligen
glans van onbeschrijfelijke reinheid en vrede, — oogen, die in
hunne vochtige zachtheid heel het verlangen, de hoop, de smeekbede en welsprekende liefde bevatten, welke hij gezien had (of
gemeend to zien) in de raadselachtige oogen der slechts halfzichtbare Ziel ! De ziel blikte inderdaad voor het laatst door hare
aardsche vensters. Had hij dit slechts geweten! Maar hij wist het
niet. Tot eene duizelingwekkende hoogte van verrukking verheven,
even plotseling als hij zoo kort te voren in een afgrond van smart
en vrees was geslingerd, staarde hij in die pasontsloten, wonderbare werelden van sprakelooze uitdrukking met heel den trotsch,
hartstocht, teederheid en verlangen van eon minnaar.
„Ducht niets, Lilith !" zeide hij : „Ik ben het! Ik, wiens stem
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gij beantwoord en gehoorzaamd hebt, ik, uw geliefde en heer! Ik
ben het, die u opeisch, 'Tripe beminde ! Ik, die u beveel uit den
dood tot het leven te ontwaken !"
0! welk een glimlach van verblindende verrukking Verlichtte
haar gelaat ! Het was alsof de zon eensklaps in al haar pracht
van achter een wolk was te voorschijn gekomen, om hare schoonheld op te luisteren met de reinste stralen. Hare kinderlijke
schuldelooze, vragende oogen bleven op El-Rami rusten. Kwijnend
de blanke armen opheffende, strengelde zij die om hem heen, met
een zachte teederheid, die aan medelijden gepaard scheen, en hij,
ten zeerste ontroerd door dat zwijgende blijk van liefde, klom op
tot een hemel van blinde, Whoofdige vervoering. Hij verwachtte
geen woord van haar waartoe zouden woorden dienen ? Haar
stilzwijgen was de volmaakte welsprekendheid van liefde! Al hare
schoonheid was zijn eigendom, het zijne alleen ! Hij had het aldus
gewild en zijn wil had gezegevierd, — de ijzeren wil van een
sterken, wijzen man zonder een God om hem te helpen ! En het
eenige wat hij vreesde was, dat hij sterven mocht door de overmate van zijn eigen triomf en geluk ! . Stil ! . Stil ! . . . Wederom
muziek ! Diezelfde diepe klank als van den wind in de boom en
of het plechtige orgel-akkoord, dat het lied van heengaande koorzangers beeindigt. Het was vreemd, zeer vreemd, maar ofschoon
hij het hoorde, gaf hij er nauwelijks acht op bovenaardsche verschrikkingen konden hem thans niet meer aangrijpen, thans
niet, nu hij Lilith aan het hart klemde en met de oogen hare
schoonheid verslond, lijn voor lijn, tot hij met kloppende polsen
en terwijl elke zenuw in zijn lichaam trilde, het gelaat tot het
hare boog en een langen, brandenden, hartstochtelijken kus op
hare lippen drukte.
Maar op het oogenblik zelf, dat hij dit deed, werd zij woest uit
zijne omhelzing gerukt door eene plotselinge en ontzettende stuiptrekking. Hare tengere gestalte wrong en kronkelde zich met
eene rillende terugdeinzing van sterken doodsstrijd los. Hare kleine
handen grepen nog eenmaal naar de lucht . .. en toen toen, de
korte worsteling over zijnde, vielen hare armen stijf aan hare
zijden neer en wankelde haar geheele lichaam, om daarna zwaar
achterover op de kussens der legerstede te zinken, strak, bleek
en zonder polsslag!
En hij, hij die haar aanblikte met eene versufte, starende uitdrukking, vroeg zich onbestemd af of hij droomde of wel krankzinnig was.
„Wat
wat beduidde deze plotselinge ongesteldheid... deze...
zonderlinge bezwijmingy Welke bittere koude was hare aderen
binnengeslopen ? Welk onverzadigbaar hellevuur verteerde de
zne? Die oogen ... die zoo juist ontsloten, schuldeloos bekoorlijke
oogen van Lilith ... was het mogelijk, kon het waar zijn, dat alle
licht er uit verdwenen was ? Verdwenen, volslagen verdwenen ?
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En wat was dat ondoorschijnende vlies, dat ze begon to bedekken
met eon glazigen sluier van duisternis ? . .. God ! ... God ! . hij
moest ten prooi zijn aan eene vreeselijke nachtmerrie, dacht
hij ! Hij zou zoo aanstonds ontwaken en zien dat deze schijnbare ramp geen werkelijkheid was, slechts de phantastische vrees
van zieke hersenen .
„Het getier en de woede van elementen," jets dat hij zich slechts
verbeeldde, maar ,niet waar was .. . en nu uitte zijn ontzettende
angst zich in eon schorren, gesmoorden kreet.
„Lilith! . Lilithl"
Maar stil, stil ! Was het waariijk Lilith, die hij aldus riep ?
Dat ! Die spookachtige, ingezonken, strakke gedaante, die snel
afzichtelijk word ? Ja, afzichtelijk, met die doffe teekenen van
blauwe ontkleuring reeds hier en daar op de niet langer fluweelachtig schoone huid te voorschijn komende.
Lilith !"
„Lilith ! .
De naam ging verloren in de golven van plechtige muziek, die
voortrolden en trilden op de lucht en de angstwekkende beteekenis
vattende dier bovenaardsche harmonie, nam duizelende
geest haar op as een soort onzichtbare uitdaging.
„Hoe, beste Doodl brooder Dood, zijt gij daar ?" mompelde hij
verwoed, zijn gebalde vuist tegen de lucht schuddende „Zijt gij
hier en zift gij overal ? Neen, wij hebben reeds vroeger in wanhopigen strijd de zwaarden gekruist en . ik overwon ! . En ik
zal andermaal de overwinning behalen ! Blijf van haar af, mededededinger Dood! Lilith behoort mij toe!"
En uit zijn borstzak een fleschje grijpende met de vloeistof,
waarmede hij Lilith zoolang in trance levend had gehouden, spoot
hij deze in hare aderen en liet eenige droppels daarvan tusschen
hare lippen dringen . te vergeefs to vergeefs ! De ademhaling
keerde niet . weder om die zwijgende borst opnieuw in beweging
te brengen geen teeken hoegenaamd van nieuw leven vertoonde
zich, alleen . na verloop van de weinige oogenblikken, die het
levenselixer gewoonlijk noodig had voor zijne uitwerking, gebeurde
er eon zonderling en vreeselijk lets. Overal waar het vocht zich
eon weg had gebaand, kwamen or blaren op het vel en word het
vleesch zwart, alsof het gansche lichaam door eon inwendig vuur
verzengd ware geworden. En met uitpuilende, verwilderde oogen
neerblikkende op deze vernielende uitwerking zijner poging tot
behoud, zag voor het eerst ten voile heel het ontzettende,
de rampzalige ellende in van zijn lot !
Zooals de monnik
„Lilith's Ziel was voor altijd heengegaan,"
van Cyprus zeide, was zij aan hare aardsche woning ontgroeid . . .
haar verbindingsdraad met het lichaam was op geheimzinnige wijze
ten slotte afgesneden on het Lichaam zelf verging tot asch onder
zijne eigen oogen, tot sneller ontbinding bijgestaan door de
electribche macht van zijn eigen geroemd „Levens-elixer ! Het

ontzettend ! . .. Was er geen middel tegen ?
was ontzettend .
Zich bijna blind starende in zijne wanhoop, wierp hij het
fleschje op den grond en vertrapte het in eene opwelling van
machtelooze razernij onder de voeten . .. De aderen van zijn voorhoofd zwollen bijna tot barstens toe op, terwijl het daarheen
dringende bloed hem pijn deed . Hij kon niets verrichten . . .
niets ! Zijne wetenschap baatte hem niet zijn Wil, zijn trotsche,
onwrikbare Wil was „als een net bewogen in den wind ! Ha! ...
de oude, afgezaagde volzin ! Hij was reeds vroeger uitgesproken,
in oude en nieuwe tijden, door domme schepselen, die in Gebed
geloofden. Gebed ! Zou dat schoonheid en levenskracht terug
brengen in dat zwartwordende lijk voor hem ? ... Die onherkenbare, verwelkende lelie, die hij eenmaal Lilith had genoemd ? . . .
Hoe spookachtig zag dat er uit ! . .. Met eene hevige ruling keerde
hij zich af, wendde zich om en .. . ontmoette den ernstigen. liefderijken blik van den geschilderden Christus aan den muur. En
wederom las hij de woorden : „ Wie zegt
dat ik ben ? De letters
dansten voor zijne oogen in lijnen van vuur
er scheen overal
een luid gedruisch te weerklinken als van slaande stoomhamers
en groote kerkklokken — de wereld wentelde zich even duizelingwekkend om hem heen als het rad eener fabriek.
„Ontvoerder van Lilith's Ziel!" prevelde hij tusschen de opeengeklemde tanden: „Wie gij ook zijt, God of duivel, ik zal u uitvinden! Ik zal u vervolgen tot de uiterste einden der groote
oneindigheid ! Ik zal haar nog aan u betwisten, want zij behoort
mij ontegenzeggelijk toe ! Welk recht bezit gij, o ! onbekende
kracht, mij mijne liefde te ontstelen ? Antwoord mij ! Bewijs
Uzelven als God, zooals ik bewijs Mensch to zijn ! Openbaar jets,
0! onverbiddelijke Zwijger ! Doe iets anders dan altijd door, werktuigelijk zonder reden of verklaring, eon vonnis van Leven en
Dood to vellen ! 0, Lilith, trouwelooze Engel ! Zeidet gij niet
dat liefde zoet was ? En kon die liefde u niet weerhouden, hier
bij mij, uw beminde, Lilith ?"
Onwillekeurig en met angstige aarzeling, wendden zijne oogen
zich andermaal naar de legerstede maar nu, nu ... ! Het afgrijselijke van die verwelkende schoonheid, die zich inwendig tot
niet verbrandde, was 'neer dan hij dragen kon . Eon doodelijke
walging greep hem aan en hij wierp met eon hopeloos gebaar
de armen omhoog, als zocht hij het een of ander gordijn neer te
halen, waarmede hij. _ zichzelf en zijne oneindige ellende verbergen kon.
,Verslagen, gedwarsboomd, bespot !" riep hij verwilderd uit :
„Overwonnen dan toch door het Onzienlijke en Onoverwinnelijke!
Overwonnen ! Ik ! . Wie zou dat gedacht hebben ? Hoort mij
aan, aarde en hemel ! Hoort mij aan, 0 ! voortwentelende wereld
van menschelijke Ellende, hoort mij aan ! Want ik heb eene
Waarheid bewezen ! Er is een God ! Een ijverzuchtig God —
'
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ijverzuchtig op de Ziel van Lilith ! Een God, die despotisch, vol
wilskracht en almachtig is eon God van eindelooze en onverbiddelijke rechtvaardigheid. 0 ! God, ik ken u ! Ik erken u ! Ik
heb u ontmoet! Ik ben een deel van u zooals de worm dat is en
gij kunt mij veranderen, maar niet vernietigen! Gij hebt het ergste
gedaan wat Gij doen kondet Gij hebt gestreden tegen Uw eigen
vonk in mij, tot het licht in duisternis en liefde in bitterheid
waren herschapen Gij liet mij geen hulp, geen troost, geen hopen
over; wat blijft er nog meer to verrichten. 0! vreeselijke God van
een millioen Heelallen, wat meer ? Verdwenen — is de Ziel van
Lilith — maar Waarheen ? Waar in het groote Onkenbare zal ik
mijne liefde wedervinden ? . Leer mij dat, o God! ... schenk mij
(lien eenen kleinen leiddraad door .de millioen millioenen ingewikkelde webben van starrenstelsels en ook ik zal mij blindelings
neerwerpen en een Denkbeeldig Goed aanbidden in het zichtbare
en alles overheerschende Kwaad! Ik ook wil rede, hoogmoed,
wijsheid en macht ten offer brengen en als een onwetende worden
ter wille van de Liefde! . Ik wil in het stof kruipen voor een
onbewezen Symbool. van Goddelijkheid, zooals eon wilde in het
stof kruipt voor zijn steenen fetisch
Ik wil zwak zijn, niet
slechts, breng
sterk. Ik wil gebeden stamelen als de kinderen
mij waar Lilith is .. . voer mij tot Lilith
engel Lilith Dierbare
Ach, God! God! Heb medelijden .
Lilith ! , mijne Lilith!
medelijden! ."
Zijne stem brak eensklaps los in eon scherp, luid gegil van
ijlhoofdig gelach, het bloed sprong hem uit den mond, — en met
een blind gebaar der armen, als van iemand, die in dichte duisternis naar licht zoekt, sloeg hij zwaar met het gelaat voorovef en
bewusteloos op de legerstede, waarop het Lichaam, dat hij bemind
had, rustte, beroofd van de Ziel en snel veranderende in afgrijselijke
ontbinding en asch.

HOOFDSTUK XXXVIII.

„Ontwaak, Feraz ! Heden zijn de droomen ten einde en begint het
_Leven !"

Die woorden weerklonken zoo duidelijk in zijne ooren, dat de
half gewekte Feraz zich slaperig op zijne kussens omwendde en
do oogen opsloeg, niets anders verwachtende, of hij zou hem, die
ze gesproken had, in de kamer zien. Maar er beyond zich daar
niemand. Het was vroeg in den morgen vogels waren bezig
op de binnenplaats to tjilpen en eon heldere zonneschijn stroomde
door het venster binnen. Hij had een langen on verkwikkenden
De ziel van Lilith.
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slaap genoten en, overeind gaande zitten in bed, rekte hij zich
uit met een verfrischt gevoel van welzijn, terwijl hij zoeht to
bedenken wat hem den vorigen avond toch op zoo geheimzinnige
wijze met voorgevoelens had benauwd. Al spoedig herinnerde hij
zich de zingende stemmen in de lucht en glimlachte.
„Het is alles mijne verbeeldingskracht, natuurlijk!" zeide hij
luchthartig en, overeind springende, begon hij het frissche, koude
water van zijn ochtendbad to werpen over zijn op gepolijst brons
gelijkende huid, tot al zijne zenuwen van de aangename gewaarwording trilden : „Ik hoor altijd de eene of andere muziek. 1k
geloof dat muziek in de lucht saamgegaard is en zich nu en dan
zooals de regen neerlaat. Waarom niet? Er moot daar omhoog
zulk eon schat van melodie zijn, -- al de liederen van alle vogels
al het gefluister van alle bladeren al het geruisch en gezang der
rivieren, watervallen en oceanen dat alles is in de lucht en
ik geloof dat het somtijds bij stroomen neervalt en de hersenen
van toonkunstenaars zooals Beethoven, Schumann en Wagner
binnendringt."
Vermaakt door zijne eigen phantastische voorstellingen, neuriede
hij sotte voce eon lied, onder het aantrekken zijner gemakkelijke
on schilderachtige kleeding daarna verliet hij zijn vertrek en
begaf hij zich naar de studeerkamer van zip brooder, om, zooals
hij gewoon was to doen, doze in orde to brengen voor den dag.
Zacht en behoedzaam ontsloot hij de dour, omdat El-Rami daar
dikwijls op het harde krijgsmansbed shop, dat eon der hoeken
innam '• maar dien morgen verkeerde alles geheel en al in denzelfden,
toestand als den vorigen avond de boeken on papieren waren
niet aangeroerd en, vreemd genoeg, het kleine heiligdom had eon
ledigen, verlaten aanblik verkregen, als wilde het sprakeloos eene
vrees to kennen geven dat meester voor altijd daaruit verdwenen was. Hoe Feraz dat gevoel verkreeg, wist hij niet to
zeggen maar hij was zich zeer zeker bewust van cone vreemde
bezorgdheid, toen hij stil bleef staan op het oogenblik, dat hij
eon der vensters open zou werpen en de oogen liet varen door
het stille vertrek. Was or jets weggenomen of verplaatst geworden
tijdens den nacht, dat hij zulk eon indruk van volslagen ledigheid
ontving ? Niets — voor zoover hij kon oordeelen daar stond de
ebbenhouten stool van zijn brooder, eon weinig van de schrijftafel
afgekeerd daar waren de groote aard- en hemelbollen daar lagen
de verschillende boekdeelen, welke El-Rami den laatsten tijd geraadpleegd had en, op eon afstand daarvan, lag nu op tafel het
oude perkamenten book, in Arabisch geschreven, dat Feraz vroeger
eons gepoogd had to lezen. Het was open, — cone bijzonderheid,
die Feraz eenigszins verbaasde, want hij kon zich niet herinneren
het den vorigen avond aldus gezien te hebben. Misschien was El-Rami
gedurende den nacht naar beneden gekomen, om or iets in op
te zoeken en had hij het daar bij toeval laten liggen. Feraz gevoelde:
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het meer van nabij te moeten bekijken en, er op toetredende,
leunde hij met de ellebogen op tafel en vestigde de oogen op de
Arabische bladzijde vOOr hem, die in krulletters het opschrift droeg :
„Het Mysterie van den Dood." Op het oogenblik dat hij deze woorden
las, kwam eon fraaie vlinder door het open venster binnenvliegen
en fladderde vroolijk rond om zijn hoofd, totdat hij den bouquet
heliotropen ziende in het glas, waarin Feraz dien den vorigen dag
had geplaatst, hij or vlug heen zweefde en zich nederzette op de geurige,
purperkleurige bloemen en zijne mooie vleugeltjes van geluk trilden.
Werktuigelijk sloeg Feraz zijne vlucht gade ; daarna wendde hij
den blik af en bleef deze andermaal rusten op de door den tijd
verbleekte letters voor hem : „Het Mysterie van den Dood" en de
dicht op elkander staande regelen met den wijsvinger volgende,
ontcijferde hij al spoedig dit gedeelte : „Het Mysterie van den Dood.
Dit is in waarheid volstrekt geen mysterie, zooals de onwetende
gelooven, maar alleen eene opheldering van vele ingewikkelde
zaken. Wanneer het lichaam sterft, of wel, om het met meer
betrouwbare juistheid uit te drukken, wanneer het lichaam zich
oplost in de levende organismen, waaruit de aarde is samengesteld,
geschiedt dit omdat de Ziel haar sterfelijk omhulsel is ontgroeid
en zijne pijnlijke engte niet langer kan verdragen. Wij spreken
geringschattend van de bejaarden, omdat zij ons door hun stilzwijgen en onbekwaamheid tot wereldsche bezigheden, dwaas en
van eene kregelige zwakte voorkomen ! Men zou zich integendeel
moeten herinneren, dat het onzinnig is te klagen over het broken
van den huls als het koren rijp is. In den ouderdom is de ziel
aardsche dingen moede en or onverschillig voor geworden en
ergert zij zich over haar lastig omhulsel. Zij heeft de genoegens
der aarde uitgeput en is boven aardsche behoeften gestegen ; zij
hunkert naar breeder bewegingen. Wanneer dit bereikt wordt,
valt de huls af, komt het graan to voorschijn — is de Ziel bevrijd ; en heel de Natuur leert ons deze les. •Dit proces „dood" en
eon „mysterie" to noemen, is wederom to vervallen in de dwaling
van barbaarsche eeuwen ; — want zoodra de Ziel geen gebruik
meer kan maken van het Lichaam, zijt gij niet bij machte haar
to weerhouden ; gij vermoogt hare vleugelen niet te kortwieken ;
gij kunt hare natuur niet versmoren, — en Eeuwig zijnde, eischt
zij de Eeuwigheid."
„Dat alles is volkomen waar," mompelde FOraz : „zoo waar als
elke mogelijke waarheid en toch willen de menschen dit, niet
aannemen of verstaan. Alle godsdiensten, ale predikers, alle
leeraren schijnen hen tot niets te dienen en zij gaan voort veel
meer in den dood dan in het leven to gelooven. Welk eene treurige
en dwaze wereld is doze toch! Altijd maakt men plannen voor
zichzelf en nooit voor God, en men keert zich alleen tot God bij
dreigend gevaar, evenals eon lafhartige schooljongen, die zegt
berouw to hebben omdat hij vreest slaag te zullen krijgen."
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Hij sloeg plotseling de oogen van het book op, gevoelende dat
iemand hem aanstaarde en werkelijk, op den drempel stond Zaroba.
Haar verwelkt gelaat droeg eene bezorgde uitdrukking en zij hield
waarschuwend den vinger op.
„Stil!" zeide zij fluisterend : „Geen gedruisch ! Waar is El-Wami?"
Feraz antwoordde met een gebaar, aanduidende, dat hij nog
boven was, bezig met zijne geheimzinnige „proefneming".
Zaroba trad langzaam de kamer binnen en zette zich neder op
den eersten stoel den beste.
„Mijn geest is verontrust; ik heb droomen gehad — zulke droomen !
Heel den nacht heb ik mij om en omgewenteld, mijn hoofd klopt
hier," en zij klemde de beide handen tegen het voorhoofd : „en
mijn hart, mijn hart lijdt pijn ! Ik zag vreemde, in wit gekleede
wezens, — spookachtige gezichten nit het verleden staarden muj
aan ; mijne doode kinderen hebben mij geliefkoosd ; mijn doode
echtgenoot kuste mij op de lippen ; het was een ijskoude k us, die
mij tot in merg en been verkleumde. Wat voorspelt dat alles?
Geen goeds, geen goeds, maar kwaad! In mijne hersenen is een
klank, als de klank der vlugge voeten van den wervelwind, die
den dood brengt aan de zonen der woestijn en die klank zegt :
„Droefheid! Droefheid!" telkens weder: „Droefheid!"
Zij strengelde zuchtend de handen om de knieOn en wiegde
zich op en neer, alsof zij pijn leed. Feraz stond haar weemoedig
en met eene uiterst bezorgde uitdrukking aan te blikken. Hare
woorden deden hem smartelijk aan ; hare houding zelfs deed aan
rampen denken. Het zonlicht, dat hare gebogen gestalte bescheen,
flikkerde op de zilveren banden om hare bruine armen en wierp
heldere vlekken op hare ruwe, grijze lokken ; hare zwarte oogen
waren bijna verborgen onder hunne vermoeide, neergeslagen leden
en, toen zij ophield met mompelen, bewogen hare lippen zich
nog, alsof zij innerlijk de eene of andere sombere bezwering prevelde. Ongeduldig tegen haar wordende, hij wist niet waarom,
begon de jonge man langzaam door het vertrek op en neer te
loopen ; hare doofheid ontsloeg hem van de verplichting haar toe
te spreken en hij gevoelde voor het oogenblik geen lust zich met
naar te onderhouden door het gewone middel van schrift. En
terwijl hij dus op en neer ging, bleef zij hare wiegende beweging voortzetten en keek hem twijfelachtig van onder de stoppelige
grijze wenkbrauwen na.
„Het is gevaarlijk werk zich tegen de goden te verzetten,"
begon zij ten slotte weer : „In de oude tijden waren zij wraakgierig,
en zouden zij veranderd zijn, omdat wij nieuwe tij den
beleven ? Neen, neen ! De aard van een man moge zich wijzigen
onder den loop zijner hartstochten ; maar de aard van een God!
Wie zal dien anders maken dan wat hij van den aanvang is
geweest? Wreed, wreed zijn de wegen der goden, als zij gedwarsboomd worden; er ligt geen erbarming in de blinde oogen van
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het Noodlot! Het Lot to tarten is to vragen dat de bliksemschicht
zal nederdalen on u verpletteren, tegen de goden op to staan
is even good alsof de hand van een zuigeling zou pogen het
Heelal op to heffen. Hob ik den Meester, den wijzen en hoogmoedigen Zaranos, niet gesmeekt zich to onderwerpen on
niet in verzet to komen ? Zoo waar als God leeft, zeg ik : laten wij
ons buigen waar wij kunnen, als de slaven die wij zijn, want in
onderwerping alleen ligt veiligheid!"
Feraz hoorde haar met toenemende ergernis aan ; wat behoefde
zij tot hem te komen met al doze zwaarmoedige taal, dacht
hij ontstemd. Hij leunde ver uit het venster en kook naar de
leelijke huizen van het kleine plein, naar de van root overdekte
boomen ; de huismusschen, die over den weg trippelden en onder
elkander twistten ; de karren van leveranciers, die, telkens op de
deuren hunner verschillende klanten toerenden of weer in galop
wegrolden, op hunne gewone ergerlijk dolle wijze en hij poogde
er zich rekenschap van to geven, dat hij zich waarlijk in het
drukke, practische London beyond en niet, zooals voor het oogenblik waarschijnlijker scheen, in de eon of andere grot van eene
Oostersche wildernis, luisterende naar eene oude toovenares, die
rampen voorspelde. Hij hoorde juist eene naburige klok negen uur
slaan on trok haastig zijn hoofd weer naar binnen. Zich van zijne welsprekende vingers bedienende, om zich verstaanbaar to maken,
vroeg hij zwijgend aan Zaroba of zij thans naar boven zou gaan,
of wel van plan was to wachten tot El-Rami zelf beneden zou
komen ?
Zij hield op met op on neer wiegen en stond half van haar
stool op — daarop aarzelende.
Ik hob nooit to voren gewacht," zeide zij : „en waarom niet ?
Omdat de stem van den Meester mij uit mijn diepsten slaap
wakker riep en, als eon vurige vinger, die op mijn brein zou zijn
gelegd, eischten zijne gedachten alleen, dat ik mij tot hem zou
begeven. Maar heden morgen heeft geen dergelijke stem geroepen,
goon zulk eon brandende aanraking mijne zintuigen gewekt ; hoe
zou ik dan weten wat ik doen moot ? Zal hij niet boos zijn, als
ik mij ongeroepen tot hem begeef ? En zijn toorn werkt als eon
gif in mijn blood ! . maar toch . . . het is laat . .. en zijn stilzwijgen is vreemd."
Zij wachtte, de hand verdrietig over de oogen strijkende ; daarna
stond zij, blijkbaar tot eon besluit gekomen, op.
„Ik zal gehoorzamen aan de stemmen, die mij dat toefluisteren,"
sprak zij met eene zekere vorstelijke gelatenheid on ernst : „de
stemmen, die mijn hart : „Droefheid ! Droefheid !" en nog eena
„Droefheid !" toeroepen. Zoo de smart moot komen, dan welkom
de smart ! Men kan de Schikgodinnen niet weerstreven. Ik zal naar
boven gaan en de boodschap der lucht verwezenlijkt zien ; want;
de lucht draagt onziebtbare tongen in zich om, die niet liegen
”
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Met langzamen tred liep zij de kamer door en, gehoor gevende
aan eene plotselinge opwelling, sprong Feraz op haar toe met den
uitroep „Zaroba, blijf !" Zich daarop herinnerende dat zij geen
woord kon verstaan, bedwong hij zich en trad ter zijde om haar
door to laten, eene uitdrukking aannemende van onverschillligheid,
Welke hij geenszins gevoelde. Hij was inderdaad zwaarmoedig
on onrustig gestemd de opgewektheid, waarmede hij uit zijn
slaap ontwaakt was, had plaats gemaakt voor diepe neerslachtigheid en hij wist niet te zeggen wat hem deerde.
„Ontwaak, Feraz ! Heden eindigen de droomen en vangt het leven
aan !" Zoo luidden de vreemde woorden, het eerste wat hij dien
morgen bij het ontwaken had gehoord, en hij vroeg zich vrij
bedroefd af wat zij konden beteekenen ? Zoo zijne droomen werkelijk moesten eindigen, zou dat hem smartelijk zijn en, indien
het leven, zooals de stervelingen over het algemeen dat leefden,
voor hem beginnen moest, zou dat hem nog pijnlijker vallen.
Onthutst en bezorgd, begon hij het ontbijt gereed te maken,
hopende door bezigheid zijne gedachten af te leiden en het
ellendig gevoel van onbestemden angst te verdrijven, dat hem
benauwde en, ofschoon hij bij zichzelven zeide hoe dwaas en
onredelijk het was, steeds door nog toenam. Plotseling weergalmde or eon kreet door het huis, die zijn blood bijna tot ijs
-deed stollen, een woeste, wanhopige kreet vol zielsangst. Hij herhaalde zich met doordringende heftigheid en Feraz, wiens hart
onstuimig klopte, was met eon enkelen ademloozen sprong de
kamer door en rondo naar boven, waar hij Zaroba tegenkwam,
'die in vertwijfeling de armen omhoog wierp on zich als eene
waanzinnige op de borst sloeg.
7, Lilith !" hijgde zij : „Lilith is verdwenen .4 verdwenen ! . .. en
El-Rami is dood !"
-

