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DE NACHTELIJKE MAALTIJD.

Op zekeren dag bey ond ik mij in een kroeg met een
man, dien ik uit verveling verzocht mij de een of andere
gebeurtenis uit zijn leven to vertellen. Hij was een wezen,
bedekt met ongeloofelijk gescheurde en oude lompen , het
leek wel alsof hij zijn geheele leven door nauwe gangetjes
geloopen, en met zijn lichaam fangs de muren geschuurd
had, zoodat zijn kleeren er vodden van geworden waren en
zijn vleesch verdwenen was, alsof het hem van de beenderen
gescheurd was. Hij was mager, hoekig en geheel kaal :
zijn schedel was een gelen kogel, een biljartbal in al zijn
naaktheid; de huid was over zijn ingevallen wangen en over
de jukbeenderen, die als twee uitspringende hoeken naar
voren staken, dermate gespannen, dat het leek alsof zij
glansde, terwijl zijn geheele gezicht gevoord was met fijne
rimpeltjes. Doch zijn blik was levendig en verstandig, en
de neus, die erg lang was, bewoog zich telkens ironisch,
terwij1 de woorden gemakkelijk vloeiden uit een mond die
half bedekt werd door een borsteligen, rooden knevel.
Ik vermoedde, dat zijn leven in hooge mate belangwekkend
moest zijn.
,,Je een verhaal vertellen ?" vroeg hij met schorre stem . . ..
GORKI V.
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„Ja, 't zal wel moeten, omdat je me trakteert . . . . Maar
't zal Been mooi verhaal zijn, hoor . . . . 1k heb te veel in
mijn leven gehad ! Het zou vervelend zijn om alles te vertellen
en treurig om er naar te luisteren . . . . Maar een klein stukje
er uit, de een of andere anecdote — dat kan me niet schelen !"
„Goed! Vooruit dan maar ! Maar laat eerst nog wat bier
aanrukken . . . . voor mijn moeite . .. . want, zie je, soms is
het even onaangenaam voor een mensch in zijn verleden of
te dalen, als dit te doen in een riool . . . ."
,.....Het verhaal, m'n waarde heer, dat ik je verhalen
zal, zal je, naar ik vertrouw, wel niet belangwekkend lijken,
of goed genoeg voor wat je er als schrijver mee voor hebt.
Maar ik . . . . ik mag 't wel. Zie je, 't is heel eenvoudig, en
dit is waar het op neerkomt:
Op zekeren dag, 't was op den avond voor kerstmis, hadden
ik en mijn kameraad Jachka Sizoff den geheelen dag doorgebracht op straat, onze diensten aan allerlei dames aanbieden

.

om hun inkoopen te dragen . . . . Maar de mooie dames
luisterden niet eens naar ons, riepen koetsiers aan en reden
weg — wat je zal doen zien, dat Jachka en ik niet de minste
kans hadden. Ook hadden we gebedeld en op die manier
een beetje bij mekaar gekregen : ik, 29 kopeken, waarvan
een stuk van i o, dat me gegeven was door een meneer op
het bordes voor het Paleis van Justitie, nog valsch was ook,
en Jachka, die, over 't algemeen genomen, veel begaafder
was dan ik, bey ond tegen het vallen van den nacht, dat
hij een ware rijkaard was : hij bezat i i roebels en 76 kopeken.
Deze som was hem, — tenminste volgens zijn zeggen —
in eens gegeven door een dame die zich zoo goed en gul
betoond had, dat zij hem op den koop toe, ook nog haar
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portemonnaie cadeau had gedaan, en er zelfs haar zakdoek
nog aan toegevoegd had. Dat komt soms wel is voor, weet
je. Soms voelt een mensch zich zoo goed, dat hij er half
gek van wordt en in staat is je dood te slaan om zich op
te luchten . . . . Toen Jachka me die echt christelijke daad
van die dame vertelde, keek hij — ik weet niet waarom —
voortdurend om zich heen : ik vertrouw, dat hij de goede
ziel nog es wilde bedanken voor haar aalmoes en haar mildheid. En hij haastte me maar aldoor : vooruit — gauw —
gauw ! .... Zonder dat, liepen we toch ook al als hazen.
Ik haastte me zooveel ik kon, zoo vlug mijn verstijfde
lichaam maar kon voortkomen, — naar de warmte toe.
Er woei een snerpende wind, die de sneeuw door de straten
en van de daken joeg, koude en prikkelige ijskristalletjes
vlog en door de lucht en vielen mij bij den hals in. Het
was alsof mijn gezicht met messen was afgeschrapt, zoo •
schraal was het, en ik had 't zoo koud, dat 't net was of
't heelemaal was weggetrokken tot de magerte van een \ringer, en op het punt was bij de minste ondoordachte beweging
te breken, zoodat ik er voortdurend mee tusschen de schouders
gedoken liep uit vrees van mijn hoofd te zullen verliezen ,
wij waren geen van beiden gekleed naar den tijd van het
jaar, maar Jachka was warm door het succes dat hij gehad
had, en ik had 't nog kouder door den honger.
Zie je, ik heb altijd pech. Eens gaven ze mij een
samovar 1)

„cadeau”, maar hij was nog vol met kokend

water, zoodat, toen ik er hard mee wegliep, het water over
mijn been vloeide, en ik meer dan een week in het gevan') Ilieeketel.
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genis-hospitaal gelegen heb. En weer es . . . . Maar dat heeft
hier niks mee te maken . . . .
Nou ! wij liepen de straat af, en hij begon te fantaiseeren : —
„Nu gaan we Kerstmis houden — fijn ! . . .. we betalen de
huur .... wacht maar, jij ouwe heks ! Ja . . . . Een vierendeel
brandewijn . . . . zoilen we niet 'n ham ! .... H'm . . . . dat
zou niet kwaad zijn als we een ham kochten . . . . He, he !
Maar die zal wel duur zijn, he ? . . . . Je weet zeker niet of
de prijs van de hammen ook in de hoogte is gegaan, he?"
Ik wist het niet. Maar wel kende ik de innerlijke waarde
van een ham, en wij besloten er een te gaan koopen ; wij
kwamen overeen er een te gaan halen in den eersten den
besten winkel waarin veel menschen waren. Als er in een
winkel een groote toeloop van menschen is, wil dat zeggen,
dat de waar er goed is, — „ergo", zooals de Romeinen
indertijd zeiden, kun je er uitkiezen wat je het beste
aanstaat.
— „Een ham, asjeblieft !" riep Jachka, de koopers op zij
dringend. „Laat me es 'n ham zien, die niet te groot is,
maar hij moet goed zijn.... Neem me niet kwalijk, maar
u hebt me ook zoo'n pijn gedaan door zoo tegen me op te
dringen . . . . Ik weet heel goed dat 't niet beleefd is . . . .
maar ik begrijp ook, dat 't niet te doen is, hier beleefd te
zijn , ... 't Is mijn schuld toch niet, dat we hier als haringen
opeengepakt staan . . . . wat ? wat zegt u daar ? Ik zou aan
uw zak gevoeld hebben ? Neem me niet kwalijk, ik voelde
uw hand onder mijn arm voelen . . . . Ik betaal contant, net
zoo goed als u, en dan hebben we dezelfde rechten . . • ." •
Jachka gedroeg zich in den winkel, als iemand die een
heele massa hammen kwam koopen, of minstens driehonderd.
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Wat mij betreft, — ik profiteerde van de onaangenaamheden
waarin hij gewikkeld was, en kocht — met mijn bescheiden
middelen — een bus marmelade, een flesch olijvenolie en
twee dikke gebraden worsten.
„Zie maar es ! Nou gaan we aan de fuif!" jubelde Jachka,
„wat zullen we een maal doen ! .... " hij huppelde onder het
loopen, draaide zich om, en pronkte met zijn „vavistas",
zooals hij zijn langen, dikken neus noemde, terwijl zijn
kleine grijze oogjes van vreugde glinsterden. 1k was ook
vroolijk . . . .
Nu en dan gOed eten, is een der grootste genoegens
voor de kleine luiden.
En zoo naderden wij onze woning, met den stormwind
in den rug. Wij woonden toen heelemaal aan den buitenkant
van de stad, in een kelder-woning, bij een godsdienstige
ouwe uitdraagster . . . . Een eenzaam, verlaten kwartier waar
's winters na zessen zich geen levende ziel meer vertoonde . . . .
En zoo er zich al eens een gedaante zien liet, was zij van
vrees meer dood dan levend. Terwijl wij zoo voortliepen,
bemerkten wij plotseling een man voor ons uit . . . . hij liep
waggelend voort, en leek wel dronken . . . . Jachka stootte
mij eens aan, terwijl hij mij in het oor fluisterde :
„Hij heeft een pels an !" . . . .
Zie je, 't is altijd prettig als je een man met een pels aan
tegenkomt, omdat er geen knoopen aan den pels zitten en
die dus gemakkelijk of te nemen is . . . . Wij bleven achter
dezen man aanloopen en wij merkten op, dat hij breed
van schouders en erg zwaarlijvig was . . . . Hij sprak in
zichzelven. Wij dachten na wat ons te doen stond.
Eensklaps bleef hij staan en het scheelde maar heel
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weinig of wij waren met onze neuzen tegen zijn schouders
aangeloopen ; hij bleef staan, zwaaide met de armen, en
brulde met een diepe basstem, die de ooren pijnlijk aandeed :
„Ik ben de man, dien niemand liefheeft! .... " 't Was of je
een kanonschot hoorde ! allebei sprongen wij op zij om hem
uit den weg te gaan. Maar hij had ons al gezien. Hij
ging met den rug tegen de heg staan leunen, als een man
die wist wat hem in zoo'n geval te doen stond, en vroeg :
„Wie ben jelui ? zeker straatslijpers."
" Acme drommels, meneer," antwoordde Jachka.
„Arme drommels ! Goed . . . . want ik zelf ben 66k arm ... .
van geest. Waar gaan jelui heen?"
„Naar ons hol !" — zeide Jachka.
„Dan ga ik mee ! want waar kan ik anders nog heengaan !
1k weet niet waar ik heen zal gaan . . . . Bedelaars ! Neem
mij mee ! 1k zal je te eten en te drinken geven . . . . Geef
mij een onderkomen . . . . warm me met jullie goedheid."
„VrA.Ag 'm om mee te gaan," fluisterde Jachka mij in.
1k had in de brullende stem van dezen man wel dronken
klanken gehoord, maar ook nog iets anders : een huilen en
den kreet van een krank hart, dat tot bloedens toe verscheurd
was. 1k had een fijn neusje voor alles wat dramatisch is,
want ik ben souffleur in een schouwburg geweest . . . . En
ik begon dezen brullenden man warm uit te noodigen met
ons mee te gaan....
„Ja, ik ga met jullie mee, bedelaars !" lawaaide hij met
c al de kracht van zijn breede borst.
Wij gingen aan weerszijden van hem loopen en hij zeide :
„Weet je wie ik ben? 1k ben een man die feest viert !
1k ben de ontvanger der belastingen Gontcharoff, Nicolai
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Dimitrievitch ! 1k heb een huis, een vrouw en kinderen . . . .
twee zoons . . . . en ik heb ze alien lief. Ook zijn er
bloemen, schilderijen, boeken . . . . Dat alles bezit ik .. .
en 't is alles mooi . . . . 't is goed en warm bij mij thuis . . . .
Als alles wat ik thuis heb eens voor jullie was, bedelaars !
Dan zou je voor een heelen tijd genoeg hebben om in de
kroegen te brassen .. . . Jullie zijt stommerikken . . . . en
zuiplappen natuurlijk . . . . Maar ik ben geen dronkaard, al
ben ik nil ook dronken . . . . Ik ben dronken omdat ik stik . . . .
Jullie kunt dat niet begrijpen. Die wond is te diep voor
jullie om te peilen . . . ."
1k luisterde naar hem met groote nieuwsgierigheid. Als ik
een groote, sterke man zie, denk ik altijd dat die man ongelukkig is, want het leven is niet voor gezonde, sterke
mannen. Het leven is gemaakt voor de kleinen, de ellendigen en slechten. Zet eens een steur in een modderpoel
en hij zal er beslist in krepeeren. En daar heb je nou
kikkers, bloedzuigers en zooveel andere beesten ; die kunnen
weer niet leven in het heldere water der bronnen.
Deze brullende man interesseerde mij verbazend.
Wij namen hem mee naar huis, naar onzen kelder, wat
onze kostjuffrouw erg deed schrikken. Zij begreep er uit,
dat wij hem daarheen gebracht hadden om hem uit te
schudden, en Wilde de politie al waarschuwen. Maar wij
stelden haar gerust, en wezen haar op onze hongerige
lichamen die er zoo mager en schraal uitzagen naast dezen
kolossalen man met zijn dikke armen, zijn breede gezicht
en enorme borst . . . . Hij zou ons, en de oude hebben
kunnen worgen zonder er zich warm voor te maken. Toen
wij op die manier het oudje gerust gesteld hadden, werd
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zij uitgestuurd om brandewijn, en wij zetten ons aan tafel.
Daar zaten wij nu in ons kleine hol en lieten den beker
lustig rondgaan, in afwachting van het maal. Onze gast
deed zijn pels af, en ging in zijn hemdsmouwen aan tafel
zitten, en vervolgens trok hij ook nog zijn vest uit. Hij zat
tegenover ons en brulde:
„Jelui zijt natuurlijk straatslijpers, dat voel ik .... Je liegt
als je je voor bedelaars uitgeeft — jelui bent veel te jong
voor bedelaars . . . . en jelui oogen staan ook veel te brutaal.
Maar 't is mij om 't even wie of jelui ook zijt ! Ik weet,
dat jelui je niet schaamt om te leven ! En ik ben mijn huis
ontvlucht, uit schaamte . . . ."
U moet weten, waarde heer, dat er een zenuwziekte
bestaat, die men den Sint-Vitus dans noemt. Nu, er zijn
lieden wier geweten aan die ziekte lijdt.
En ik had zeer goed opgemerkt, dat de ontvanger tot
deze klasse van menschen behoorde . . . .
„In mijn huis" — ging hij voort — „is alles op erg
grooten voet ingericht. Het is afgrijselijk op grooten voet
te moeten leven. Alles is eens voor al neergezet en opgehangen, en staat zoo vast op zijn plaats, dat zelfs een
aardbeving de stoelen, schilderijen, etageres enz. geen haarbreed zou verzetten. Zij hebben wortel geschoten, en in
den vloer, en in de ziel mijner vrouw . .. . Van hout, en
ontbloot van ziel als ze zijn, hebben zij zich in ons leven
geworteld, en ik zelf kan niet leven, zonder dat zij er deel
van uitmaken. Begrijpen jelui me ? Door de gewoonte
met al deze beuzelarijen om te gaan, wordt men zelf een
stuk hout. Men wordt er gewoon aan, men heeft er medelijden mee, de duivel hale de heele rommel ! Zij worden
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steeds grooter en belemmeren je in je bewegingen, zij
verdrijven alle frissche lucht uit de kamer, en je kunt geen
adem meer halen. En nu heeft dit geheele leger van
gewoonten .. . . zich mooi gemaakt, gewasschen en gepoetst
voor het feest, en schittert. Het schittert tot walgens toe.
Het bespot mij. Ja, het weet 't wel: vroeger had ik slechts
Brie meubelen, een bed, een tafel en een stoel. En dan
had ik nog het portret van Herzen . . .. NU bezit ik wel
honderd verschillende meubelen .... Zij eischen, dat menschen
die hun prijs-waardig zijn, er op gaan zitten . . . . Nu ! bij
mij komen alleen gegoede lieden zich zetten . . . .”
De ontvanger nam een slok brandewijn en ging voort:
„Het zijn allemaal welgemanierde menschen, lieden die
half dood zijn, het zijn vrome ossen, opgefokt met het
malsche gras uit de weiden der Russische literatuur . . . .
1k voel een onzeggelijke verveling als ik in hun gezelschap
ben, ik stik van de lucht van hun gesprekken . . . . 1k
weet al alles wat zij kunnen zeggen en ik weet ook wat
ze niet kunnen zeggen, om meer levend en belangwekkender
te worden. Hu, hu ! Het zijn vreeselijke menschen door
de domheid hunner zielen . .. . Het zijn allemaal vreeselijke
botterikken en hun woorden wegen zwaar als stee p en. Zij
kunnen een mensch verpletteren . . . . Als zij bij mij komen,
is het mij alsof ze mij gaan omringen met baksteenen, of
zij een muur om mij heen willen metselen, zonder er een
opening in te laten . .. . 1k haat ze, maar ik kan . ze niet
wegjagen, en daarom ben ik bang voor ze . . . . Ik haal
ze anders niet in huis . . . . 1k ben een norsch en in-mijzelf gekeerd man. Ze komen eenvoudig om op mijn meubelen
te zitten. En ik kan de meubelen ook niet de deur uit-
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gooien : mijn vrouw is er zoo op gesteld . . . . Aileen voor
die meubelen leeft mijn vrouw, ik kan er op zweren ! Zij
is zelf een meubel geworden."
De ontvanger schaterde van het lachen en leunde met
den rug tegen den muur.
Toen zeide Jachka, die zich waarschijnlijk schrikkelijk
verveelde onder 't aanhooren van de verwenschingen van den
ontvanger, en die gebruik maakte van een pauze in het verhaal :
„Maar, uwe Edelheid, waarom slaat u die meubelen niet
op den rug van uw vrouw stuk ?"
„Waarom ik niet . . . ."
„Dat wil zeggen . . . . zoo — en gedaan is 't !"
„Stom-me-ling !"
Hij schudde zijn dronken hoofd, en terwijl hij het op de
borst liet zinken, zeide hij :
„Wat heb ik een verdriet ! En wat ben ik alleen ! Morgen
is het Kerstfeest . . . . En ik kan niet.... ik kan niet weer
naar huis terugkeeren . . . . Ik kan beslist niet! "
„Blijf dan bij ons !" stelde Jachka voor.
„Bij jelui ?"
De ontvanger keek om zich heen : ons hol was als het
ware doortrokken van, en rook naar vuilheid.
„Bij jullie. Dat is al even walgelijk . . . . Maar luister
eens, jullie duivelskinderen ! we gaan naar een hotel : dat
zal gaan, he ? Morgen ! En dan gaan we voort met drinken.
Is dat goed? En dan kunnen we denken . . . . Dan zullen
we er over nadenken, hoe je eigenlijk leven moet ! Goed ?
't Is waarachtig ook tijd to breken met dit brave leven,
hoog tijd! Ja, maar jelui zijn maar schooiers en kunt zoo
lets toch niet begrijpen . . . ."
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„Ik begrijp heel goed waar 't hier over handelt," zeide
ik tot den ontvanger.
„Jij ? wie ben jij ?" vroeg hij.
„Vroeger was ik ook een braaf mensch," zeide ik tot
hem. „Ook ik heb de vreugden van een vreedzaam en
kalm bestaan gekend. Ook ik ben verjaagd door deze
kleinheden. Zij hebben mij verjaagd, uit mijn huis en
haard verdreven, mij en mijn ziel en al wat zich daarin
beyond . . . . Ik verveelde mij, zooals gij u nu verveelt, en
ik ben aan den drank geraakt, en werd leeglooper ... .
ik heb de eer u mij voor te stellen . . . ."
De ontvanger sperde de oogen open, keek mij lang en
aandachtig aan, te midden eener doodelijke stilte. Ik merkte
op, dat zijne dikke, roode lippen beefden van verachting
onder zijn dikken knevel en hij trok de neusvleugels in op
weinig vriendschappelijke wijze.
„Geheel en omnia mea mecum port° !" bekrachtigde ik
mijn vorige woorden.
„Maar wie ben je?" vroeg hij, zijne oogen niet van mij
afwendende.
„Een mensch.... iedere schooier is een mensch . . . . en
omgekeerd."
Vroeger was ik erg sterk geweest in aphorismen.
„H'm . . . . al te verstandig," — zei de ontvanger, mij nog
steeds strak aanziende.
„Wij hebben ook onderwijs genoten," zeide Jachka zedig.
„Wij kunnen heel goed met u omgaan . . . . we zijn eenvoudige lieden, maar niet van verstand ontbloot .... en wij
houden ook niet van al die weelderige meubelen . . . . waar
dienen die toe ? Sluit u bij ons aan .. . ."
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„Ik ?" vroeg de ontvanger, plotseling ontnuchterd.
Ja, u! wij zullen u morgen allerlei levensgeheimen
openbaren ! .... "
„Geef mij mijn pels !" beval de ontvanger Jachka plotseling, terwijl hij opstond.
Hij hield zich flink op de been.
„Maar waar gaat u heen ?" vroeg ik.
„Waarheen ?"
Hij keek mij angstig met zijn groote kalveroogen aan en
sidderde alsof hij het koud had.
„Ik . . . . ik ga naar huis terug."
Ik keek naar zijn weggetrokken gezicht en zeide niets
meer. leder dier naar zijn aard, geeft het lot een plaats in
den stal ; het kan er trachten uit te breken, maar het blijft
op de plaats, die het eenmaal gekregen heeft . . . . he, he, he!
De ontvanger ging heen.... Wij hoorden hem, toen hij
goed en wel op straat was, luidkeels roepen :
„Koetsier !"
Mijn zegsman zweeg en begon met kleine teugjes bier
te drinken. Toen hij het glas leeg had, begon hij te fluiten
en met zijn vingers op de tafel te trommelen.
„Nu, en toen ?" vroeg ik hem.
„En toen? Niets . . . . En wat hadt je verwacht?"
„Maar het feest . . . ."
„0 ja, er was feest . . . ."
Ik heb vergeten te zeggen, dat de ontvanger Jachka zijn
portemonnaie „cadeau" gedaan had . . . . Er zaten 26 roebel
en wat kopeken in. Zeker vierden we feest.

WAT FILIPP WASSILJEWITSCH VERTELDE.

Ik zat op een bank onder de boomen van het stadspark.
De wind schudde toornig de zwarte, vochtige takken boven
mijn hoofd, rukte de laatste bladeren van de twijgen en
dreef ze bergafwaarts naar den breeden, somberen stroom,
waaruit een vochtigen kouden damp ten hemel steeg.
Aan den overkant der rivier, in het dorre gele Bras,
strekte zich een klein meertje uit, waarin zich de zwaarmoedige herfsthemel spiegelde. De bleeke maanschijf dreef langzaam langs den hemel. De zon was reeds lang ondergegaan
achter den donker-opstekenden verren woudzoom, en de
purperen streep der schemering liet zich tusschen de zware
blauw-grijze wolken zien als een vuurstroom tusschen de
bergkloven.
„Zeg es . . . .", zeide iemand naast mij.
Ik wendde mij om — naast de bank stond een rijzige,
slecht-gekleede jonge man. Het ruischen der boomen had
zijne schreden overstemd en zoodoende had ik niet gehoord
dat hij mij genaderd was.
„Geef me wat om brood voor to koopen," ging hij
voort, terwip hij zijn stem liet dalen. Zijn hoofd zonk op
de borst en hij ging een schrede achteruit, doch zette den
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hoed niet af. Dit beviel mij. Ik stak zwijgend de hand in
den zak.
„'t Hoeft maar een kleinigheidje te zijn !" zeide hij snel
en hief het hoofd op, „u houdt me misschien voor een
beroepsbedelaar ? Neen, .. . . ik heb eenvoudig geen werk ....
en ik heb ergen honger . . .. Gelooft u me ?"
„Ja, ik geloof je," zeide ik.
Hij had een hoekig gezicht, waarin de jukbeenderen
sterk uitstaken ; de groote, zachte grijze oogen lagen diep
onder het hooge voorhoofd.
„Ik dank u," zei hij somber, terwijl hij den langen arm
uitstak, en met een van koude of vrees sidderende hand
het geld aannam. „Ik dank u .. . . Nu ga ik eten .. . ."
Ik stond op en liep naast hem mede. Hij had iets
over zich, dat mij beviel en hij wekte mijne nieuwsgierigheid.
„Kan ik u nog met iets anders helpen ?" vroeg ik.
„Bezorg me werk!" riep hij levendig uit. „Kunt u dat?"
„Ik zal 't probeeren . ..."
„Ik honger eenvoudig naar werk, zooals ik naar brood
honger," zei hij, terwijl hij naast mij voortliep. „Ik schaam
me, dat ik bedelen moet .. . . want ik kan werken ! Maar
bier in deze streek zijn meer menschen dan er werk is....
zooals overal !"
Hij glimlachte treurig bij deze woorden.
„Hoe heet u ?" vroeg ik hem.
„Platon Bagrow .. . . Ik ben een boerenjongen, ziet u,
ik heb de dorpsschool bezocht, en omdat ik goed leerde,
begon de onderwijzeres van mij te houden .... Het gelukte
haar, de landvrouw, een oude dame, belangstelling voor
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mij in te boezemen, en zij liet mij het gymnasium
bezoeken . . . ."
Urn zijne oogen lagen groote donkere kringen, en de
beenige, licht-gebogen neus was rood van de vorst. Hij
had de handen in de zakken van zijn oude broek gestoken,
liep met gekromden rug en trok huiverend met de breede
schouders. Het lichte, tot aan den hals dichtgeknoopte buis,
de hooge kaplaarzen en de oude verfomfaaide hoed gaven
hem het voorkomen van een orgeldraaier. Hij sprak bedaard,
zonder eenigen zweem van treurigheid of klacht, en het
was alsof hij opmerkzaam naar zijn eigen woorden luisterde
en ze controleerde.
„Ik bleef vier jaar op het gymnasium ; toen ik in de
tweede klas zat, stierf mijn moeder . . . . zij verdwaalde in
het veld en bevroor .... Vader was al eerder gestorven ....
en toen ik in de vierde klasse kwam, stierf ook de landvrouw . . . . Hare erfgenamen wilden niet meer voor mij
betalen, en zoo moest ik wel van het gymnasium
of ... .
en daarmee nam mijn opvoeding een eind."
Een dame, die ons haastig voorbij wilde loopen, stiet
tegen hem aan, hij hief snel het hoofd op, keek haar aan,
bracht de hand aan den hoed en zeide met gedempte stem :
„Pardon !"
De dame snelde hem voorbij, zonder naar hem om te
zien. Hij drukte de lippen vast op elkaar en zeide even
daarna glimlachend:
„Wat zijn de menschen er toch aan gewoon, elkaar te
stooten . . . . alsof 't niets te beduiden had, iemand te
stooten . . . ."
Wij traden een herberg binnen, zetten ons in een klein,
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met tabakswalm vervuld vertrek neder aan een tafeltje in
een hoek, en ik bestelde bier voor mij, terwijl hij zat te
wachten op het bestelde eten, en de kamer rondkeek, en
met gedempte stem vertelde :
„Den eersten tijd bleef ik bij een van de portiers van het
gymnasium, die mij een postje als leerling in een delicatessenwinkel bezorgde, Maar daar mijn principaal een dronkaard en vechtersbaas was, ging ik niet lang daarna van
hem weg."
De kellner zette een bord met brood op tafel. Platon
nam onmiddellijk een stuk brood, doch zijn hand begon
vreeselijk te beven, hij wierp mij een snellen blik toe, legde
het brood weder neder en ging met gebogen hoofd voort :
„Ik was toen veertien jaar, nu ben ik negentien en over
twee jaar moet ik in dienst. Ik heb in die vijf jaar heel
wat gezien, ben in verscheidene steden geweest, ben bij een
bronmeester in dienst geweest, daarna bij een tuinman, ben
bode bij de redactie van een courant in het Zuiden geweest,
heb in de zee van Asov gevischt, ben ook aan de Kaspische
zee geweest — ja, ja, ik heb al heel wat doorgemaakt . . . .
en ik moet zeggen, dat het leven slecht ingericht is !"
De kellner bracht een schotel met een troebele sterkriekende soep. Platon haalde begeerig met diepe teugen de
lucht in, trok den schotel met beide handen naar zich toe,
en vulde zijn bord eruit, zonder overigens zijne rede te
onderbreken.
„Ik hou hartstochtelijk veel van lezen," zeide hij, „en
het is mijn vaste gewoonte een derde van mijn verdiensten
aan boeken te besteden. Als ik de boeken gelezen heb,
verkoop ik ze natuurlijk weer . . .. Dat spijt me dan wel
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erg, maar ik kan ze toch niet overal mee heensleepen . . . .
Ik blijf niet graag lang in een zelfde plaats . . . . ik zou
graag zooveel mogelijk van de wereld zien, om me te
ontwikkelen . . . . en alles te begrijpen . . . ."
„Zich ontwikkelen — ja, dat is beslist een mooi ding,
maar ik geloof, dat je dat lichter bereikt als je lang in
eenzelfde plaats blijft. Maar -- eet toch door !" zeide ik,
toen ik zag hoe zijne neusgaten zich opensperden en den
geur der soep opsnoven . . . . Hij lachte flauwtjes en begon
te eten, waarbij hij zich, weliswaar tevergeefs, moeite gaf,
zijn razenden honger te verbergen. Het maakte een eenigszins vreemden indruk zijne eenvoudige woorden aan te
hooren, waarin een zeker niet te definieeren rythme en een,
met zijn jeugd sterk contrasteerende ernst lag. Hij scheen
met zijn gemakkelijke gave van praten een beetje te coquetteeren, en ik kreeg den indruk, alsof hij mij van zijn uitstekend verstand wilde overtuigen . . . . Daar ik zag met
welk een gretigheid hij at, trachtte ik zooveel mogelijk hem
niet aan te zien, om hem niet te storen en keek onderwijl
het vertrek eens rond.
In den tweeden hoek zat, met zijn dienstmuts ver achterover geschoven, een telegrafist. Hij lag met de burst zwaar
tegen de tafel aan en keek knorrig naar de halve-maatflesch
brandewijn, die voor hem stond. Groote zwarte vliegen
zweefden boven hem, vervulden de lucht met hun nijdig
gegons, verwarden zich in de bestoven bladen der bloemen
voor het venster en vlogen in de vlucht met een dof geluid
tegen de vensterruiten aan. Een benauwde reuk van tabak,
zuurkool, geraniumbloemen en brandewijn vervulde het
vertrek.
GORKI V.
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IS
Een rijzig man met een scherp gezicht kwam binnen,
zette zich aan de tafel waaraan de telegrafist zat, schonk
zich zwijgend een glas brandewijn in, dronk het uit, likte
zorgvuldig zijn roode snor af, en vroeg met een basstem :
Hoe gaat 't met je?"
De telegrafist wierp zich achterover in zijn stoel, sloeg
met de vlakke hand op tafel en antwoordde vol ergernis :
„Ik ben in een stemming . . . . ik zou de ruiten kunnen
ingooien !"
,,Maar requesteer dan !" tied hem de roodharige, terwip
hij zich nog wat brandewijn inschonk.
„Och, iedereen requesteert en wie neemt er notitie van ?"
Platon lachte, keek mij aan, en begon zacht:
„Ik drink zelf niet, maar ik zit altijd graag in kroegen....
het is zoo interessant ! je hoort er altijd zulke merkwaardige
Bingen . . . . en vangt allerlei gedachten op . . . ."
„In de kroegen is 't allemaal zoo afgezaagd en vervelend!"
merkte ik op. „Als je een vriend van boeken bent, lees
dan liever nog wat — want de gedachten die je in de boeken
vindt, zijn doorgaans meer waard dan in de kroegen. Is 't
niet waar ?"
„N—ja, dat is zoo !" stemde hij aarzelend toe, en voegde
er na een poosje bij : „hoewel je soms in die afgezaagde
woorden dezelfde gedachten weervindt, die je in het boek
gelezen hebt . . . . Dan heb je in het boek ook meer vertrouwen, en de menschen van hun kant .... lijken je dan
ook beter, en verstandiger . ."
„Had je kennissen onder de Intellectueelen ?" vroeg ik.
„Ja

toen ik bij die redactie aangesteld wend, waren

de mede-arbeiders heel vriendelijk voor mij .... en gaven mij
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boeken te lezen . . . . En dan had ik nog een kennis in Rostov,
een schrijnwerker — een heel ontwikkeld man, die een heele
bibliotheek had," zeide Platon langzaam.
Een gevoel van verzadiging scheen hem een weinig te
bevangen, hij kreeg blijkbaar slaap ; zijn oogen werden dof.
1k stond op, gaf hem mijn adres, bestelde hem voor den
volgenden dag bij mij aan huis, en gaf hem een hand. Hij
drukte die, neeg met het hoofd, en zeide eenvoudig :
„Dank u !"
Hij scheen niet bijzonder geroerd door wat ik voor hem
gedaan had, en zoo ik natuurlijk al geen dankbaarheid van
zijn kant verwachtte, moet ik toch zeggen, dat de droge
toon, dien hij aansloeg, mij niet beviel. Het is ons alle y plicht,
de diensten die ons door anderen bewezen worden naar
waarde te schatten ; dat is nu eenmaal noodzakelijk voor
den onderlingen omgang . . . ."
Toen ik op straat kwam, was het al donker. Een lange
rij lantaarns strekte zich het duister in ; het waaide nog al
en de lichten flikkerden . . . .
1k dacht aan Platon Bagron.
„Hij moet in zijn dunne buis bevriezen," schoot het mij
plotseling door het hoofd.
*

*

*

Het gelukte mij Platon een plaats als portier te bezorgen
in bet huis van een mijner kennissen, een heel vriendelijke
oude heer ; hij had een paar jaar tevoren zijn professoraat
neergelegd en leefde nu kalm op bescheiden voet, verdiept
in studie en navorschingen naar een tarwe-parasiet.
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Hij had een aardig klein huisje aan- de grens van het
rechtsgebied der stad, aan alle zijden omringd door hooge
oude linden en verborgen achter een dichte haag van acacia's
en vlier, kwam het in den zomertijd als een gemoedelijk,
stil, aardig eilandje uit de zee van bladeren te voorschijn.
De professor had een dochter een vroolijk, onbezorgd,
verwend klein deerntje met blauwe oogen en zilver-helderen
lach. Zij kon heel aardig piano spelen, teekende, las mooie
boeken, en droeg steeds witte kleedjes, die zoo mooi bij haar
gezicht kwamen, als de witte bast bij den berk. Zij was steeds
omringd door een schaar vriendinnetjes, die even bekoorlijk
waren als zijzelve, en dikwijls ook kwamen er studenten,
welopgevoede, door-de-kunst-bezielde jongelieden, bij haar
te gast. 's Avonds ging het er altijd luidruchtig en vroolijk
toe, er werd gespeeld, gedisputeerd, men las verzen, danste —
en de oude professor zat bij dit alles ergens in een hoekje,
streek zich over den baard, en keek kalm glimlachend naar
het vroolijke dartelen der jeugd. Alles was eenvoudig, vroolijk en gezellig ... .
1k kwam hier dikwijls en steeds ontmoette ik Platon. Zijn
gezicht was al voller geworden, de kringen om de oogen
waren verdwenen, en hij droeg een dik, wollen buis over
een bont hemd, een zwarte vlodderbroek en hooge kaplaarzen.
Dit niet alledaagsch kostuum was blijkbaar een beetje op
effect berekend. Hij was rijzig, beenig, en hoekig in zijn
bewegingen. Zijn donker, kort haar was lichtelijk gegolfd,
de oogen keken nadenkend, rustig, en over het ernstige gezicht met de uitstekende jukbeenderen lag iets ongewoons
en gewichtigs.
Als hij mij in het huis van den professor zag, knikte hij
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mij vriendelijk, zonder iets te zeggen toe ; hij was zoo taktvol,
mij nooit aan te spreken waar zijn meester bij was — in
alle geval voelde hij, dat hij daardoor mij en zichzelven in
ongelegenheid zou gebracht hebben. Ontmoetten wij elkaar
daarentegen in den tuin, onder vier oogen, dan schudde ik
hem de hand en wij knoopten een gesprek aan :
„Nu, hoe bevalt het je hier, Platon ?"
„0, dat gaat wel," antwoordde hij goedhartig.
„Ik heb weliswaar niet zooveel vrije tijd als ik gehoopt
had, maar ik heb toch altijd nog wel even tijd om wat te
lezen . . . . Ik verwacht voor mij veel goeds van mijn verblijf
in dit huis. Veel zien, voelen, werken, denken — dat poem
ik leven ! Is 't niet zoo ?"
„Zeker, zeker !" gaf ik hem toe en verheugde mij over
zijn levendigheid. „Lees vooral veel goede boeken . . . . Nu,
en hoe bevalt je mijnheer zelf?"
„O, 't zijn beste menschen . . . . dat alleen is al een weldaad,
dat ze niet schelden , en de dienstboden goed behandelen.
Dat zie je zelden . . . . de jongejuffrouw is zoo snaaksch ! Ze
loopt rond, piept, trekt gezichten . . . . en ze is altijd zoo
helder — als 'n schoongewasschen big!"
Deze uitlating over Lydia Alexejewna beviel mij niet. 1k
begrijp volkomen, dat dienstboden hunne meesters critiseeren,
maar Platon was toch een eenigszins-ontwikkeld mensch
en moest toch begrijpen dat hij zich door een dergelijk oordeel
over zijne meesteres tot de psychologie der werkmeiden verlaagde. Ik antwoordde echter niets op zijne opmerking,
terwijl hijzelf half lachend voortging :
„Voor 't overige is 't een beste jonge dame ! Goedhartig,
vriendelijk, en zoo ze soms al luimen heeft, behandelt ze de
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lui toch fatsoenlijk . . . . Wel geeft ze 't kamermeisje vaak
een standje, maar ze doet 't niet zoo dat 't krenkt, dat wil
zeggen .... meer kinderlijk . . . .”
„Maar ze is maar een jaar jonger dan jijzelf,” merkte ik op.
„Dat zegt niets," antwoordde hij kalm. ,,De jaren zijn erg
verschillend . . . . men moet den tijd meten naar de hoeveelheid en den aard der indrukken, die men er in gehad heeft . . . .
wat heeft ze gezien ? wat weet ze ?"
Hij pochte graag op zijn levenservaring, wat mij ook al
niet beviel. Bovendien had ik alle reden, aan de waarheid
zijner woorden te twijfelen — ik had meermalen opgemerkt,
dat telkens als Lydia Alexejewna hem voorbijkwam, hij
zijn hand met verdachte haast aan de muts sloeg en hij
eerbiedig voor haar boog. Deze buiging had iets linksch
en belachelijks — het was alsof hij zijne wanstaltig-lange,
op een lomp-gebouwden klokkentoren-gelijkende gestalte
tot kleiner afmetingen wilde reduceeren, om zijne, naast
hem zoo sierlijk voorkomende meesteres niet of te schrikken.
Ik begreep niet, wat deze buigingen van Platon te beteekenen hadden, maar Lidotschka merkte ze heel goed op.
Want voor het belachelijke in het voorkomen van een man
heeft een vrouw zelfs een dubbel scherp oog . . . .
Het vroolijke jonge meisje beantwoordde de buitengewone
oplettendheid van den portier. zij glimlachte vriendelijk
tegen hem, zeide nu en dan eens een paar nietszeggende
woorden tot hem, en toen hij eens hout aan het kleinhakken was, vroeg zij hem, of hij niet moe werd van dit
werk.
Op zekeren dag verzocht zij mij, haar nog eens mijne
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ontmoeting met Platon te vertellen. 1k voldeed aan Karen
wensch en merkte aan het eind op :
„Hij heeft te veel zelfvertrouwen .. . . Doordat hij in de
meening verkeert dat hij iets erg buitengewoons is, is hij
in staat zich, God weet wat in het hoofd te haien !"
Zij lette niet op wat ik verder zeide . . . .
„Hij is een zonderling," zeide zij afgetrokken glimlachend.
„Hij is zoo komisch, met zijn Lange lichaam . . . . en in de
keuken zit hij altijd en eeuwig te filosofeeren .. . . en de
anderen lachen hem uit . . . ."
Toen vertelde zij mij, dat de dienstboden van het huis
Platon algemeen voor half-wijs hielden, omdat hij de kamermeisjes niet het hof maakte, op feestdagen niet voor de
deur zat, en zonnebloemenpitten kauwde, en maar altijd in
zijn boeken was verdiept.
Zijn geheele optreden was in de oogen der keukenmeid
en van het kamermeisje niet zooals een portier paste. Hij
praatte veel, enkel onbegrijpelijken onzin, wilde alien onderrichten en prikkelde door zijn gepraat het personeel in de
keuken.
„Raad hem het onderwijzersexamen te doen — dan kan
hij in het dorp het yolk verlichten," zeide ik.
„Ja, dat zou 't beste voor hem zijn," stemde Lydia
Alexejewna toe. „Hier is hij niet op zijn plaats . . . ." En
van dat oogenblik of aan, lette zij nog nauwer op Platon —
niet, alsof zij een betooverden sprookjesprins in hem dacht
te zullen ontdekken, maar omdat zij eenvoudig nieuwsgierig
was, te weten te komen hoe iemand, die de plaats van
haar huis veegde, voelde en dacht . . . .
De lente kwam in het land, en met haar het vroolijke
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spreeuwenvolkje. In de oude linde boven het dak van het
huis hoorde men dagen lang zonder ophouden het luide
kwetteren der drukke vogels.
Het viel mij op, dat Platon's oogen nu een bijzonder
vreemde uitdrukking hadden ; zij dwaalden over wat in
hunne nabijheid lag heen, en zochten maar al ergens in
de verte naar iets dat hun onontbeerlijk was ; en daar zij
het niet vonden, keken zij verwonderd rond en lichtten
treurig . . . . Platon werd stil, en in zijne bewegingen kwam
een zekere onrust en verstrooidheid. En op zekeren dag,
op een kalmen Aprilavond, vroeg hij mij, toen hij de deur
achter mij sloot, met luide stem :
,,Kan ik u morgen even opzoeken ?"
„Zeker," zei ik. „Tusschen vijf en zes uur morgenavond.
„Tot ziens ! Dus tusschen vijf en zes !"
Hij kwam precies op den aangegeven tijd, als altijd met
zijn wollen buis aan, glimlachte mij verlegen toe, en ging
zwaar op een stoel bij de tafel zitten.
Ik begon to praten over de boeken die hij gelezen had,
doch dit onderwerp interesseerde hem klaarblijkelijk niet,
hij antwoordde verstrooid en tegen zijn zin, en keek met
droeve oogen over mijn hoofd of door mijn gezicht. in de
verte. Deze uitdrukking van droefheid stond zijn hoekig
gezicht niet goed, er lag iets komisch in.
,Hoe gaat het met je?" vroeg ik.
„Viet bijzonder.... ik voel me niet op mijn plaats in dit
huis.... zoo'n voornaam, helder huis.... en de bewoners
zijn zoo verstandig en goed.... ik dacht, dat ik, als ik zoo
naast hen leefde, ook een beetje meer mensch zou worden . . . .
,veel van hun zou leeren . . . . Maar . . . . het gaat niet....
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Mijn hoofd wil niets opnemen . . . . Het verdriet heeft mij
bevangen . . . . Ik ben zoowaar begonnen met verzen maken !"
Hij keek mij verward aan en vroeg zacht:
„Vindt u dat belachelijk ?"
„Volstrekt niet,* stelde ik hem gerust. „Mag ik je verzen
es hooren?"
Hij knikte toestemmend met het hoofd, glimlachte zwaarmoedig met de oogen, legde de elbogen op tafel, steunde
zijn warrig hoofd met haar in de handen, en begon, stootend en met sombere stem :
„Het is nacht. Aan het venster zet ik mij neer.
De gaarde slaapt. Het is stil en duister daarin.
Ik staar in 't duister, dat mij zwijgend tegenblikt,
En mijn ziel krijt in hare smart:
waarom is het mij zoo bang om 't hart?
0, waarom ?"

Zijne verzen rooken naar goedkoope tabak, zijne laarzen
naar teer, het wollen buis was aan de elbogen doorgeschuurd,
aan den hals was de knoop eraf, en ik kon zien, hoe de
aderen in Platon's hals zwaar en hevig klopten. Hij zat
daar onbeweeglijk en met den blik op de tafel gevestigd

ging hij voort :
„teen antwoordt krijgt gij, o mijn ziel;
In duisternis hult zich alles om u,
De aarde slaapt, de lucht drukt als een nachtmerrie,
Mijn hart slechts klopt luid en rusteloos;
o, zeg, waarom zij steeds blijde lacht?
0, waarom?"

Hij zweeg, hief het hoofd op en trok de wenkbrauwen
vragend op.
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„Nu, hoe vindt u ze?" vroeg hij.
Ilc had medelijden met den armen jongen, en ik probeerde
zijn lyriek van den schertsenden kant op te nemen.
„Nou, niet bijzonder," zeide ik half lachende, „zij behooren of allebei te lachen, Of allebei te weenen . . . . dat zou
beter zijn. Heb je nog meer verzen gemaakt ?"
Ja," antwoordde hij zacht, liet het hoofd weder zinken
en begon langzaam, op zwaarmoedigen toon, te reciteeren :
„Vaart wel! mijn hart is vol smart .
Als eens, ben ik weder alleen,
En mijne schreden gaan weder door de duisternis,
Vaartwel, mijn helle vlammengioed,
Vaarwel.
Vaarwel! de wind blaast in het zeil;
Vol weemoed houd ik 't roer gevat.
Slechts der golven schuim, der meeuwen roep,
Groeten mij ten afscheid.
Vaarwel !"

Zijn holle stem klonk eentonig en deed onwillekeurig
denken aan het voorlezen van een psalm bij de baar van
een overledene. Hij zweeg, keek mij aan en ging met een
zucht verder.
„Gevaar dreigt mij uit der zeeen verte,
En kommer knaagt aan mijn hart,
0, dat ik u vergeten kon,
Doch al jagen ook wild de golven, Uw beeld spoelen ze niet weg, mijn ster.
Vaarwel!"