HOOFDSTUK XXXIX.
De van schrik overmeesterde vrouw ter zijde duwende, rukte
Feraz de fluweelen gordijnen ter zijde en drong, voor de tweede
maal in zijn leven, de geheimzinnige kaTner binnen. Eenmaal in
het fraaie vertrek gekomen, zoo rijk aan purperkleur on gloed,
bleef hij stilstaan alsof hij door eene plotselinge verlamming getroffen ware; elk der aderen van zijn lichaam klopte van ontzetting. Het was waar ! Waar dat Lilith zich niet langer daar
beyond! Dit was het eerste verbazende feit, dat zich met vreeselijke
overredingskracht aan zijn duizelenden en ontstelden geest opdrong
wat hij vervolgens zag, was de gestalte zijns broeders, die roerloos
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bij de ledige rustbank neOrgeknield lag. Heel zacht loopende en
beproevende zijne ontroering te bedaren, trad Feraz nader bij en,
de armen om El-Rami's schouders slaande, poogde hij hem op te
helpen maar al zijne moeite werkte niets uit op die gebogen en
strakke gedaante. Andermaal de oogen keerende naar de ivoorkleurige witheid der satijnen legerstede, waarop het jonge meisje
zoolang had gerust, zag hij met schrik en verbazing den duidelijken indruk van haar lichaam, aangeduid en uitgehold in
diepe bochten en lijnen, welke op hunne beurt wederom aangegeven werden door een spoor van fijn, grijsachtig, wit stof,
als gezeefde asch. Het spoor dezer poederachtige materie volgende, onderscheidde hij nog duidelijker den indruk harer verdwenen gestalte en, over heel het lichaam bevend, vroeg hij zich
af : Kon dat — dat stot — alles zijn — alles wat overbleef. .
van Lilith ? . . . Welk somber treurspel was daar gedurende den
nacht afgespeeld ? Welke afgrijselijke ramp was haar overkomen
en ook hem, zijn dierbaren broeder, dien hij andermaal uit zijne
knielende houding poogde op te heffen, maar te vergeefs. Zaroba
stond rillend naast hem, jammerende, toeblikkende en zich de
handen wringende, tot Feraz, met oogen zonder tranen maar van
wanhoop vervuld, inziende dat zijne eigen krachten te kort schoten,
haar, door middel van een hartstochtelijk gebaar, beval hem bij
to staan. Zij gehoorzaamde onder hevig beven en met vereende
inspanning slaagden zij er ten laatste in El-Wami van den vloer
op te tillen en hem in een stoel te leggen, waar Feraz zijne
handen wreef, zijn voorhoofd baadde en alle denkbare middelen
aanwendde, om weer leven in hem te brengen. Klopte zijn hart
nog ? Ja, zwak en onregelmatig en eindelijk ontsnapten er ook een
paar flauwe, hijgende snikken aan de benauwde borst.
„Gode zij dank !" prevelde Feraz : „Wat ook voorgevallen zij,
hij leeft ! Gode zij dank, hij leeft ! Als hij hersteld is, zal hij mij
alles mededeelen er kunnen thans geen geheimen meer zijn
tusschen hem en mij."
En hij hervatte zijne vlugge, behoedzame zorgen, terwij1 Zaroba
nog altijd handenwringend kreunde en vertwijfelend op de ledige
legerstede tuurde, waar de schoone Lilith gedurende zes lange
jaren hare uren en dagen in slaap had doorgebracht. Zij ook zag
de kleine hoopjes en vorens van wit stof op de kussens en het
laken en hare zwakke ledematen sidderden van zulk een angst,
dat zij zich nauwelijks staande kon houden.
„De goden hebben haar weggenomen fluisterde zij zacht tusschen
de bleeke lippen : „De goden zijn gewroken ! Wanneer hebben zij
ooit ontferming getoond ? Zij hebben hun eigendom opgevorderd
met den ademtocht en het vuur van den bliksem en het stof eener
jonkvrouwelijke schoonheid is niet meer dan het stof eener bloom!
De vreeselijke, ontzagwekkende goden zijn gewroken ... ten
laatste . ten laatste !"
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En op den vloer neerzinkende, kromp zij in een en trok hare
gele draperieen over het hoofd, volgens het Oostersch gebruik
ontroostbaar leed uit te drukken. Zij bedekte haar oud gelaat tot
zelfs voor het daglicht.
Feraz sloeg in het geheel geen acht op haar ; al zijne opmerkzaamheid was gewijd aan het zorgen voor zijn broeder, wiens
groote zwarte oogen zich thans eensklaps ontsloten en hem,
evenals de oogen van een blinde, met. onbestemde uitdrukking
aanstaarden. Eene hevige rifling doorliep zijn lichaam ; hij keek
verbaasd naar zijne eigen handen, toen Feraz die zachtjes drukte
en wreef en blikte het gansche vertrek rond met half vragende
verwondering. Daarop wendde zijn rondzwervende blik zich weder
tot Feraz en het onbestemde van zijne uitdrukking werd door
eene zekere blijde welwillendheid verzacht ; zijne lippen ontsloten
zich tot een glimlachje ; maar hij zeide niets.
„Zijt gij beter,
mijn broeder ?" fluisterde Feraz liefderijk,
bevend en bijna weenend van den omvang zijner teedere bezorgdheld, terwijl hij zijn eigen lichaam aldus plaatste, dat het den
zieke beletten zou te spoedig Lilith's ledige rustbank en de
bedekte, neergehurkte gestalte der oude Zaroba daarnaast in het
oog te krijgen : „Hebt gij geen pijn . gevoelt gij u niet lijdend ?"
gaf voor het oogenblik geen antwoord, hij zag Feraz
vriendelijk, maar vragend en uitvorschend aan. Thans fronste hij
even de donkere wenkbrauwen, als poogde hij een verwarde reeks
gedachten aaneen te schakelen ; daarop maakte htj een kort gebaar
van afmatting en onverschilligheid.
„Gij zult het mij vergeven, hoop ik," zeide hij daarop met
meelijwekkende hoffelijkheid : „uw naam is mil ontgaan. Ik geloof
U eenmaal ontmoet te hebben, maar kan mij niet herinneren
waar."
Het hart van den armen Feraz stond stil. Een zware snik welde
in zijn keel op. Maar hij drong dien moedig terug. Hij wilde of
mocht niet toegeven aan den vreeselijken angst, die als vorst door
zijn warm, jong bloed begon te kruipen.
„Kunt gij u Feraz niet herinneren ?" sprak hij zacht „Uw eigen
Feraz Uw jongen broeder, wiens leven, hoop, vreugde, arbeid,
alles wat waarde heeft op aarde, gij toch zijt?" Zijne stem begaf
hem en zijne zelfbeheersching dreigde hem te verlaten.
zag hem met ernstige verbazing aan.
„Gij zijt zeer goed !" prevelde hij, met een zwakken, beleefden
wenk van de hand : overschat mijne arme macht. lk ben blij
U van dienst te zijn geweest, heel blij !"
Hier bleef hij steken ; zijn hoofd zonk voorover op de borst en
zijne oogen vielen dicht.
„El-Rami!" riep Feraz, terwijl heete tranen zich een weg baanden
tusschen zijne oogleden door : 0! mijn dierbare broeder! „Hebt gij
dan geen enkele gedachte voor mij ?"
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El-Rami opende de oogen en staarde hem aan ; toen glimlachte hij.
„Geen gedachte?" herhaalde hij : ,0! gij vergist u! Ik heb veel
nagedacht, waarlijk zeer veel, over vele dingen. Niet over u
misschien; maar ik ken u dan ook niet. Gij zegt Feraz te heeten ;
dat is zoo vreemd; het is volstrekt geen algemeene naam. Ik heb
slechts eon Feraz gekend ; hij was mijn broeder, of scheen dat
een tijdlang te zijn ; maar ik vond later uit, stil ! kom dichter
bij ! ..." en zijne stem daalde tot eene fluistering: „dat hij geen
sterveling was, maar een engel, — de engel van eene Ster. De
Ster kende hem beter dan ik dat deed."
Feraz wendde het hoofd al; de tranen rolden hem over het
gelaat hij kon niet spreken. Hij zag de bittere waarheid in het
fijne, overspannen mechanisme van het verstand zijns broeders,
'
was bezweken onder overmate van smart en wanhoop. Die schitterende, fiere, schrandere, koele en uitdagende geest was volkomen
geschokt en verward en nutteloos geworden, misschien voor altijd.
El-Rami scheen zich echter op vluchtige wijze rekenschap te
geven van het verdriet van Feraz, want hij strekte eene bevende
hand uit en trok het gelaat zijns broeders met vriendelijk medelijden naar zich toe.
„Tranen ?" vroeg hij op verbaasden toon : „Waarom zoudt gij
weenen ? Er is niets om over te weenen God is zeer goed."
En met inspanning rees hij overeind uit den leuningstoel, waarin
hij had gezeten en blikte, eenmaal recht staande, om zich heen.
Zijn oog viel aanstonds op de vaas met rozen aan het voeteneind
der rustbank en hij begon hevig te beven. Feraz greep hem bij
den arm en hij scheen daardoor verschrikt en bevreesd.
„Zij beloofde . . . zij beloofde !" sprak hij op onsamenhangende,
verwarde wijze : „en gij moogt niet tusschenbeide treden gij moet
mij laten doen wat zij beveelt : Zie naar mij uit waar de rozen
zijn daar zal ik staan en wachten !" Dat zeide zij, — en zij zal
wachten en ik zal uitzien, want het is zeker dat zij woord zal
houden, — geen engel vergeet ooit. Gij moogt mij niet tegenhouden ik moet waken en bidden gij moet mij helpen, mij niet
weerbouden. Ik zal sterven, zoo gij mij niet laat doen wat zij
vraagt gij kunt u niet voorstellen hoe zoet hare stem is; zij
spreekt mij toe en vertelt mij van zulke wonderbare dingen,
dingen te sehoon om ze te kunnen gelooven maar toch zijn zij
waar. Ik weet zoo goed wat ik te doen heb een werk dat volbracht moet worden zult gij mij niet weerhouden ?"
„Neen, neen !" zeide Feraz, zelf van zielsangst vervuld, maar
toch bereid alles te zeggen, waarmede hij de bevende ontroering
van zijn broeder bedaren kon : „Neen, neen! Men zal u niets in
den weg leggen. Ik zal u bijstaan, met u waken, — ik zal bidden . ."
andermaal brak de arme jongeling bijna als een vrouw in
snikken los.
„Ja!" zeide El-Rami, zich vol vuur aan dat woord vastgrijpende:
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„Gij zult bidden .. . en dat zal ik ook doen ; dat is goed, — dat
is wat ik behoef, — het gebed, zegt men, trekt heel den hemel
neOr tot de aarde. Het is zonderling, maar toch waar! Weet gij,"
voegde hij er bij, terwij1 er voor eon oogenblik een zwakke vonk
van verstand in zijne rondzwervende oogen opflikkerde : „Lilith is
hier niet! Niet hier, niet daarginds . . . Zij is Alom!"
Zijn gelaat word overtogen door eene vreeselijke bleekheid, die
het bijna de kleurlooze tint des doods verleende en, ontsteld, wierp
Feraz met kracht en vastberadenheid een zijner armen om hem
heen. Maar El-Rami kromp ineen en rude en bedekte de oogen,
als zocht hij zich to beschermen tegen de woede van een wervelwind.
„Alom !" kreunde hij : „In de bloemen, de boomen, den wind,
het geruisch der zee, de stilte van den nacht, het langzame doorbroken van den dageraad, — in al doze dingen is de Ziel van
Lilith. Schoone, onverdelgbare, vreeselijke Lilith Zij doordringt de
wereld, zij vervult de atmosfeer, zij vormt en ontvormt zich naar
welgevallen ; zij zweeft, of vliegt, of slaapt al naar zij verkiest ;
in gestalte eon wolk ; in glans eon regenboog! Zij is de geest van
God in de doorschijnende gedaante van eon engel, nooit dezelfde,
maar voor altijd onsterfelijk. Zij zweeft omhoog ; zij versmelt als
eon novel in het grooto Ongeziene ! En ik — ik — ik zal haar
nooit vinden, nooit herkenpen, nooit zien, nooit, nooit weder !"
De wanhopige toon, waarop hij doze woorden uitte, drong Feraz
tot diep in het hart ; maar hij mocht niet aan zijne eigene aandoening toegeven.
„Kom, El-Rami !" zeide hij zeer zacht : „Blijf hier niet ; kom
met mij mode. Gij ztjt zwak, bun op mijn arm ; gij moot beproevon uwe krachten to herwinnen ; bedenk dat gij work to volbrengen hebt."
,Dat is waar, heel waar!" antwoordde El-Rami, zich vermannende :
„Ja, gij hebt gelijk, or is veel to doen. Niets is zoo moeielijk als
geduld. Geheel alleen gelaten to worden en geduldig to zijn, valt
heel hard ; maar ik zal komen, ik zal komen."
Hij liet toe dat men hem naar de dour geleidde ; maar daar
gekomen, bleef hij eensklaps stilstaan en, rondblikkende, blikte
hij rechtstreeks naar de ledige legerstede, die Lilith zoolang on
op zoo vorstelijke wijze had gedragen. Eon plotselinge razernij
scheen zich van hem meester to maken ; zijne oogen schitterden
onheilspellend, iets als cone innerlijke woede verwrong zijne
trekken en hij omklemde den schouder van zijn brooder met eon
greep zoo hard als staal.
„Rozen en lelien on goud !" mompelde hij met gezwollen tong :
„Ze waren alle hier, die teere schatten, die fijne nietigheden
waarvan God de vrouw schept ! Rozen voor het gelaat, lelien
voor den boezem, goud voor het haar ! — Rozen, lelien en goud!
Zij waren mijn eigendom ; maar ik heb ze alle verbrand ! Ik heb
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de rozen en lelien verbrand en het eoud gesmolten ! Stof ! —
stof en asch ! Maar het stof is Lilith niet ! Neen ! het is alleen
het stof van de rozen, het stof van de 'ellen, het stof van goud.
Rozen, lelien en goud ! Zij zijn zoo bekoorlijk en schoon voor het
oog, dat men ze bijna zou beschouwen als echt van gehalte ;
maar het zijn Schaduwen ! Schaduwen, die verdwijnen als men
ze aanraakt, schaduwen die altijd vluchten, wanneer wij ze het
liefst zouden beschouwen !"
Hij eindigde met eon diepen, rillenden zucht en, daarop Feraz
loslatende, begon hij haastig de kamer uit to strompelen, op de
wijze van iemand, die in eon dichten mist zijn pad bijster is en
niet zien kan waarheen hij loopt. Feraz haastte zich hem bij to
staan en te ondersteunen, wat hem deed opblikken met eene
hartroerende en glimlachende dankbaarheid.
„Gij zijt zeer good voor mij," zeide hij met eene zachte hoffelijkheid, die in zijn toestand bijzonder treffend was : „Ik had
gedacht nooit eenigen steun te zullen behoeven ; maar ik vergiste mij, ik vergiste mij geheel en al en het is vriendelijk van
U mij to helpen. Mijn oogen zijn wat beneveld ; er was te veel
licht te midden van de rozen . , en ik vind deze plaats bijzonder
donker ; daardoor ben ik een weinig verward hier," en hij streek
met een bezorgd gebaar de hand over het voorhoofd en zag Feraz
verlangend aan, als wilde hij hem om eene verklaring zijner
verschijnselen vragen.
„Ja, ja," mompelde Feraz bedarend : „Gij moot afgemat zijn ;
daarom moot wat gaan rusten en daarna zult gij u weer stork
en gezond . voelen. Haast u niet ; leun op mij," en hij leidde de
bevende gestalte zijns broeders behoedzaam de trappen af ; trede
voor trede, terwijl hij zich vol droefheid afvroeg of dat de trotsche
El-Rami zijn kon, die zich als eon zwakke oude man, bevreesd
zich te bewegen, aan hem vastklemde ? 0 ! welk een schipbreukeling had hij voor zich ! Welk eene verandering had or hier
plaats gegrepen gedurende de enkele uren van den vervlogen
nacht ! En telkens opnieuw roes de noodlottige vraag bij hem op,
om hem te kwellen. Wat was er geworden van Lilith ? Dat zij
verdwenen was bed goon twijfel moor en hij had eenige vermoedens omtrent de ontzettende waarheid geput uit de wartaal
van zijn broeder. Hij herinnerde zich, dat horn vroeger
had verklaard dat Lilith dood was, voor zooverre dat haar
lichaam betrof en slechts sch4nbaar in leven word gehouden
door kunstmiddelen. Hij kon zich zonder moeite voorstellen,
dat doze kunstmiddelen ten slotte hunne macht zouden verliezen . . . en dat daarna het schoone lichaam van het meisje tot
de ontbinding zou overgaan, welke reeds lang geleden zijn lot
zou zijn geweest, indien men de Natuur had laten begaan. Dat
alles kon hij onbestemd veronderstellen ; maar de ware aard en
bedoeling der „proefneming" zijns broeders waren zoozeer voor
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hem verborgen gehouden, dat het niet waarschijnlijk was, dat hij
ooit alles zou begrijpen wat er voorgevallen was en dit maakte
dat geheimzinnig verdwijnen hem als een afgrijselijk
zinsbedrog voorkwam — het kon niet ztjn !" herhaalde hij telkens
opnieuw bij zichzelven toch was het zoo !
Lich met langzame, voorzichtige schreden voortbewegende,
slaagde hij er eindelijk in El-Rami zijn eigen studeerkamer binnen
te voeren, benieuwd of de aanblik der welbekende voorwerpen,
waaraan hij dagelijks gevvoon was geweest, hem zou leiden tot
een zedelijk begrip zijner omgeving. Hij wachtte gespannen af,
terwijl zijn broeder stil bleef staan, licht rillende en, met lustelooze oogen, waarin geen uitdrukking van herkenning kwam,
door het vertrek rondblikkende.
Ten slotte zeide El-Rami, met zoowel afgematte als kregelige stem :
„Gti zult mij toch niet alleen laten, hoop ik ? Ik ben zoo zwak
en bejaard en heb u geen kwaad gedaan ik zie niet in waarom
gij mij aan mijn lot zoudt overlaten. Gij zoudt mij genoegen doen,
als gij nog een poosje bij mij wildet blijven, omdat alles voor het
oogenblik zoo vreemd voor mij is ik twijfel er niet aan of ik zal
er na verloop van tijd wel aan gewoon raken. Misschien weet gij
nog niet dat ik een groot aantal eeuwen wenschte te leven — en
mijn wensch werd vervuld ik heb langer geleefd dan eenig sterveling, vooral nadat zij mij verliet, — nu begin ik oud te worden
en ben ik gauw vermoeid. Ik ken deze plaats volstrekt niet is
het eene W-ereld of wel een Droom ?"
Bij deze vraag, kwam het Feraz voor, dat hij, als een zilveren
klaroen, die door de stilte weerschalde, de geheimzinnige stem
opving, welke hem dien morgen had gewekt met de woorden :