Hij zweeg en bleef onbeweeglijk zitten. Het was een
pijnlijk jets voor mij — ik was bang dat hij wellicht in
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tranen zou uitbarsten, en wist niet hoe hem te helpen. Na
even nagedacht te hebben, besloot ik te handelen als een
chirurgijn en het wilde vleesch met vaste hand weg te
snijden. Ik stond op, ging naar hem toe, legde de hand op
zijn schouder en vroeg:
„Ben je — verliefd?"
„Ja" . . . . zeide hij zacht.
„En wie is het ? Het kamermeisje Fekluscha ?"
Hij, trok verwonderd de wenkbrauwen op, en antwoordde
bedaard:
„Fekluscha ? neen . . . . het is Lydia Alexejewna zelf."
Ik wist dit natuurlijk, doch had niet gedacht, dat hij er
zoo openlijk voor uitgekomen zou zijn, en het deed mij pijn
het zoo uit zijn mond te hooren, want het leek mij al te
belachelijk.
„floor es, mijn beste jongen," zeide ik zoo ernstig en
tevens zoo vriendelijk mogelijk. — „'t Is een heel grappig
geval . . . ."
„Grappig?" ontsnapte hem, als een gesmoorde kreet, en
zijne oogen sperden zich verbaasd open.
„Zeker," antwoordde ik. „Het valt me zwaar, over deze
zaak ernstig met je te praten . . . ."
„Waarom ?" herhaalde hij met dezelfde gesmoorde stem.
„Ja, denk maar eens aan — je bent negentien jaar . . . .
zeker, je hebt wat van de wereld gezien, je hebt ook wat
geleerd — maar ben jelui wel van denzelfden stand ? Zij
is een meisje van opvoeding, met een fijnen smaak . . . . zij
heeft een natuurlijken of keen van alles wat grof is . . . .
Doch dit is nog het voornaamste niet . .. . maar is een
verbintenis tusschen jou en dit meisje wel mogelijk ? Je bent
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niet dom . . . . dus moet je zelf het onmogelijke van zooiets
voelen . . . . ja, dat moet je . . .. !"
„Nu, ik . . . . voel het niet .. . .", zeide hij zacht, doch
tevens trotsch, en op denzelfden toon vroeg hij : „ben ik
dan niet evengoed een mensch als alle anderen ?"
1k haalde de schouders op en begon opnieuw tegen hem
te redeneeren, doch hij keek mij onafgewend met zijn grijze
oogen aan. Er lichtte een trotschen gloed in, en ik begreep,
dat mijne woorden zonder eenigen indruk te maken op
hem afstuitten.
„En bovendien," zeide ik, een schrede van Platon terugtredend, — ik weet beslist, dat Lydia Alexejewna van mij
houdt . . . ."
Hij stond langzaam van zijn stoel op, perste de lippen
op elkaar, kromde den rug, en verwijderde zich zonder mij
de hand te reiken.
1k keek hem na, en had een gevoel dat ik deze vermakelijke, doch tegelijkertijd pijnlijke geschiedenis ernstig
zou moeten aanpakken.
*

*

*

Den dag daarop ging ik des avonds naar Lydia Alexejewna, en gaf haar zeer voorzichtig, om haar spotlust geen
voedsel te geven, doch met nadruk te verstaan, dat zij
ergoed aan zou doen, haren portier niet langer zooveel
opmerkzaamheid te schenken.
„Waarom niet?" vroeg zij verwonderd. „Hij is toch zoo
vermakelijk . . . . Het is zoo interessant, weet u, met hem
te praten . . . . wat hij vertelt, is dikwijls zoo roerend, al
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klinkt het ook een beetje grof . . . . Hij weet het leven der
kleine luiden zoo treffend te schilderen . . . . Waarom zou
ik dan niet met hem praten, despoot die u bent?"
Toen vertelde ik haar zonder omwegen, dat Platon verliefd op haar was, en dat de eerste liefde van een man,
welke de omstandigheden dezer liefde ook zijn, zijn hart
voor het verdere leven vormt . . . .
Zij huiverde als van afschuw, hare oogjes werden rond
van verbazing, hare koontjes werden vuurrood, en zij liep
opgewonden in het vertrek op en neer, verward en tegelijk ertijd beleedigd.
„Hoe durft hij het wagen !" riep zij buiten zich zelve van
kwaadheid uit. „Die vent . .. . zijn handen zweeten voortdurend . . . . en ze zijn zoo rood . . .. en ook zijn ooren zijn
altijd rood . . . . Maar hoe zou 't komen . . . . dat ik dat niet
zelf allang gezien heb ? Die . . . . onnoozele hals ! Maar de
quaestie is toch ook eigenlijk zoo zot .. . . zoo banaal! Zei
u niet, dat hij ook verzen gemaakt heeft ?"
„Ja — en ik geloof, dat ze niet eens zoo heel slecht
zijn," antwoordde ik.
„Zoo'n zonderling! Neen maar, dat ik 't toch zelf niet
gemerkt heb ! Een verliefde proletarier — heusch interessant ! Een ware roman ! Ach, ach ! — wat moeten wij nu
met hem aanvangen, Filipp Wassiljiwitsch ? Nu moeten
we hem toch in elk geval zijn betrekking opzeggen, he ?"
„Niet dadelijk," ried ik haar aan. „Waarom zou men
iemand pijn doen, als zonder dat, 66k hetzelfde kan bereikt
worden ? Natuurlijk moet hij hier weg, maar er moet voorzichtig te werk gegaan worden . . . . niet plotseling . . . .
wacht er nog wat mee !"
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„Ik zou zijne verzen erg graag eens hooren," zeide zij
nadenkend.
1k heb mij mijn raad, met Platon's ontslag nog to wachten, later bitter berouwd — ik had geen rekenschap gehouden met Lidotschka's kinderlijke onnadenkendheid.
Den volgenden dag reed ik naar de stad terug, en twee,
drie dagen later wist reeds iedereen in huis, dat de portier op
de „juffrouw" verliefd was. Het gaf aanleiding, zooals ik later
hoorde, tot menige vroolijke, maar ook tot menige akelige scene.
„Platon," riep Lidotschka den jongen man toe.
Hij verscheen.
„Heb je me lief ?" vroeg zij vriendelijk.
„Ja," antwoordde de portier.
„Erg lief ?"
„Ja," herhaalde hij.
„En als ik je nu eens jets verzocht ?" — zeide Lidotschka
geheimzinnig en zacht, terwijl zij naar zijn hoekig gezicht
keek — „dan zou je 't zeker voor mij doen, Platon ?"
„'k Zou alles voor u doen !" antwoordde de portier, met
onwrikbaar vertrouwen.
„Nu, dan, beste Platon...."; ging zij met een plechtig
gebaar voort — „dan . . . ."
Haar gelaat nam een zwaarmoedige uitdrukking aan, en
terwijl zij diep zuchtte, eindigde zij met :
„ Zet dan de theestoof es klaar !"
En in haar oogen lichtte een schalksch lachen.
Hij ging, met diepgebogen hoofd, de kamer uit en bracht
de theestoof binnen. Zijn jukbeenderen echter staken nu
nog scherper uit, zijn oogen zonken steeds dieper onder
het voorhoofd weg.
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Soms, als Lidotschka bezig was Platon over zijne liefde
te ondervragen, beval zij hem plotseling hare vuile overschoenen schoon te maken, of zij stuurde hem met een
briefje naar een harer vriendinnen, en in elk harer gesprekken met hem, mengde zij steeds zijne liefde, en terwille van deze liefde eischte zij de onmogelijkste dingen
van hem.
...........

Als er des avonds gasten waren, riep zij Platon binnen
om zijne gedichten op te zeggen en hij reciteerde ze met
gebogen hoofd, zonder iemand aan te zien. Men glimlachte
en gaf hem pluimpjes, en hij boog; doch zijn gezicht bleef
onbewegelijk alsof het uit stee p gehouwen was. Doch Lidotschka zeide, waar hij bij was, tot de gasten :
,,Niet kwaad, he ? Dikwijls worden er verzen gedrukt die
slechter zijn dan deze. Ze zijn wat stijf, maar daarom niet
minder eerlijk . . . . Ik weet, dat de dichter werkelijk lief
heeft, en nog wel een ongelukkige liefde. Het zijn standvooroordeelen, die zijn geluk in den weg staan, alsook het
koude hart van haar die hij bezingt . .. ."
1k vond, dat zij al te onvoorzichtig en te ondeugend met
den jongen man te werk ging . . . . 1k geloof, dat zij zich
door zijne hartstocht in hare eigenliefde gekwetst voelde,
en dat zij hiervoor wraak nam op den armen jongen. Overigens gedroegen de anderen zich al niet veel beter tegenover hem. De oude professor was een door en door goed
man, die alle insecten lief had met de liefde van den wijze,
doch ook hij schepte er behagen in, zich over Platon vroolijk te maken.
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" floor es, poeet," zeide hij. „Ik moet je dringend verzoe-

ken niet zooveel mest op mijn aspergebedden te doen ! Ik
heb je dit al meer gezegd, en je vergeet 't maar altijd
weer ! Ik zal eenvoudig geen asperges krijgen als dat zoo
doorgaat ! Maar anders heb ik niets op je te zeggen . . . .
ik begrijp je positie .... haha ! Het voert je naar Arkadia . ...
Wat steekt daarin ? 't Is volkomen volgens de wetten der
natuur : in de kindsheid heet de ziekte „mazelen of roodvonk," en later, als jongeling, wordt men verliefd, schrijft
verzen en droomt van groote daden . . . , daar gaat dan wel
veel tijd mee verloren . . . . maar deze jeugdige onstuimigheid is toch altijd nog beter dan de bezadigdheid van den
ouden dag !"
De professor was altijd erg breedspraaks, en zijn breedsprakigheid had jets vervelends, maar hij zeif mocht het wel.
Ook de bedienden spotten — en hun spot was natuurlijk
plomper en grover. En daar het doelwit van dezen spot lang
en groot genoeg was, troffen ook de meeste der afgeschoten
pijlen. Ik kan het niet verhelen, dat de vinnigste van alien
wel Ladotschka, de dochter des huizes zelve was.
's Avonds zat zij droomerig in den maneschijn voor het
open venster, in al hare bekoorlijkheid, en sprak met hare
vriendinnen over liefde, die geen hinderpaal kent, geen
onderscheid tusschen edelman en Boer, en die van geen
ander weten wil dan van den man, den mensch, dien zij
liefheeft, En Platon, die zich in de nabijheid be yond, moest
dit alles aanhooren. Dan riep zij hem bij zich, keek hem
koud en onverschillig in het gelaat en gaf hem iets erg
banaals te doen.
Zij speelde melancholische stukken, waarvan de zachte,
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weeke akkoorden streelend in de ziel van den verliefden
jongen man slopen ; zij tong gevoelvolle, teedere liederen,
waaruit het verlangen naar den uitverkorene en zijne liefkoozingen klonk, en dit alles deed zij zoo, dat de portier
het hooren, zien en voelen moest . . . .
Op zekeren dag trad hij in den tuin op haar toe en zeide :
,,Waarom spot u aldoor met mij ? . . . . Dat moet u laten,
want 't is niet goed . . . . wat is er voor belachelijks in, dat
ik u liefheb ? Ik ga deze stad weldra verlaten . . . . en ik zou
graag aan u terugdenken als aan een vriendelijk en goed
wezen . . . . plaag mij niet langer !"
Zijn gezicht zag grauw, zijne wenkbrauwen hingen lang
neer, en een sombere rimpel lag er tusschen. Hij sprak
zacht en stond daar onbeweeglijk, doch iets aan hem scheen
Ladotschka te verschrikken, en zij liep heen, zonder hem
ook maar een woord te antwoorden.
Den volgenden dag kon zij zich niet weerhouden haar
spelletje opnieuw met hem te drijven ; zij riep hem om binnen
te komen, en hij moest twee van hare vriendinnen zijn
laatste gedicht voorlezen. Dit handelde over een krachtigen
jongen eik, waarvan een tak het gelaat eener koningin
beroerde, en die op bevel der koningin geveld werd.
Platon's verzen waren erg onbeholpen, en de jonge dames
lachten toen zij ze hoorden . . . .
Het eind van de geschiedenis was, dat ik op zekeren morgen
een telegram van Lidotschka kreeg, met den volgenden inhoud :
„Kom dadelijk, Platon ongeluk overkomen, Lida."
Geheel ontdaan en bleek, kwam zij mij tegemoet.
„Stel je toch es voor, — hij heeft zich voor het hoofd
geschoten !"
GORKI V.

3
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„Onmogelijk !" riep ik hevig ontsteld uit.
„Ja, ja — het is toch zoo !" riep zij, zenuwachtig het
vertrek op en neer loopend. „En daar is u alleen de schuld van."
„Ik?"
„Natuurlijk ! Hij had toen dadelijk ontslagen moeten zijn,
en u zei, dat we dat niet mochten doen ! En nu heb je 't . . . .
De arme jongen ! Ik heb zoo'n medelijden met hem . . . ."
In hare oogen blonken tranen — men kon zien, dat zij den
geheelen nacht geen oog dicht gedaan en veel geweend had.
„Als ik geweten had, dat zijn gevoel . . . . zoo ernstig
was — dan was ik er niet mee begonnen hem to plagen,"
zeide zij, haar gezichtje in haar zakdoek verbergend, en over
het geheele lichaam bevend. „Men zegt, dat hij nog leeft . . . .
ga toch dadelijk naar hem toe ! .... Ik kan niet . . . . later
misschien . . . . het heeft papa zoo aangegrepen . . . . en allemaal hebben wij er verdriet van . . . . hij was zoo origineel !"
Wat een kind was zij toch nog ! Zelfs nil nog sprak zij
van hem als over een gebroken stuk speelgoed.
Ik reed onmiddellijk naar het hospitaal en dacht onderweg
over den armen Platon. Hij had mij zoo sterk en tot veel
weerstand in staat, toegeleken — en reeds bij de eerste
botsing met het leven had hij het onderspit gedolven. En
dit gemis aan weerstandsvermogen, die wel begrijpelijk zou
zijn geweest bij een voortdurend in nerveuze opwinding
levenden kultuurmensch, kon ik mij niet verklaren waar
het Platon betrof . . . .
Hij lag op den rug, met geel, bloedloos, gerimpeld gezicht ;
zijne oogen leken mij donkerder omdat zij zoo groot waren,
en er lag een starre uitdrukking van verdriet en pijn in.
Hij had de tanden vast op elkaar geklemd, en de jukbeen-
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deren staken scherp en hoekig uit. Zijn lange, peezige arm
hing krachteloos van het bed neer en raakte met de vingers
den grond. Hij keek mij lang en zwijgend aan, met een
blik, waarin iets groots, iets zwaars lag . . . .
Eindelijk bracht hij er moeizaam, doodzwak uit, met een
stem die tusschen zijne tanden knerpte:
„Vraag hen toch .... ik heb voor hun gewerkt .... opdat
zij prettiger en aangenamer zouden kunnen leven . . . . waarom
zij . . . . dit van mij gemaakt hebben . . . . vraag ze dat!"
En zijne oogen sloten zich langzaam. Ik vatte zijnen arm,
legde dezen op mijn knie en zeide op sussenden toon :
„Er is hier geen quaestie van schuld, vriend — maar van
dwaling, van misverstand .. . . Je moet de menschen niet
te hard beoordeelen . . . . Je zult weder gezond worden, en
dan zal zich alles . . . . wel ophelderen . . . . Je weet toch, dat
het goede menschen zijn . . . ."
Hij trok langzaam zijne hand van mijn knie terug, en zij
gleed weder krachteloos op den grond. Zonder de oogen op
te slaan, zeide hij :
„Er zijn daar nog een paar boeken van mij.... stuur die
naar Rostov.... aan den schrijnwerker Iwan Skrjabin . . . .
vergeet u dat niet !"
„Goed, ik zal ze hem sturen."
Ik haalde mijn notitieboekje voor den dag, en noteerde
zijn opdracht, evenals het adres van den schrijnwerker.
Platon lag daar onbeweeglijk. Een dof gereutel steeg uit
zijn borst, en de groote donkere vlekken op de plaats der
oogen, gaven zijn gelaat een lijkachtige uitdrukking.
1k keek hem zwijgend aan en wist niet of ik moest heengaan of blijven.
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Eindelijk opende hij de oogen, en toen hij mij zag, fluisterde hij :
„Gaat u nu heen !"
„Tot weerziens !" zeide ik, hief nogmaals zijn hand op,
en drukte deze. Hij beantwoordde dit noch door jets to zeggen,
noch met een handbeweging. Langzaam, met een pijnlijk
en smartelijk gevoel verliet ik de afdeeling en toen ik op
de corridor kwam, hoorde ik Platon's heesche stem, die zeide :
„Zuster . . . . laat niemand . . . . bij mij toe . . . ."
Hij dacht blijkbaar, dat ook Lidotschka hem bezoeken zou.
Den nacht daarop stierf hij.
Gevolggevend aan zijn wensch, zond ik de door hem
nagelaten boeken naar Rostov — de schriften met zijne gedichten had hij in de kachel verbrand, vertelden mij de
dienstboden. In een der boeken echter vond ik een velletje
postpapier, waarop de volgende regels vol jeugdige pathos
geschreven waren :
„Langzaam en lang ben ik van den grond van het leven
tot uwe hoogte opgestegen, en naar alles, wat ik op mijnen
weg ontmoette, keek ik met de begeerige blikken van den
verspieder, die het beloofde land tegen gaat . . . ."
Ik nam het velletje uit het boek en behield het als aandenken aan Platon. Toen ik onlangs in mijn schrijftafel
schommelde, vond ik het, en dacht weder aan den jongen
man. En nu heb ik u zijne geschiedenis verhaald, zoo goed
ik kon.

DE GEVANGENIS.

I.
. . . . Het was een vochtige kille dag, boven de stad hingen
onbeweeglijk donkere, grauwe wolken en op den doorweekten
grond viel geruischloos en traag een fijne regen, die de
straten in een nevelig, schemerig weefsel hulde.
Door een sterke keten van politie-agenten, bewoog zich
op het natte trottoir, tegen de vochtige koude muren der
huizen opgedrongen, een dichtopeengepakte massa mannen
en vrouwen voort, en boven hen golfde, besluiteloos en
onmachtig, een dof, verward rumoer.
Overal grauwe, knorrige gezichten, met op elkaar gedrukte kaken, en somber, neergeslagen oogen . . . . I-lier en
daar laat iemand een gedwongen lach of een los daarheen
geworpen woord van scherts hooren, dat het beschamende
bewustzijn van eigen onmacht verbergen moet. Soms ook
klinkt er een muitende kreet, doch hij klinkt dof, en onzeker, alsof hij die hem slaakte, nog niet geheel besloten
was te muiten, of het reeds te laat voor verzet achtte.
De moede gezichten der politie-agenten hebben een bezorgde, verbitterde uitdrukking, anderen kijken onverschillig
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om zich heen en lijken als uit bout gesneden. De fijne
regendruppels flonkeren mat op hunne mutsen en baarden.
Boven de daken der huizen hangt zwaar de troosteloosgrauwe, door koude vochtigheid gedrenkte lucht, en op de
menigte van zonder tegenweer overmeesterde menschen
vallen, met den regen, groote zachte sneeuwvlokken traag
neder, als een zinnebeeld van sombere melancholie.
„Drijf ze de werf op !" riep iemand met heesche stem.
De bewakers begonnen de dOOrnatte, norsch-gestemde
menschenmassa ruw door de poort der timmerwerf te duwen.
Er onstond een erg gedrang — en als een kudde schapen,
dicht op elkaar gedrongen, stroomden de menschen in een
donkeren stroom door de poort. Hunne kreten van protest
klonken luider en nerveuzer, en men vernam driftige, toornige uitroepen, en in de hooge sopraanstemmen der vrouwen
hoorde men iets dat op weenen geleek . . . .
Midden tusschen de menigte ging Mischa Malinin, een
student van bet eerste jaar, — een opgeruimde, goedmoedige,
sterke jonge man, die met zijn naieve, blauwe oogen vol
medelijden naar de bleeke, norsche, somber om zich heenkijkende gezichten keek. Het groepje vrouwen, het zenuwachtige lachen, het doffe gemor der menigte bracht zijn
bloed aan 't koken. Moeilijk ademend door het gedrang,
vervuld van een drukkend gevoel van schaamte, het huilen
nabij van louter misnoegen, trachtte hij, door degenen, die
om hem stonden op zij te dringen, zoo gauw mogelijk op
de werf te komen en alleen te zijn.
Een paar kleine, stevig-vasthoudende handen hielden hem
bij de mouwen van zijn paletot gevat en toen hij zich om-
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wendde, zag hij vO6r zich een bleek gezicht met groote
vochtige oogen. Dit van tranen of regen vochtige gelaat
keek naar het zijne op, en de kersroode, krampachtig vertrokken lippen fluisterden bevend van toorn :
„Ik — g-a niet . . . . Ik — kan niet, ik wil niet! Hij heeft
mij gestompt . . . . dat mag hij niet . .. . zeg u hem dat . . . ."
De kleine hijgde moeilijk naar adem en schudde trotsch
het hoofd, waarvan de zwarte weerspannige lokken over
het witte, hooge voorhoofd en de vochtige wangen afvielen.
„Hij mag mij niet stompen !" riep zij plotseling zoo luid,
dat haar stem het gelawaai der menigte overstemde. Zij
stak den arm uit alsof zij lets wilde afweren, sprong als
een stalen veer op, en keek met fonkelende oogen am zich
heen.
Toen hij dit zag, laaide ook in Mischa's borst een vlam
op, die haren gloed heet door zijne aderen deed stroomen ,
het gevoel van schaamte in hem doofde, een oogenblik
lang zijne oogen verblindde en zijne borst met onstuimige ,
jonge roekeloosheid vervulde. Mischa stormde voorwaarts —
de donkere menigte week voor hem, zooals het slijk voor
den steen, die erin valt . . . . Hij zag voor zich een rijzig
man, in een grijzen mantel, en riep hem met doordringende
stem toe :
„Je mag niet slaan !"
„Ja — ah ! WIe slaat er ?" antwoordde de grijze boos,
met een afwerend handgebaar. Zijn moe gezicht met de
vuurroode snor vertrok zich tot een verachtelijke grimas,
en terwij1 hij de hand op Mischa's schouder legde, zeide hij :
„Nou . . . . loop maar door, asjeblieft !"
Mischa zag het gezicht, dat hij trok, hij achtte zich be-
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leedigd, en het was alsof hij een steek in het hart voelde.
„Ik — ga niet verder !" riep hij woedend uit. „Wij gaan
niet ! Wij zijn geen kudde vee. Wij hebben genoeg van die
gewelddadigheden !"
Al de mooie, krachtige woorden van vrijheid en menschelijke waardigheid, die hij ooit gehoord had, vloten hem
nu als een hartstochtelijke warme stroom uit de borst en
fonkelden over de hoofden der menigte heen, in den een
opvlammenden toorn, in den ander weer stille verkropte
woede verwekkend. Dronken door den klank zijner eigen
stem, verdoofd door het bonte weefsel van klanken, dwarrelde hij tusschen de menigte rond als een vonk in een
zwarte rookwolk en — bemerkte zelfs niet, hoe hij plotseling
beetgepakt en uit het gedrang gesleurd werd. Eerst toen hij
in de droschke 1) zat, op weg naar den politiepost, kwam hij
tot bezinning.
Met wijd-geopende oogen, ademde hij gretig de lucht in,
en beefde nog van gezonde, heerlijke opwinding, zonder
zich van wat er voorgevallen was rekenschap to geven.
Naast hem, met den arm om zijn lijf geslagen, zat de
opzichter, een jonge man met een schram op de Wang. Hij
keek somber voor zich uit, en tastte met de linkerhand
telkens naar zijn Wang.
„Waar . . . . breng je me eigenlijk heen ?" vroeg Mischa
goedmoedig.
„Naar den politiepost," antwoordde de opzichter, de woorden tusschen de tanden doorpersend, terwijl zijne lippen
zich pijnlijk vertrokken.
')

Russisch open (huur)rijtuig.
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„Hebben ze je geslagen ?" vroeg Mischa vol medelijden.
„Kiespijn . . . . verduiveld !" gromde de opzichter, gaf
daarop den koetsier een stomp met zijn vuist in den rug
en duwde hem met toornige, krijschende stem toe :
„Rijd toch wat door, vervloekte ezel !"
De koetsier, een kleine, grijsharige oude man, wendde
zijn met rimpels gevoorde gezicht naar hem om en terwijl
hij vriendelijk met de tranende oogen knipperde, zeide hij
op sussenden toon :
,,Nou, nou, we zullen d'r wel kommen, meneertje . . . . de
gevangenis is de kerk niet . . . . daar kun je nooit laat
genoeg kommen .. . ."
Ja, nou moet je nog praatjes verkoopen ook !" siste de
opzichter hem toe.
De koetsier schrok, begon aan de teugels te trekken en
tegen zijn paard te grommen.
„Jia, jil . . . . vooruit nou . . . . nou, wat is er dan ?"
Op straat doken uit de steeds dikker wordende mist de
donkere gestalten van zich voortreppende voorbijgangers
op — het was, alsof zij in het grijze, vochtige nevelmeer
verdwaald waren, en zwijgend en bezorgd, zonder te
weten waarheen, nu eens snel hierheen, dan weder daarheen liepen. Met dof, hol gedruisch gleden de tramwagens
voorbij, helle vonken bliksemden onder hunne raderen, en
in de wagens zaten zwijgend onbewegelijke, donkere gestalten. Onophoudelijk klonk van het plaveisel het moede geldep
der paardenhoeven ; de gele lichten der lantarens doken op,
trilden en flikkerden onrustig, en werden, zonder iets ook
maar eenigszins goed verlicht te hebben, door de onbeweeglijke koude nevelzee verzwolgen. De met gummi-banden
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voorziene raderen van een elegant rijtuig, dansten snel
voorbij over het hobbelige plaveisel, en ook in Mischa's
Borst scheen iets te dansen en te trillen, doch tegelijk met
dit onaangename, lichte trillen der verdwijnende opwinding
gloeide in hem op het lichte, trotsche bewustzijn van vervulden plicht.
Toen zij voor den ingang van den politiepost stilhielden, werden zij ontvangen door een klein, dik mannetje, zoo grijs als
de nevel zelf, en die met heesche, onverschillige stem zeide ;
„Aha ! breng je d'r nog een ? ! 't Is jammer, maar bij ons is
Been plaats meer ! .... Zijn Genade heeft gezegd, dat je ze
direct naar de gevangenis moet brengen in 't vervolg . . . ."
„Hel en duivel . . . ." steunde de opzichter. Toen wendde
hij plotseling zijn van hevige pijn vertrokken gezicht naar
Mischa om, en zeide verwijtend: „Daar heb je 't nu al,
meneer de student . . . . jullie zegt altijd : wij komen voor het
yolk op ! .... En . . . . en een ziek mensch als ik, moet hier
met u bij nacht en ontij rondsjouwen . . . . !"
En toen wendde hij zich plotseling naar den koetsier en
schreeuwde hem toe :
„Zeg is, he daar ! .... naar de gouvernements-gevangenis."
Mischa had veel lust te lachen, doch hij wilde den zieken
man niet beleedigen en hield zich in. En na een poosje
zeide hij vriendelijk .
„je moet es . . . . kreosoot probeeren . • . ."
De opzichter antwoordde niet. Eerst
.,. bij den muur der
gevangenis, toen hij reeds uit de droschke stapte, zeide hij
norsch:
" 'k Heb 't al met kreosoot geprobeerd .... 't geeft niks ! ....
Asjeblieft, hierheen !"
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II.
Ook in de gevangenis was eigenlijk geen plaats voor
Mischa, en men zette hem fluks in een kleine cel voor
crimineele gevangenen. Een grijsharige, lange cipier met
een lang gezicht, spitse sik en kleurlooze starre oogen, sloot
met een donderenden slag de dikke, vuile cel-deur, boog
zich vervolgens naar het van buiten in de deur aangebrachte
kijkgat, en zeide als door een spreekbuis, met doffe, gelijkmatige stem:
„Als u iets noodig hebt — dan roept u maar, dan
kom ik . . . ."
Toen verdween hij, geruischloos als een muis.
De jongeman volgde hem met nieuwsgierigen blik ; toen
begon hij, niet zonder eenigen trots op de kalmte die hij
in zijne positie bewaarde, de cel op to nemen. Het was een
smalle, lange ruimte : links bij de deur stak, als een groote
driehoek de kachel vooruit ; hier vlak tegen aan stond een
voor vier man bestemde sterk-glooiende vuile brits. Deze
liep door het geheele vertrek tot aan het groote venster,
waarvoor zich een dikke, met een roest-laag bedekte ijzeren
rooster be yond. Tusschen de brits en den rechterwand
bleef nog een ruimte vrij van anderhalven Archin breed, en
behalve de brits be yond zich niets verders in dit vuile,
donkere vertrek. Dek van talrijke barsten doorkliefde massieve
zoldering welfde zich boven de muren als een zwaren boog,
die aan den linkerkant bijna tot op de hoogte der brits
reikte ; dit driehoekige gewelf gaf de cel den zonderlingen
vorm van een ongeveer in het midden afgesneden halven
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kogel. Heelemaal bovenaan, aan het hoogste punt van het
gewelf, brandde aan den rechter wand een kleine, met stof
bedekte electrische lamp, die de met vuil, wandluizenvlekken
en allerlei inscripties bedekte wanden verlichtte.
Boven de brits, dicht bij de kachel, waren, blijkbaar met
een spijker, reusachtige rijen cijfers gegraveerd — iemand
scheen getracht te hebben de verveling van dit eenzame verblijf in deze ongastvrije ruimte te verdrijven, door deze rijen
cijfers op te tellen, te vermenigvuldigen en te deelen. Vender
naar den kant van het venster waren op een donkere, door
verdroogd schimmel ontstane vlek, met groot onbeholpen
schrift de volgende verzen geschreven :
„Uit Wjasma zijn wij, twee pientere jongens
Reeds menige streek is ons gelukt
Hebben reeds menige kopeke heimelijk verdiend
Zoo stikum aan, en kochten brood daarvoor
en lieten 't ons smaken ...."

Mischa lachte, ' toen hij deze regels las. Hij trachtte zich
de beide „pientqre jongens" voor te stellen ; een paar vroolijke
kwanten moesten het geweest zijn, steeds haveloos, altijd
half hongerig, doch -tevens steeds blijmoedig en zonder
vrees — zoo zwierven zij van de eene stad naar de andere,
ziet ge, waar zij hunne kopeken ook nlaar „verdienen"
konden, en leidden zoo een roofvogel-leven onder de menschen .. . . Mischa las de' verzen nog eens over, die hem
deze vuile wanden op eens in een nieuw, interessant licht
lieten zien, en hij lachte luid.
Aan de andere zijde der celdeur, lieten zich sleepende
schreden vernemen, en een doffe stem vroeg boos:
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„Wat wenscht u ?"
Mischa schrok, en. wendde zich om — door de in de deur
aangebrachte opening keek hem een koud, onbewegelijk
oog aan . . . .
„Hebt u geroepen ?"
„Keen . . . ."
„Wat was er dan ?" vroeg het oog, met klem.
„Niets . . . . ik lachte maar es," zeide Mischa.
Het oog verdween snel naar boven, toen klonk uit de
corridor een doffe en verbolgen stem :
„Hier wordt niet gelachen . . . ."
„Is dat verboden ?" vroeg Mischa goedig glimlachend.
Hij kreeg geen antwoord. Van de binnenplaats der gevangenis klonk een verward geluid van stemmen, ergens
achter op de corridor hoorde men water kletteren, uit de
cel naast de zijne klonk het gerammel van ijzeren boeien,
en al deze in een droevig gedruisch ineensmeltende klanken
wekten in Mischa geen verlangen op er naar te luisteren.
Het magere lange gezicht van den cipier kwam hem voor
den geest : de ronde, fletse oogen, de grijze, ruige wenkbrauwen, die zich er hoog boven welfden, het voorhoofd
rnet het gele, rimpelige vel . . . .
„Fedjka, stomme ezel !" hoorde hij een hooge stem op den
corridor zeggen. Toen hoorde men luid lachen, en er liep
iemand met zware stappen zijne cel voorbij.
„Stilte daar, stuipekoppen !" riep een strenge stem.
Mischa zuchtte en begon maar weder van voren of aan
de inscripties op de wanden te lezen. Op de zoldering, daar,
waar men, als men op de brits lag, gemakkelijk met de

46
hand kon reiken, had iemand heel zorgvuldig met drukletters
het volgende geschreven : hier zat Jakow Ignatjew Ussow.
Hij heeft zijne vrouw en Saschka Gryslow wegens hunne
gemeenheid gedood. Dat was in Januari van het jaar 1900."
Mischa schrok ervan. De inhoud dezer inscriptie deed
hem ontstellen — nog meer echter de zorg waarmede deze
gruwelijke dingen hier neergeschreven waren. Men voelde
eruit, dat Ussow zich onvoorwaardelijk het recht voorbehield,
iemand te dooden.
Hij trachtte zich dezen Ussow voor te stellen en kon
geen menschelijke trekken voor hem vinden , deze moordenaar in koelen bloede deed zich aan zijn geestesoog voor
als een huiveringwekkende, vormlooze vlek, in welker midden een egaal zwak, bloedrood vuur brandde.
Aan de andere zijde der deur vernam hij zware schreden
en den luiden roep :
„Geeft acht !"
Toen knarste het slot, de deur werd opengedaan, en twee
opzichters en de jongere helper van den gevangenisdirecteur,
een klein mannetje met een donker, spits gezichtje, en
schuwe kleine muizenoogen, traden binnen. Met snellen blik
monsterde hij Mischa's gestalte en wendde zich toen zwijgend van hem af. Een der beide opzichters — een roodharige man met een dikken vetbuik — ging naar het
venster en onderzocht met de hand de tralies. De andere —
de Lange oude, dien Mischa reeds kende — bleef onbeweeglijk in den deurpost staan en keek den jongen man aan
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met zijn starre, levenlooze oogen. De grijze gestalte van
een gevangene sloop, als een koude luchtstroom in den winter,
Mischa's beenen voorbij, de cel in. Hij schoof viug een
houten, dik met pek aangestreken tonnetje onder de brits
en verdween. Ook de heeren autoriteiten gingen been, luid
met de voeten stampend, zonder ook maar een woord met
Mischa gewisseld to hebben. De zware ijzeren grendel werd
er voorgeschoven, toen werd met veel gedruisch het slot
erop gedaan, en de schreden gingen verder den corridor af,
en hiermede verstierf tevens het harde koude rammelen der
sleutels.
„Geeft acht!" klonk de tot in Mischa's eel doordringende,
door den afstand gedempte commando-roep. Er klonk ergens
het langgerekte piepen eener deurkatrol, er werd eel' deur
dichtgegooid, de lucht trilde van den luiden, een schot gelijkenden slag, nogmaals hoorde hij het schrille knersen van
het ijzer, toen klonken vaste, afgemeten schreden langs den
gang, en eindelijk, voor het laatst, hoorde Mischa het barsche
bevel :
„Geeft acht - t !"
Toen werd het stil — zoo stil, alsof de geheele gevangenis
plotseling in een donke y, zacht, voor klanken ondoordringbaar web gehuld was . . . .
Mischa kreeg een dof, borend gevoel alsof hij kiespijn
had. Hij schaamde zich echter dadelijk voor deze pijn, schudde
het hoofd, stak de handen diep in de broekzakken en liep
luid fluitend de eel op en neer. In de opening van het luikje
verscheen het starre visschenoog van den cipier, en met
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zijn knersende stem van ouden man zeide hij bedaard :
„Er mag niet gefloten worden!"
„Mag dat ook al niet," zeide Mischa, en bleef staan.
„Nee, natuurlijk niet ." antwoordde de cipier met nadruk.
„coed . . . . dan zal ik niet fluiten !" zeide Mischa lachend
en haalde de schouders op.
Nog een paar seconden lang keek het oog flauw door
het cirkeltje in de deur, en toen zweefde het langzaam naar
boven. Aan gene zijde der deur hoorde Mischa sleepende
schreden, die zich verwijderden Uit de cel daarnaast,
die bezet werd door een paar tot dwangarbeid veroordeelden,
klonk een gedempt, eentonig gezoem er scheen iemand
te bidden of een sprookje te vertellen. ... Mischa ging naar
het venster, klom op de dekplank en keek, met het voorhoofd tegen het koude ijzeren tralievenster gedrukt, naar
buiten, den kouden herfstnacht in. Het was erg duister en
somber — als men de hand uit het venster stak, kon men
wanen Naar een oogenblik later met een vochtigen, roetzwarten aanslag bedekt te zien . . . . Ergens in de verte flikkerde een klein, helder lichtje ; temidden der duisternis die
het aan alle zijden omgaf, leek het zelf wel in een kerker
opgesloten . . . .

In de ongerepte stilte, die op alle klanken als scheen te
loeren, om ze te vatten en hoorbaar te maken, voelde Mischa
zijn trots op wat hij gedaan had, steeds groeien.
. . . Onder honderden menschen was hij de eenige geweest,
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die moed genoeg gehad had, onverschrokken naar voren to
treden en te protesteeren tegen de geweldpleging .... de,
vochtige oogen van het jonge meisje kwamen hem weder
voor den geest — waar zou zij nil zijn ? Waarschijnlijk was
het haar gelukt uit het gedrang te geraken, en misschien
Tat zij nu wel in haar kleine kamer en vertelde haren
vriendinnen, hoe een slanke, donkerbionde student met
toornig fonkelende oogen een redevoering gehouden had,
waarin hij de anderen tot den strijd tegen het geweld
opriep, en hoe cleze rede den strijdlust in de aandachtig
luisterende toehoorders had aangewakkerd. En het bleeke
gezicht van het meisje gloeide van enthousiasme bij dit
verhaal . . . .
„Zou ik haar wel ooit terugzien?" vroeg Mischa zich met
een peinzenden glimlach af.
Hoog aan den donkeren nachthemel pinkten bevend de
kleine oneindig-verre sterren. Door de vuile vensterruiten
way en ze slechts onduidelijk zichtbaar. Mischa stak de hand
door de tralies en opende het luchtraampje , de nacht overg-oot zijn gelaat met een kouden luchtstroom. Een gedruisch
van vaste, regelmatige schreden drong in zijn eel door.
„De wacht .... de gevangenis .. . . 't is alles toch niet
zoo heel vreeselijk !" dacht Mischa, en hij dacht aan de
sombere gevangenisverhalen die hij van anderen vernomen had.
„Zenuwlijders . . . ," dacht hij, en schudde verachtelijk
glimlachend het hoofd. Hij vond het prettig, zichzelven te
kunnen zeggen dat hij het pijnlijke van zijne gevangenschap
niet voelde en dat zijn hart volkomen rustig bleef.
„Als alle menschen maar met vereende krachten. even
GORKI V.

4
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Oink als ik, alles aanpakten wat hun het leven moeilijk
maakt . . .." dacht Mischa opgewonden, en hij was er vast
van overtuigd, dat het leven na zulk een flink optreden
direct blij en mooi en prettig zou worden . . . . Vervolgens
dacht hij aan zijn kostjuffrouw, die hem om zijn eenvoudig,
zich steeds gelijk blijvend karakter gaarne mocht, en hem
als haar zoon behandelde. Als zij zou hooren dat hij gearresteerd was, zou zij zeker erg ongerust zijn .. . . Maar —
of zij er wel om zou denken hem beddegoed, schoon goed
en middageten te sturen? Het kostgeld had zij voor de
geheele maand al vooruit.... Ook zijne zuster zou niet
weinig schrikken. En haar man zou zich zooals gewoonlijk
flunk over zijn kale hoofd strijken en met een zucht zeggen :
„'t Ja! Dat kon je vooruit al wel zeggen !"
Een vervelende vent, die zwager van hem, . . . . en ook
zijn zuster was al niet veel beter. Die leefden in hun Kaluga,
hadden hun drieduizend roebel ieder jaar en verlangden
niets meer.
Zwarte, verscheurde wolken trokken snel langs den hemel,
de sterren verdwenen er achter en doken op de donkerblauwe
vlekken waar de wolken gescheurd waren weder op , . . .
Bewegenloos staarde Mischa naar den hemel.
„Er zal heel wat te vertellen vallen — hier uit de gevangenis," dacht hij, „als ik maar eerst weer vrij ben! Misschien
dat ik dat meisje ook nog wel is weer ontmoet . . . .
En weder zag hij dat bleeke, door zwarte lokken omlijste meisjesgezicht voor zich, met de uitdrukking van angst
en protest in hare oogen. Eensklaps voelde hij lust een paar
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verzen op haar neer te schrijven. Hij sloot zijn oogen, dacht
na en fluisterde na een minuut, opgewonden:
„Door het tralievenster kijken
Van omhoog naar mij de sterren,
Ach, in Rusland kunnen zelfs de sterren
Slechts door tralievensters kijken! .... "

Dit vierregelig vers leek hem knap en geestig toe, en dit
verheugde hem zoozeer, dat hij van de dekplank afsprong
en luid reciteerend in de cel begon op en neer te loopen.
„Ach, in Rusland kunnen zelfs de sterren
Slechts door tralievensters kijken!"