„Ontwaak, Feraz ! Heden eindigen de droomen en rangt het leven
aan !"
Hij verstond en boog gelaten het hoofd hij wist thans
wat het hem aldus aangekondigde „leven" beteekende het sloot
het offer in van al zijne dichterlijke neigingen, zijne muziek en
zijne phantastische visioenen vol geluk, — een volslagen verloochenen van zichzelf en eigen wenschen, ter wille van zijn broeder.
Zijn broeder, die hem eenmaal onbeperkt had overheerscht, zou
thans door hem geleid worden. De eens van zelfvertrouwen vervulde, hoogmoedige El-Rami zou in alles afhankelijk zijn van
hetzelfde wezen, dat nog gisteren zijn slaaf was geweest en Feraz,
die ootmoedig in dezen ommekeer van omstandigheden de Goddelijke Vergeldingswet las, beantwoordde de klagende vraag zijns
broeders : „Is het eene Wereld of wel een Droom ?" met mannelijke teederheid.
„Het is eene Wereld," zeide hij : „Geen Droom, dierbare El-Rami,
maar eene Werkelijkheid. Het is een schoone tuin, toebehoorende
aan God en de dingen van God," hij bleef wachten, ziende dat
El-Rami tevreden glimlachte en met het hoofd knikte als vernam
hij liefelijke muziek.
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Daarop ging hij vastberaden voort : „Een tuin, waarin onsterfelijke geesten ronddolen, voor een tijdlang door eigen wil verbannen, tot zij ten voile de waarde en schoonheid beseffen van de
hoogere streken, die zij versmaadden. Verstaat gij mij, 0 ! lieve,
vereerde broeder? Begrilpt gij? Niemand heeft zijn vaderland zoo
innig lief als hij, die het voor een tijdlang heeft veriaten, en het
is slechts voor een tijd, een korten, korten tijd," en: .diep geroerd
door zijn verdriet zoowel als door zijne gehechtheid, greep en kuste
FOraz de handen van zijn broeder : „en al de schoonheid, welke
wij, bier op deze mooie, kleine wereld aanschouwen, is bestemd
ons te herinneren aan de grootere schoonheid daarginds. Wij zien .
als het ware, in een kleinen spiegel, die in uitnemend miniatuur,
den aanblik des Hemels weerkaatst ! Zie !" en hij wees naar den
schitterenden gloed van zonneschijn, die door het venster binnen stroomde en de geheele kamer verlichtte : „Daar is de kleine afbeelding van het grootere Licht daarboven en in dat kleine licht
groeien de bloemen, wordt de oogst rijp, ontluiken de boomen,
zingen de vogels en verheugen zich alle levende schepselen, maar
in het andere Grootere Licht leeft God en hebben engglen lief en
hebben zij hun woning," hier brak Feraz plotseling af, zich afvragende of hij het wagen zou de woorden te uiten, welke hem
onwillekeurig op de lippen kwamen, terwijl El-Rasa-1i hem aanstaarde met groote, wijdgeopende, verlangende oogen, als die van
een kind, dat naar een tooversprookje luistert.
„Ja, ja! En verder ?" vroeg hij ongeduldig : ,Het is goed nieuws,
dat gij mij daar brengt de engelen hebben lief, zegt gib en God
leeft, — ja ! vertel mil nog meer . nog meer !"
„Alle engelen hebben lief en wonen in dat Grootere Licht,"
hernam Feraz zacht en op vasten toon : „En daar ook is Lilith,
de schoone, onsterfelijke, trouwe .."
„Dat is waar !" riep El-Rami met een snikkenden kreet : „Dat
is waar ! . . . Zij is daar, zij beloofde — en ik 2a1 weten . . . Ik
zal dan toch weten waar haar te vinden, want zij zeide het mij
duidelijk : „Zie naar mij uit waar de rozen zijn daar zal ik staan
en wachten."
RU wankelde en scheen op het punt te vallen maar toen Feraz
hem wilde ondersteunen, schudde hij het hoofd en, bevend
wijzende naar den amberkleurigen zonnestraal, die zich op den
grond uitgoot, mompelde hij:
„In, het licht ! Ik verkeer geheel in het duister, — voer mij nit
de duisternis naar het licht."
En Feraz geleidde hem naar de plek waar hij zijn wilde en deed
hem plaats nemen in zijn eigen stoel in de voile morgenzon, die als
gesmolten lood om hem heen golfde en lief koozend zijn wit haar,
zijn donker gelaat, dat in zijne bleekheid als uit brons gesneden
scheen en zijne zwarte, meelijwekkende, ronddolende oogen bestraalde. Een vlinder kwam op hem toe fladderen in den glinste-
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renden regen van zonnestralen, dezelfde die een uur te voren was
binnengevlogen en zich neer had gezet op de heliotropen, welke
het midden der tafel versierden.
oogen vielen op hem en hij sloeg zijn luchtig heen
en weer zweven met vergenoegden, maar toch onbestemden glimlach gade. Daarop strekte hi.1 de handen uit in het gulden licht
en, ze omhoog heffende, vouwde hij ze samen en sloot de oogen.
„Onze Vader !" fluisterde hij : „Die in den hemelen zijt !
Geheiligd worde Uw Naam !"
Feraz, die waakzaam over hem gebogen stond, ving de woorden
op, toen zij heel zacht gefluisterd werden hij greep ook de handen
vast, toen deze machteloos uit hare smeekende houding terugzonken en legde ze behoedzaam neer, waarna hij op nieuw met
gespannen aandacht toeluisterde, terwij1 de tranen van medelijden
aan zijne wimpers parelden.
„Onze Vader !" nog eenmaal gleed die welbekende aanroeping
van verwantschap met het Goddelijke op de lucht voort als een
verwijderde zucht daarop volgde het geluid eener regelmatige en
rustige ademhaling de Natuur had over het oververmoeide brein
haar balsem van gezegende vergetelheid uitgeworpen en, evenals
een afgemat kind, sliep de trotsche El-Rami in.