sprak hij glimlachend bij zichzelf.
„Spreken — is niet geoorloofd!" liet zich een gedempte,
nijdig-brommende stem hooren.
Mischa bleef staan, en keek eenige seconden lang zwijgend in het oog van den cipier, dat midden in de deur
schitterde.
„Waarom dan toch niet ?" vroeg hij, onwillekeurig zijn
stem doend dalen.
„Het is verboden !" antwoordde de cipier op denzelfden
nadrukkelijken fluistertoon. ,,U moet u meer weten in te
houden!"
Het leek Mischa toe, dat zijn anders zoo starre oog nu
een andere uitdrukking had — er was plotseling leven in
in gekomen, en er lag een uitdrukking van komische schrik in.
„Maar waarOm dan toch niet?" vroeg Mischa en trad
heimelijk glimlachend op de deur toe. ,,Behalve ii, hoort toch
niemand mij.... Heb ik u misschien gestoord ?"
Hij boog zich voorover naar het kijkgat, en met den
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warmen adem, die langs zijn gezicht voer, drongen de
uiterst-strenge woorden tot hem door : „Waarom lacht u,
mijnheer de student ? He ? . . .. Denkt u, dat u hier opgesloten is, om to lachen ?"
„Maar neem me niet kwalijk . . . ." antwoordde Mischa,
doch het oog van den cipier was reeds verdwenen, en aan
gene zijde der deur heerschte een geheimzinnige stilte.
Mischa wierp een blik door de ronde opening, en zag in
den schemer der corridor een geheel bepleisterden muur,
waarin, als een donkere vlek, een deur met zwaar ijzeren
beslag, afstak.
„floor es !" riep de jonge man ; hij wachtte een poosje
doch kreeg geen antwoord.
„Wat een rare kerel !" dacht Mischa. En weder voelde hij
een pijnlijk drukkend gevoel in zijn binnenste.
„Geeft. acht!" hoorde hij buiten op de binnenplaats voor
het venster, een heesche, trage stem roepen. Een geweer
werd rammelend van den schouder genomen. Mischa sprong
weder op de dekplank. In de duisternis mompelde de wacht
met angstige, zachte stem :
„Twaalf ramen . . . . twee schilderhuisjes . . . ."
„floor nou es naar wat ik je zeg, Tschuwasche," 1) bromde
iemand — „als je ziet, dat er een z'n hoofd of 'n arm naar
buiten steekt — dan schiet je niet dadelijk ! .... "
„Best !"
„Denk er wel om ! Je schiet er niet dadelijk weer op in,
zooals kort geleden . . . . Bykow, leg hem alles nog eens
precies uit !"
1) Finsche4 stain aan den rechter Wolga-oever.
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In de nachtelijke stilte flitste ieder woord als een vonk
in het duister op.
„Als je ziet, dat ze uit het raam kijken — dan niet schieten ! Begrepen ?" liet zich een diepe, zware basstem hooren.
„Heel goed . . . ."
„Nou, en als er een door het raam klimt, en 'em smeert,
begrijp je ?" . . . .
„Heell goed .. . .
„Dan roep je dadelijk : „werda !" je roept eens, en nog
eens, en de derdemaal schiet je, maar alleen maar in de
lucht, om hem te doen schrikken . . . . En als hij dan nog
doorloopt, dan schiet je nog eens, maar nou in alien ernst . . . .
of je slaat er met de kolf op los, of je steekt met je bajonet . . . . al naar dat 't loopt . . . . begrepen ?"
„Zeker . . , ."
„— Nou, en nou patrouilleer je hier op en neer ... maar altijd
van hier tot dA,Ar . . . . En heb het hart niet te slapen, hoor."
„Volstrekt niet . . . ."
„Denk er wel om, lummel ! En zeg nou es na . . . . wanneer je schieten moet ?"
ails ie er vandoor gaat . . . .,
„En als hij over den muur klimt r
Stilte. Mischa hoorde een geluid alsof iemand zwaar
ademhaalde, en alsof een ander ongeduldig op den vochtigeu
grond stampte.
„Vooruit dan toch, voor den satan !"
„Dan . . . . dan moet ik toeslaan . . . ." klonk een bedeesde,
zwakke stem.
„En als ie zijn hoofd door de tralies steekt, wat dan ?"
Weder volgde er stilte. De geweerloop kletterde.
f
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Men hoorde iemand nijdig spuwen.
„Vooruit dan toch, ezelsveulen !" . . . .
Er volgde een grof scheldwoord, en Mischa hoorde het
akelige geluid, alsof iemand met de vlakke hand op brooddeeg slaat.
„Dan . . .. dan heelemaal niet . . . ." kionk als een zucht.
het nauwelijks hoorbare antwoord.
„Onzin !" riep de bas. „Dan moet je zeggen : trek je
hoofd naar binnen ! Begrepen ? Zoo'n stomkop ! .... en nou,
marcheer op !"
Mischa drukte zijn gezicht dicht tegen de tralies aan,
am den wacht to zien, die zoo treurig en bedeesd sprak.
De kleine ruimte tusschen de gevangenisgebouwen en
den hoogen steenen ringmuur was in raven-zwarte duisternis gehuld, waarin een kleine, grijze gestalte, met het hoofd
omhoog, langzaam en nauwelijks hoorbaar heen en weer liep.
„Trek je kop naar binnen!" kionk een schuwe, angstige stem.
Mischa klom van zijn dekplank en liet zijn blik door de
muffe cel gaan. Een cynisch scheldwoord, dat met reusachtige letters met potlood op den grijzen muur was geschreven, viel hem in het oog. Hij las het, zweeg een
poosje en herhaalde het toen plotseling luid.
Hierop keek hij naar de deur, ging op de brits liggen,
en sloot de oogen . . . .
En door het kijkgat in de deur keek, schitterend met
matten glans, het visschenoog . . . .
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IV.
Mischa lag op de brits in diepen slaap gedompeld en hij
droomde dat hij met moeilijke schreden door een nauwe,
donkere straat holde. Een onzichtbare vervolger vatte hem
bij den schouder en riep hem de onbegrijpelijke woorden toe:
„Sta op ! Appel !"
Mischa opende de oogen en hief het hoofd op — naast
de brits stond de roodharige dikke cipier, en trok aan het
pand zijner studentenuniform, terwijl de lange, eenigszins
gebukt gaande oudere helper van den gevangenisdirecteur
hem met zijn grijze oogen ironisch opnam.
„Wees zoo goed op den bepaalden tijd op te staan," zeide
hij, ,,u is hier niet bij mamaatje !"
„Dadelijk" . . . . zeide Mischa onbezorgd lachend en sprong
vlug van de brits.
De helper van den directeur keek hem aan, wendde zich
naar de deur en zeide op zachteren toon :
„Vraag u om papier en schrijf naar huffs .... om beddegoed . . . . en zoo voort . . . ."
En hij ging heen, zonder verder naar hem om te zien.
Mischa ging naar het einde der corridor, om zich te
wasschen. Boven een langen, Breeden trog staken een rij
koperen kranen uit den muur ; en uit deze stroomde in een
ronden, dikken straal, koud water.
. . . . Arrestanten met grijze kielen aan, met blikken theeketels in de hand, liepen op de corridor of en aan, en van
tijd tot tijd hoorde men roepen :
„Er is thee! .... hedaar!"
Een lange, magere veroordeelde met bleek gelaat, en
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dikken, donkerblonden baard, passeerde Mischa met de
ketenen rammelend. Hij nam den student op, knipoogde
tegen hem, en zeide glimlachend:
„Zoo, jongenheer, ook achter de tralies ?"
De roodharige cipier bracht Mischa een warme, dunne
thee, en een groot stuk zuurruikend, kleverig roggebrood,
welks korst aan schoenzolen herinnerde.
Men hoorde een gegons in het gevangenisgebouw, als in
cen opgeschrokken wespennest. Lachen, schelden, brokstukken van liedjes, het barsche roepen der cipiers, alles klonk
door elkaar; op de corridor krasten de bezems, kletterde het
water uit de kranen, en Mischa, die vervuld was van
levendige belangstelling voor de bewoners van dit oude,
vuile steenen gebouw, en hun leven, luisterde gespannen
naar het luide, lawaaiende rumoer . . . .
Mischa had heel weinig gelezen en nog minder beleefd ;
voor hij aan de academie kwam, was zijn leven in het strenge
huis zijner zuster en van haar man eentonig daarheen gegleden en in het gezelschap der studenten, die vrij en
hartstochtelijk in opgeschroefde boekentaal over allerlei
inaatschappelijke vraagstukken discussieerden, had zij zich
nog niet recht op zijn gemak gevoeld. Weliswaar had de
golf der algemeeene ontevredenheid met het leven ook zijn
ziel reeds in beroering gebracht en in hem, een hemzelven
nog niet geheel klaar geworden drang tot protesteeren
gewekt, doch hij had nog geen tijd kunnen vinden, te
beslissen welken kant zijn protest tegen bestaande euvelen
zou opgaan. Doch daar hij zich een held voelde, dronk hij
met jeugdige gretigheid de nieuwe indrukken in, en verwerkte ze ijverig in zijn ontvankelijkc jonge ziel . . . .
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Toen Mischa zijn thee uitgedronken had, klom hij weder
op de dekplank en keek op de binnenplaats. Op het voetpad,
dat langs den hoogen ringmuur liep, ging met snelle schreden een breedgeschouderde bruin-getinte man met een muts
op en een kort, dik Buis aan, met de handen op den rug,
af en aan. Van tijd tot tijd hief hij met een energische
beweging en zonder stil te staan, het hoofd op, en monsterde
met snellen blik de cel-vensters. Het leek Mischa herhaaldelijk
toe, dat deze vorschende blik der vurige oogen over zijn
gelaat gleed. Hij voelde een vurige begeerte jets tegen
dezen man te zeggen, hem zijn naam te noemen, hem te
vragen waarom hij eigenlijk in de gevangenis was gezet.
En toen de man weder recht tegenover zijn venster was,
riep Mischa zacht :
7, Sst .. , . Hoor es !"
De schildwacht dook onder zijn venster op, en riep, terwij1
hij den vinger dreigend opstak, met barsche stem :
„Hedaar ! Dat gaat zoo niet, hoor !"
De man met de muts trok de schouders op, lachte
Bens tegen Mischa en zette zijn wandeling voort. Mischa
sprung van de dekplank af. Hij was boos op den schildwacht,
die hem gestoord had, en verheugde zich erover, dat de
man met de fonkelende oogen hem toegelachen had ; het leek
den jongen man toe, dat deze glimlach die gewisseld was tusschen hem en den onbekende, een verblijdende band van sympathie en van heimelijke verstandhouding had doen ontstaan.
Tegen den middag verscheen er in de cel een jonge
cipier, die zoo mager was als een talhout, en met een vreeselijk
door de pokken geschonden gezicht ; hij bleef in de deur
staan en zeide zacht, zonder Mischa aan te kijken :
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„Kom mee om te wandelen . . . ."
Het was erg vochtig ; op de binnenplaats der gevangenis
schitterden in de holten tusschen de steenen van het plaveisel
half verdroogde waterpoeltjes ; drie gevangenen gingen, met
bezems gewapend, op de binnenplaats of en aan, en veegden
het water bedaard naar den uitgang, doch het vloeide, onderwiji troebel en met vuil vermengd, al heel gauw weder in
de putjes tusschen de steenen terug . . . .
De cipier leidde Mischa tot om den hoek van het gevangenisgebouw en zeide met gedempte stem :
„Hier kunt ge heen en weer loopen, van den hoek daar,
tot aan den muur . . . . Het is niet geoorloofd met de andere
gevangenen te spreken !"
Hier, onder den blauwen, oneindig hoogen hemel, wekten
de woorden „het is niet geoorloofd", voor de eerste maal
een pijnlijke gewaarwording in Mischa's hart ; hij voelde
duidelijk, dat er jets vernederends, bekrompens en stompzinnig-ruws in lag. Hij fronste de wenkbrauwen en keek
den cipier aan. In zijn onbeweeglijkheid, met de ruige, lichtkleurige haarboschjes aan kin en wangen, geleek dit gezicht
op een afschuwelijk, komisch masker. De oogen in dit gezicht leken hem overbodig en vreemd toe. Het waren donkere, regelmatig ovale oogen, als bij een mooie vrouw, en
werden overschaduwd door 1ange wimpers, en zij hadden
een schuwe zachte uitdrukking,, zij keken zoo vriendelijk
en goedhartig, en tevens zoo schuchter en weifelend rond —
een paar oogen, in een woord, die een tragisch contrast
vormden met het misvormde gezicht . . . .
„Loop dan toch voort !" zeide de opzichter . . . . „Ook
het stilstaan is niet geoorloofd . . . ."
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Mischa begon langzaam voort te loopen, terwijl de opzichter
een beetje op zij ging staan en hem met de oogen volgde.
„Waarom is u toch in opstand gekomen ?" zeide hij zacht,
terwijl hij naar den grond keek.
„U behoorde vlijtig te studeeren . . . . en dan secretaris
van den procureur-generaal worden . . . . dat zou beter zijn !
En nu in opstand te komen . . -. . zoo'n knappe jongen . . . .
Leeft u moeder nog ?"
Mischa was geroerd door zijn zachte woorden. Hij bleef
staan, glimlachte, legde de hand op de borst, en wilde lets
vriendelijks en eenvoudigs terugzeggen.
. . . . Doch de opzichter sprong verschrikt ter zijde, keek
om zich heen, en fluisterde gejaagd :
„Loop door, loop door ! als iemand het ziet, zou er voor
mij straf opzitten wegens praten . . . . En dat zou wat zijn !"
Hij verwijderde zich en verdween om den hoek der gevangenis, terwijl de jonge man, vervuld van een gemengd
gevoel van melancholie, nieuwsgierigheid en blijdschap,
langzaam langs den hoogen gevangenismuur verder liep.
Over de lage, als in de aarde half verzonken vuil-grijze
gevangenisgebouwen met de vier hoektorens, welfde zich
geluidloos de vaal-blauwe hemel, die verschoten, en als door
de herfst-regenbuien verbleekt leek. Hij zag er zoo leeg en
treurig en koud uit, en ook van de kerkermuren ging een
koude vochtige damp uit-. . . .
„Hoe lang zou ik hier wel moeten blijven !" dacht Mischa
en wierp een blik in 't rond. Het leek hem toe, dat hij, als
men hem vrij liet, zelfs nit al zooveel interessante dingen over
het gevangenisleven zou kunnen vertellen. En weder kwamen de tooneelen van den vorigen dag hem voor den geest
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de met onderdrukte menschen gevulde straat, de donkere
gestalten der agenten, en het jonge meisje . . . .
Geheel verdiept als hij was in zijne herinneringen bemerkte hij heelemaal niet, hoe snel de tijd, die voor het
„wandelen" was toegestaan, verstreek, en toen de pokdalige
opzichter op hem toetrad met de woorden, „naar de cel
terug, alsjeblieft !" riep hij verwonderd : ,nu al ?" — waarop
de opzichter slechts antwoordde met een hoofdknik.
Op de corridor zeide hij zacht tot Mischa :
, Mijn moeder is nu in 't armenhuis . . . ." En terwijl hij
het zeide liet hij, als schuldbewust, het hoofd zinken.
,Is 't waar — nu wat maakt dat uit !" antwoordde Mischa
glimlachend, daar hij op 't moment geen passender antwoord kon vinden.
Weder sloot zich de zware deur der cel, weder dreunde
stil en vijandig het ijzer der grendels en van het slot . . . .
Mischa bleef midden in de cel staan, keek eens rond,
ging op de brits zitten — en plotseling versmolten als 't
ware al zijne gedachten en gewaarwordingen, er vormde
zich in hem een buitengewone leegte, en hij verzonk in
een toestand van peinzende half-vergetelheid ... .
En zoo ging nu zijn leven van dag tot dag, eentonigregelmatig en kleurloos voorbij. Langzamerhand nam echter
lets nieuws en tot nu toe ongekends zijn denken en voelen
in beslag : iederen dag vloeide een druppel hiervan in zijn
ziel, en iedere indruk, hoe onbeduidend ook, trad van den
donkeren achtergrond van dit kerkerleven helder en belangrijk op den voorgrond.
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V.
. . . . Het monsteren was reeds lang voorbij, de gevangenis
lag in diepen slaap gedompeld. Door het kijkgat in de
deur drongen nu en dan vreemde geluiden in de cel door . . . .
Er fluisterde ergens iemand in zichzelven, — waarschijnlijk
praatte hij hardop in den slaap. Aan gene zijde der deur
schoffelden zacht de schreden der opzichters. Dien avond
had de oude met de starre oogen nachtdienst. Hij liep
langzaam de corridor op en af, en dromde wat in zichzelven, terwiji Mischa op de brits ingespannen lag te
luisteren, en zijn gedachtengang trachtte na te gaan.
Tijdens ae wandeling had de pokdalige hem zijn verdere
levensgeschiedenis verteld. — Hij was de zoon van een
officier die zijne moeder, een naaistertje verleid, en toen had
laten zitten, terwijl hij haar geen ander aandenken naliet
als zijn portret en het kind. Veertien jaar lang had de jonge
vrouw haar zoontje gevoed en steeds hard gewerkt, en
haar eenige levensvreugde was haar kind. Zij stuurde hem
naar de parochie-school en vervolgens naar de stadsschool ,
hier echter trok de onderwijzer den jongen eens aan de
haren en de moeder, die zelf nooit een grof woord tegen
haar kind gebruikte, nam hem van de school af. Twee
jaren daarna vond zij een betrekking voor hem als schrijver
op het bureau van een rechter van instructie, terwijl zij
zelf maar steeds werkte, naaide, bloemen maakte, kousen
breide — om kort te gaan : werkte, werkte, werkte. De
zoon moest dienen, en toen de onderofficier zich op zekeren
dag gedurende het instructie-uur over zijne moeder vroolijk
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maakte, sloeg hij, die opgegroeid was in groote vereering
voor zijne moeder, zijn meerdere met toornige verontwaardiging in het gezicht. Hij werd hiervoor zonder aftrek van
den tijd dien hij reeds gediend had, voor drie jaar bij het
strafbataillon ingedeeld, en zijne moeder die nu reeds een
oude vrouw was, werkte maar steeds door en weende om
haar zoon, die door zulk een wreed lot getroffen was.
Hij keerde neerslachtig van geest, gebroken en geintimideerd
naar huis terug en vond zijne moeder bijna blind — zij
kon nu niet meer werken en bedelde aan de kerkdeuren
om een aalmoes. Als welkomst-geschenk gaf zij hem een
geborduurde sjerp ; de laatste arbeid harer zwakke handen, en half blinde oogen, de laatste belichaming van
hare opofferende liefde voor haren zoon, dien zij zonder
morren al hare krachten geofferd had. Maandenlang kon
hij Been werk vinden en leefde enkel van de aalmoezen die
zijne moeder thuisbracht. Eindelijk vond hij een baantje in
de gevangenis, terwijl zijne nu volslagen blinde moeder door
iemand in het armenhuis werd onder gebracht, waar zij nu
voor haar zoon kousen breide . . . .
Wat een vrouw ! " dacht Mischa. „Hoe rijk aan arbeid
en liefde, aan eenvoudige, roerende schoonheid is haar leven !"
Hij stelde zich de angstige, met schuwen twijfel vervulde
oogen, en de zachte stem van den pokdalige voor.
En toch — welken zin had het ? Welken zin had deze
liefde en arbeid, zoo haar zoon niettegenstaande dit alles ....
„Meneer Malinin !" hoorde hij een nog net hoorbare,
fluisterende stem zeggen.
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Mischa sprong van de brits, — voor het kijkgat in de
deur schitterde onrustig het oog van den opzichter.
„Wat praat u toch?" vroeg de oude.
„Ik ? Ik praat heelemaal niet !" antwoordde Mischa verbaasd.
„Maar ik hoor 't toch . . . ."
„Dan zal ik 't gedaan hebben, zonder dat ik 't wist."
Het oog van den opzichter verdween voor een oogenblik,
dook toen weder op, en de oude begon op voorzichtigen,
als het ware waarschuwenden fluistertoon :
„Zoo was er hier ook eens een . . . . een gevangene . . . .
die sprak 66k altijd zoo in zichzelf . . . . eerlijk gezegd wag
't 'n neef van me • . . ."
„Is 't mogelijk ?" zeide Mischa snel.
„ja, . . . . en al heel gauw brachten ze hem naar 't krankzinnigengesticht. "
„En was dat . . . , law neef?"
Ja, ja," fluisterde hij, en zijn oog begon wonderlijk op
en neer te dansen, — blijkbaar knikte hij bevestigend met
het hoofd.
Mischa keek naar het droevige oog van den oude, naar zijn
langen, beenigen neus, en het lag hem op den tong te vragen :
„Hebt u uw neef ook zoo bewaakt, net als mij ?"
Maar hij was bang hem door zulk een vraag te beleedigen, en zeide slechts :
„U is zeker al erg lang hier....
„Wacht es, ik zal een stoel halen," fluisterde de oude,
heimelijk met de oogen knippend — „'t begint me moeilijk
te vallen me te bukken .... mijn rug doet zoo'n pijn . . . ."
Hij verwijderde zich. Mischa stond voor de deur, luisterde
naar het sloffen zijner voeten, en dacht :
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„Als de mensch een ziel heeft, dan moet die bij dezen
man wel even duister, rimpelig en droog zijn als zijn
gezicht . . . ."
De oude kwam terug, zette zachtjes een stoel voor de deur,
en weder verscheen voor de opening het oog, met de hoog
opgetrokken, ruige, grijze wenkbrauwen erboven.
„Zoo gaat 't makkelijker," zeide hij. „Slapen kan ik toch
niet — mijn botten doen me overal pijn . . . . En u slaapt
toch ook niet — nu kunnen we elkaar wat vertellen . . . .
's nachts gaat dat beter .... overdag gaat 't zoo niet, maar
's nachts — wie merkt 't dan ? Overdag moet ik wel streng
tegen u doen . . . . dat is nou eenmaal niet anders, de overheld wil dat zoo . . . . Maar 's nachts kan ik wel een beetje
met u praten . .. . wat hebt u feitelijk voor ergs gedaan ? U
hebt niemand vermoord, niemand beroofd . . . . ha, ha, ha !
Zoo'n knappe jongen, met flinke roode wangen . . . . 't Spijt
me wel voor u. U lacht, en is opgeruimd — alsof u in
dienst bevorderd was, en niet in de gevangenis gezet . . . .
Och ja, zoo is de jeugd nu eenmaal ! U moet u wat meer
weten te voegen naar de overheid !"
Het viel Mischa moeilijk de raadgevingen van den oude
aan te hooren. Hij boog zich zenuwachtig naar de deur en
vroeg den opzichter :
„wat was uw neef ?"
Weder klonk door de cel de nuchtere, klanklooze stern
van den oude :
„Hij was slotenmaker . . . . hij had een ingenieur doodgeschoten . . . . er is zelfs in de couranten over hem geschrey en . . . . ja, waarachtig ! Hij heeft 't me zelf uit de courant
voorgelezen . . . . toevallig had hij die courant in handen
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gekregen, en plotseling las hij zijn eigen naam er in ... .
hij leest, en begint net zoo te lachen als u . . . . Een drieste
jongen was 't . . . . En m'n zuster . . . . zijn moeder dan —
die deed niets dan huilen . . . . maar bloed laat zich nu eenmaal niet met tranen afwasschen . . . .
Menigmaal zei ik tegen 'em : „nou, Fedor, hoe bevalt 't
je hier in de nor ?" Dan stoof hij op . . . . In 't eerst zei hij
haast niks; maar binnen in 'm kookte 't geweldig. En dan
begon hij plotseling te praten . . . . en praatte net zoolang,
tot ie al heel gauw z'n verstand kwijt was . . . , en met u
zou dat wel es net zoo kunnen gaan . . . ."
„Maar wat praatte hij dan ?" vorschte Mischa halffluisterend.
„Nou, zoo van alles , . . . Hoe zou je dat allemaal kunnen
onthouden. Komt u niet uit Kaluga ?"
Ja . . . ."
„Dat dacht ik al . . .. de naam kwam me bekend voor.
Je hadt vroeger in Kaluga een postdirecteur die Malinin
heette . . . ."
,,Dat was mijn vader . . . ."
" Zoo, zoo . . . . u moet weten, dat ik 66k uit Kaluga
ben, . . . . is uw vader dood ?"
„Ja .

."

„ Zoo---o ! Ja, sterven moeten we allemaal ! "
Zij spraken beiden op fluisterenden toon, en hunne steinmen ritselden door de stilte, als verdorde bladeren in den
herfst. Buiten voor het venster dreunden dof de regelmatige
schreden van den schildwacht, en gaven de voortsnellende
seconden aan. En ergens uit de verte drongen door het
vochtige nachtelijk duister de nauwelijks hoorbare treurige
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zangerige tonen eener klok die de uren sloeg, tot hen door.
„Verveelt u u bier niet ?" vroeg Mischa.
" Dude menschen vervelen zich, waar dan ook," hoorde
Mischa hem koud en eentonig van achter de deur fluisteren.
„En uw neef . . . . speet 't u voor hem toen hij hier gevangen zat ?"
„— Hoe zou 't me voor hem kunnen spijten, als hij iemand
gedood heeft . . . . wel speet 't me om m'n zuster . . . . Maar
wie bloed vergoten heeft . . . ."
„En heeft hij hier gezeten ?" vroeg Mischa zacht.
” op nommer negen."
„En u hebt hem . . . . Was u toen ook bier ?" vroeg Mischa
aarzelend, terwij1 zijn hart van een pijnlijk koud gevoel
ineenkromp :
„Ik ben hier al zeventien jaar," antwoordde de oude kalm,
„'t loopt al tegen 't achttiende . . . ."
De oude zweeg plotseling en zijn gezicht verdween, alsof
het in de diepte verzonken was. Mischa keek door het luikje
en wachtte.
„Maar waarOm zou ik er om liegen ?" hoorde hij een zachte
bedaarde stem aan gene zijne der deur zeggen.
„Wat zei u ?" vroeg Mischa, zich naar het luikje overbuigend. Het gezicht van den oude verscheen weder dichtbij
het zijne, en terwijl hij langzaam de lippen van zijn grooten,
met grijze haarbosjes omzetten mond bewoog, zeide hij, met
het hoofd knikkend en pijnlijk lachend :
„Ik heb gelogen . . . . ja, ik heb wel verdriet gehad om
Fedjka . . . . want hij was nog zoo'n jonge jongen . . . . had
nog zoo lang kunnen leven . . . ."
Plotseling klonk op de corridor een Wilde, door merg en
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been gaande kreet, die de nachtelijke stilte verbrak als een
windhoos die plotseling over kalm water vaart :
„Slaat me niet . . . . kinderen . . . . heb medelijden !"
„Wat was dat ?" riep Mischa opschrikkend.
„St — st !" suste de oude — „'t was niks . . . . Er heeft
er een in z'n slaap geschreeuwd .... dat komt dikwijls voor ....
Bij slot van rekening heeft toch ieder mensch een geweten ....
Maar ga nou maar slapen . . . . en wel to ruste . . . . het heeft
al twaalf uur geslagen . . . ."
Hij stond op en ging heen, terwijl zijn voeten sloften,
alsof er een groot, week, erg zwaar voorwerp over den grond
gesleept werd.
Mischa ging naar de brits, legde zich neer, en staarde
met ernstige nadenkende oogen naar de vuile, steenen zoldering, die somber zwijgend boven zijn hoofd hing.
En vervolgd door drommen van gedachten, lag hij daar
slapeloos in de nachtelijke stilte....

VI.
Mischa was als het ware van zijn klein verledentje losgerukt en ter zijde geslingerd, en de meest op den voorgrond tredende gebeurtenis van dit verleden, zijn „daad,"
kwam hem niet zoo vaak meer in de gedachte. In dit
vreemde aan alle kanten door steenen muren afgesloten
gevangenisleven, vermoedde hij vaag een soort symbool,
een heenwijzen naar iets, dat tevoren nog verborgen was
geweest voor zijn verstand. Hij lette nauwkeurig op alles
wat om hem heen voorviel, nu eens niet-begrijpend en
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wantrouwend glimlachend, dan weder met levendige belangstelling, vol innerlijke onrust en zwaren bangen twijfel.
De gevangenisbeambten behandelden Mischa met een
voorkomenden glimlach — zijn open, rond gezicht met de
gezonde, roode wangen, de naIeve blauwe oogen, het goedmoedige glimlachje om de voile, roode lippen, de prettige
diepe stem en de gedrongen, eenigszins plompe gestalte
schenen iedereen zacht jegens hem te stemmen.
„N— nu, meneer Malinin, hoe bevalt 't u bij ons ?" vroeg
hem op zekeren dag op het appel de oudere helper van
den directeur, die een eenigszins ironisch heerschap was.
„ — 1k vind 't erg interessant, weet u !" antwoordde Mischa
glimlachend.
De ander lachte somber, toen zonk de met diepe rimpels
gevoorde huid van zijn voorhoofd op zijne oogen, en hij
zeide : „wel, wel, — zoo'n stifle opmerker ! Uw wandeltijd
wordt van nu aan tot een half uur verlengd . . . ."
„Dank u ! " antwoordde Mischa.
" teen dank !" antwoordde de beambte droog en verliet
de cel.
De pokdalige opzichter Alexander Ofizerow, vertelde
Mischa de volgende geschiedenis van dezen man. Op
zekeren dag vermiste zijne vrouw een ring, en de verdenking viel op het kamermeisje. Om de verdachte tot
bekentenis te brengen, onderwierp hij haar een geheelen
dag en een ganschen nacht aan een formeele foltering. Hij
liet twee veroordeelden halen, die door het een of ander
zijne ontevredenheid gewekt hadden, beval hen het meisje
te ontkleeden, en naakt aan een tafel te binden. Toen beval
hij hen het gebonden meisje te kittelen, en toen zij het
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bewustzijn verloor, liet hij Naar een glas water geven en
de foltering voortzetten. Het einde was, dat een der beide
gevangenen krankzinnig werd en in een aanval van hongerigen hartstocht het meisje voor de oogen van den beambte
en van zijn makker, geweld wilde aandoen. Hij werd neergeslagen, in de gevangenis gezet, en toen de sporen van
de slagen verdwenen waren, werd hij eenvoudig naar een
krankzinnigengesticht gebracht.
,,Hiermee is het uit," voegde Ofizerow er aan toe, toen
hij het verhaal geeindigd had, en liet zijn spiedenden blik
angstig in het rond gaan, waarbij zijn schuwe oogen zich
angstig onder de wimpers verborgen.
Terwiji hij toehoorde had Mischa voor den beul een
diepen afschuw gevoeld, doch toen hij hem nog dienzelfden
dag 's avonds in zijn cel zag verschijnen, bemerkte hij met
verwondering, dat in zijn ziel geen ander gevoel dan een
verbazende nieuwsgierigheid en een zekere afkeer overgebleven was . . . .
Door het venster zag Mischa, dat behalve de bruinachtige
gevangene in het dikke buis, nog zes politieke gevangenen
naar buiten gebracht werden om to wandelen. Het waren
blijkbaar arbeiders, stevige, krachtige lieden, slecht gekleed,
met strenge, sombere gelaatsuitdrukking. Als hunne blikken
op Mischa's gezicht rustten, werden zij eenigszins verlegen,
en dan had hij wel van de dekplank willen afspringen.
Op de magere hongerige gezichten dezer menschen toonde
zich een uitdrukking van onbuigzame standvastigheid en een
zeker iets, dat aan opgejaagde wolven deed denken. Enkelen van hun lachten hem nu en dan toe en gaven hem
teekens. Mischa antwoordde hen eveneens door glimlachen
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en knipoogjes geven. Hij voelde voor deze lie pen een
levendige belangstelling en een oprechte hoogachting, en
hij merkte op dat de strafgevangenen een dergelijke belangstelling voor hen aan den dag legden.
Soms, als de schildwacht er niet op lette, liepen de grijze
gestalten der strafgevangenen snel naar de politieke gevangenen, en verzochten hen om een cigaret, of voerden
met hen een haastig, zacht gesprek.
Op zekeren dag speelde zich de volgende scene af: een
lange, slanke, somber rondkijkende arbeider met een beenig
mager gezicht en een klein puntbaardje, liep verscheidene
malen op het voetpad langs den muur heen en weer, hield
dan stand, vouwde de handen op den rug en bleef met
hooggeheven hoofd, en ten hemelgeslagen oogen, onbeweeglijk staan. In den hoek naast het schilderhuis was een
oude, lange man, met een borstelige roode snor en slechts
een oog in zijn bleeke gelaat, bezig met bezem en schop.
Hij keek den man, die tegen den muur stond, met zijn
ronde, heldere oogen vast aan, keek nag eens en nag eens
en begon toen langzaam het gele herfstloover van de steenen
weg te vegen. Zoodoende naderde hij langzamerhand de
politieke gevangenen, en plotseling begon hij peinzend, met
een mooie, sympathieke stem, een lied te zingen :
„Op den ouden Kurgan, in de wijde steppe,
Zit een y olk, geketend aan een ijzeren ketting . . . ."

De arbeider liet langzaam het hoofd op zij zinken, en
luisterde toe. Zijne lippen waren half geopend, alsof hij op
een brandend-heeten dag plotseling frisch, koel water voor zich
zag en naar lessching van zijn dorst smachtte ; de eenoogige
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kwam tot heel dicht bij hem, zonder hem aan te kijken,
en zong :
,,En de vrijheid, ach, die krijgt het nimmer weer."

De lippen van den arbeider begonnen onhoorbaar iets te
fluisteren . . . . De eenoog keek hem aan en glimlachte
zwij gend.
Mischa voelde plotseling iets kriebelen in zijn keel, hij
sprong van de dekplank en begon opgewonden in de cel
op en neer te loopen. Door het luchtvenster klonken zacht
de zwaarmoedige woorden van het lied :
„Hoog in 't blauwe varen de wolken
Over de wijde steppe heen ...."

Soms, na het middagmaal, hieven de gevangenen in de
onder Mischa's cel liggende eetzaal, een lied aan, dat gedempt
door den grond der eel drong, en haar met doffe klanken
vervulde. De woorden kon Mischa uit den breeden stroom
van klanken niet onderscheiden, en slechts eenmaal verstond
hij duidelijk, hoe een hooge zwaarmoedige tenor, met Idagende tonen zong :
„0, gij blauwe zee,
0, gij wilde zee,
0, gij ongastvrije
Ruwe stormwind ...."

Doch ook dikwijls zongen de gevangenen vroolijke, uitgelaten liederen, en floten of jodelden als begeleiding. Deze liederen vervulden den kerker met drieste tonen vol wilde kracht.
Nu eens leek het Mischa alsof de kerker van toorn beefde,
en of er nieuwe scheuren in de wanden ontstonden, waaruit
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een onzichtbare nevel van sombere verkropte woede zich in
de harten der menschen spreidde. Dan ijlden van alle kanten
de opzichters toe om dit wilde losbreken van uit toorngeborene uitgelatenheid te onderdrukken . . . .
Mischa merkte op, dat de opzichters zich tegenover de
crimineele gevangenen op geheel verschillende wijze gedroegen : medelijden-opwekkende lieden, die zich licht onder het
juk Bogen, verachtten en behandelden zij hondsch, terwijl
flinke lieden, die hun menschenwaarde wisten te bewaren,
door bijna alle gevangenisbeambten voorzichtig en soms
zelfs vriendelijk behandeld werden, en slechts weinigen
durfden het onderstaan, openlijk en op vijandige wijze van
de hun verleende macht gebruik te maken tegen dit soort
gevangenen. De politieke gevangenen echter werden, leek
het Mischa toe, door de opzichters met een soort heimelijke,
loerende belangstelling gadegeslagen, waaruit men een zeker
wantrouwen en een vaag verwachten van bijzondere, buitengewone dingen voelde.
Op zekeren dag fluisterde Ofizerow onder de wandeling
Mischa zacht in het oor :
„Vannacht hebben ze weer drie van jelui hier gebracht . . . ."
„Studenten ?"
„Neen, arbeiders . . . ."
„Zeg eens, Ofizerow — weet je ook, waarom men deze
menschen toch gevangen neemt ?" vroeg Mischa.
De opzichter dacht een oogenblik na, keek om zich heen
en zeide dan met wijdgeopende oogen en een stem — die
als onderdrukt zuchten klonk :
„leder wil leven zooals hij 't liefste wil — en dan volgt
er strijd . . . ."
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Na eenigen tijd gezwegen te hebben, voegde hij er
aan toe :
„Ze zijn ontevreden . . . ."
„Waarop ?"
„Feitelijk .. . . op alles ! .... "

VII.
Bijna iederen nacht, als de oude opzichter — hij heette
Kornjej Danilowitsch — dienst had, kwam hij aan de deur
van de cel, schoof zijn somber gezicht voor het ronde gat
van het kijkluikje en begon, met de praatziekheid van alle
oude menschen, Mischa allerlei onsamenhangende verhalen
te doen. Kornjej had veel gezien en beleefd, doch al zijn
levenservaringen waren in zijn herinnering als het ware
saamgevat in een reusachtigen bundel van ongelukken, van
zinneloozen arbeid, allerlei vernederingen en onbewuste handelingen. Soms leken deze daden Mischa schoon toe, en
roerden zij hem, doch meestal waren zij zouteloos en
kwaadaardig en dikwijls kwamen ze hem ongemotiveerd
en toevallig voor, alsof de man daarbij niet zijn eigen aandrang, doch steeds de bevelen van een onzichtbaren, van
een voor hem onbegrijpelijken wil, die hem van buiten
aanzette, ten uitvoer gebracht had.
„Dat was voor . .. . ja, ik zou denken, voor vijftien jaar,"
fluisterde Kornjej Danilowitsch, terwijl zijn visschen-oog
onbeweeglijk op Mischa's gelaat gevestigd was — „plotseling zag ik, hoe hij op eens zoo nadenkend werd .. . . mijn
noon, Alexej, moet u namelijk weten . . . . 'Hij ging niet
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meer naar de kerk, — hij ging niet naar de kroeg . . . . een
bedenkelijk teeken ! 1k lette op hem en wat zag ik ? Hij
had zich met de „Stundisten" 1) ingelaten . . . . n' ja . . . . 1k
schold hem es flink de huid vol — „wacht es," zei ik tegen
'em, „dat zal ik je wel afleeren ! Maar hij hoorde niet naar
me . . . . en toen beklaagde ik me bij den priester .. . . nou,
en toen hij daar vandaan kwam, was hij toch zoo boos . . . .
Ik lachte 'm in z'n gezicht uit — „nou," zeg ik tegen 'm —
„heeft vadertje je behoorlijk de ooren gewasschen ?" Toen
begon hij geweldig op den priester to schelden . . . . En ik zei :
„bliksemsche jongen, hoe durf je 't wagen ! En toen begon
hij tegen mij . . . . Nou, toen werd ik woedend en gooide
hem met den pot met grutten naar z'n hoofd . . . . ja, waarachtig ! 1k sloeg 'm z'n mond aan bloeden . . .. Toen is hij
heengegaan . . . . en daarna heb ik nooit meer van 'm vernomen . . . . eenvoudig verdwenen . . . . Jullie jonge lui zijn
allemaal zulke stijfkoppen . . . . n' ja !"
„Maar nu heb je er toch zeker we! verdriet van ?" vroeg
Mischa zacht.
De oude antwoordde niet dadelijk. Hij zweeg, rochelde
eens, gromde een paar seconden lang lets in zichzelven en
zeide toen bedaard :
„Ja, vaak heb ik wel verdriet om hem . . . . bij slot van
rekening vindt je 't van allemaal beroerd .... zelfs de moordenaars kunnen je dikwijls aan 't hart gaan . . . . n' ja! Niet
iedereen moordt toch om niks . . . . en heeft toch ook dikwijls
z'n goeie dingen ook . . . . Menigen moordenaar moesten ze nog
dankbaar zijn.... Den beul, bijvoorbeeld . . . . die vermoordt
') Een zeer talrijke radikale secte.
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toch zoo maar niet uit eigenbelang ; die doet 't voor 't nut van
't algemeen .... Een booswicht om zeep brengen is geen zonde,
zou ik denken . . . . en denk je, dat de beul 't prettig vindt?"
Mischa boog zich snel naar het kijkgat over — hij wilde
zien wat het gelaat van dezen man nii uitdrukte, die om
de eerste de beste reden zijn zoon verstooten en thans met den
beul kon meevoelen. Maar het geleek, als altijd, op een met
barsten en scheuren bedekten steen, en de oogen schitterden
er in als twee doffe stukjes glas.
„Waarom kijkt u zoo ?" vroeg de oude.
„0 . . . . zoo maar . . . ." antwoordde Mischa zacht.
„Zeg es, Kornjej Danilowitsch .... waarom was je er tegen
dat je zoon zich met de Stundisten inliet ? .... "
„Het heette altijd, dat 't gevaarlijke lui waren . . . . de
Stundisten ... Drie jaar geleden hebben d'r hier vier gezeten .. .
maar niks op ze te zeggen, hoor, heele bedaarde menschen. .. .
1k vroeg ze nog naar Alexej — „we kennen 'm niet," zeiden
ze, „we zijn zoo talrijk." Nou, dat zal wel zoo zijn ook —
er zitten er hier tenminste vaak . . . ."
Na even gezwegen te hebben, ging hij voort :
„Tegenwoordig komen er al maar meer misdadigers....
Vroeger had je hier alleen dieven, roovers, moordenaars —
en, dan hoogstens nog kerkdieven ook.... En nu zitten er
studenten, arbeiders, staatkundige misdadigers, Stundisten en
weet ik wat al meer.... Tegenwoordig is 't bar."
„Nee, nee, dat is niet zoo," viel Mischa hem vol ijver en
hartstochtelijk in de rede. „Dat begrijp je niet. De menschen
willen het Leven beter maken . . . ."
Aan gene zijde der deur liet zich een zacht, droog lachên
hooren, en toen zeide de oude kuchend :
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„Ja, ja, daar heb ik al meer van gehoord! Dat zeggen er
meer van jullie . . . ."
Hij stond op, en verwijderde zich van de deur, blijkbaar
ontevreden en geprikkeld.
En een andermaal vertelde hij de volgende geschiedenis.
„Ik ben, moet u weten, erg weekhartig . . . . heb zelf veel
doorgemaakt, en kan de menschen begrijpen ! Op mijn gang
zat een weggeloopen veroordeelde -- een stevige, knappe
jongen, en je kondt zoo goed met 'm opschieten . . . . Hij
was maar een Boer, en toch had ie een glimlach om z'n
mond als een voornaam heer . . . . Als hij tegen je glimlachte, kon je hem waarachtig niks weigeren. Als hij bijvoorbeeld zei : „Danilytsch, bezorg me es wat tabak" — dan gaf
ik hem wat . . . . Nou had ie ergens een mesje weten te pakken te krijgen en maakte zich hier een kleine zaag van,
kreeg ergens spek in handen -- en begon de tralies voor
het venster te bewerken . . . . Ik merkte het natuurlijk dade
lijk . . . . en 't speet mij erg. Och, broeder, dacht ik — dat
lukt je toch niet ! Ik liet hem echter kalm zijn gang gaan —
Hou jij jezelf maar bezig, dan verdrijf je in elk geval de
verveling . . . . hij werkte er een heelen tijd over . . . . wel
zoowat Brie weken .... en ik hield hem staag in de gaten .. ..
en waarachtig, 't speet me voor 'm.
„Hou jij je maar onledig, dacht ik zoo . . . ."
Kornjej Danilowitsch liet een zacht, hartelijk gelach hooren.
„Nou, en toen hij er bijna mee klaar was -- rapporteerde
ik 't den directeur . . . ."
„Maar waarOm deed je dat ?" riep Mischa bedroefd uit,
„waarom rapporteerde je dat nou ?"
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„Wat had ik anders moeten doen ?* vroeg de oude.
„Je had 't hem toch zelf kunnen zeggen . . . ."
„U is een vreemd mensch," antwoordde Kornjej glimlachend. „En de tralies dan ? De stukgezaagde tralies?"
„Je hadt 't hem direct moeten zeggen, toen hij begon te
vijlen al !"
„Nja . . . . dat had ik wel kunnen . . . . dat had ik wel
kunnen doen . . • . dat is zoo . . . . nou, maar zooals ik 't opgeknapt heb, was 't beter — hij was tenminste dien tijd
bezig ...."
„Maar hij heeft er toch zeker wel straf voor gekregen ?"
„Natuurlijk ! Zoo iets blijft nooit ongestraft . . . . Zeker
kreeg hij straf . . . ."
„Strenge straf?"
„Ik herinner 't me niet meer . . . . Hij heeft wel een maand
in de cel gezeten en toen kreeg hij er nog wat boven op
van het gerecht . . . . ik weet niet meer wat . . . ."
„Hoe laf!" riep Mischa zacht uit. „Wat 'n gemeene lui . . . .
en in 't algemeen is 't leven.... het heele leven . . . ."
Het sombere gezicht van den oude begon zonderling voor
de opening heen en weer te zwaaien, en hij zeide langzaam,
met een uitdrukking, waaruit zuchten en geeuwen sprak :
” 'n Ja .. . . dat zal wel zoo zijn . . . . het leven is niet te
verbeteren . . . ."
Met dergelijke gesprekken brachten de oude en de jonge
man vele lange uren door, de een onverschillig, de andere —
vol machtelooze verontwaardiging en beklemmenden twijfel'
Tusschen hen stond stevig en bewegenloos de oude, dikke,
met roestig ijzer beslagen deur, en door de kleine opening
in deze deur deed de praatzieke, door slapeloosheid gekwelde
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gevangenisbewoner den jongen man de doodsche woestenij
zijner herinneringen zien. Mischa begon te bemerken hoe
er iets sombers en drukkends in zijh ziel ontkiemde. Hij
begreep echter dat het niet de kerker zelf, niet dit oude,
plompe, massieve gebouw was dat op hem drukte, doch dat
alles wat hij in dit gebouw zag en hoorde als baksteenen
op zijn hart drukte, en zich als een sombere, nauwe, donkere
muur om zijne ziel optrok. Als hij gedurende slapelooze
nachten op de brits lag, alsof hij er door het steenen gewelf
op vastgedrukt werd, trachtte hij wijs te worden uit den
chaos zijner gewaarwordingen, er als het ware een afgerond
geheel van te maken — en hij kon het niet ...
Op zekeren dag vroeg hij Ofizerow :
„Zeg es — bevalt het je hier ?"
„Als er maar niet geslagen werd, dan zou 't wel gaan ...."
antwoordde de pokdalige met zijn zachte, weeke stem.
„Slaan ze je dan ? Wie doet dat ?"
„Mij slaan ze zelden . . . . alleen nu en dan geeft de oudere
assistent van den directeur me er een op mijn kaken . . . .
Maar ik spreek in 't algemeen . . . . van allemaal . . . . De
gevangenen slaan elkaar . . . . schrikkelijk zooals die mekaar
kunnen toetakelen ! En de opzichters slaan hen . .. . niet
allemaal . . . . niet iedereen durven zij dat doen . . . . Maar
waar de opzichters 't maar eenmaal durven, daar wordt er
onmeedoogend op losgeranseld !"
Hij schurkte vreesachtig met de schouders, keek om zich
heen, sperde de mooie, angstige oogen wijd open en ging
huiverend voort :
„Ik kan 't niet aanzien, als ze bezig zijn te slaan.... ik
ben er bang voor ! Ik kan 't eenvoudig niet aanzien !"
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„Je moest een andere betrekking zoeken ergens . . . ."
tied Mischa hem aan.
„Maar waar ?" zeide Ofizerow, terwijl hij treurig de oogen
neersloeg. „Geslagen wordt toch overal . . . . Het heele leven
is een strijd, dat weet ik heel goed . . . . Maar, ziet u, m'n
goede moeder . . . . en dan, in de kloosters . . . . ja, daar bestaat zoo iets waarschijnlijk . . . . en ik zou zeker in een
klooster gegaan zijn, als ik niet . . . ."
Hij zweeg plotseling. Zij stonden achter den hoek van
den gevangenistoren, naast een hoop vuil, stroo en sprokkelhout. Langzaam en statig trokken donkere wolken over
hen heen, de wind waaide en droeg uit de stad verwarde,
onsamenhangende geluiden over.
„Wat — als je niet wat ? .... "
„Neem me niet kwalijk," begon Ofizerow op angstigen
toon, waarbij hij dikwijls met de oogen knipperde, alsof hij
plotseling iets verblindend hel's voor zich zag. „Neem me
niet kwalijk — misschien komt 't door mijn groote domheid . . . . meer wilde ik niet zeggen . . . ."
„Maar waar handelt het over ?" vroeg de jongeling
haastig, en in zijn opwinding den toon zijner woorden
dempend.
Ofizerow kwam dichter bij hem staan en zeide met
bevende stem :
„Ik bedoel — of er een God is .... is u een geloovig man ?"
Mischa liet het hoofd hangen, en antwoordde na eenigen
tijd zacht :
,Ik w-weet 't niet . . . ."
„Ik weet het 66k niet !" viel de opzichter hem haastig
in de reden. „Ik denk er veel over na . . . . als Hij werke-
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lijk bestaat . . . . waarom heerscht dan overal zooveel verschrikking en vreeselijks ?
,,U bent een bestudeerd persoon . . . . waarom al die verschrikking, dat vreeselijke ?"
In zijne oogen welden groote, droeve tranen. Hij trachtte
ze te verbergen en verwijderde zich haastig zonder om te
kij k en .