HOOFDSTUK XL.
Intusschen heerschte daarboven, in de kamer welke aan Lilith
had toebehoord, de stilte eener diepe troosteloosheid. De vrouw
Zaroba lag daar nog gedoken, neergehurkt op den vloer, slechts een
hoop gele draperien, het hoofd bedekt, de trekken verborgen. Nu
en dan werd zij aangegrepen door eene hevige siddering maar
voor het overige gaf zij geen teeken van leven. De uren verstreken
zij wist van niets, zij dacht aan niets zij was versuft van ellende
en eene groote, onoverwinnelijke vrees. Het kwam haar verwilderden, van duister bijgeloof vervulden, meer dan heidenschen
geest voor alsof de een of andere schrikwekkende, wrekende engel
in den nacht was nedergedaald en haar schoon pleegkind weggerukt had, louter uit nijd en ijverzucht, opdat zij niet ontwaken
zou tot de vreugde van het aardsche leven en liefde. Zij had
altijd de vaste overtuiging gekoesterd, dat het voornaamste en
machtigste kenmerk van het Goddelijk karakter (en van het
menschelijke eveneens) ijverzucht was en zij was daarom van
oordeel dat alle vrouwelijke kinderen, aanstonds na hunne geboorte, opgedragen moesten worden aan de vredegodin Analtis.
Analtis was eene nuttige en inschikkelijke godheid, die in de dagen
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van ouds eene onbeperkte macht bezat alle dingen rein te maken.
Eene vrouw mocht vijftig minnaars hebben en toch zou niemand
het wagen haar van ontucht te beschuldigen, indien zij eene
„dochter" of „priesteres" van AnaIts was. Zij mocht zich schuldig
hebben gemaakt aan de talrijkste zedelijke misgrepen, toch werd zij
beschouwd als de kuischte der maagde, zoo AnaIlls hare beschermster en rneesteres was. Dientengevolge was, in Zaroba's oogen,
Anaitis de ware schutspatrones der liefde zij heiligde de vreugden
der minnende harten en ontnam hun alle aanklacht van zonde en
keer op keer had de arme, onwetende, heidensche oude vrouw
heimelijk de bescherming dezer bijna vergeten godin over de heilige
jonkvrouw Lilith afgeroepen. En thans thans vroeg zij zich bevend
af, of zij daarmede jets misdaan had ? ... Meer dan naar lets anders op
aarde, had zij verlangd dat El-Rami, de „wijze man," die met luchtige
uitdrukking met hartstocht spotte, met de woeste vergoding van een
minnaar het schoone wezen zou lief krijgen, dat zoo geheel en
al in zijne macht was. Op hare halfwilde, domino wijze had zij
gemeend, dat zulk eon uitslag der lange, zesjarige „proefneming"
slechts geluk kon aanbrengen, zoowel aan den man als aan het
meisje en zij spaarde geen moeite, om to pogen het vonkje van
eenvoudige belangstelling, door El-Rami voor zijn „sujet" gekoesterd, aan to wakkeren tot de vlam van het vuur eons aanbidders.
Met dat doel voor oogen, had zij Feraz tot de in trance verzonken
Lilith gebracht, opdat als hij dit vernam, de vlijmende
pijn van die voortdurende drijfveer : jaloezie, mocht gevoelen
daartoe ook had zij ales gezegd wat zij gewaagd had hem toe te
voegen over liefde on haar allesoverwinnenden aard en thans,
-juist nu haar lang gevoede wensch op het punt scheen vervuld
te worden, had de eene of andere geduchte Onzienlijke Macht zich
tusschen die beiden geworpen on Lilith vernietigd met het vuur
van toorn en wrake — althans het was aldus dat zij de zaak
beschouwde. Het slapende meisje was haar dierbaar geworden
het was onmogelijk goon liefde toe to dragon aan zulk eon beeld
van schuldelooze, betooverende, ideale schoonheid on zij had eon
gevoel alsof haar hart opengescheurd ware geworden en als had
eene wreede en driftige hand or zijn kern uitgerukt. Zij wist nog
niets van het lot, dat zelf had getroffen want, geen
klank van menschelijke stemmen kunnende opvangen, had zij
slechts als door eon novel gezien, dat hij door zijn jongen broeder
de kamer was uit geleid on er ziek, hopeloos on zwak uitzag.
Wat zij het duidelijkste on met de grootste bitterheid besefte,
was het felt van Lilith's verlies, Lilith's klaarblijkelijke vernietiging.
Dit was onloochenbaar, dit was onherstelbaar en zij dacht or aan
tot hare oude hersenen brandden als van eon inwendig, verzengend vuur en haar dun blood in us scheen veranderd.
„Wie heeft het gedaan ?" prevelde zij : „Wie heeft haar opgevorderd ? Het moot de Christus gin de koude, stille, bleeke
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Christus, met Zijne bloedende handen en wenkende oogen ! Hij
is een nieuwe God. Hij heeft geroepen en Lilith gehoorzaamde !
Zonder liefde, zonder leven, zonder lets anders dan het leliegewaad van ongekreukte heiligheid, - dat is het wat de bleeke
Christus zoekt en Hij heeft het hier gevonden ; hier, bij dat
kind, dat den sloop sliep van schuldelooze onwetendheid ; hier,
waar geen gedachte van hartstocht ooit binnendrong tenzij
ik haar uitademde, of zij misschien door hem, El-Rami gekoesterd
werd. 0 ! welk een witte bloem voor den Christus in den Hemel
is Lilith ! Welk een tak vol knoppen en bloemen ! . . . Ach, wreede,
koude, nieuwe goden der aarde ! Hoe lang zal hunne droevige
regeering voortduren ? Wie brengt de wijze oude goden terug : de
goden uit vroegeren tijd ; de goden die beminden en niet beschaamd
waren ; de goden van vroolijkheid en leven en gezondheid ? Zij
zouden mij Lilith hebben gelaten ; zij zouden hebben gezegd :
„Ziet hoe arm en oud deze vrouw is ; zij verloor alles wat zij
bezat ; laat ons haar het kind doen behouden, dat haar dierbaar
is, al behoort het haar ook niet toe maar ons ; wij zijn de groote
goden, maar wij zijn barmhartig !" 0, Lilith, Lilith ! Kind van de
zon en de lucht en dochter van den sloop ! Dat ik slechts om
mocht zijn gekomen in uwe plaats ! Had ik slechts mogen overgaan tot de duisternis en gij gespaard mogen blijven voor het licht !"
Aldus jammerde en weeklaagde ztj voort, met bedekt gelaat en
rillende leden en zij wist niet hoelang zij op die wijze ineengedoken was gebleven, ofschoon heel de morgen was verstreken en
de middag begonnen was. Ten laatste schrikte zij op door de aanraking van eene zachte, maar vaste hand op haar schouders en,
langzaam haar verwrongen on angstige gelaatstrekken ontblootende, ontmoette zij den bedroefden bilk van Feraz, die haar
aanzag. Met een sprakeloozen, ernstigen wenk gebood hij haar op
te staan. Zij gehoorzaam de, maar zoo zwak en bevend, dat hij
hoar hielp en naar een stoel geleidde, waar zij zich op nederzette,
nog van hoofd tot voeten rillende van vrees en de diepste ellende.
Daarop nam hij een griffel en schreef op de lei, welke zijn broeder
gewoon was geweest te gebruiken :
„Een groot leed is over ons gekomen. Het heeft God behaagd
het verstand van den dierbaren El-Rami zoozeer te benevelen, dat
hij ons niet meer herkent en niet weet waar hij zich bevindt.
De wijze is onnoozel gemaakt en de wereld komt hem voor zooals
zij een kind toeschijnt, dat nog alles in zijn leven heeft te leeren.
Wij moeten deze beproeving aannemen als den Wil des Allerhoogsten en onzen eigen wil daarnaar voegen, geloovende dat de eindbedoeling daarvan tot het Hoogste Goed is. Maar voor zijn tot
hiertoe gevoerd leven bestaat El-Rami niet meer ; het verstand,
dat tot heden zijne daden leidde, is weg."
Langzaam en met vermoeide, pijnlijke oogen, las Zaroba deze
woorden ; zij vatte volkomen hunne strekking en beteekenis en
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toch uitte zij geen lettergreep ; haar gevoel scheen verdoofd of
verlamd. Zij was niet verbaasd en ternauwernood aangedaan. Was
krankzinnig ? In hare oogen was hij dat altijd geweest,
had hij geleden aan den waanzin, geboren uit schrikwekkende
kennis en macht. Thans krankzinnig te wezen beduidde niets ;
Lilith's verlies was ruimschoots voldoende tot verlies van zijn
verstand. Volgens haar oordeel kon niets erger zijn dan Lilith te
hebben bemind en verloren ; waartoe zou het dienen nieuwe kreten
en uitroepen van jammer te slaken ? Alles was voorbij, — alles
ten einde, zoover het haar, Zaroba, betrof. Zij bleef dan ook
sprakeloos zitten ; haar grootsch, oud gelaat was strak als brons
en droeg eene uitdrukking van strenge onderwerping, als het
gelaat van iemand, die onwankelbaar meer rampen van de bliksemschichten van het lot verwacht.
Feraz blikte vol medelijden op haar neer en schreef opnieuw :
„Goede Zaroba, ik weet hoezeer gij lijdt. G-a rusten en beproef
te slapen. Begeef u heden niet tot El Rami. Het is beter dat ik
alleen met hem blijf. Hij is volkomen vreedzaam en gelukkig ;
gelukkiger in waarheid dan hij ooit was. Hij heeft zooveel te
leeren, zegt hij, en is heel voldaan. Heden moeten wij alleen
blijven met onze droefheid ; morgen zullen wij in staat zijn duidelijker in te zien wat wij te doen hebben."
Zaroba zeide nog altijd niets. Maar zij stond thans wankelend
op en liep op Lilith's legerstede toe. Daar gekomen, wees zij, met
een welsprekend tragisch gebaar van de uiterste vertwijfeling, op
de grijswitte asch, welke verspreid lag in die zoo ontzettend veelbeteekenende indrukken op het satijnen laken en kussen. Rillend
sloot Feraz eene seconde de oogen. Toen hij ze weder opende,
zag hij tegenover zich de ontsluierde schilderij „Christus en Zijne
leerjongeren." Hij herinnerde zich die zeer goed ; El-Rami had
haar lang geleden gekocht uit de overgebleven schatten van een
oud, afgebroken klooster en het kunstvoorwerp was niet alleen
een schilderstuk, maar eon reliquieenkast. Hij trad er haastig op
toe en tastte naar de geheime veer, die hij wist dat daar zijn
moest. Zoodra hij haar vond en er op drukte, gleed het geheele
doek ter zijde als een deur op hare hengels en zag men dat daarachter een kistje van Gothischen vorm was, gevoerd met goud en
in welks bodem ook een klein stukje hout was gevat, dat
verondersteld werd een fragment van het „Ware Kruis" te zijn.
Er beyond zich niets anders in het kistje en, het open latende,
wendde Feraz zich naar Zaroba, die hem met doffe, nauwelijks
ziende oogen gadesloeg.
„Gaar deze heilige asch bijeen," schreef hij wederctm op de lei :
„en leg haar in deze gouden bergplaats ; het is eene gewijde plek
voor zulke heilige overblijfselen. zou dit wenschen, dat
weet ik, indien hij nog lets begrijpen of verlangen kon, — en
waarheen wij ook gaan mogen, zal de schilderij ons vergezellen ;
•
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want eenmaal misschien zal hij zich herinneren . en vragen .."
Hij had de kracht niet meer te schrijven en stond daar van
droefheid vervuld en worstelend tegen zijn eigene ontroering.
„De Christus eischt alles!" mompelde Zaroba afgemat, tot hare
oude onderwerp terugkeerende : „De gekruisigde Christus Hij
moet alles hebben : de ziel, het lichaam, het leven, de liefde, tot
zelfs de asch der dooden ; Hij wil alles bezitten, alles .!"
Feraz ving hare woorden op en zijn griffel nogmaals opnemende,
schreef hij haastig:
„Gij hebt gelijk ; Christus eischte Lilith op. Hij had het recht
haar op te vorderen, want op deze aarde behooren wij alien Hem
toe. Hij gar Zijn eigen leven, om ons tot Zijn eigendom te maken.
Laat ons God danken, dat wij aldus opgevorderd worden want
bij Christus zijn alle dingen wel."
Daarop wendde hij zich onmiddellijk af en liet haar alleen aan
hare taak over, — eene taak, die zij onder gekreun en beven
volbracht, tot elk spoor der teere asch, even fijn als het stof van
bloemen, veilig en eerbiedig was neergelegd in zijne bergplaats
van zuiver goud. Vreemd genoeg, een enkele, duidelijk zichtbare
reliquie der lichamelijke schoonheid van de verdwenen Lilith was
op de eene of andere wijze voor vernietiging gespaard gebleven ;
het was een lange, fraai golvende haarlok, die als een verdwaalde
zonnestraal op het glanzende satijn der kussens lag te trillen.
Over dezen mooien, amberkleurigen krul bukte de oude Zaroba zich
vol verlangen, er op starende tot hare tranen, de langzame, bitter
brandende tranen van den ouderdom, er op nedervielen. Zij hunkerde
er naar dien lok voor zichzelve te nemen, hem te dragon aan
haar eigen hart, hem te kussen en lief te hebben als ware hij
een levend, gevoelend iets geweest ; maar de gedachte aan
deed haar trouw zegevieren en teeder hief zij den golvenden,
glansrijken, zachten zijden krul op en legde hem bij de asch in
het ouderwetsche reliquieen-kistje. Alles was thans volbracht en
zij sloot de schilderij weer, die, eenmaal dicht zijnde, geen spoor
van eenige opening vertoonde.
Lilith was inderdaad verdwenen ; er bleef thans geen enkel
zichtbaar blijk over van het feit, dat zij ooit had bestaan. En in
de oogen van de van smart vervulde Zaroba, scheen het gelaat en do
gestalte van den Christus, zooals Hij daar afgebeeld was op do
reliquieenkast waar zij op staarde, een plotselingen triomf en
majesteit te verkrijgen, die zoowel indruk op haar maakten als
haar ontzag inboezemden. Zij las de woorden : „Wie zegt gij dat
ik ben ?" en huiverde ; deze „nieuwe God", met Zijn stillen glimlach en van droefheid getuigende waardigheid, bezat meer verschrikkingen voor haar dan een der oude heidensche godheden.
„Ik kan niet! Ik kan niet !" fluisterde zij zwak : „Ik kan u niet
in mijn hart opnemen, kouden Christus ; ik kan niet gelooven, dat
het goed is de doornen van eeuwigdurende smart te dragen ! Gil
;
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biedt geen vreugde aan de bedroefde en afgematte wereld men
moot zijne liefste hoop ten offer brengen men moet het kruis
dragon en weenen ter wille van de zonden van alle schepselen,
om aannemelijk to zijn in Uwe oogen ! Ik ben oud, maar ik
behoud de herinneringen aan vreugde ik zou niet alle geluk when
uitgewischt hebben uit de arme menschenlevens. Ik zou ze vervuld willen zien van vroolijkheid ik zou ze willen laten beminnen
waar zij dat verkozen, zuiveren wijn drinken on zich verheugen
in den ademtocht der Natuur. Ik zou willen dat zij feestvierden
in het zonlicht en , dansten onder de stralen der maan en zich
omkransten met de bloemen van woud en velden, on gebronsd
en krachtig on mannelijk en edelmoedig on vrij werden — vrij
als de lucht! Ik zou willen dat hunne harten hoog opsprongen
van levensgenot, niet dat zij braken onder het zoeken naar dingen,
die zij nooit kunnen verkrijgen. Ach neon, koude Christus! Ik
kan u niet liefhebben ! Onder de aanraking Uwer bloedende hand
bevriest de wereld als eon verhongerende vogel in een sneeuwstorm
worden de menschenharten zwak en droevig en waartoe dient dat.
0 ! Vorst der Smarte, al zijne levensdagen in treurnis door to
brengen ter wille van de hoop op eon Hemel, die niet komt ! 0!
Lilith, kind der zon, waar zijt gij ? Waar ? Nooit de vreugden der
liefde to hebben gekend nimmer den waren polsslag des levens
to hebben gevoeld nooit to hebben gebeefd onder de omhelzing van een minnaar . ach, Lilith, Lilith ! Lai de Hemel u
schadeloos stellen voor zulk eon gemis? Nooit, nooit, nooit !
Goon God, ook al ware Hij al de goden der wereld in Eon, kan
ooit iets anders dan eon verlaten Eden schenken aan de eenzame
ziel zonder liefde !"
Op dergelijke wijze prevelde en jammerde zij den ganschen dag
voort, zonder de kamer to verlaten, die Lilith's vertrek had geheeten. Nu en dan bewoog zij zich met langzame, rustelooze
schreden op on neer, somtijds verlangende blikken werpende op
de ledige rustbank, met de onbestemde hoop, ddt Lilith er wellicht even plotseling op zou wederkeeren als zij haar ontvlucht
was, — en nu on dan stilstaande bij de vaas met rozen en hare
nog geurige, maar snel verwelkende bloemen aanrakende. De tijd
verliep, zonder dat zij er eene enkele maal aan dacht lets to
nuttigen of to gaan zien hoe haar meester, El-Rami, het maakte.
Zijn verstand was gevloden, dat begreep zij duidelijk genoeg
on op hare eigenaardige, zonderlinge wijze, bracht zij doze plotselinge duisternis van zijn geest in verband met het even plotselinge verdwijnen van Lilith. En zij vreesde zijn gelaat to
aanschouwen.
Hoe de uren omkropen wist zij niet to zeggen maar van
lieverlede begonnen hare leden hevig pijn to doen en zij legde
zich op den vloer neer om to rusten. Zij verzonk in eene zware
verdooving van bewusteloosheid en toen zij ontwaakte, was het
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geheel donker in het vertrek. Zij stond op, stijf en koud, en
ontstelde ; zij tastte ow zich heen met de handen ; het kwam
haar versuften geest voor, dat zij zich geheel alleen in de eene of
andere begraafgrot der woestijn beyond. Hare lippen waren droog,
haar hoofd duizelde en zij strompelde rond, in den blinde naar haar
weg voelende, tot zij de fluweelen portiere aanraakte, welke de kamer
van het kleine voorvertrek scheidde en haar in koortsachtige haast
ter zijde rukkende, wankelde zij daar doorheen en naar buiten
op het portaal, waar het licht was. De trap was vOOr haar ; het
gas in het voorhuis opgestoken en de woning zag or geheel en al
uit zooals altijd ; maar toch kon zij in het minst niet beseffen
waar zij zich beyond. Onduidelijke beelden zweefden haar voor
den geest ; vreemde geluiden klonken in hare ooren en zij herinnerde zich alleen vaag als ware hij iemand geweest, van
wien zij lang geleden, in een droom, had vernomen. Boven aan
de trap blijvende stilstaan, poogde zij hare afgedwaalde gedachten
bijeen to verzamelen ; maar zij gevoelde zich ziek en duizelig en
haar eerste instinct was open lucht to zoeken. Zich aan de leuning
vastklemmende, strompelde zij langzaam de trap af en bereikte
de voordeur en, na behoedzaam een oogenblik aan den knop gemorreld to hebben, slaagde zij or in hem om to draaien en de
straat op to gaan. De dour had een automatische veer en sloot
zich onmiddellijk en bijna zonder gedruisch weer achter haar ;
maar Feraz, die bij zijn broeder in de studeerkamer zat, meende
eon licht geluid te hooren en liep naar het voorhuis, om te zien
wat het was. Alles rustig vindende, leidde hij er uit af zich vergist te hebben en keerde hij terug naar zijn post aan de zijde
van El-Rami, die bijna den geheelen dag gesluimerd had, slechts
nu en dan ontwakende, om gedwee het uit soep en vvijn bestaande
voedsel aan to nemen, dat Feraz gereed maakte en hem gaf, ten
einde zijne krachten op to houden. Hij was volkomen rustig en
sprak bij oogenblikken geheel samenhangend over eenvoudige
dingen, zooals de bloemen op tafel, de lamp, de boeken en andere
gewone nietigheden. Aileen zijne eigene lichaamszwakte scheen
hem een weinig te kwellen ; maar wanneer Feraz hem verzekerde,
dat hij spoedig sterk zou zijn, glimlachte hij en sluimerde, naar
alien schijn voldaan, weder vreedzaam in. Gedurende den avond,
echter, word hij wat ongedurig en nu beproefde Feraz welke uitworking muziek op hem zou hebben. Op de piano toetredende,
speelde hij zachte, droomerige melodieen ; maar terwijl hij dat
deed, werd hij aangegrepen door een zonderling gevoel van gemis ;
hij bezat de techniek der kunst, maar de wonderbaar teere muziek
zijner verbeelding was verdwenen ! Zijne oogen vulden zich met
tranen ; hij wist wat hij verloren had ; de biding van den raadselachtigen invloed zijns broeders was hem ontnomen, en met een
zekeren angst zag hij in, dat veel van zijne dichterlijke gave
eveneens verdwijnen zou. Hij moest zich herinneren niet natuurl*,
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als een dichter of toonkunstenaar geboren te zijn poezie en
muziek waren El-Rami's toovergeschenken aan hem geweest, de
heerlijke, gelukkige neiging zijns geestes was te danken geweest
aan den dagelijkschen invloed en heerschappij van zijn broeder.
Hij zou nog de gewoonte en oefening der Kunst behouden, maar
wat Genie was geweest zou voortaan eenvoudig Talent zijn, —
niet meer, — en toch welk een verschil tusschen beide ! Dat nam
niet weg, dat zijne aanraking der hem zoo welbekende ivoren
toetsen zeer teer en liefelijk was en toen hij, niet meer durvende
vertrouwen op zijn eigen macht van improvisatie, een der zachtste
en mooiste der Noorsche volksliederen van Grieg speelde, voelde
hij zich meer dan getroost door de uitdrukking van genoegen,
welke El-Rami's gelaat verhelderde en den bilk van verrukking
en vrede, die zijne meelijwekkende, donkere oogen verzachtte.
„Zij is heel mooi, — die muziek !" rnompelde hij : ,Het is het
liefelijk geluid, dat de madeliefjes onder het groeien maken."
En hij leunde achterover in zijn stoel en maakte zich gereed
te rusten, terwijl FOraz zacht voortspeelde en tevens in bezorgde
gedachten verdiept was. Het was waar, inderdaad waar, dat voor
hem de droomen voorbij waren en het leven was begonnen! Wat
moest hij doen ? . . . Hoe moest hil hun dagelijksch brood verdienen hoe zou hij zichzelf en zijn broeder onderhouden ? Het liefst
zou hij zich onmiddellijk naar het klooster op Cyprus hebben
begeven, waar hij vroeger als gast had vertoefd het was een
rustig, vreedzaam oord hij zou de broeders verzoeken hen op te
nemen want hijzelf verafschuwde het denkbeeld van een leven
in de wereld het boezemde hem in alle opzichten afkeer in en
El-Rami's zielsziekte zou afzondering vorderen. En terwij1 hij aldus
in vragen omtrent de toekomst verdiept zat, werd er luid aan de
voordeur geklopt. Hij haastte zich te gaan zien wie er was, —
en een bode overhandigde hem een aan hemzelf gericht telegram.
Het kwam van de plaats zelve waaraan hij dacht, afgezonden door
den Overste der Orde en luidde als volgt :
„Wij weten alles. Het is God's wil. Breng El-Rami herwaarts, —
oils huis staat open voor u beiden."
Hij slaakte een gesmoorden uitroep van dankbaarheid, zich
gelijktijdig verbaasd afvragende hoe het zijn kon dat zij, de verafwonende Broeders „alles wisten !" Het was onverklaarbaar I Hij
dacht aan den wonderbaren man, dien hij de „Meester" noemde
en van wien men zeide dat hij „wijs was met de wijsheid der
engelen." Feraz herinnerde zich, dat men hem de macht toeschreef,
door snelle en bovennatuurlijke middelen berichten te ontvangen
waar hij dat verkoos. Dat dit in het onderhavige geval geschied was,
leed geen twijfel en Feraz bleef stilstaan met het telegram in de hand,
vervuld van eon onbestemd gevoel van eerbiedige vrees zoowel
als van erkentelijkheid, tevens nadenkend over het schitterend
visioen, dat hij gehad had van de „heerlijkheid der engelen in
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het Zuiden" ; engelen wachtende op Lilith den nacht waarin zij
verdwenen was.
Eensklaps ontsloot El-Rami de vermoeide oogen en zag hij hem aan.
„Wat is er ?" vroeg hij op zwakken toon : „Waarom hield de
muziek op ?"
Feraz naderde zijn stoel en knielde bij hem neder.
„Gij zult haar opnieuw hooren," zeide hij zacht: „maar gij moet
thans slapen en sterk worden ; want wij zullen spoedig op reis
gaan — eene verre, mooie reis ."
„Ja, ik weet, dat is heel ver."
„Naar den hemel ?" vroeg
Feraz zuchtte.
Neen, niet naar den hemel," antwoordde hij : „Nog niet. Wij
zullen den weg daarheen later vinden. Maar in afwachting begeven
wij ons naar een oord waar vruchten en bloemen zijn en de zon
heel helder en warm is. Gij wilt mij immers vergezellen,
Er zijn daar vrienden, die blij zullen zijn u te zien."
Ik bezit geen vrienden," zeide
klagend : „tenzij gij er
,2
een zijt. Ik weet niet of ik u als een vriend kan beschouwen; ik
hoop het, maar ik ben er niet zeker van. Gij hebt het gelaat van
eon engel en de engelen zijn niet altijd even vriendelijk voor mij
geweest. Maar ik zal u vergezellen waarheen gij wilt. Is het eon
oord op doze aarde, of op eene andere ster ?"
„Hier op aarde," gaf Feraz ten antwoord : „Een rustig plekje
hier op aarde."
„0 !" en El Rami zuchtte diep „Ik wilde dat het op eene andere
wereld ware geweest. Er zijn zoovele millioenen werelden ; het
schijnt eene dwaze tijdverspilling to lang op doze to blijven."
RU sloot opnieuw de oogen en Feraz liet hem met rust, tot,
ziende dat het laat was geworden, hij hem overhaalde zich op zijn
eigen bed uit to strekken, wat hij deed met de beminnelijke gedweeheid van eon kind. Feraz zelf bleef, half opzittende, half
achterover geleund in eon stool naast hem, den heelen nacht bij
hem waken, als eon trouwe hond bij zijn meester en, zoozeer was
hij vervuld van bezorgdheid en teedere opmerkzaamheid voor
zijn brooder, dat hij zich ternauwernood Zaroba herinnerde en,
toen hij dat deed, gevoelde hij zich overtuigd, dat ook zij zich
ter ruste had gelegd en poogde in den slaap het bed van dien
dag to vergeten.