VIII.
Op het voetpad echter, voorbij Mischa's venster, gingen
voor en na, in zichzelven gekeerd en somber, als wilde
dieren in een kooi, eenzame, slecht gekleede lieden met
verhongerde gezichten en groote gedachten in de oogen of
en aan. De man met het buis aan was reeds verdwenen,
en in zijn plaats verscheen nu een magere man met een
ronde lamsvellenmuts op en een oude lakenschen paletot.
Hij liep steeds erg hard, met kleine pasjes ; in den mantel,
die hem veel te wijd was en hem bijna van de schouders
gleed, maakte hij een komischen indruk. Om het kleedingstuk op de schouders vast te houden, trok en rukte hij
voortdurend met zijn kleine lichaam. Over zijn klein, verstandig gezicht trok telkens een glimlach, de lippen trokken
voortdurend, hij voer met de magere hand door zijn zwarten, lichtelijk grijzenden baard en knikte erbij met het hoofd.
Tegen den achtergrond van den gevangenismuur leek hij
Mischa als een vroolijke en helder brandende kaars in een
donkere, vuile groote lantaren . . . .
„Wie is die nieuwe toch ?" vroeg Mischa den ouden
Kornjej.
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„Dat is Wassili Nikititsch . . . .”
„Een arbeider ?"
„Ja, wie weet dat?" zeide de oude kalm.
„Hij hoort tot de arbeiders . . . . en toch ook weer tot de
politieken . . . . Hij behoort tot de „gelukzaligen" ') . . . . Hij
„wijlt" hier dikwijls . . . ."
„Zoo — „wijlt" hij hier dikwijls !" herhaalde Mischa
glimlachend. Hij vond 't prettig dezen man te hooren
zeggen, dat hij in de gevangenis „wijlde" en dat hij niet
zeide : „zat."
„Een man, die geen vrees kent !" zeide Ofizerow tot
Mischa, waarbij hij, zooals hij steeds deed, behoedzaam om
zich heen keek en zijn stem tot fluisteren liet dalen. „Hij
weet iedereen de waarheid te zeggen, den procureur, den
gevangenisdirecteur . . . . Eens toen de vice-gouverneur hier
was, heeft hij Bien 66k een harde pil doen slikken. „Ik
denk nu eenmaal zoo . . . ." zeide hij, „en u denkt er anders
over . . . . maar in elk geval moeten wij elkaar respecteeren,"
zeide hij, „omdat ik een mensch ben en u ook maar een
mensch zijt, en al het andere maar ijle nevel is . . . . ook de
uniform," zeide hij „beteekent niets !" Hiervoor kreeg hij
een week celstraf. Hij lachte hierom en zeide : „dat zegt
nu heelemaal niets . . . . dat is eenvoudig nonsens ! Wat bewijst dat nu, celstraf ?""
Ofizerow richtte zich plotseling op, en in zijne oogen zag
Mischa iets flikkeren, dat hij er tot nu toe niet in gezien
had, iets dat op een afstraling van vreugde geleek.
„En dat is ook zoo !" zeide hij. „Als ik u de waarheid
') Zooveel als een halven zot.
GORKI V.
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zeg, en u mij daarvoor in het gezicht slaat . . . . gaat daarom die waarheid naar uw kant over ?"
„Hebt u wet eens met hem gesproken ?" vroeg Mischa.
„Neen . . . . stel u voor !" antwoordde de opzichter en
sprong verschrikt ter zijde. „Dat zou ik niet durven. 1k
praat alleen met u . . . . u praat zachtjes . . . . maar hij kan
niet zachtjes praten . . . . een stem dat hij heeft ! !"
En beschaamd glimlachend fluisterde hij : „Ik ken een
vers . . . . dat op hem toepasselijk is . . . ."
„Wat voor een vers ? Zeg 't eens op !" verzocht Mischa.
Ofizerow keek om zich heen, verborg de oogen onder de
lange wimpers en zeide met een zucht : „Later . . . . als er
dan gelegenheid toe is. Wandel u nu maar door . . . . ik ga
nu heen . . . . opdat men ons niet met elkaar zal zien !"
„floor eens, Ofizerow," zeide Mischa misnoegd, terwijl
hij den opzichter bij de mouw zijner uniform vasthield ....
„Je moet bier beslist vandaan ! Je bent niet geschikt voor
dpier ! Je geheele wezen is zoo geintimideerd, dat . . . ."
„Ach . . . . tot wien zou ik mij moeten wenden ?" ant-.
woordde de opzichter zacht, terwijl hij haastig zijn mouw
uit Mischa's hand trachtte los to maken. „'t Komt toch
allemaal op hetzelfde neer.... 't is overal 't zelfde . . . . Voor
een vreedzaam mensch is het geheele leven een gevangenis . . . . en er is maar een plaats voor hem : het graf!"
Terwijl bij het hoofd diep liet zinken, verwijderde hij
zich, terwijl Mischa, die van den eenen kant medelijden met
Ofizerow voelde, en anderzijds door zijne woorden onaangenaam was aangedaan, langs den gevangenismuur op en
neer liep en met weerzin dacht : „wat voor doel heeft het
leven van dezen man nu . . . . welk doe]. ?"
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Op het vochtige dak der gevangenis en op den vuilen
grond vielen traag en melancholisch de witte sneeuwvlokken,
versmolten in den modder en verdwenen langzamerhand.
Om den hoek van het gevangenisgebouw zag Mischa een
opeengedrongen, grauwe groep gevangenen — een van hen
stond dicht tegen den muur gedrongen, met overeind staand
haar, als een opgejaagd dier, en trok krampachtig met den hals.
Zijn hoofd beefde op vreemde wijze, de armen waren dicht tegen
zijne borst gedrukt, en hij mompelde halfiuid met heesche stem :
„Ik ben 't niet geweest, broeder . . . . hier, bij dit kruis
zweer ik, dat ik 't niet was !"
VOOr hem stonden, onbeweeglijk, als groote steenen, drie
kameraden, en een van hen, een man van hooge statuur,
zeide eveneens zacht en doodbedaard :
„Maak 'm niet bang, jongens slaat 'm niet ! "
Toen ging hij plotseling een stag achteruit, haalde forsch
met zijn been uit en schopte den tegen den muur gedrongen
man met den voet tegen het onderlijf, terwijl hij op den
zelfden kalmen toon voortvoer tegen zijne makkers te praten :
„slaat hem toch niet . .. . waar dient dat toe ? Wat is dat nou ?"
De gevangene kreunde dof, en viel zwaar als een zak op
den grond, terwijl de drie gevangenen zonder overhaasting,
zwijgend en heel gemoedelijk den op den grond liggenden
man met schoppen begonnen te bewerken, waarbij zij de
beenen hoog opbeurden, alsof zij een grooten kluit klei aan
het kneden waren . . . . En het doffe neerkomen hunnner
trappen op het weeke lichaam werd overstemd door de afgemeten stem van den langen man, die bij iederen schop, dien
hij met zijn lange beenen toebracht, gelijkmatig herhaalde .
„Slaat hem toch niet.... houd op ! Slaat 'em niet !"
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Toorn, ontzetting en afkeer vervulden Mischa, het was
alsof hem plotseling een verstikkende rookwolk tegensloeg,
alsof jets heets en donkers hem deed zwijmelen, en hem de
oogen verblindde, en zwaar ademhalend, zonder eenig geluid
te geven, stortte hij zich vooruit.
„Nou, Paschka, wat lig je daar te kruipen . . . ."
Aan Mischa's voeten kromde zich, zich met moeite van
den grond oprichtend, een kleine, met vuil bedekte, als het
ware verfrommelde gestalte, en hij hoorde een heesche, snikkende stem zeggen :
„Wacht maar . . . . ! 1k zal 't jullie betaald zetten!"
„Schurken !" riep Mischa, terwiji hij zich tot de gevangenen
wendde.
De groote man lachte, stak den arm uit en maakte een
spotachtig gebaar.
„Wacht maar !" mompelde de mishandelde nogmaals heesch.
Hij zette met bevende handen zijn muts op, wankelde als
een beschonkene, hoestte en spoog bloed uit. Zijn gezicht
was erg geschonden, de roode bakkebaarden en de snor
trilden, de wijd geopende mond ademde gretig de lucht in
en leek in het bleeke gelaat op eene diepe, bloedende wonde.
In de blauwe oogen echter gloeide een koude, snijdende
wreedheid . . . . Mischa hielp hem van den grond op, en haalde
zijn zakdoek uit den zak om het bloed of te vegen . . . .
doch daar kwam met langzamen tred de schildwacht reeds
aan en zeide verwijtend:
„Hebt u zich er nu weer mee bemoeid, meneer ! Hoe
vaak heb ik u nu al gezegd . . . ."
„Maar ze hebben hem geslagen !" riep Mischa, over het
geheele lichaam bevend.
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„Maar er is u toch gezegd dat u u nergens mee bemoeien
moest ... ."
„Maar hoor dan toch eens ! Ze hebben hem geslagen!
Geslagen !" wederhaalde Mischa vol overtuiging.
„Daar hebt u niets mee te maken," zeide de schildwacht
droogweg en ging achter Mischa om. „U is hier geen machthebbende . . . . Ga u nu maar rustig wandelen waar u dit
mag . . . . En als u u weer met iemand bemoeit, rapporteer
ik 't . .. . en dan ontneemt men u de permissie om te wandelen . . . . f)
„Wat hebben ze hem geslagen!" riep Mischa uit en sloot
in ontzetting de oogen . . . .
„Wat hindert dat? Dat gaat hem toch alleen aan , ... wie
slaat, krijgt er straf voor . . . . En u mag u er niet inmengen,
als u wilt dat men u met rust zal laten," zeide de schildwacht op beknorrenden, barschen toon.
Mischa wendde zich plotseling om — op het bloedlooze,
als het ware gebleekte gezicht van den soldaat, lag een starre
uitdrukking van doodelijke verveling . . ..
„Wij zijn voor u verantwoordelijk," zeide hij, langzaam
de lippen bewegend.
Nog voor de wandeling geeindigd was, ging Mischa naar
de cel terug. Toen hij, begeleid door Ofizerow, op de corridor kwam, riep iemand hem uit het schemerduister toe :
„Terug! Buiten wachten !"
„Wat is er dan ?" vroeg Mischa den opzichter en ging
weder naar de binnenplaats.
„U krijgt een buurman . . . ."
„Wie is het?"
„Dat weet ik niet . . . "
.
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De oudere assistent van den directeur trad het gevangenisgebouw uit , hij keek Mischa norsch van ter zijde aan,
en beval Ofizerow met ruwe stem :
„Breng hem binnen !"
En plotseling riep hij, als razend van woede : „wat bengelt
je revolver daar weer ? Knuppel . . . . Schuift hem recht . . . .

IX.
Mischa liep opgewonden in zijn cel op en neer, en in het
schemerduister om hem heen klonk door het openstaande
lichtvenster een zacht klaaglied — een zwaarmoedig lied,
dat klonk als het gehuil van een hongerigen wolf.
V A-a-a ! 0-o-oj ! E-o-oj . . . ."
Al wat de jonge man in den laatsten tijd doorleefd had,
werd als het ware door dit eentonige steunen in zijn ziel
gewekt en doemde nu in zijne herinnering op, met aandrang
en in weerwil van zichzelven, alsof het opheldering van hem
eischte. Zijn „daad" zag hij nu nog slechts als jets onklaars,
als jets dat moeilijk te begrijpen was, als een oud, met stof
bedekt, berookt schilderdoek, en zichzelven zag hij als een
belachelijken, onbezonnen, met de armen zwaaienden student,
temidden van een menigte opgewonden menschen, die zich
schaamden over het felt, dat een domme, machinale, doch
streng georganiseerde macht hen zoo licht in toom wist te
houden. De uitgeputte, grimmige, domme gezichten der
agenten, het verachtelijke gebaar van den inspecteur, dien
Mischa zijne rede in het aangezicht geslingerd had, de opzichter met zijn kiespijn, dit alles vervloeide in de herinne-
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ring van den jongen man tot een koude, beteekenislooze
vlek, die zwaar op zijn brein drukte.
„Waarschijnlijk schaamden zij zich zelven over onze onmacht . . . ." dacht Mischa, doch begreep tevens, dat deze
sombere, gebaarde soldaten, wien men geleerd en gewend
had de menschen als vee te behandelen, niet tot eenig gevoel
van schaamte in staat waren, en feitelijk niets anders kOnden
voelen dan de lichamelijke pijn en de vrees voor die macht,
welke hen knechtte en hen naar willekeur als haar werktuig
gebruikte. Hij dacht aan den ouden koetsier, hoe angstig
hij aan de teugels gerukt had, toen de opzichter hem uitschold . . . . Hij hoorde weder de stem van den kleinen dikken
man aan den ingang der politiepost, die over de menschen
sprak alsof het houtstapels of baksteenen waren . . . . Hij
dacht aan Ofizerow's moeder, die er niet tegen geprotesteerd
had dat haar zoon naar het beroep zijns vaders genoemd
werd, hoewel zij toch weten kon, dat de naam Ofizerow,
aanleiding zou geven tot boosaardige spotternijen en beleedigingen voor haren zoon . . . . Misschien had Ofizerow het
wel enkel aan zijn ongelukkigen naam te wijten, dat hij drie
voile jaren onder den harden dwang van het strafbataillon
had moeten doorbrengen . . . . Hij dacht aan het kamermeisje
van den gevangenis-inspecteur, dat voor tien roebel de haar
aangedane smaad vergeven had . . . . En dan deze Ofizerow,
die door de wreedheid der menschen voor zijn geheele verdere
leven geintimideerd en verschrikt was . . . . De oude Kornjej,
die achttien jaar lang zonder morren zich onderworpen had
aan een vreemden wil, die den menschen steeds dezelfde stompzinnige woorden toeriep : „het is niet geoorloofd," en die zich
nooit afvroeg waarOm het eigenlijk „niet geoorloofd", zou zijn ?
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Zelfs in den slaap zien en voelen de menschen dat men
hen slaat, en uit angst roepen zij hardop in hun droom
„Sla mij niet ! Spaar mij . . . ."
„Er zijn geen menschen . . . . neen, er zijn geen menschen!"
dacht Mischa treurig. „Wat hier op aarde rondloopt, is niets
anders dan een bende alleenstaande, miserabele uitvoerders van
een vreemden wil — deels bevreesde, deels boosaardige en
wreede, doch doorgaans karakterlooze schepselen. Zij begrijpen nauwelijks wat zij in hun stompzinnige koel-bloedigheid
doen, en geen van hen waagt het, geen van hen voelt in
zich de kracht, het trotsche menschwaardige woord „ik wil
niet!" — uit to spreken. In het binnenste der menschen
heerscht een gevangenisgeest, en hun geheele leven, alles
wat hen omgeeft, is niets dan een kerker . . . ."
Mischa bleef midden in de cel staan — een onaangenaam
gevoel van beklemdheid drukte zijn borst, als iets kleverigs
en kouds. Buiten voor zijn venster klonk droef het
„A-a-o-oj . . . ."
Het was Mischa alsof in hemzelven, in zijne borst deze
smart en dit leed trilden, en tevens een gevoel van schaamte
over de zwakheid der menschen . . . .
„Meneer . . . ." klonk het fluisterend door de cel. Bijna met
.blijdschap liep Mischa snel naar de deur, door welker ronde
opening hem Ofizerow's mooie oogen tegenschitterden.
„Wat is er ?" vroeg Mischa.
„O, niets.... maar u slaapt niet ?"
„Neen . . . ."
„Er zijn hier velen in de gevangenis, die niet kunnen
slapen . . . . als het u interesseert, zal ik u een paar verzen
voorlezen . • . .
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„Heel graag . . . ."
„Ik geloof eigenlijk wel, dat ze verboden zijn.... op de
tweede verdieping waren ze ergens opgeschreven . . . . in
den toren, op een tusschenschot . . . . met potlood .. . . ze
zijn beslist verboden . . . ."
Ofizerow's oogen verdwenen een oogenblik van voor de
ronde deuropening, toen zag Mischa zijne lippen ervoor
verschijnen, en in de cel klonk een zacht geheimzinnig
fluisteren, waar een gevoel van diepen weemoed en tevens
van angst in dOOrbeefde. Wat hij zeide, luidde aldus :
„Er leefde op de' aarde een man
Die de vriend der waarheid was,
Maar om deze vriendschap haatte
Hem dit leugenachtig ras.
Niemand noemde zijnen naam
Dan met afschuw en met nijd ;
Niemand vroeg hem in zijn huis
Nergens vond zijn hoofd respijt.
Stil en eenzaam, alien vreemd,
Stierf hij in een kerkerkrocht
Niemand, achter zijne baar
Volgde op zijn laatsten tocht . . . .
Niemand weet waar men der waarheid
Vriend in 't graf deed nederzijgen
En alleen mijn harte weet
Het geheim .... maar het blijft zwijgen.

In de ronde opening der oude, met ijzer beslagen deur
bewoog zich jets donkers, weeks, jets dat leefde, van hetwelk deze treurige, van somberen weemoed bevende woorden uitgingen.
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Mischa stond met groote oogen te luisteren, met hethoofd naar het luikje gebogen en het leek hem, alsof het
hout van deze met diepe menschelijke zuchten verzadigde
deur, zelf begonnen was te spreken en al het menschelijke
leed waarvan het reeds getuige was geweest tot een droeve
legende verzameld had, die het nu in geheimzinnige woorden verhaalde. En bij deze legende vormde het eindelooze,
in de duisternis daarbuiten nauwelijks hoorbare lied, de
begeleiding.
In het deurluikje bewoog zich lets toen glansden
Mischa, als twee warme vlammetjes, Ofizerow's glimlachende
oogen tegen.
„Beviel 't u ?" fluisterde hij.
Mischa bespeurde een gevoel van droogheid in de keel,
terwijl zijne adem stokte. Hij blikte onafgewend in de
mooie oogen, en plotseling leek het hem toe alsof de gevangenisdeur zelf en geen ander, deze verzen gedicht had.
Zacht, met aarzelende stem, antwoordde hij
„Ja

ik vond 't mooi . . . . waarom denk je, dat deze-

verzen verboden zouden zijn ?"
„Maar — maar er wordt toch over de waarheid in gesproken ! .... Is het niet alsof je Wassili Nikititsch hoort
spreken ?"
„Ik weet 't niet.... misschien

maak je zelf...

geen verzen ?"
„Ik ?" vroeg Ofizerow verbaasd. „Neen, hoe zou ik ? Ik .
durf 't niet.... Aileen toen ik in dienst was, heb ik een
gebed voor mezelf gemaakt ."
„Hoe was dat ? Zeg 't es op voor me !"
Een paar seconden lang zweeg hij -- en toen klonk in
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de cel opnieuw Ofizerow's eenvoudige, uit het hart komende
stem :
,,O, Heere God ! Waarom is in de menschen zooveel
wreedheid en boosheid ? Waarom, o Heer ? . . . ."
Deze vraag sloeg Mischa als het ware voor de borst ,
zacht en tegelijk vol kracht, als een groote golf omvatte zij
hem en drukte hem neer. Hij deed geruischloos een schrede
achteruit, zette zich op den rand der brits, leunde met deri
rug zwaar tegen den rand van den oven, en keek strak en
onbeweeglijk naar de deur, alsof hij vandaar iets wonders
verwachtte . . . ."
Ofizerow echter zeide kalm :
„Mijn gebed was nog langer .... maar ik heb 't vergeten . . . .
1k vind die verzen erg mooi, weet u . . . . ze zijn zoo heelemaal anders, als waar de menschen doorgaans over praten ... ."
Mischa zag, dat de oogen van den opzichter vol spanning
op hem gevestigd waren, hij hoorde het zachte ritselen achter
de deur en den klank van het lied, die door het venster
zweefde .... Door den oven was zijn rug weliswaar verwarmd,
doch in zijn borst had hij een gevoel van beklemming en
koude.
„Is u niet wel ?" vroeg de opzichter hem. ,,Het weer is
zoo onaangenaam . . . ."
„O neen, ik ben heel wel," antwoordde Mischa dof.
Het leek hem nu zoo eng in de cel, de lucht leek zoo
vreeselijk zwaar, alsof zij verzadigd was van zacht gefluister,
en hij haalde met moeite adem.
„Ga wat liggen," ried Ofizerow hem aan. ,,Het is tijd om
to gaan slapen."
En geheel onverwacht ging hij voort :
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„Ik weet nu, wie in de cel hiernaast zit . . . ."
Mischa zweeg. Ofizerow's oogen glansden hem nog eenmaal
zacht toe en verdwenen toen. In hun plaats zag men door
het kleine, ronde luikje slechts een dood, grauw, cirkelvormig stuk van den door onbeweeglijk licht beschenen muur
aan den overkant. Terwijl hij met een smartelijk gevoel de
wenkbrauwen somber samentrok, staarde Mischa naar deze
cirkelvormige vlek en zeide half hardop bij zichzelven :
Niemand vroeg hem in zijn huis
Nergens vond zijn hoofd respijt.

Buiten echter klonk en trilde, nauwelijks hoorbaar, alsof
het in het duister omdwaalde, het weemoedige lied.... Het
was alsof hij, die het aangeheven had, niet meer kon ophouden, en nu, willoos meegesleurd door den gang van het lied,
al de kracht van zijn borst aan deze eentonige klacht gaf....
Toen trof een eigenaardig kloppen plotseling Mischa's
oor . . . . in de maat, als een zacht trommelen . . . . alsof
ergens een paar groote regendroppels na elkaar neertikten . . . .