HOOFDSTUK
Zaroba had inderdaad hare smarten vergeten ; maar niet in den
slaap, zooals FOraz hoopte en zich voorstelde. Hij vermoedde
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weinig, dat zij zich niet langer beyond onder het dak, dat haar
gedurende zoovele jaren had beschut hij kon onmogelijk raden,
dat zij geheel alleen rondzwierf door het doolhof van Londen's
straten, een doolhof, haar nagenoeg geheel onbekend, aangezien
zij bijna nooit buitenshuis was geweest, sedert haar uit
het Oosten had overgebracht. Wel is waar had zij nu en dan
gewandeld op het kleine plein tegenover hunne woning en door
enkele der aangrenzende straten, eens of tweernaal zelfs door
Sloane Street, maar niet verder want het zien der voortsnellende,
duwende, drukke menigten mannen en vrouwen verwarde haar.
Zij had zich geen rekenschap gegeven van wat zij deed, toen zij
dien nacht uit was gegaan en, toen de huisdeur zich onhoorbaar achter haar sloot, gevoelde zij zich ietwat verschrikt en
begon haar eene gewaarwording van groote verlatenheid te
benauwen. Maar de frissche lucht, die haar in het gelaat woei,
was verkwikkend en als balsem zij hielp haar gevoel van
onwelzijn, het duizelen van haar hoofd te verdrijven en zij begon
voort to zwerven, zonder te weten of er zich om te bekommeren
waar zij heenging, hoofdzakelijk aangespoord door den sterken
drang, dien zij gevoelde naar beweging, ruimte, vrijheid. Het was
haar voorgekomen als werd zij verstikt en levend begraven in de
duisternis en eenzaamheid, welke thans in Lilith's kamer heerschte.
Hier buiten, in de open lucht, was zij vrij, kon zij gemakkelijker
adem halen. En zoo liep zij voort, bijna zonder te zien de lieden,
die zij ontmoette, schenen haar slechts gewone schaduwen toe.
Haar zeldzaam gewaad trok nu en dan de aandacht van eon
voorbijganger maar haar donker, woest gelaat on flikkerende
oogen schrikten al degenen af, die nieuwsgierig genoeg hadden
kunnen ztjn om haar staande to houden en to ondervragen. Zij
doolde op good geluk af, rnaar veilig, door het woelige gedrang,
als eon verwelkt blad op de vleugelen van den storm. Haar geest
was versuft van bed on vrees on langdurig vasten doch nu on
dan, onder het voortgaan, glimlachte zij on scheen zij, gelukkig.
De smart was zoo diep in haar doorgedrongen, dat zij de kern
zelf en het centrum der verbeeldingskracht had bereikt on haar
tot onbeStemde uitingen van valsche vreugde opzweepte. Door de
toovermuziek van zinsbegoocheling misleid, geloofde zij dan ook
wederom huiswaarts to zijn gekeerd in haar geboorteland Egypte.
Zij meende te zwerven in de woestijn de steenen kwamen haren
voeten warm voor on zij zag ze aan voor het brandende zand,
en, toen zij, na langdurig en schijnbaar eindeloos ronddolen, zich
tegenover Nelson's kolom op het Trafalgar-plein beyond, staarde
zij met verbaasden schrik naar de vier groote leeuwen.
„Het is de poort eener stad," mompelde zij : „en op dit uur
slapen de wachters. 1k zal verder gaan, nog verder or moot water
in de nabijheid zijn,, anders zou or goon stad zijn gebouwd."
De verkwikkende invloed der open lucht had haar eene zekere
,
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mate van lichaamskracht weergegeven en zij liep met minder
zwakken tred door. Ook verkreeg zij een vaag bewustzijn van het
felt, dat er tal van menschen om haar been waren en zij trok de
amberkleurige draperieen diehter over het hoofd. Het was een
prachtige avond ; de maan was vol en schitterend en honderden
vermaakzoekers bewogen zich her- en derwaarts ; er was ook het
geratel en gedruisch van het rijtuigverkeer der stad ; maar men
moet zich herinneren dat Zaroba hiervan niets hoorde. Evenmin
zag zij duidelijk lets van hetgeen er om haar been voorviel ; want
hare oogen waren beneveld en de doffe vervvarring in haar brein
duurde voort. Zij wandelde als in een droom ; zij voelde zelf een
droom te doorleven ; de beelden van El-Rami, van de verloren
Lilith, den mooien jongen Feraz waren uit haar geheugen gewischt
en zij leefde in de vroege herinneringen van Jang vervlogen dagen ;
dagen van jeugd en hoop en liefde en beloften. Niemand legde
haar lets in den weg ; de Londenaars zijn zoo gewoon aan het
zien van vreemdelingen in vreemde kleederdraeht, dat, zoolang
dezen zich schijnbaar vreedzaam voortbewegen, zij vrij worden
gelaten dat te doen in elk costuum dat zij verkiezen, als het slechts
behoorlijk is, zonder bijzonder de aandacht te trekken, behalve
van enkele kleine, oneerbiedige straatjongens. En zelfs de persoonlijke en ruwe opmerkingen dezer ongeManierde jeugd vermogen
de waardigheid van een Turk met zijn fez niet te verstoren en
brengen evenmin de hemelsche bedaardheid van een Chinees op
zijne pantoffels van streek. Zaroba zag er buitendien niet zoo
geheel en al ongewoon uit ; met haar gee] loshangend gewaacl en
de zilveren armbanden, geleek zij slechts op een der aya,h8 uit het
Oosten overgebracht met de kinderen van Britsch-Indische moeders
en zij kon ongestoord haar weg vervolgen, gelukkig doof voor al
de geluiden om haar been en bijna blind voor het steeds afwisselende, menschelijke tafereel der drukke straten.
„De poorten der stad." mompelde zij voort: „zij zijn gesloten
en de wachters slapen. Er moet water in de nabijheid zijn, — eene
rivier of eene plek met bronwellen, waar de karavanen blijven
uitrusten."
Nu en dan bracht de glans der lichten in de straten haar in
verwarring en dan stond zij stil en streek met de handen over
de oogen ; maar deze aarzeling duurde slechts eene minuut en
andermaal hervatte zij haar doelloozen tocht. De weg verbreedde
zich vOOr haar uit, de gebouwen werden hooger, statiger en indrukwekkender en eensklaps kreeg zij datgene, waar zi_j naar
verlangd had, in het oog, — het geglinster van water, dat zich in
het maanlicht zilver tintte.
Zij had de Theemskade bereikt en een zueht van voldoening
ontsnapte haar, toen zij de vochtige kilheid van den van de rivier
komenden wind tegen haar brandend voorhoofd aan voelde blazen.
De frissche koelte en de stilte deden haar weldadig aan ; er liepen
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bier weinig menschen rond en onwillekeurig vertraagde zij den
tred en glimlachte, toen zij het donkere gelaat naar den helderen,
rustigen hemel ophief. Zij was uitgeput en vermoeid, haar hoofd
duizeldc van gebrek aan voedsel maar zij was zich daarvan evenmin bewust als een koortslijder zich rekenschap geeft van zijn
eigen Wen. Zij liep thans met vaste schreden, zonder haast, maar
met den plechtigen, vorstelijken tred, bijzonder eigen aan de
vrouwen van haar type en ras ; hare trekken waren volkomen
rustig en hare oogen zeer helder. En thans blikte zij voortdurend
naar de rivier en zag een tijdlang niets anders dan hare gerimpelde en door de maan verlichte oppervlakte.
„Ze hebben de riethalmen afgesneden," sprak zij zacht en fluisterend : „en de hooge palmboomen zijn weg ; maar de rivier blijft
altijd dezelfde; haar kunnen zij niet veranderen. Niets kan den
Nijlgod onttronen, of zijn slaap te midden der lelien, tot aan het
pad van den zonsondergang, verstoren. Hier zal ik mijn beminde
wederzien ; hier aan den oever van den Nij1 ; maar toch is
het zonderling en wreed, dat zij de riethalmen af hebben
gesneden. Ik herinner mij hoe zacht zij ruischten en zich
kronkelden zooals de blangetjes, die in het gouden zand leefden,
— ja ! en de palm boomen waren hoog, zOO hoog, dat hunne
vederachtige kruinen aan de sterren schenen te reiken. Het was
Egypte toen, — en is het niet Egypte nu ? Ja — zeker — zeker
is het Egypte ! Maar het is veranderd, veranderd, alles is veranderd behalve liefde alleen ! Liefde is dezelfde voor altijd en het
hart klopt getrouw op de eene zoete mat. Ja, wij zullen elkander
ontmoeten, mijn beminde en ik, en wij zullen elkander vertellen
hoe lang de tijd ons toescheen sedert wij gisteren van elkander
gingen. Gisteren pas ! — en het schijnt eene eeuw, een lange,
lange eeuw van smart en vrees ; maar de uren zijn verstreken en
het wachten is voorbij .."
Zij zweeg plotseling en stond op eens stil ; de Obelisk verrees
voor haar. Scherp en donker uitkomende tegen de schitterende
lucht, troonde de Cleopatra-Naald daar plechtig, scheen haar top
naar een groep sterren boven zich te wijzen. Er lag lets in haar
spookachtigen en dreigenden aanblik, dat een zonderlingen indruk
op Zaroba's afwijkend verstand maakte. Zij staarde er naar met
verlangende, wijdgeopende oogen.
„Ter eere van de nagedachtenis van helden!" sprak ztj fluisterend,
met een klein, trotsch gebaar van de hand : „Tot roem van de
Dooden ! Hulde aan de groote goden en de gekroonde koningen !
Hulde en getuigenis tegenover de wereld van wat Geweest Is!
De rivier zal een tong verkrijgen : het woelige zand zal het verhaal bewaren, opdat niemand vergete wat Was ! Want de dingen
die Zijn zullen vergaan door hunne zwakheid ; maar de dingen
die Waren zullen, krachtig zijnde, voor altijd voortduren ! Hier,
zoo waar God leeft, is de ontmoetingsplaats : de palmboomen zijn

846
verdwenen, maar de zilveren Nij1 stroomt voort en de maan is
het zonlieht der beminden. Hier zal ik wachten op mijn geliefde
hij kent het bepaalde uur en zal niet lang uitblijven !"
Zij zette zich neder, zoo dicht bij de Obelisk als zij slechts kon,
het gelaat naar de rivier en het maanlicht gekeerd, on de klokken
der groote stad om haar been luidden langzaam elf uur. Haar
hoofd zonk voorover op de borst, ofschoon zij na verloop van enkele
minuten het gelaat weer met een bezorgde uitdrukking ophief.
„Riep het kind mij ?" vroeg zij en luisterde. Daarna zonk zij
weer terug in hare vorige gedoken houding . eenmaal word haar
lichaam geschokt door eene hevige ruling als van nijpende koude
in den warmen Juni-nacht ... en toen werd zij heel stil
De uren verstreken, middernaeht brak aan on verdween, maar
zij bewbog zich niet moor. Zij scheen to behooren tot de Obelisk
en de haar omringende sfinxen, zoo strak was haar figuur, zoo
spookachtig van lijnen, zoo plechtig in hare volslagen roerloosheld
En in diezelfde houding word zij tegen den morgen, dood gevonden en reeds verstijfd. Men kon geen leiddraad vinden, tot het
vaststellen van haar identiteit zij droeg niets bij zich, dat op
het spoor kon brengen van haar tehuis of betrekkingen haar als
uit steen gehouwen, oud gelaat, grootscher dan ooit in de kalme
bleekheid van den dood, boezemde eenige vrees in aan de twee
stevige politie-agenten, die het stramme lichaam ophieven on hare
trekken naar het onzekere lieht van den vroegen dageraad keerden,
maar zij verrieden hun niets anders dan ouderdom en bed. Zij
word dus in de treurige kronieken, met het opschrift : „Dood
gevonden," besehreven als „eene onbekende vrouw van uitheemsch
voorkomen on costuum, naar alle waarschijnlijkheid van Oosterschen
oorsprong." En na verloop van eon of twee dagen noch herkend,
noch opgevorderd zijnde, word zij begraven op de gebruikelijke
wijze, zooals geschiedt met al degenen, die in de droevige wildernis
eener groote stad omkomen,, zonder dat men hun naam of bloodverwanten kent. Feraz, die haar op den morgen na haar verdwijnen
miste, zocht naar zijn beste vermogen overal naar haar maar
aangezien hij zelden de couranten las on bovendien niets afwist
van zeker somber gebouw in London, het doodenhuis genaamd,
waar de lijken der drenkelingen, der vermoorden en onherkenden
eon tijdlang liggen, in afwachting dat men ze opeischen zal, bleef
hij volkomen en droevig onwetend omtrent haar lot. Hij kon zich
niet voorstellen wat or van haar was geworden en begon bijna to
gelooven, dat zij zich moest hebben ingescheept, om naar haar
geboorteland terug te keeren en dat hij misschien den eon of
anderen dag nog van haar hooren zou. En inderdaad zij was —
in de verbeelding — tot haar geboorteland teruggegaan en inderdaad, het was eveneens mogelijk dat men haar nog eenmaal
zou weerzien — op eene andere wereld dan doze. Maar intusschen
,

-

347
was zij gestorven,
goden betaamde,

zooals bet best eene dienstmaagd der oude
alleen en in een stilzwijgen zonder klachten.

HOOFDSTUK XLII.
Aan den haarbreeden slinger eener gedachte, — de verkeerde
of rechte leiding van den Wil, aan deze dingen hangen de wereld,
het leven, de tijd en heel de eeuwigheid at Het zijn zulke dunne
draden, onmerkbaar, onomvatbaar en toch met dat al sterk, —
sterk genoeg tot het spinnen van het altijddurende web van goed
of kwaad, smart of vreugde. Op enkele dergelijke spillen, even
fijn, even oneindig teer, wentelt het gansche majesteitvolle
Heelal zich rond in zijn vastgestelden loop, nooit zooveel als de
punt van eon speld afwijkende, nooit stilhoudende in zijn arbeid,
nooit aarzelende in het ten uitvoer brengen zijner wetten, het
Goddelijk bevel volvoerende met getrouwe nauwkeurigheid en
stiptheid. Het is vreemd, bedroevend vreemd, dat wij nooit in
staat schijnen de verheven lessen to leeren, die ons onderwezen
worden door dozen onveranderlijken loop der natuurlijke krachten
Onderwerping, Gehoorzaamheid, Geduld, Gelatenheid on Hoop.
Leeraars prediken die leer; onderwijzers onderwijzen haar; de
Natuur verkondigt haar zwijgend en op heerlijke wijze uur op uur;
doch wij — wij gaan voort de ooren on oogen te sluiten ; wij
trekken ons hover terug in onszelven, ons klein, onvolkomen,
onwetend ik, ons verbeeldende dat wij bij machte zullen zijn den
eon of anderen uitweg to vinden, uit wat goon uitgang heeft, door
de sluwe drogredenen onzer eigene beperkte verstandelijke vermogens. Dat mislukt ons steeds; het moot mislukken. Wij zijn
genoodzaakt vroeg of laat to ontdekken, dat wij de halsstarrige
knieen moeten buigen in de tegenwoordigheid van den volstrekt
Eeuwige. Maar tot het arme brein bezwijkt onder de langdurige
drukking on spanning van nauwkeurig onderzoek on ontleding, zal het volharden in de poging het ondoorgrondelijke to
peilen ; zoolang zal het vermetel beproeven den sluier op to heffen,
die het Leven na dit leven bedekt, in plaats van zich tevreden to
stollen met hetgeen de Natuur ons leert. „Wacht," zegt zij ;
„Wacht tot gij geestelijk bekwaam zijt de Verklaring te verstaan.
Wacht tot de Stem, die is als eon zilveren klaroen, alle waarheid
afkondigt, zal spreken „Ontwaak, 0 ! Ziel, want uw droom is
voorbij ! Blik thans op en zie ; want gij zijt stork genoeg om het
Licht te verdragen !"
Helaas ! wij willen niet wachten ; vandaar dat ons leven in
dezen nieuwen tijd van ontleding slechts eon kregelig gejammer
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is, in plaats van wat het zijn moet, een voortdurend dankgebed.
Vier jaargetijden zijn verloopen sedert de • „Ziel van Lilith" opgenomen werd tot hare geboorteheerlijkheid vier seizoenen, zomer,
herfst, winter en lente, en thans is de zomer weer daar, —
zomer op het eiland Cyprus, dat eens zoo gewijde oord, dierbaar
aan de historie en dichterlijke sagen. Boven, te midden van de
lage, met olijfboomen bekroonde heuvelen om Baffo of Paphos is
er meer schaduw en koelte te vinden dan op andere gedeelten
van het eiland en die wijkplaats, welke geloofd wordt het geliefkoosde plekje van Venus te zijn geweest, is nog vervuld van lets
als den geheimzinnigen glans, die haar van ouds af omringde.
Zooals de zanger van de „Liefdebrieven van een Vioolspeler"
schrij ft :
„There is a glamour all about the bay
As if the nymphs of Greece had tarried there ..
The sands are golden and the rocks appear
Crested with silver and the breezes play
Snatches of song they hummed when far away,
And then are hush 'd as if from sudden fear."
Bloemen bloeien daar weelderig, alsof de witte, blauwgeaderde
voeten der godin zoo pas daar waren langs gegaan er ligt eene veelzeggende harmonie in het gedempt en zacht gefluister der boomen,
begeleid door het vriendelijk gemurmel der golven en „Hieros Kiphos"
of de Heilige Laan buigt nog altijd hare dikke oude takken liefkoozend
tot het groene mos, als om de droomende aarde te herinneren
aan de vervlogen glorie, hier diep in haar zwijgende boezem begraven. Het arme fragment van den tot puin vervallen Venustempel, eens schitterend van de pracht van goud en edelgesteenten,
zijdestoffen en borduursels en andere geschenken uit het weeldelievende Tyrus overgebracht, staat daar in zijne verlatenheid te
midden van de stille bosschen en geen klank van verblijden dringt
uit zijn afgebrokkelden muur naar buiten, om de verhitte lucht
te beroeren.
Toch is er muziek niet ver van daar de liefelijke en plechtige
muziek van orgelspel, dat een koor van zachte, welluidende stemmen
begeleidt, welke het „Agnus Dei" zingen. Hier in dit gedeelte van
het eiland zijn de inboorlingen verdeeld in hunne begrippen omtrent
godsvereering zij spreken Grieksch, al zij het dan ook modern
Grieksch, met eene onzuiverheid, onbekend aan de prachtige oude
taal en zij zijn niet langer helden, zooals de heldhaftige Byron
ze ons in zijn grootsch gedicht afschilderde, maar eenvoudig slaven.
Zij verstaan het Christendom slechts gebrekkig het vroolijke
heidendom van het verleden is nog niet uitgeroeid en de Maagd,Aloeder van Christus wordt hier aangebeden als „Aphroditissa."
Misschien is men orthodoxer in het vuile Famagousta maar te
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midden van deze op de zee uitziende heuvelen, waar de melodie
van het „Agnus Dei" plechtig klinkt en daalt in zachte toongolven,
blijft het nog de oude bakermat der Koningin der Schoonheid en
eveneens de geboorteplaats van Adonis, die zoon van een Cyprischen
Koning was. Het handeldrijvende Engeland heeft thans doze
waranda van zoete droomen, dit nog door een duizendtal poetische
herinneringen bevolkte hoekje in zijn bezit en in deze prozaische
dagen worden slechts weinig pelgrimstochten afgelegd naar eon
heiligdom, dat eons den room eener roemrijke eeuw uitmaakte.
In de oogen der inboorlingen van Cyprus veranderden de goden
enkel van naam en werden zij wat droefgeestiger en minder
speelsch, dat is alles. En orn het verlies van den Tempel van
Venus te vergoeden, staat daar diep tusschen het gebladerte verborgen, eon klein kloostergebouw, met eon kruis op zijn lang,
laag dak een oord waar enkele arme monniken werken en bidden,
brave lieden, wier deugden hoofdzakelijk aan de zieken, de ongelukkigen en behoeftigen bekend zijn. Zij noemen zichzelven eenvoudig :„
Het Broederschap," en zijn slechts tien in getal, met inbegrip van den
jongsten hunner, die pas zeer kort geleden tot de orde toetrad.
Zij zijn zeer arm zij dragon ruwe, witte kleederen en loopen
barrevoets hun voedsel is zoo sober mogelijk, maar op hunne
stille wijze doen zij onbeschrijfelijk veel goed en wanneer een
hunner medemenschen zich in tegenspoed bevindt, beklimt zulk
een bedroefde onmiddellijk de kleine hoogte, waar Venus in de
dagen van ouds met zooveel praalvertoon werd aangebeden en
begeeft hij zich regelrecht naar de leelijke, onversierde woning,
gewijd aan den dienst van Een, Die „Een Man van Smarten en
vertrouwd met leed" was.
Aldaar kloppen zij nooit tevergeefs aan om vertroosting en
practische hulp tot zelfs hunne volhardende gebeden tot Aphroditissa" worden met breed en teeder geduld over het hoofd gezien
door deze mannen, die or eerlijk naar streven den naar den hemel
voerenden weg to verbreeden en niet te vernauwen. Zoo is Paphos
nog altijd geheiligd, — met den glans van het oude geloof en de
grootere heerlijkheid van het nieuwe maar ofschoon het eon
belangwekkend plekje op aarde is, komt het slechts zelden voor,
dat reizigers verkiezen daarheen te gaan tenzij om het to bewonderen
of het te onderzoeken. De aanblik eener reiskoets, eon gebrekkig
soort voertuig, ofschoon het beste dat men in de streek had kunnen
verkrijgen, die langzaam den heuvel oprolde, om lieden over te
brengen, gekleed volgens de nieuwerwetsche mode, was dan ook
eon zeldzaam en wenderbaar schouwspel voor de in lompen gehuldo Cyprische jeugd van beider kunne, die hetztj aan den weg
bleven staan, de verwarde lokken van de oogen strijkende en naar
dien wagen te staren, of wel naast zijne wielen voortliepen, om
koperstukken aan de reizigers af to bedelen. Dozen waren vier in
getal, twee dames en twee heeren : Sir Frederick Vaughan en
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zijne vrouw, geboren Idina Chester, de mooie en beroemde schrijfster Irene Vassilius en een omstreeks veertigjarige man met fraai
en voornaam uiterlijk, de hertog van Strathlea, een vriend der
Vaughan's, die hen op koninklijke wijze, in den loop van den
afgeloopen herfst, ontvangen had op zijn grootsch, oud, historisch
kasteel in Schotland. Geheel bij toeval had hij tijdens de season
kennis gemaakt met Madame Vassilius, die hij plotseling innig
en vurig lief had gekregen. Zij echter, was dezelfde onverm urwbare, van verre zaken droomende Sybille van altijd en, ofschoon
niet geheel on verschillig voor de zachte, eerbiedige hulde, haar
door dezen ridderlijken en achtenswaardigen edelman bewezen,
kon zij er niet toe besluiten hem op besliste wijze aan te moedigen. Het scheen alsof hij in het geheel geen vorderingen in
hare gevoelens maakte en het sprak vanzelf dat zijne ontmoediging
zijne liefde slechts deed toenemen. Hij wierp alle denkbare plannetjes op, om toch zooveel doenlijk in haar gezelschap te zUn en
ten slotte had hij de Vaughan's gesmeekt, haar over te halen
hem te vergezellen op een tocht door de Middellandsche zee, aan
boord van zijn jacht. In het eerst had zij geweigerd ; daarop, met
een plotselinge verandering van stemming, had zij toegestemd, op
voorwaarde dat het eiland Cyprus een der plaatsen zou zijn, die
men bezoeken zou. Strathlea haastte zich deze kans aan te grijpen
en keurde haar voorstel goed. De reis werd ondernomen en was
tot hiertoe alleraangenaamst geweest. Thans hadden zij de plek
bereikt, welke Irene verlangde te zien ; het was om haar genoegen
te doen, dat men dit uitstapje maakte naar den Tempel van Venus,
of liever gezegd naar het kleine, nederige klooster tusschen de
heuvelen ; want zij had den vurigen wensch te kennen gegeven
dit te zien, — en Strathlea vroeg zich af, terwijl hij weemoedig
naar haar fraai, nadenkend gelaat blikte, of zij, na al deze aangename dagen, te zamen doorgebracht tusschen de glinsterende
zee en de stralende lucht, eenige gunstiger gedachten omtrent
hem koesterde, -- of wel altijd even rustig, .even onverstoorbaar,
even ongevoelig zou zijn voor de liefde van een oprecht mannenhart ?
De koets vorderde langzaam ; het uitzicht verbreedde zich met
elken meter, dien zij hooger kwamen en alien zwegen, turende op
de schitterende uitgestrektheid blauwe zee aan hunne voeten.
„Wat is het vreeselijk warm !" zeide Lady Vaughan eindelijk,
de stile betooveling verbrekende, en haar parasol om en om
wentelende, tot het verjagen van eene wolk muggen en kleine
vliegjes, „Fred, je ziet er bepaald gebraden uit ! Je bent zoo ontzettend door de zon verbrand !"
„Ben ik ?" en Sir Frederick glimlachte onverschillig,
hij was
juist zoozeer op zijne mooie, wispelturige vrouw verliefd als dat
goedstaat aan een man en al hare opmerkingen werden met de
uiterste gedweeheid door hem aangehoord : „Nu, ik geloof dat
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gaarne. Eon tocht per jacht verbetert de doorschijnende teerheid
van eon mannengezicht or niet op. Strathlea is to donker om er
veel van bij hem te zien maar ik was altijd een blozende soort
kerel. Het ontbreekt jezelve ook Diet aan kleur, Idina."
n o ! ik ben zeker, dat ik er als een vogelverschrikker uitzie !"
antwoordde Mylady haastig en zelfs een weinig kregelig : „Irene
is de eenige. die er uitziet als had zi..j het koel. Ik geloof dat haar
uiterlijk nog bevroren zou schijnen als de thermometer WO graden
in de schaduw aangaf !"
Irene, die verstrooid op de zee tuurde, wendde zich langzaam
om en hief haar afhangende kanten parasol eon weinig hooger
van haar gelaat weg. Zij was bleek en hare diepe grijze oogen
waren vochtig, als hadden onvergoten tranen ze gevuld.
„Sprak je tot mij, lieve ?" vroeg zij vriendelijk : „Deed ik iets,
dat je hinderde ?"
Lady Vaughan lachte.
„Neen, zeer zeker niet. Welk een idee, dat jij iem and hinderen
zoudt ! Je ziet er ergerlijk koel uit in doze afschuwelijke hitte, —
dat is alles."
„Ik heb de zon lief," sprak Irene droomerig : „In mijne oogen
is zij altijd het zichtbare teeken van God hier op aarde. To Londen
hebben wij zoo weinig zonneschijn en — men zou or wel bij
mogen voegen : ook zoo weinig van God ! Ik sloeg daarjuist dien
gouden lichtgloed op de zee gade."
Strathlea zag haar vragend aan.
„En waaraan doet hij u denken, mevrouw ?" vroeg hij : „Aan
de glorie van een grooten roem, of aan de vreugde eener grooteliefde ?"
„Aan geen van beide," antwoordde zij rustig : „Eenvoudig aan
de afspiegeling van den hemel op de aarde."
„Liefde zou aldus aangeduid kunnen worden," zeide Strathlea
op gedempten toon.
Zij bloosde even, maar gaf geen antwoord.
„Het is vreemd, dat men u alleen het bericht mededeelde van
het ongeluk, dat den armen El-Rami trof," zeide Sir Frederick,
plotseling het woord tot haar richtende : „Geen van ons alien,.
zelfs niet mijn neef Melthorpe, die hem langer kent dan gij, koesterde daaromtrent het minste vermoeden."
„Zijn broeder schreef mij," zeide Irene: „Feraz, die mooie jonge
man, die hem verleden jaar naar Lady Melthorpe's receptie vergezelde. Maar hij gaf mij geen bijzonderheden en deelde mij eenvoudig mede, dat El-Rami, door langdurige overwerking, zijn
verstand verloren had. De brief was zeer kort en hij zeide daarin
op het punt to staan toe to treden tot eene geesteltjke orde, die
in de nabijbeid van Baffo op Cyprus gevestigd was en dat demonniken or in toegestemd hadden ook zijn brooder op te nemen.
en hem to verzorgen in zijne groote hulpbehoevendheid."
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„En het is hun klooster, dat wij thans gaan zien," voltooide
Lady Vaughan : „Mij dunkt het zal heel interessant wezen. Die
arme El-Rami! Wie had het ooit mogelijk gedacht, dat hij niet
goed bij het hoofd zou geraken! Ik vergeet nooit de eerste maal
dat ik hem in den schouwburg zag. Men gaf Hamlet en hij trad
binnen, midden onder de alleenspraak : „Te ziin of niet to zijn."
Ik herinner mij nog geheel en al hoe hij or uitzag. Welke oogen
had hij ! Ze joegen mij bepaald schrik aan."
Haar echtgenoot zag haar vol bewondering aan.
„Weet je, Idina," zeide hij : „dat El-Rami mij dienzelfden avond —
den avond van Hamlet — voorspelde dat ik bestemd was je te
trouwen?"
Zij sloeg verbaasd de oogleden op.
„Neon ! Werkelijk ? En heb je je genoodzaakt gevoeld die profetie
to vervullen?" en zij lachte.
„Neen, ik voelde mij niet genoodzaakt; maar op de eene of
andere wijze gebeurde het toch, niet waar?" vroeg hij met onschuldigen nadruk.
„Natuurlijk gebeurde het! Wat ben je toch dwaas!" en zij lachte
opnieuw: „Spijt het je?"
Hij wierp haar een veelzeggenden blik toe. Hij was waarlijk
zeer verliefd en zij nog kort genoeg gehuwd, om to blozen onder
zijn teederen bilk. Strathlea bewoog zich ongeduldig op zijne
plaats ; het verzekerde geluk van anderen stemde hem wangunstig.
„Ik veronderstel dat deze profeet, El-Rami, zooals gij hem noemt,
niet langer profeteert, nu zijn verstand hem heeft begeven," zeide
hij : „anders zou ik hem verzocht hebben mij iets goods te voorspellen."
Niemand antwoordde. Lady Vaughan zond Irene eon welsprekenden glimlach en bilk toe, maar or vertoonde zich niet de
geringste verwarring, niet het minste blosje op het fraaie, kalme
en ietwat weemoedige gelaat.
„El-Rami drong altijd zoo vreeselijk diep in de dingen door,"
hernam Sir Frederick na een oogenblik van stilte : „Geen wonder
dat zijne hersenen ten slotte bezweken. Gij weet, men kan niet
voortgaan met het waarom, waarom, waarom van alles to vragen,
zonder ten slotte tot zwijgen te worden gebracht."
„Mij dunkt, dat wij niet geschapen werden om ooit „waarom"
te vragen," sprak Irene langzaam : „wij werden geschapen, om
aan to nemen en to gelooven, dat alles ten beste werd geregeld."
„In Frankrijk is een verhaal verspreid omtrent een zekeren
wijsgeer, die altijd „waarom" vroeg," zeide Stratlea : „Hij was
gewoonlijk een zwijger en deed zelden den mond open dan om
te vragen : „Pourquoi?" Toen zijne vrouw plotseling overleed,
legde hij geen noodelooze droefheid aan den dag, maar zeide
eenvoudig : „Pourquoi?" Op zekeren dag deelde men hem mede,
dat zijn huis buiten tot den grond was afgebrand. Hij haalde de
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schouders op en zeide : „Pourquoi ?" Na verloop van eenigen tijd
verloor hij heel zijn vermogen ; men verkocht zijne meubels ; hij
staarde de deurwaarders aan en zeide : Pourquoi?" Later werd
hij verdacht deel te hebben genomen aan een komplot om den
koning te vermoorden ; men kwam beslag leggen op zijne papieren
en voerde hem naar de gevangenis ; hij bood geen weerstand en
zeide slechts ; „Pourquoi ?" Hij word in verhoor genomen, schuldig
bevonden en ter dood veroordeeld ; de rechter vroeg hem of hij
jets te zeggen had. RU antwoordde aanstonds : „Pourquoi ?" Men
schonk hem daarop goon antwoord en op den bepaalden tijd word
hij naar het schavot gevoerd. Aldaar blinddoekte de beul hem.
Hij zeide : „Pourquoi ?" Men gebood hem neer to knielen ; hij
gehoorzaamde, maar vroeg nogmaals : „Pourquoi?" Het mes viol
en zijn hoofd word van den romp gescheiden ; voordat het echter
in de mand rolde, trilde het op het blok, ontsloten de oogen zich,
bewogen zich de lippen on uitten zij voor het laatst die nooit
beantwoorde eindvraag : „Pourquoi?"
Allen lachten om dit verhaal en juist op dat oogenblik stond
het rijtuig stil. De koetsier steeg van den bok, om in zeer gebrekkig Fransch te verklaren niet verder to kunnen gaan. De weg
hield hier op on men had nu slechts eon voetpad, dat tusschen
de boomen door naar het kleine klooster voerde, waar zij heen
wilden. Zij stegen daarom uit en zagen dicht bij de rulne to zijn,
welke verondersteld word eenmaal de Tempel van Venus to zijn
geweest. Zij bleven eon oogenblik stilstaan, zwijgend het tafereel
gadeslaande.
„Er moot veel vreugde gelegen hebben in het oude geloof!" sprak
Strathlea zacht, met eon bewonderenden blik op Irene's tengere,
slanke, aan eene fee herinnerende gestalte gehuld in haar nauwsluitend gewaad van zijdeachtig wit : „Bij het heiligdom van Venus,
bij voorbeeld, mocht men zonder vrees of schaatnte zijne liefde
verklaren."
„Dat kan nog altijd gebeuren," merkte Sir Frederick lachend
op : „en het wordt dikwijls genoeg gedaan. De menschen verleerden het lief hebben niet, omdat het geloof in Venus uitstierL
Ik veronderstel dat zij daarmede wel voort zullen gam op dezelfde
vrijmoedige wijze tot het eind der geschiedenis."
En, den arm om het middel zijner vrouw slaande, wandelde
hij met haar voort naar het dichtbegroeide boschje, aan het eind
waarvan, volgens hun koetsier, het „toevluchtsoord" was gelegen.
'Strathlea bemerkte dit en, dankbaar voor de hem aldus geschonken
gelegenheid, waagde hij het eon weinig nader op Irene toe to
treden. Zij tuurde nog op de zee ; hare zachte oogen waren
klroomerig en verstrooid ; hare kleine, ontbloote rechterhand hing
aan hare zijde neer. Na eon oogwenk aarzelens, hief hij die vermetel op en drukte eon kus op hare teere witheid. Zij schrikte
gejaagd op ; zij had verOefd in het rijk der droomen en or lag
•
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een zeker onbestemd verwijt in de liefelijke uitdrukking van haar
gelaat, toen zij zijn blik ontmoette.
„Ik kan het niet helpen," sprak Strathlea haastig en op gedempten, vurigen toon „Ik kan het niet, Irene ! Gij weet dat ik u
liefheb, — gij hebt het gezien en mij op alle mogelijke wijze
ontmoedigd en afgestooten ; maar ik ben niet van steen of marmer
gemaakt ; ik ben slechts van vleesch en bloed en ik moet spreken.
Ik bemin u, Irene ! Ik bemin u — ik wil dit niet ongezegd laten.
Ik wensch dat gij mijne vrouw worden zult. Wilt gij, Irene ?
Antwoord mij niet overijld ; denk lang genoeg na, om den tijd
te gunnen aan eenig medelijden met mij zich in uwe gedachten
te mengen. Te denken dat zulk een klein handje als dit," en hij
kuste het andermaal : „de pen hanteert met zulk eene meesterlijke
kracht en der wereld de gedachten en woorden toezendt, die in
duizenden hoofden voortleven ! Is het zulk eene koude hand, dat
zij ongevoelig blijft voor de liefkoozing der liefde ? Ik kan, ik wil
het niet gelooven. Gij kunt niet voor altijd onverschillig blijven.
Wat ligt er in liefde, dat u afschrikken zou ?"
Zij glimlachte ernstig en zachtjes, heel zachtjes trok zij hare
hand terug.
„Het is ook niet de liefde, die mij afschrikt," zeide zij ; „maar
hetgeen in deze wereld liefde genoemd wordt, — een zelfzuchtig.
gevoel, dat volstrekt geen liefde is. Ik verzeker u, dat ik niet
ongevoelig ben voor de liefde die gij mij toedraagt, beste hertog .
Om uwentwil zou ik wenschen anders gemaakt te zijn."
Zij wachtte een oogenblik en voegde er toen snel bij : „Zie, de
anderen zijn uit het gezicht verdwenen ; wij moeten ze inhalen."
Zij liep vlug voort met dien zachten, glijdenden tred van haar,
die herinnerde aan de op een straal der maan wandelende Sylphe
eens dichters en hij ging aan hare zijde, half gekrenkt, maar toch
niet geheel zonder hoop.
„Waarom zijt ge zoo verlangend dien man, die zijn verstand
heeft verloren, dien El-Rami Zaranos, te zien ?" vroeg hij, met
een klank van ijverzucht in de stem : „Was hij u jets meer dan
de meeste mannen ?"
Zij sloeg de oogen op, met eene ernstige bestraffende uitdrukking.
„Uwe gedachten doen mij onrecht aan," sprak zij eenvoudig. „Ik
heb El-Rami slechts tweemaal in mijn leven gezien en beklaag
hem alleen diep. Ik had altijd een sterk voorgevoel, dat het ten
slotte verkeerd af zou loopen met hem."
„Waarom ?"
„Allereerst, omdat hij geen geloof bezat ; ten tweede, omdat hij
te hoogmoedig was. Hij sloot God geheel en al buiten zijne berekeningen en stelde zich volkomen tevreden te bouwen op den
vooruitgang van zijn eigen geest. Intellectueele Zelfzucht is
onvoorwaardelijk tot verwoesting veroordeeld ; dat schijnt eene,
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wet van het Heeal te zijn. Inderdaad is Zelfzucht, hetzij zinnelijk
of intellectueel, steeds eene uitdaging tegen God."
Strathlea liep een minuut zwijgend voort daarna zeide hij
opeens :
„Het is vreemd u aldus te hooren spreken, alsof gij eene godsdienstige vrouw waart. Gij zijt niet godsdienstig, — dat zegt
iedereen, — gij zijt eene vrijdenkster en ook, vergeef mij u
dat te herhalen — verdenkt de wereld u vervuld te zijn van
deze zonde, die gij veroordeelt : Intellectueele Zelfzucht."
„De wereld mag van IQ denken wat zij verkiest," zeide Irene:
„Ik stond nooit bij haar in de gunst en zal dat nooit zijn, evenmin
als ik hare goede meening tracht te verwerven. Ja, ik ben eene
vrijdenkster en denk vrij zonder enge wet of grenzen, over de
majesteit, schoonheid en allesovertreffende goedheid van God. Wat
intellectueel egoisme betreft, hoop ik daaraan in geen enkel opzicht
schuldig te zijn. Trotsch te zijn op hetgeen men doet, of wat men
weet kwam mij altijd voor als de armzaligste soort van ijdelheid,
en het is een struikelblok, waarover een groot aantal arbeiders in
het vak der letterkunde vallen, om nooit weder op te staan. Maar
gij hebt gelijk te zeggen, dat ik geen „godsdienstige" vrouw ben;
ik ga nooit naar de kerk en verleen nooit mijne bescherming aan
bazaars."
De ondeugende uitdrukking in hare oogen was aanstekelijk en
hij begon te lachen. Maar plotseling bleef zij stilstaan en legde
de hand op zijn arm.
„Luister," zeide zij, met eene lichte trilling in de stem : „Gij
hebt mij lief, zegt gij . .. en ik . . . ik ben niet geheel en al onverschillig ten opzichte van u . zooveel wil ik wel bekennen. Wacht !"
want in zijne overmate van blijdschap had hij hare beide handen
in de zijne gegrepen en zij wikkelde ze zachtjes weer los: „Wacht —
gij kent mij niet, beste vriend. Gij begrUpt mijn karakter in het
geheel niet, zelf geloof ik somtijds dat het niet is wat men onder
„vrouwelijk" verstaat. Ik ben een abnormaal wezen — en misschien,
zoo gij mij beter kendet, zoudt gij niet van mij houden ..."
„Ik aanbid u!" zeide Strathlea onstuimig : „en ik zal u altijd
aanbidden !"
Zij glimlachte een weinig weemoedig.
„Dat meent gij thans," zeide zij : „maar gij kunt daarvan
niet zeker zijn, — geen man kan altijd zeker wezen van
zichzelven. Gij spraakt daareven over de wereld en wat zij
van mij dacht, welnu, in den regel houden de mannen
in het algemeen niet van mij — zij vreezen mij eenigszins en
verbeelden zich dat het zonderling en bijna gevaarlijk is voor eene
„schrijvende vrouw" nog jong en niet bepaald afschuwelijk te
wezen. Letterkundige vrouwen zijn meestal zoo veilig en onschadelijk afstootend in uiterlijk en houding. Daarbij komt, zooals gij
zeidet, dat ik geen godsdienstige vrouw ben, — neen, in het geheel
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niet in den aangenomen zin van het woord. Maar van ganscher harte
en ziele geloof ik in God en dat alles ten slotte ten goede leidt. Ik verafschuw degenen, die ons inzicht omtrent hemelsche dingen zouden
willen vernauwen door dogma's of overheersching ; ik erger mij
aan alle denkbeelden omtrent den Schepper, die Zijne heerlijkheid
ook slechts met een jota schijnen te verkleinen. Ik mag in alle
waarheid getuigen, dat ik leef in eene extase van geloof, het leven
aannemende als een prachtig wonder en den dood als eene bekronende vreugde. 1k bid slechts zelden ; aangezien ik niets heb
te vragen en veel meer ontving dan verdiende, — en ik beklaag
mij over niets, behalve de blinde, wreede onrechtvaardigheid en
miskenning door den eenen sterveling aan den ander betoond.
Dit is niet de schuld van God, maar van den mensch en het zal,
het moet .op den gezetten tijd zijne voile kastijding medebrengen."
Zij zweeg een oogenblik. Strathlea zag haar met bewondering
aan en zij kleurde plotseling onder zijn blik.
„Bovendien," voegde zij er bij op eensklaps veranderden toon, die
van geestdrift tot koelheid oversloeg : „moet gij niet denken, beste
hertog, dat ik mij op eenigerlei wijze onderscheiden of vereerd
gevoel door uwe vraag uwe vrouw te worden. Dat gevoel ik mij
niet. Ik weet dat dit zeer onbeleefd klinkt, maar mij dunkt dat,
over het geheel genomen, de vrouw in het huwelijk veel meer
geeft dan zij ontvangt. Ik begrijp zeer goed hoezeer uwe positie
en fortuin velen mijner sekse zouden kunnen bekoren ; maar ik
behoef u nauwelijks te vertellen, dat beide zonder invloed op mij
zijn. Want, in weerwil van een volslagen gemis aan kruiwagens
en „persvrienden"," zij glimlachte : „brengen mijne boeken mij
groote sommen op, genoeg en meer dan genoeg voor mijne
wereldsche behoeften. En ik koester geen eerzucht hertogin te zijn."
„Gij zijt wreed, Irene," antwoordde Strathlea ; „Meent gij dat
ik u ooit wereldsche beweegredenen toe zou schrijven ? 1k heb
nooit verlangd een hertog te zijn ; ik werd dat geboren en het is
een afschuwelijke last ! Zoo ik arm was, zoudt gij dan van mij kunnen
houden ?"
Hij zag haar aan en onder zijn vurigen blik sloeg zij de oogen
neer. Hij zag zijn kans en maakte er gebruik van.
„Haat gij mij beslist ?" vroeg hij.
Zij wierp hem van onder de lange wimpers een vluchtigen bilk
toe en er speelde een zwakke glimlach op hare lippen.
„Hoe zou dat mogelijk zijn ?" mompelde zij : „Gij zijt mijn vriend."
„Welnu, wilt gij beproeven een weinig meer van mij te houden
dan van een vriend ?" hernam hij haastig : „Wilt gij nu en dan
tot uzelve zeggen : „Hij is een groote, ruwe, onhandige Engelschman, met meer gebreken dan deugden, meer geld dan verstand
en een dommen titel, die hem staat als een strik van linten op
den kop van een beer ; maar hij heeft mij innig lief en zou alles
ter wereld voor mij prijsgeven. — Wilt gij dat bij uzelve zeggen
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en zoo gunstig als het u mogelijk is over mij denken ? Wilt gij
dat doen, Irene ?"
Zij hief het hoofd op. Alle koelheid en trots hadden haar gelaat
verlaten en hare oogen waren zeer zacht en teeder :
„Beste vriend, ik kawniet aanhooren dat gij uzelven onrecht
aandoet," zeide zij : „en ik ben zoo onbillijk niet als gij u misschien
verbeeldt. Ik weet wat gij waard zijt. Gij bezit meer deugden dan
gebreken, meer verstand dan geld ; gij zijt edelmoedig en goedhartig en in uw geval past uw titel volkomen bij het karakter
van een waar en edel gentleman. Schenk mij eenigen tijd tot
nadenken. Laat ons thans de Vaughan's inhalen. Ik beloof u, dat
gij nog heden mijn antwoord ontvangen zult."
Er kwam een licht op zijne trekken en zich buigende, kuste
hij haar nog eenmaal de hand. Toen zij daarop doorliep als een
bevallig glijdende gestalte onder de donkere, boogvormige takken,
volgde hij haar met een vasten, blijden tred, die gevoegd zou
hebben aan een ridder van koning Arthur's hof, die, na een hardnekkig gevecht, ten laatste het een of andere merkbare blijk der
toekomstige gunsten zijner „dame" had verworven.

HOOFDSTUK XLIII.
Diep verborgen te midden van overhellende takken en begroeid
met het weelderige gebladerte van tal van klimmende en bloeiende
wijnranken, maakte het kleine kloosterlijke toevluchtsoord bij den
eersten oogopslag veeleer den indruk van de wijkplaats van een
dichter of schilder dan van een geestelijk verblijf, waar heilige
aketen vastten en baden en den moeielijken regel van dagelijksche zelfverloochening nakwamen. Toen de kleine groep bezoekers
zijn schilderachtige lage deur bereikten, stonden zij alien stil
alvorens aan de klok te trekken, die zeer goed zichtbaar was in
de hoogte tusschen ineengestrengelde clematissen, en blikten zij vol
bewondering rond.
„Welk een heerlijk oord !" zeide Lady Vaughan, zich bukkende
tot het ophalen der geuren van eene rijke muskusroos, die het
mooie kopje door de bladeren heengestoken had, als om de aandacht te trekken. „Hoe vreedzaam ! . en luistert ! Welk eene
verheven muziek zingen zij I"
Zij hield haar vinger op ; de anderen gehoorzaamden aan dien wenk
en versmoorden hunne voetstappen, om elken toon op te vangen van
de statige harmonie, die naar buiten golfde. De broeders zongen een
gedeelte der grootsche Grieksche „Hymne van Cleanthes," waarvan
men eene ruwe overzetting kan vinden in de volgende regelen :
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„Veel genoemde en heerlijkste der Onsterfelijken, voor altijd
[Almachtig,
Heerscher der Natuur, wiens bestaan orde en wet is,
Lof zij u, lof ! Want goed is het dat de stervelingen U prijzen !
Wij zijn Uw telgen, Het Beeld van Uw stem,
Maar het Beeld slechts, zooals dat leeft door Uw macht.
Daarom loven wij Uw naam en bezingen wij Uw glorie
U gehoorzaamt het prachtig Heelal,
Zich bewegende waar Gtj het leidt.
Verheugd zich te buigen voor U.
Niets op aard' wordt verricht zonder U,
In den hemel of het diepste der zee,
Behalve de daden door boozen begaan in hun uren van waanzin.
Toch weet Gij het onnoodige te gebruiken,
Gij ordent wat verward scheen, o hod!
En wat den menschen niet lief is, is dierbaar aan U!
Gij brengt zoowel Goed als Kwaad in harmonic tot Een,
Want er is eon Altijddurende Reden voor alles.
0 ! Gij Algever, Bewoner der wolken, Heer van den donder,
Red de menschen van eigen zelfgezocht teed,
Verdrijf Gij, o ! Vader de duisternis van hunne zielen
En schenk hun licht om de ware wijsheid te ontdekken.
Geeerd zijnde, laat hun U eer toe doen brengen,
Voortdurend Uw heerlijke werken bezingen, zooals stervelingen
[betaamt,
Want er kan geen grooter glorie voor menschen en goden
[zijn dan deze :
Voor altijd en immer lof toe te brengen aan de verheven Wet
[van 't Heelal !
Amen ! Amen ! Amen !"
„Vreemd dat zij juist dat kozen om te zingen !" zeide Strathlea
peinzend : „Ik herinner mij het van buiten te hebben geleerd in
mijn studententijd. Zij lieten hier en daar een regel wegvallen
maar het is een geheel heidensche lofzang."
„Hij komt mij voor als zeer Christelijk," zeide Irene Vassilius,
wier oogen van ontroering schitterden : „het is een grootsch en
overtuigend dankgebed en mij dunkt, dat wij meer reden tot
danken dan tot smeeken hebben."
„Ik ben daaromtrent zelf nog niet geheel en al zeker," fluisterde
Strathlea haar in het oor : „als de dag ten einde is, zal ik beter
weten dan nu, wat ik het meest behoef : smeeken of dankgebed."
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Zij bloosde een weinig en sloeg de oogen neer, terwijl de muziek
verstomde.
„Zal ik aanschellen ?" vroeg Sir Frederick, toen de laatste noot
in de lucht wegstierf.
Zij stemden allen zwijgend toe en, door middel van eon ruw
touw, dat tusschen de bloemen hing, word de klok zachtjes in
beweging gebracht. Haar welluidende klank word onmiddellijk gevolgd door het verschijnen van eon eerwaardigen monnik in witte
kleederen, met een langen rozenkrans om den gordel en eon in
goud geborduurd Kruis en Ster op de borst.
„Benedicite !" sprak de kloosterling welwillend, het teeken des
kruises makende alvorens de bezoekers verder toe te spreken.
Toen, nadat zij instinctmatig het hoofd hadden gebogen onder
die vrome begroeting, ontsloot hij de deur een weinig verder en
vroeg in het Fransch wat zij verlangden.
Ten antwoord trad Madame Vassilius naar voren on overhandigde hem eon brief, waarvan zij overtuigd was, dat hij als pas
zou dienen om toegang tot het klooster te verkrijgen. Zoodra de
monnik er eon bilk op wierp, helderden zijne bleeke trekken
rnerkbaar op.
„0 ! vrienden van onzen jongsten brooder Sebastiaan," sprak
hij in vloeiend Engelsch: „Treedt binnen! Gij zijt hartelijk welkom."
Hij trad op zijde en zij gingen langs hem heen, door de lage
deur, om eon vierkant voorhuis to betreden, van de zoldering
tot den vloer geschilderd met teOre fresco's. De teekeningen waren
zoo schoon en zoo bewonderenswaardig uitgevoerd, dat Strathlea
de verzoeking niet kon weerstaan eon of twee daarvan to blijven
bekij ken.
„Dit is zeer mooi," zeide hij, zich wendende tot den grijsharigen
kloosterling, die hem begeleidde : „Is dit het work van den eon
of anderen ouden of nieuwen kunstenaar ?"
De oude man glimlachte en maakte eon geringschattend, bijna
verontschuldigend gebaar.
„Het is de vrucht van enkele jaren aangenamen arbeid," antwoordde hij : „ik was heel gelukkig toen ik met doze schilderingen
bezig was."
„Hebt gij ze gemaakt ?" riep Lady Vaughan uit, met ongekunstelde verbazing en bewondering de oogen op horn vestigende :
„Maar dan zip gij een genie !"
De monnik schudde het hoofd.
„0 noon, mevrouw, dat niet. Goon van ons maakt aanspraak
op den naam van „genie." Dat is good voor de lieden der buitenwereld. her arbeiden wij eenvoudig en doen ons best uit liefde
tot het werk."
Thans een weinig vooruitloopend, wierp hij eene dour open on
liet hen binnen in eene ouderwetsche, lage kamer met eikenhouten
paneelen on verzocht hun eenige oogenblikken plaats to nemen,
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terwijl hij „Broeder Sebastiaan" ging verwittigen van hunne komst.
Aileen gebleven, blikten zij zwijgend rond, tot Sir Frederick, na
strak op de paneelen te hebben getuurd, zeide ; „Gij kunt er zoo
goed als zeker van zijn, dat deze mannen elk stuk van dat eikenhout zelf hebben uitgesneden. Monniken zijn altijd wonderbare
werklieden, — Laborare eat orare, weet gij. Het is waar ook, ik
merkte op, dat de kloosterkunstenaar, die ons daar juist verliet,
geen geschoren kruin had ; waarom zou dat zijn ? In elk geval is
het eene zeer leelijke en geheel onzinnige ontsiering; ze hebben gelijk
die na te laten."
— een lid der
„Is deze man, dien gij komt zien, —
broederorde ?" vroeg Strathlea op gedempten toon aan Irene.
Zij schudde medelijdend het hoofd,
„0 ! neen, die arm& Hij zou hunne regels of hun tucht niet
verstaan. Hij bevindt zich eenvoudig onder hunne hoede, als
iemand, die levenslang zwak en hulpbehoevend blUven moet."
Op dat oogenblik werd de deur geopend en verscheen eon lange,
slanke figuur, gekleed in het slepende, witte kleed der kloosterorde. Het viel niet moeielijk in het donkere dichterlijke gelaat, de
glansrijke oogen en den fraaien, teOrgevoeligen mond, Feraz to
herkennen als den „Broeder Sebastiaan" op wien zij wachtten.
Hij naderde hen met zeldzame bevalligheid en stifle waardigheid ;
de vroegere schroomvalligheid en onstuimigheid der jeugd hadden
hem geheel verlaten en zijn uiterlijk en houding gaven den indruk
van eon jongen heilige, wiens gedachten steeds op de hoogste
dingen gericht waren, maar die niettemin had ondervonden wat
het was to lijden in het zoeken naai vrede.
„Gij zijt zeer welkom, rnevrouw," zeide hij, met hoffelijke vriendelijkheid voor Irene buigende : verwachtte u. Ik was overtuigd, dat gij ons den eon of anderen dag zoudt bezoeken. Ik
weet, dat gij altijd belang in mijn brooder steldet . . ."
„Dat deed ik on doe ik nog," antwoordde Irene zacht : „en
ook in u."
Feraz, of Brooder Sebastiaan, zooals hij thans genoemd word,
boog opnieuw met eon uitdrukking van dankbaarheid on wendde
toen vragend den blik naar de overige leden van het gezelschap.
„Het zal niet noodig zijn u to herinneren aan Sir Frederick
Vaughan en Lady Vaughan," hernam Irene en, nadat hij ook met
dezen groeten gewisseld had, ging zij voort : „Deze hoer, dien gij
niet kent, is de hertog van Strathlea ; wij reisden van Engeland
hierheen aan boord van zijn jacht en," zij aarzelde eon oogenblik,
terwijl de kleur op haar mooie wangen lots donkerder werd: „hij
is eon groot vriend van mij."
Feraz wierp haar eon enkelen bilk toe, zag daarop Strathlea aan
en eon ernstige glimlach verzachtte zijn peinzend gelaat. Met
cone guile hartelijkheid, die iet bekoorlijks had, strekte hij de
hand uit. Strathlea drukte haar hartelijk, betooverd door de buiten-
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gewone schoonheid en waardigheid van den jeugdigen asceet, die
zich verbonden had tot de eenzaamheid van het geestelijke leven,
alvorens den bloei van den menschelijken leefttjd te hebben bereikt.
„En hoe maakt El-Rami het ?" vroeg Sir Frederick met goedhartige ruwheid : „Mijn neef Melthorpe was zeer bedroefd te vernemen wat er voorgevallen was trouwens dat waren wij alien,
werkelijk, — een vreeselijke ramp ! Maar gij weet, overmate van
studie brengt iemand van streek. Het dient nergens toe te veel
uit te voeren ."
Hij brak kortweg zijn onsamenhangende opmerkingen af, een
weinig uit het veld geslagen door den kalmen, verdrietigen blik
van Broeder Sebastiaan's diepe, donkere oogen.
„Gij zijt zeer ' vriendelijk, Sir Frederick," antwoordde hij zacht :
Ik ben zeker van de oprechtheid uwer deelneming en dank u
daarvoor. Maar . ik weet Diet of ik mij bedroeven mag over de
schtin bare beproeving van mijn broeder. God's wil werd in deze,
evenals in andere dingen, geop•enbaard en wij moeten noodzakelijk
dien wil zonder klagen aannemen. Voor het overige, is El-Rami
gezond en niet alleen gezond, maar gelukkig. Laat mij u tot hem
voeren."
Zij aarzelden, — alien behalve Irene. Lady Vaughan was een
zenuwachtig schepseltje zij had eene zeer levendige herinnering
behouden aan El-Rami's „vreeselijke oogen" zij waren al woest
genoeg toen hij nog bij zijn verstand was, maar hoe zouden zij
er uitzien nu hij krankzinnig was ? Zij bewoog zich gejaagd
op en neer '• haar echtgenoot trok weifelend aan zijn langen snor,
onder het bestudeeren van haar ietwat ontsteld gelaat en Feraz
verstond, door een enkelen blik op het groepje, wat er in hen
omging.
„Wilt gij mij vergezellen, mevrouw ?" zeide hij, zich uitsluitend
tot Irene richtende : „Het is misschien beter, dat gij hem eerst
alleen zoudt zien. Maar hij zal u geen angst aanjagen hij is
volkomen onschadelijk
arme El-Rami !"
Ondanks zijne kalmte beefde zijne stem en Irene's warmgevoelend hart werd van medelijden vervuld.
„Ik zal dadelijk komen," zeide zij en, ziende dat zij zich gereed
maakte de kamer uit te gaan, fluisterde Strathlea : „Laat mij u
vergezellen "
Zij gaf zwijgend een teeken van toestemming en, voorafgegaan
door Feraz, verwijderde zij zich bedaard, terwijl Sir Frederick en
zijne vrouw achterbleven. Zij gingen eerst door eene lange steenen
gang en betraden toen een fraaien vierkanten binnenhof, met een
fontein in het midden en houten banken, die op regelmatige afstanden van elkaar onder zijn met mos begroeide en met wijnranken behangen zuilengalerij stonden. Overal groeiden er bloemen
bij de wildste, bekoorlijkste menigte makke duiven trippelden
met vreedzaam en trotsch welbehagen over de steenen en palmen
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en magnolia's rezen op in hooge en dooreengestrengelde pracht,
waar zij slechts wortel konden schieten, hunne lange, trillende
schaduwen over het vierkante plein werpende en het al te ve -tblindende licht temperende, dat den schitterenden hemel daarbov en weerkaatste.
In een verrer_ hoek van dit kleine tuinparadijs, in het lommer
van een zich uitspreidenden ceder, zat de roerlooze figuur van
een man. Aanvankelijk zou men hem voor een der broeders hebben
gehouden, want hij was gekleed in het gewaad der kloosterorde
en een losse kap was achterover geworpen van zijn ontbloot
hoofd, welks haar wit en glinsterend was als fijn gesponnen zilver.
Zijne handen waren los saamgevouwen, zijne groote donkere oogen
gevestigd op de lichtstralen. die met prismatische kleuren in het
schuim der springende fontein trilden en aan zijne voeten zat een
koppel verliefde, sneeuwachtige duiven te blakeren in de zon.
Hij scheen de voetstappen zijner naderende bezoekers niet te
hooren en, zelfs toen zij dicht bij hem kwamen, was het slechts
van lieverlede, dat hij zich rekenschap van hunne nabijheid gaf.
„El-Rami," sprak zijn broeder met teedere zachtheid: „El-Rami,
er zijn vrienden, die hierheen reisden, om u te zien."
Nu eerst, als iemand, die tegen wil en dank ontwaakt uit een
langen, aangenamen dagdroom, stond hij op en verhief zich met
zonderling vorstelijke waardigheid in zijne voile lengte overeind.
Voor een oogenblik geleek hij zoozeer op de fiere, onbuigzame
El-Rami van voorheen, dat Irene Vassilius zich, in hare innige
belangstelling en medegevoel, half verbeeldde, dat de verrassing
oude bekenden te zien, hem voor een korte wijle zoowel het geheugen als het verstand weergegeven had. Maar neen, — zijne
oogen rustten op haar zonder haar te herkennen, ofschoon hij
haar en ook Strathlea op de statigste wijze groette.
„Vrienden zijn altijd welkom," zeide hij : „Maar vrienden zijn
zeldzaam op aarde het is niet op deze wereld, dat men ze zoeken
moet. Er was een tijd, verzeker ik u toen ik . zelfs ik . .. den
machtigste van alle vrienden kon hebben gehad, zoo ik dat slechts
gewild had, — maar het is te laat nu, te laat."
Hij zuchtte diep en ging weer, zooals te voren, op de bank
zitten.
„Wat bedoelt hij ?" vroeg Strathlea op zachten toon aan Feraz.
„Het is niet altijd gemakkelijk hem te verstaan," antwoordde
Feraz vriendelijk : „maar in dit geval, als hij spreekt van den
vriend, dien hij had kunnen bezitten, zoo hij dat slechts ve tozen
had, meent hij . God."
Irene's oogen vulden zich met heete tranen.
„0 ! God is zijn vriend, daarvan ben ik overtuigd," verzekerde
zij met warmte : „De groote Schepper is niemand's vijand."
Feraz wierp haar een welsprekenden bilk toe.
Dat is zoo„, lieve mevrouw," gaf hti ten antwoord: „maar er
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zijn tijden van beproeving, waarin wij onszelven onwaardig weten
en gevoelen de Goddelijke Vriendschap te bezitten, waarin ons
eigen geweten God als zeer ver af beschouwt."
Toegevende aan eene sterke opwelling van medelijden naderde
zij zachtjes en, naast El-Rami plaats memende, greep zij zijne
hand in de hare. Hij wendde zich om en zag haar aan. Hij blikte
naar het mooie, teere gelaat en de zachte, gloedrijke oogon, naar
de tengere, sierlijke gestalte in het nauwsluitende witte toilet, —
en zijne trekken werden door een zwakken glimlach van verbazing verhelderd.
„Wat is dat ?" mompelde hij en daarop neerblikkende op de
kleine witte hand zonder ringen, die de zijne vasthield : „Is dit
een engel ? Ja, dat moet zoo zijn welnu, dan is er ook eindelijk
hoop. Brengt gij mij tijding van Lilith ?"
Irene ontstelde en haar hart klopte gejaagd. Zij kon deze, haar
nog nieuwe stemming van zijn ronddolend verstand niet verstaan.
Wat moest zij antwoorden op zulk eene zonderlinge vraag? Want
wie was Lilith ? Zij blikte hulpbehoevend naar Feraz op. Hij
beantwoordde haar blik met een, die zoo ernstig en smeekend
was, dat zij aanstonds antwoordde wat zij het raadzaamste dacht :
„Ja !',
Eene plotselinge ruling doorliep El-Rami's gestalte en hij scheen
in gepeins te verzinken. Na een langdurig stilzwijgen, sloeg hij
de donkere oogen weer op en vestigde ze plechtig op haar.
„Dus weet zij thans alles ?" vroeg hij : „Begribt zij dat ik geduldig ben ? Dat ik berouw gevoel. Dat ik geloof en dat ik haar
zooals zij wilde dat ik haar zou beminnen, trouw en ver
boven alle leven en tijd ?"
„Ja, ja, dat weet zij. Wees getroost, heb nog geduld, gij zult
elkander spoedig weerzien."
„Spoedig weerzien ?" herhaalde hij, een pathetischen blik naar
omhoog werpende, op de verblindend blauwe lucht : „Spoedig ?
Over duizend jaar ? Of duizend duizend ? Want aldus tellen de
gelukkige engelen den tijd. MU valt een uur lang maar voor
Lilith schijnen eeuwen oogenblikken."
Zijn hoofd zonk op de borst hij scheen eensklaps in een
droomerigen staat van nadenken te vervallen en juist op dat
oogenblik begon een klok langzaam op en neer te luiden in een
houten torentje op het dak van het klooster.
„Dat is voor de vespers," zeide Feraz : „Wilt gij medekomen,
mevrouw, en ons zingen hooren ? Gij zult El-Rami daarna
weerzien."
Zij stond zwijgend op, maar hare beweging om zich te verwijderen wekte El-Rami uit zijn gepeins en hij zag haar weemoedig aan.
„Men zegt dat er geluk op aarde is," zeide hij langzaam: ,,maar ik
heb het niet gevonden. Kleine zendbode van vrede, zijt gj gelukkig?"
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Het pathos • zijner rijke, welluidende stem bij het uitspreken der
woorden „Kleine zendbode van vrede" was onbeschrijfelijk roerend.
Strathlea bemerkte plotseling dat zijne oogen verduisterd werden
door tranen en Irene's stem beefde hevig, toen zij ten antwoord gaf :
„Neen, niet volkomen gelukkig, lieve vriend
geen onzer is
volkomen gelukkig."
„Niet zonder liefde," sprak El-Rarni, met plotselinge vastheid
en overtuiging. „Zonder liefde zijn wij machteloos. Met haar
kunnen wij alles. Versmaad de liefde niet zij is de leiddraad tot
het groote Geheim de eenige sleutel tot God's mysterie. Maar gij
weet dit reeds, beter dan ik het u kan zeggen want ik heb haar
gemist niet verloren, verstaat gij, maar haar alleen gemist. Ik zal
haar wedervinden... Ik hoop... ik bid dat ik haar weder vinden zal !
God zij met u, kleine zendbode ! Wees gelukkig zoolang gij kunt !"
Hij strekte de hand uit met een gebaar, dat een vaarwel of een
zegening, of wel beide had kunnen beteekenen en verzonk toen
weer in zijne vorige houding van gelaten nadenken, terwiji Irene
Vassilius, te diep bewogen tot spreken, tusschen Strathlea en den
mooien jongen Broeder Sebastiaan nu den binnenhof overstak,
bijna blind voor het zonlicht dank zij hare tranen. Ook Strathlea
was zeer ontroerd zelden had hij zulk eene prachtige mannelijke
verschijning gezien als El-Rami en de ondergang van schitterende
gaven in zulk een vorstelijke figuur scheen hem de jammerlijkste
der rampen toe.
„Is hij steeds zooals nu ?" vroeg hij aan Feraz, terwijl hij nog
een medelijdenden terugblik wierp op de stille gedaante onder de
cedertakken gezeten.
„Bijna altijd," a,ntwoordde Feraz : „Nu eens spreekt hij van
vogels en bloemen, dan weder schept hij een .kinderlijk genoegen
in het zonlicht. Hij is het gelukkigst, geloof ik, wanneer ik hem
alleen naar de kapel medeneem en voor hem wat orgel speel. Hij
is zeer rustig en nooit een oogenblik woest."
„En," hern am Strathlea aarzelend : wie is, of wie was, de Lilith,
van wien hij spreekt ?"
„Eene vrouw, die 14 beminde," antwoordde Feraz bedaard : en
die hij nog altijd liefheeft. Zij leeft — voor hem — in den hemel."
Er werd niet verder gevraagd en eene minuut later kwamen zij
aan de openstaande deur der kleine kapel, waar Sir Frederick en
Lady Vaughan, aangetrokken door den klank van muziek, hen
reeds opwachtten. Irene fluisterde eenige haastige woorden omtrent
El-Rarni's toestand en Lady Vaughan verklaarde hem te willen
opzoeken na afloop van den dienst der Vespers.
„Gij moet niet de gewone soort Vespers verwachten," zeide
Feraz nu : „Onze vorm is niet de Roomsch-Katholieke."
„Niet?" vroeg Strathlea verbaasd : „Mag ik vragen welke vorm dan ?"
„Onze eigene," luidde het korte antwoord.
Drie of vier gedaanten, in wit gewaad en het hoofd bedekt met
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witte kappen, begonnen nu langs een zij-ingang de kapel binnen
te glijden en Sir Frederick Vaughan vroeg met zekere nieuwsgierigheid :
„Welke is de Overste?"
„Wij hebben geen Overste," antwoordde Feraz : „Er is Oen
Meester van al de huizen der Orde, maar hij heeft geen vaste
woonplaats en bevindt zich voor het oogenblik niet in Europa.
Hij bezoekt op onbepaalde tijden de verschillende takken van ons
Broederschap en is bier nog niet geweest sedert mijn broeder en
ik op Cyprus aankwamen. In dit klooster maken wij een soort
kleine Republiek uit elke man regeert zichzelven en wij leven
alien in de grootste eensgezindheid, aangezien wij alien onvoorwaardelijk dezelfde voorgeschreven regels volgen. Wilt gij thans
de kapel binnengaan ? Ik moet u verlaten, daar ik de chorale
moet zingen."
Zij volgden zijn wenk op en traden zacht het kleine heiligdom
binnen, dat nu glansde van licht en vervuld was van zoeten geur,
van natuurlijken wierook, in de lucht opgezonden door de vele
bloemen in alle hoeken en gaten geplaatst. Zich stil neerzettende
op een houten bank aan het uiteinde van het gebouw, sloegen zij
zij het doen en laten der monniken met evenveel verbazing als
eerbied gade want zulk een godsdienstoefening als deze hadden
zij zeer zeker nooit bijgewoond. Er was geen altaar, alleen een
gewelfde plek, waar een groot, ruw uitgehouwen houten kruis
stond, waarvan het voetstuk geheel en al bedekt was met de
zeldzaamste bloemen. Door de gebrande vensterruiten daarachter
stroomde de warme middagzon op heerlijke wijze naar binnen.
Zij viel met een rossen en purperen gloed als die van een pas
ontstoken vuur, op het houten Teeken des Behouds en toen de
enkele monniken bijeen waren gekomen en daarvoor in zwijgend
gebed nederknielden, was het tafereel zonderling indrukwekkend,
hoe eenvoudig de omlijsting ook mocht zijn. En toen er, door de
diepe stilte een orgelakkoord weergalmde, grootsch als een golf
der zee en de stem van Feraz vol, ,rijk en pathetisch als het ware
in zang uitriep :

Quare tristis es anima mea ? 1)
Quare conturbas me ?"

n

in nog zoeter tonen het antwoord gevende,

„Spent in Deo !" 2)
„O! mijn ziel wat buigt ge u neder,
„Waartoe zijt ge in mij ontrust?'
2] „Hoop op God I”
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toen zonk Irene Vassilius op de knieen en verborg het gelaat in
de gevouwen handen, de gansche ziel vervuld van on troering en
tot den hemel opgeheven door de tooverkracht der goddelijkste
harmonie. Strathlea wierp een blik op hare tengere, neergeknielde
gestalte en zijn hart klopte hartstochtelijk hij ook boog het hoofd,
dicht bij het hare, ten deele uit een vroom gevoel, ten deele
misschien ook om meer van nabij het mooie blonde haar te
kunnen zien, dat in zulke verleidelijke golfjes en krullen achter
haar fijnen, witten nek neOrviel. Neergebogen voor het kruis,
mompelden de monniken eenige minuten achtereen onder elkander
de eene of andere gebeden, die niet verstaanbaar klonken. Daarop
volgde eene stilte, en andermaal verhief zich de stem van FOraz
in zachte, warme triliende muziektonen. De woorden, die hij zong,
waren van hemzelven en drongen even afgerond en volmaakt als
de klank eener zuivere klok tot de ooren door :
„0 ! hoort gij niet de Stem van den Beminde,
Die door een zee van sterren nederzinkt
Een roepstem in den nacht, die zoet weerklinkt.
En spreekt : „O ! dat ik u toch eindlijk vinde,
Verdeelde kind'ren van het Vaderhuis !
Ik zocht u lang in 't wereldsche gedruisch
Met bloedend hart, dat u zijn liefde biedt,
U tot mij roept maar gij, gij antwoordt niet !"
0 ! in uw kamp met ruwe wervelvinden,
Hoort gij dan niet de stem van den Beminde ?
0 ! luistert naar de Stem van den Beminde,
Ze is zoeter dan de lieflijkste muziek,
Dan 't lied der eng'len op den donzen wiek
Der lucht. „O ! gij, ontvlucht aan 't Vaderhuis,
Keert weder eer het nachtelijk geruisch
Door 't woud weerklinkt, u 't pad verbergt tot MU,
Uw ballingschap zij voor altijd voorbij !
Hier zult gij vreugd na bitt're smarten vinden !"
0 ! antwoordt op de stem van den Beminde !"
Het waren zeer zeker heel eenvoudige dichtregelen en toch,
gezongen Feraz, zooals hij alleen zingen kon, weerklonken zij als
eene zeldzaam hartstochtelijke en schoone roepstem. Het feit zelf
dat hij die woorden in het Engelsch gezongen had, hield eene
vriendelijke bedoeling voor zijne bezoekers in en, na de laatste
smeekbede : „O ! a,ntwoordt op de Stem van den Beminde !"
heerschte er eene diepe stilte in de kleine kapel. Na verloop van
eenige minuten, werd die stilte zacht verbroken door wat men
zou kunnen beschrijven als het langzaam binnenvloeien van muziek
— eene zachte, aangrijpende golf van tonen, die naar binnen en
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buiten scheen te stroomen, als ware zij uit de lucht gekabbeld,
zooals een beek tusschen de grashalmen heenstroom de. En terwijl
de heerlijke harmonie klom en daalde in de overigens volstrekte
stilte, werd Strathlea bewogen in elke zenuw van Ain wezen,
door de aanraking eener kleine, warme, zaohte hand, die bevend
naast de zijne gleed, zooals de muziek zijn hart binnensloop ;
eene hand, die na eene korte aarzeling zich op de zijne plaatste,
op een weemoedig onderworpen wijze, welke hem van verrukking
en verbaziLg vervulde. Hij drukte de zich aan hem vastklemmende vingeren in zijn eigen breeden palm.
„Irene !" fluisterde hij, het hoofd dieper voorover buigende, in
schijnbare godsvrucht : „Irene, is dit mijn antwoord ?"
Zij keek op en wierp hem een enkelen vluchtigen bilk toe uit
door tranen benevelde ciogen ; een zwakke glimlich beefde op hare
lippen en toen verborg zij opnieuw het gelaat, maar . liet hare
hand in de zijne. En terwijl de muziek, plechtig en teeder, als
een voortrollende golf om beiden heenbruiste, gevoelde Strathlea
dat zijne zaak gewonnen was en uitte hij voor deze gunst der
hooge Hemelen, in den geest een kort maar hartstochtelijk vurig :
„Laus Deo". Hij had den besten zegen ontvangen, dien God
schenken kan : Liefde, en hij was zich innig bewust niets meer
noodig te hebben in doze wereld of de volgende. Voor hem was Liefde
genoeg, zooals zij dat inderdaad zou zijn voor ons alien, indien
wij haar slechts in hare hoogste beteekenis wilden verstaan.
Zullen wij haar ooit verstaan ? — of nimmer ?

HOOFDSTUK XLIV.
Na afioop der Vespers, trad de kleine groep Engelsche bezoekers
flit de kapel in de gang. Aldaar bleven zij zwijgend wachten ;
hunne ontroering, althans zeer zeker die van twee hunner, was
groot genoeg, om elke poging tot gesprek moeielijk to maken.
Het duurde echter niet lang of Feraz, of broeder Sebastiaan, voegde
zich bij hen en geleidde hen, als op den spoorslag van eon onwillekeurig instinct, naar den met bloemen begroeiden binnenhof, waar
men thans twee of drie monniken op en neer zag loopen in het
sterke, roode licht der ondergaande zon, met geopende boeken in
de handen en nu en dan eons stilhoudende onder hunne langzame
wandeling, om eon woord toe to voegen aan , die evenals
to voren alleen onder de takken van den ceder zat. Eon der
tamme duiven, welke zich een uur te voren aan zijne voeten
genesteld hadden, was thans op zijn knie komen zitten en rustte
daar welbehagelijk ineengedoken uit, toelatende dat men haar
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streelde en kirrende klanken van voldoening uitbrengende, als
zijne hand liefkoozend over hare dichtgevouwen witte vleugelen
gleed. Feraz sprak bijna niet, toen hij al zijne gasten tot op een
meter afstands van El-Rami's afgezonderde zitplaats bracht maar
Lady Vaughan bleef besluiteloos staan, bedeesd en met jets als
vrees blikkende naar de stile, vreedzame figuur, het gebogen
hoofd en de fijne, donkere hand, die de vleugelen der duff streelde.
En terwij1 zij toestaarde en zich rekenschap poogde te geven van
het feit dat deze zachtmoedige, onderworpen, peinzende, aan een
hermiet gelijke man de eens zoo hoogmoedige, heerschzuchtige
El-Rarni was, begon zij eensklaps te beven en verblindde een
stroom van tranen hare oogen.
„Ik kan hem niet toespreken," fluisterde zij snikkend tot haar
echtgenoot „Hij ziet er uit als ware hij zoo ver van hier ik ben
zeker, dat hij zich in het geheel niet bij ons bevindt !"
Wanhopig over de tranen zijner vrouw, mompelde Sir Frederick
jets om haar tot bedaren te brengen maar ook hij was zenuwachtig geworden door hetgeen hij zag en kon geen woorden vinden,
om zijne gevoelens uit te drukken. Irene Vassilius nam daarom,
als te voren, het initiatief. Dicht op El-Rami toetredende, wierp
zij zich met eene vlugge doch bevallige be weging in eene halfknielende houding voor hem.
,E1-Rami !" zeide zij.
Hij schrikte op en blikte verbaasd op haar neOr, maar droeg toch
in al zijne bewegingen zorg de op zijne knie sluimerende witte
duif niet te storen.
„Wie roept mij ?" vroeg hij : „Wie is het, die spreekt ?"
„Ik roep u," antwoordde Irene, zonder zich te bekommeren om
.den indruk, dien hare weinig wereldsche handelwijze op de
Vaughan's als toeschouwers maken kon : „Ik wensch u te zeggen
dat ik gelukkig ben — heel gelukkig, en dat gij mij voor mijn
vertrek, uw zegen moet geven."
Eene pathetische uitdrekking van smart en verbazing gleed over
El-Rami's trekken. Hij keek hulpbehoevend naar Feraz want
hoewel hij hem niet als zijn broeder herkende, was hij gewoon
in alles te rekenen op hem.
„Dit is heel vreemd !" stamelde hij : „Niemand heeft mij ooit
om een zegen gevraagd. Breng haar aan het verstand, dat ik in
bet geheel geen macht bezit, ook slechts door een woord of eene
gedachte, goed te doen. Ik ben een zeer arme en onwetende man —
geheel en al van God afhankelijk."
Feraz boog zich met een geruststellend gebaar over hem heen.
„Lieve El-Rami," zeide hij : „deze dame draagt u eerbied toe.
Gij zult haar geluk toewenschen voordat zij ons verlaat dat is
alles wat zij vraagt."
El-Rami keerde zich opnieuw tot Irene, die heel stil was gebleven
in de door haar aangenomen houding.
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„Ik dacht," mompelde hij langzaam „ik dacht dat gij een engel
waart ; het schijnt dat gij eene vrouw zijt. Somtijds zijn zij beiden
tegelijk. Niet dikwijls, maar sorns. Vrouwen worden miskend,
bitter miskend. Wanneer God haar gaven schenkt, ziet Hij verder
dan wij. Maar gij moet geen eerbied voor mij lioesteren ; ik ben
dat niet waard. Een klein kind is veel wijzer dan ik. Natuurlijk
moet ik u geluk toewenschen ; ik zou niet anders kunnen doen.
Gij ziet dezen armen vogel," en andermaal streelde hij de duif,
die nu rustig sliep „ik wensch hem ook geluk toe. Hij heeft zijn
maatje en zijn nest in den duiventil en ontelbare andere kleine
vreugden ; ik zou willen, dat hij altijd gelukkig bleef en ... zoo
ook zou ik u altijd gelukkig wenschen. En, — zeer zeker, zoo
gij dat verlangt, zal ik zeggen : „God zegene u !"
Op dat oogenblik scheen hij met eenige inspanning zijne gedachten
bijeen te verzamelen ; zijne donkere wenkbrauwen fronsten zich,
als zocht hij zich jets te herinneren ; maar na verloop van eene
minuut klaarde zijn gelaat op en alsof hem werkelijk iets te
binnen was geschoten, maakte hij behoedzaam en met bevend
ontzag het teeken des kruises boven Irena's gebogen hoofd. Zij
greep zacht de sidderende hand en kuste haar. Hij glimlachte
tevreden, als een kind, dat geliefkoosd wordt.
„Gij zijt zeer goed voor mij," zeide hij : „ik ben heel zeker, dat
gij een engel zijt. En dat zijnde, behoeft gij geen zegen — God
kent de zijnen en vordert ze altijd op .. . ten slotte."
Hij sloot nu kwijnend de oogen en scheen vermoeid ; zijne hand ging
werktuigelijk voort de vleugelen der duif te streelen. Zoo verlieten zij
hem, zich met gedempten, behoedzamen tred verwijderende. Hij
had Sir Frederick en Lady Vaughan niet opgemerkt en zij waren
daar bijna blij om, daar zij zich niet in staat gevoelden een woord
te uiten. Eene zoo groote verwoesting te aanschouwen van een
eenmaal machtig verstand, was een pijnlijk jets voor den goedhartigen Sir Frederick, terwijl het op Lady Vaughan den invloed
had van een hevigen zenuwschok. Zij meende, dat het haar gemakkelijker zou zijn gevallen den aanblik te dragen van een
woesten en huilenden krankzinnige, dan het plechtige, haftyerscheurende schouwspel dier stifle gelatenheid, dat ernstig geduld
van een lichamelijk sterken man, die, als het ware, in een kind
herschapen was. Zij wandelden den binnenhof rond, terwijl F6raz
onder het voortloopen bouquetten rozen, jasmijnen en passiebloemen
voor de beide dames plukte.
„Hij schijnt tevreden en gelukkig," waagde Sir Frederick ten
slotte op te merken.
„Dat is hij, volkomen," antwoordde Feraz : „Het gebeurt zeer
zelden, dat hij neerslachtig of onrustig is. Men zegt mij, dat hij
op deze wijze kan voortleven tot in hoogen ouderdom ; zijne
lichamelijke gezondheid is buitengewoon goed."
n En zult gij altijd bij hem blijven ?" vroeg Irene.
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„Kunt gij dat nog vragen, mevrouw ?" en Feraz glimlachte :
„Het is mijne eenige vreugde hem te dienen. Het bedroeft mij
somtijds, dat hij mij niet herkent, niet weet wie ik inderdaad
ben maar ik koester een heimelijk voorgevoel, dat eenmaal dat
gedeelte van den sluier zal opgeheven worden en dat hij zal weten.
Voor het overige is het hem aangenaam en eene geruststelling
mij bij zich te hebben dat is al wat ik wensch. Hij verrichtte
eenmaal alles voor mij het is niet meer dan billijk, dat ik thans
alles voor hem zou doen. God is goed en in de beproevingen door
Hem geschonken ligt altijd veel zoets."
„GU gelooft het toch zeker niet goed voor uw broeder de hoerschappij over zijne schitterende geestvermogens te hebben verloren ?" vroeg Sir Frederick, verwonderd.
„Ik geloof alles goed wat God bepaalt," antwoordde Feraz zacht,
thans de door hem geplukte bloemen aan Irene en Lady Vaughan
overhandigende en, zooals hij daar stond in zijn wit gewaad tegen
een achtergrond van rooskleurig zonsondergangslicht, een verheerlij kten jongen heilige op een schilderstuk gelijkende: „El-Rami's geestvermogens waren veel te schitterend, te scherp, te overheerschend
zijne groote kracht en heerschappij van wil te volstrekt. Met zulke
machten, als die waarover hij beschikte, zou hij deze wereld
geregeerd en de volgende verloren hebben. Dat wil zeggen hij
n,
zou de Schaduw gewonnen en het Wezen verspeeld hebben. Nee
neen — het is alles ten beste. „Tenzij gij wordt als kleine kinderkens, zult gij het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan !" Dat
is een waar woord. In het Dal van Verontmoediging zingen de
paradijsvogelen en in El Rami's aardsche duisternis flikkeren
vonken van het Goddelijke Licht. Ik ben voldaan en geloof vast
en innig, dat hij het ook is."
Hierop, en na nog eenige afscheidswoorden gewisseld te hebben,
maakten de bezoekers zich thans gereed te vertrekken. Eensklaps
zag Irene Vassilius eene heerlijke roos afhangen tusschen de wijnranken, die tegen de muren van het kleine kloostergebouw opklommen eene roos, zuiver wit van uitwendige blaadjes, maar in het
midden teer getint met een bleekrosen blos. Gehoor gevende aan
eene gedachte, die bij haar opwelde plukte zij haar af en spoedde
zich onvergezeld terug over den binnenhof
'
naar de plek, waar
El-Rami ineengedoken en verdiept zat in zijn doffe drool:nen.
„Vaarwel, lieve vriend, vaarwel !" sprak zij zacht en reikte hem
de geurige, schoone bloem toe.
Hij sloeg de droevige, donkere oogen op en glimlachte daarop
strekte hij de hand uit en greep de bloem.
„Ik dank u, kleine zendbode van vrede !" zeide hij : „Het is een
roos nit den Hemel, — het is de Ziel van Lilith !"
FINIS.