X.
Mischa trok zijn uniformbuis uit en wilde zich nederleggen,
doch daar viel hem een donkere schimmelvlek in den hoek
der cel in het oog, en hij dacht plotseling aan het mishandelde, door slagen misvormde grijze lijf van den gevangene
tegen den gevangenismuur. Een warme golf van medelijden
en opstand steeg hem naar het hoofd, en hij begon haastig
in de eel op en neer to loopen. Toen sprang hij op de dek-

93
plank, legde het hoofd tegen het ijzer van den ijzeren rooster
en, vervuld van pijnigende onrust, verzonk hij in sombere
gedachten, waarbij hij met de vingers zacht tegen den muur
trommelde.
Buiten vleide zich diepe, nachtelijke duisternis dicht tegen
de vensterruiten en keek zwijgend naar het bleeke, droevige
gelaat van den jongen man. Droge sneeuwvlokken lichtten
bier en daar in het donker op, vielen met melancholisch
zacht geruisch tegen de ruiten en verdwenen weder, alsof
ze door de duisternis verslonden waren . . . .
Het was Mischa, alsof het geheele menschelijke leven in
een dichte, troebele, gele wolk van ziekelijke overspannen
wreedheid gehuld was. Alle daden der menschen waren als
van een onbegrijpelijk, weerzinwekkend gevoel van wederzijdschen haat doordrongen, van een vreeselijken drang,
anderen te pijnigen, te folteren en te smaden. Nu eens
openlijk en ruw, dan weder op verfijnde, listige wijze of
plomp en onbeholpen kwam deze diep in het binnenste der
menschen wortelende duistere drang voor den dag, die het
gansche leven in de sombere, zwaarmoedige, vreugdelooskille kleur van den herfst-schemer dompelde . . . . En uit het
rnidden van dit wilde woelen van verbolgen menschen lichtten
dan, als bloode sneeuwvlokken uit het nachtelijk duister,
dergelijke stille, goede, krachtlooze schepselen als Ofizerow
en zijne moeder op . . . . En Mischa hoorde weder duidelijk
de schuchtere klacht :
" 0, Heere God ! waarom is er in de menschen zooveel
wreedheid en boosheid? Waarom toch, o Heer?"
Toen kwamen hem weder voor den geest, vroolijk lachend
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de beide „pientere jongens, " uit Wjasma, en ook dacht hij
aan Jakow Ussow, die zoo vast overtuigd was van zijn recht
om te dooden.
En als vlammen in het nachtelijk duister verschenen hem
dan weder die moedige, strenge en sterke mannen, die langs
den gevangenismuur liepen en die „ontevreden over alles”
waren, en die geheel in een groote, het geheele Leven omvattende gedachte opgaan . . . .
„Waar zouden zij toch over denken ?" ging het Mischa
door het hoofd, en hij sprong zwaar van de dekplank af,
en begon weder in de cel op en neer te loopen.
Achter de deur zweefde door de stilte van den corridor langzaam een eigenaardig geluid, dat op het sissen van kokend
water geleek. Mischa bleef staan en luisterde toe . . . . in de
cel, die tegenover de zijne lag, mompelde in den slaap
iemand haastig onverstaanbare woorden, die hem in de keel
bleven steken. En ook uit deze in den slaap gemompelde
woorden klonk een klacht . . . . Aan het einde van de gang
spraken de opzichters op fluisterenden toon.
„Daarmede is 't uit !" hoorde Mischa Ofizerow's droeven
uitroep.
Weder liet zich in de cel een eigenaardig geklop vernemen —
een paar vlugge slagen, die onderbroken werden door onregelmatige tusschenpoozen. Mischa wendde zich orn — over
den vloer schoot geruischloos als een schim, alsof er een
kleine kiuw sajet voortrolde, een klein muisje, dat onder de
brits verdween. En nog eens klonk duidelijk het opwindende
kloppen. Mischa ried de bedoeling van deze teekens , hij
drukte de vlakke hand vast tegen den muur en gleed over
het ruwe pleisterwerk, alsof hij dit kloppen wilde opvangen.
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Het leek hem toe, dat de klanken juist van het punt van
den muur waar hij nu voelde, kwamen — en hij knielde,
fronste de wenkbrauwen, hief de hand op, liet haar vervolgens gebelgd weder zakken, hief haar opnieuw op en klopte
op goed geluk met de vingernagels tegen den wand . . . .
Toen luisterde hij . . . . alles bleef stil . . . .
Hij sprong op, rende naar de deur en riep, terwijl hij de
lippen dicht tegen het raampje drukte, met opgewonden,
smeekende, zachte stein:
„Ofizerow ! Opzichter !" . . . .
En toen Ofizerow voor de opening verscheen, fluisterde
Mischa nerveus-gejaagd :
„floor es . . . . Hij klopt . . . ."
„Wie? Wassili Nikitisch?"
„Is 't toch ? Is hij 't, die hiernaast . . . . ?
Ja, dat is hij.... maar...."
„Zeg hem toch . . . . fluister hem toe . . . . dat ik zijn kloppen niet begrijp . . . ."
„Maar ik ben bang . . . ."
„Kom . . . . we zullen goed uitkijken . . . ."
„En als 't eens uitkomt . . . . zullen ze mij . . . ."
„Neen, neen ! . . . . Zeg hem alleen maar, dat hij mij 't
alphabet moet leeren . . . . Ik ken het niet . . . ."
Ofizerow verwijderde zich van de deur en van de gang
klonk zijn deemoedig fluisterende stem:
" coed .... ik zal 't hem zeggen . . . ."
En hij ging heen . . . . Toen verscheen hij weder, zijn
zwaarmoedige oogen schitterden voor het luikje en hij fluis-terde :
„Let op . . . ."
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Zonder iets te antwoorden, liep Mischa naar den muur,
bleef er gespannen voor staan luisteren en stond daar glimlachend, geheel vervuld van de vurige begeerte te praten,
te praten !
Met halfgeopende oogen stond hij voor den grauwen massieven muur, gereed zich te bukken, en keek er met begeerige, vurige oogen naar . . . .
En van den muur klonken, regelmatig en duidelijk, de
een na den ander, zacht, doch nauwkeurig, de harde
nuchtere klanken van het steen, en met de bevende vingers
zijner rechterhand herhaalde Mischa ze getrouw, klop na.
klop . . . .
Een paar dagen later stond Mischa, in zijn deken gewikkeld op de dekplank, met den schouder vast tegen het raamkozijn gedrukt, en keek, terwiji hij het voorhoofd fronste,
naar de wondere figuren die de vorst op de ruiten getooverd
had. Achter den gevangenismuur steeg aan den kouden
winterhemel, achter eentonig-grijze wolken verborgen, de
zon op, en hare stralen verlichtten het grauwe wolkenfloers
steeds Keller en maakten het al doorschijnender. Er was
sneeuw gevallen , met een dunne laag bedekte zij den grond,
en de zwarte hardbevroren modder, die door de Witte wade
zichtbaar was, keek somber naar den hemel. Bibberend van
koude, riep Mischa zich de koude klanken in het geheugen
terug, die de oude, met barsten en scheuren bedekte celwand hem in den afgeloopen nacht had overgebracht, en
zette deze klanken in woorden en gedachten om :
Ja! Het leven is wreed en onmeedoogend . . . . Het leven
is een strijd der geknechten om vrijheid, en van de heeren
om de heerschappij, en het kan niet zacht en rustig, niet
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goed en mooi zijn, zoolang er heeren en knechten zijn ... ."
„Hoe zou zijn stem wel klinken ?" dacht Mischa, zijne gedachten geheel vervuld met zijn buurman. Hij stelde zich
zijn klein mager lichaam voor, en besliste voor zichzelf, dat
zijn stem hoog, schril en onaangenaam klonk, en niet de
diepe voile borstklanken had, zooals goedmoedige, weekhartige menschen die bezitten. En Mischa wierp een zijdelingschen blik, waarin zich een gevoel van afkeer uitsprak,
naar den wand, waarachter op dat oogeblik de vreemde man
lag te slapen, die zoo volkomen geleek op de helderbrandende kaars in een vuile lantaren.
In de herinbering van den jongen man ontwaakten in afgemeten, strenge rijen de moedige, standvastige, als stukken
ijs zoo koude woorden, en vatten zich tot krachtige, afgeronde gedachten te zamen.
„Ja! Het leven zal niet rechtvaardig en mooi zijn, zoolang
de bezittenden door hunne macht, en de slaven door hunne
onderhoorigheid bedorven worden . . . . En het leven zal vol
verschrikking en wreedheid zijn, zoolang de menschen niet
begrepen hebben, dat het al even smadelijk en verderfelijk
is heer als knecht te zijn . . . ."
De morgenkoelte omvatte Mischa eng met hare ruwe omarming. Met de door den slapeloozen nacht rood-omrande
oogen telkens knipperend, keek hij naar de, door de vorst
op de ruiten ontworpen figuren, en wierp nu en dan een
blik naar den wand, met een vijandelijk gevoel, dat hij
liever niet gevoeld had, doch dat hij toch tegen wil en dank
in zich bespeurde. In deze paar nachten had de muur zijne
ziel met een waren vloed van deze vlugge, krachtige, harde
klop-klanken vervuld, en nu, nu hij ze in gedachten omzette,
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voelde hij dat zijn hart ook met dezelfde koude teekeningen
als op het venster stonden, bedekt werd.
Doch terzelfdertijd gloeide, ergens diep in zijn binnenste,
zacht een verwarmende en bemoedigende gedachte op :
„Dit alles is willekeurig en onjuist . . . .
„Kan men dan in 't algemeen de menschen aldus in twee
vijandelijke legers verdeelen ? 1k, bijvoorbeeld — wat ben
ik? Eigenlijk evenmin heer als knecht !"
Als een dwaallicht dwarrelde deze kleine gedachte in het
donkere zijner ziel rond, doch moest weldra weder het veld
ruimen voor de grootere, strengere, krachtige gedachten.
Zij schreven den jongen man het ijzeren gebod van den
arbeid voor, een langwijligen, moeizamen, weinig-in-het-oogloopenden, en daarbij toch zeer gewichtigen arbeid, vol onwrikbaren moed, vol kalme verzoening met de eenvoudige rol
van „arbeider", die met het vuur van zijn verstand en hart
het leven van geheel zijn vervuilden, rotten, walgelijken
chaos van vooroordeelen en eigenwaan der autoriteiten en
slechte gewoonten reinigt . .. .
„Zal ik dit alles wel kimnen volbrengen ?" vroeg Mischa
zich, innerlijk bevend, af.
En vol schaamte begreep hij tevens, dat hij, uit vrees voor
het een of ander, opzettelijk de vraag, die hij zichzelven gedaan had, verkeerd geformuleerd had.
En nu stelde hij zich deze vraag in juister vorm :
„Wil ik dit volbrengen ?"
De koude, sombere winterdag ontwaakte. De gevangenis
werd wakker — op de corridor dreunde luid het ijzer der sloten,
knerpten en piepten de verroeste deurhengsels, klonken streng
de barsche stemmen der opzichters, en lieten zich nu eens
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gedempt en vreesachtig, dan weder driest en toornig de
stemmen der gevangenen vernemen.
In Mischa's herinnering klonken de trotsche woorden van
zijn buurman weder, die hem door het oude steen der gevangenis gezegd had :
„Voor hem die zijn geest uit den donkeren kerker der
vooroordeelen bevrijd heeft — bestaat geen kerker meer,
want ziet : wij doen de kerkermuren spreken, en hunne
steenen spreken voor ons!"
. . . . Buiten, langs den ringmuur schreed, staag op en neer,
op den bevroren grond stampend, en in gedachten verzonken,
de schildwacht, en op den muur zat een kraai, die, met den
kop op zij, met haar ronde, zwarte, nieuwsgierige oogen
den af-en-aan loopende opnam . . . .
Mischa echter keek door het venster en zocht in zijne ziel
naar een antwoord.

EEN STIL DRAMA.

Hij heette Fedjka, en was een stevige jongen van achttien
jaar, met lichtblond haar, heldere, blauwe oogen en een rond
gezicht dat in de week met roet besmeerd was, en waarin
twee dichte rijen witte tanden tusschen de steeds geopende,
altijd goedmoedig glimlachende voile lippen, zichtbaar waren.
Daar hij zijn werktijd grootendeels op de daken doorbracht,
had hij, niettegenstaande een driejarig verblijf in de stad,
de eenvoudige naiveteit van den jongen uit de provincie nog
niet geheel verloren ; het rumoerige, levendige stadsverkeer
had in hem de schuchterheid en menschenschuwheid nog
niet gedood, en onder zijne kameraden van het kachel-opzettersgilde, van wie de stad de ronde vlakken reeds afgeslepen had, ging hij voor een doormen jongen, voor een
,,stuipekop" door. Zij lachten bijna altijd om hem, en hij
gaf hun werkelijk ook alle aanleiding hiertoe: hij dronk geen
brandewijn, bezocht geen uitspanningslokalen, kon niet kaarten
en stuurde zijn arbeidsloon geregeld iedere maand aan zijn
vader in het dorp, terwijl hij voor zich slechts het drinkgeld
behield dat hem hier en daar voor het aanstrijken van een
kachelgat, het vermaken van een haard of het inzetten van
een uit den schoorsteenmuur gevallen tegel, gegeven werd.
Tegenover hunne spotternijen en gelach stelde hij slechts
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een verlegen lachje, of hij lachte zelf zeer vergenoegd mee.
Dit vooral maakte hen erg boos, en de grappen die zij zich
tegenover hem veroorloofden, werden steeds beleedigender
en boosaardiger. Geen wonder, dat Fedjka nooit in nauweren omgang met hen kwam en zich integendeel op een afstand van hen hield en temidden van dit uitgelaten, cynische
gezelschap steeds de onbedorven, trouwhartige jongen bleef.
Hij vond het veel prettiger uit te gaan dan thuis te komen,
want hij hield er van, daarboven op de stadsdaken rond te
kruipen, waar zich voor zijne oogen het schoone panorama
der stad met de weelderig groenende tuinen en den breeden
stroom ontrolde, aan weiks overzijde zich, zoover het oog
reikte de hel-gele weiden met de als eilanden uitstekende
dorpjes, de donkere woudstrepen, en de glanzend zilveren
plassen uitstrekten. Een verre horizon noodde het oog tot steeds
langer wijlen, verruimde de ziel als het ware en verhoogde
hare ontvankelijkheid. Uren lang kon Fedjka soms, een zelfgedraaide cigaret rookend, op een der schoorsteenen zitten
en zonder iets te zeggen naar het rumoer onder hem kijken.
En het leek hem zoo wonderbaar, dat, hoe hooger hij zelf
klom, hoe kleiner, onrustiger en armzaliger hem al die menschen daar beneden toeleken, die vol haast in de straten
der stad of en aan liepen, terwijl tegelijkertijd de weiden
aan de overzijde der rivier zich steeds wijder strekten, en
de heldere hemel boven zijn hoofd hem steeds helderder en
dieper toeleek. Zijn gemoed, zijn ontvankelijkheid voor -de
schoonheid van het leven en zijn neiging tot dwepen moesten
in dit stille eenzame genieten der natuur rijke voeding vinden.
En in zulk een eenzaam, stil uur ondervond hij op zekeren
dag iets heel merkwaardigs.
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Hij werkte in een der dichtst bevolkte kwartieren van een
der voorsteden, op het dak van een hoog huis van drie verdiepingen ; terwijl hij het touw met den kogel en den bezem
eraan in den schoorsteen liet zakken, zong hij halfluid, zoo
voor zich heen, een lied en liet zijne blikken rondgaan.
Ergens uit de diepte klonk eveneens een lied tot hem op,
zoo mooi en blij als dezen helderen dag zelf, die geheel van
zonneschijn en klaar hemelblauw geweven scheen. Fedjka
zou maar al te graag geweten hebben wie er eigenlijk zong;
het rinkelende ijzer achter zich aan sleepend, liet hij zich
van den nok naar beneden glijden en keek in den tuin neer.
Het lied klonk nu heel dicht bij hem : het kwam uit het
zoldervenster van het huis daarnaast. Twee bloempotten stonden op de vensterbank, en door hun bladeren zag Fedjka
een donkerblond, over naaiwerk gebogen meisjeshoofd, een
lange, ver over de schouders afvallende haarvlecht, een paar
kleine blanke handen, een ronden, door den witten rand van
een linnen bloesje afgezetten schouder, een roze oortje met
een haarvlecht daarboven, een zware donkere wenkbrauw,
een klein bekoorlijk stompneusje en een door twee voile
roode lippen gevormden mondhoek. Verder naar achteren
zag hij nog den blauw behangen muur der kamer, een bed
met witte kussens, en aan het voeteneinde een kleerenstander.
Het meisje naaide ijverig door, zonder het hoofd op te heffen, en zong erbij, terwijl Fedjka, zijne armen om de knieen
slaande, op den rand van het dak neerhurkte en glimlachend
naar de aanvallige gestalte ging zitten kijken, die door het
kleine venster als in een lijst gevat leek.
De zon keek nog niet in haar kamertje. Zij zat nog half
in de schaduw, zoo blank, zoo mooi. De schoorsteenveger
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zou nog lang zoo willen hebben blijven zitten kijken —
maar daar hief zij plotseling het hoofd op en wierp een bilk
door het venster. Zij zag het zwarte gezicht met de glanzende
tandenrijen en week onwillekeurig terug.
Verward stond Mischa van zijn plaats op en kroop op
handen en voeten, den rammelenden kogel weder achter zich
aansleepend, naar den nok en zoo naar den schoorsteen terug.
En van dat oogenblik of aan bleef het blonde meisjeskopje
voor het venster met de bloempotten voor altijd in zijn geheugen geprent.
Den volgenden zondagavond ging Fedjka naar het badhuis
en den Zondag da,arop begaf hij zich, met zijn zondagsche
kleeren aan, naar het huis met het zolderkamertje, en liep
hier bijna den geheelen dag voor op en neder. Hij wist
eigenlijk niet goed wat hij daar eigenlijk wilde — maar het
zou toch ook zoo heerlijk geweest zijn als zij zoo opeens
hier beneden op de straat voor hem gestaan had.
Maar zij kwam niet. Vreemd ontstemd, zooals hij tot nu
toe nooit zoo geweest was, ging hij naar zijn kamer terug.
Hij wist nu, dat hij haar in langen tijd niet zou weerzien.
In het huis, van welks dak hij haar gadegeslagen had,
werden de schoorsteenen maar tweemaal per maand geveegd,
en nu zou hij tot de volgende maal moeten wachten. Fedjka
verging van ongeduld en was gelukkig toen hij een dag
eerder in het bewuste huis kon gaan vegen.
Weder zat hij langen tijd op het dak, het zwarte, door
een droomerigen glimlach verhelderde gelaat op het venster
met de bloemen gericht. Hij zag „haar," dacht om niets
anders en voelde zich gelukkig. Ditmaal zong zij niet, doch
naaide zwijgend en scheen erge haast to hebben. Fedjka
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zag hoe zij de blinkende naald flunk door het goed stak,
hoorde het snerpende geluid als het goed door hare handen
gescheurd werd en glimlachte maar aldoor. Het leek hem
dat niemand anders ter wereld zoo goed de naald wist te
hanteeren als zij. Doch daar stiet hij plotseling met den
voet tegen de dakgoot — het geklank van het ijzer deed
het meisje opschrikken en zij keek het venster uit. In zijne
verlegenheid begon Fedjkja in de goot te morrelen alsof hij
daar jets te doen had, en toen hij een poosje later weder
terloops naar het venster keek, zag hij dat het meisje al
weder doornaaide en hem niet de geringste aandacht schonk.
Hij wilde echter beslist, dat zij nog eenmaal zou opkijken ;
hij wilde zoo graag eens zien wat voor oogen zij had en
liep, om hare aandacht te trekken, luidruchtig op het dak
heen en weder. En hoewel de dikke roetlaag op zijn voorhoofd en wangen de uitdrukking van zijn gelaat als achter
een masker verborg, trachtte hij bij zijn heen en weer loopen
toch een zoo geaffaireerd mogelijk gezicht te zetten. Doch
zijn krijgslist gelukte niet ; zij keek niet meer naar hem.
Zeer terneergeslagen en bedrukt verliet Mischa het dak.
Nog tweemaal zag hij haar, telkens vanaf hetzelfde dak —
maar op straat, hoe volhardend hij ook voor het huis waarin
zij woonde heen en weer patrouilleerde, ontmoette hij haar
nooit. Haar hoofd echter teekende zich steeds duidelijker,
steeds plastischer en scherper in zijn geheugenis af, zoodat
hij haar bijna voortdurend voor oogen zag. Hij behoefde
slechts de oogleden te sluiten — en dadelijk stond ze, alsof
ze leefde, voor hem. En als hij haar zoo in gedachten voor
zich zag, glimlachte hij tevreden voor zich heen, alsof hij
tegen zich zelven pochte op de kracht zijner fantaisie. Zijne
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kameraden, de kachelzetters echter, hielden dit stille lachen
echter voor een nieuw bewijs zijner onnoozelheid.
Weder was het Zondag. Na de middag-godsdienstoefening
begaf Fedjka zich, als gewoonlijk, met zijne kameraden naar
de herberg, om thee te drinken. Tot hun alle y verbazing,
bestelde hij plotseling een flesch bier voor zich. Allen lachten
en spotten met den dwazen jongen met het bleeke gezicht
en de groote, zwaarmoedige wijd-geopende oogen, die zoo
star voor zich uit keken, alsof achter de voorwerpen waarop
zij gericht waren, nog iets heel anders voor hem te zien
was. Fedjka dronk een glas, en nog een glas — en toen
trakteerden de anderen hem op brandewijn. Zij wilden eens
zien hoe deze stuipekop zich zou gedragen als hij dronken
was — doch hij bleek heelemaal niet zoo interessant als zij
gedacht hadden ; hij dronk zich zat en begon plotseling te
huilen. Zwijgend, zonder een woord te zeggen, zat hij daar
maar aan de tafel en steunde het hodfd op de ellebogen,
terwijl hem de tranen over de wangen liepen en zich met
het bier en den brandewijn op het tafeltje voor hem vermengden. Er was daar niemand die hem om deze, een beter
doel waardige tranen zijne deelneming betoonde. Toen zij
hem eindelijk genoeg gehoond en bespot hadden, bracht de
een of ander hem naar zijn kamer en stopte hem in bed.
Van dezen dag of aan nam Mischa steeds menigvuldiger
zijn toevlucht tot dat kleurlooze vuur, dat zoo snel en zeker
al wat menschelijk is uit het menschelijk hart brandt en voor
zoovele eenvoudige, in het donker levende zielen, de eenige
bron der vergetelheid vormt. In de oogen zijner kornuiten
kon Mischa er niet anders dan op vooruitgaan ; als hij dronk
-werd hij norsat en onverdraagzaam en zij lachten nu niet
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meer zooals vroeger om hem, doch waren zelfs een beetje
bang voor hem.
Nog driemaal veegde Fedjka de schoorsteenen, en driemaal weerstond hij de verzoeking door het zoldervenster te
kijken. De vierde maal bood hij geen weerstand. Het was
in Augustus, het liep reeds tegen het einde der maand. De
herfstnevel vergulde reeds het loover der boomen, verscheurde
wolken joegen Al menigvuldiger langs den hemel en de lucht
werd doorzichtiger, de verten van den horizon steeds dieper.
Op den dag dat Fedjka weder in het bekende huis te werken
had, viel er een fijne dichte regen, en overal, aan den hemel
zoowel als op de aarde, was het grijs en vochtig. Het plaatijzer van het dak was nat en glibberig. Doornat stond Fedjka
naast den schoorsteen ; de lucht leek hem zoo drukkend en
somber toe, en zijn hoofd deed pijn van den brandewijnroes dien hij zich den vorigen avond gedronken had. „Als
ik weer beneden ben, ga ik toch nog even de kroeg in, om
er eentje te pakken," ging het hem door het hoofd.
En plotseling gingen zijne voeten als vanzelf over het
dak — naar het venster toe, en achter hem aan rolde rammelend de kogel.
Hij gleed of tot op den rand van het dak, hield zich tegen,
zooals hij vroeger gedaan had, met de voeten tegen de dakgoot, en gluurde door het venster....
Zijn hart klopte van blijdschap — hij had wel hardop kunnen lachen van geluk. Ja, daar zat ze, die lieve blonde kleine.
Maar ditmaal weende zij, en hij had ontzettend medelijden
met haar. Hij kende toch uit eigen ervaring het leed, dat
de tranen der menschen vlieten doet. En de vurige wensck
haar jets vriendelijks te zeggen, ontwaakte in hem.
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„Juffrouw !" riep hij zacht, zich naar het dak overbuigend.
Maar zij kon zijn fluisteren niet hooren door den afstand.
Juffrouw !" riep hij luider en boog zich nog meer over.
Zij verroerde zich niet — doch hij zag hare schouders
schokken van het snikken en hare handen tastten naar haar
hoofd.
„Kijk toch eens hierheen, juffrouw !" riep Fedjka nu luid.
Zij schrok en hief het hoofd op — doch hij zat een weinig
hooger dan zij, en hare oogen waren bevloerst van tranen,
zoodat zij hem nog steeds niet zag. Doch hij trachtte zijn
gezicht, waar de regen ditmaal het roet afgewasschen had,
hoe langer zoo verder naar voren te brengen, en toen zij
opnieuw haar hoofd in de handen verborg en begon te snikken, gaf Fedjka zich nog een zet en riep:
„A-ach ! waarom huilt u toch zoo ?"
En dit oogenblik zag zij hem eindelijk : toen hij als een
groote zwarte massa door de lucht vloog, haar venster voorbij,
en zich een ondeelbaar oogenblik tusschen haar en het licht
plaatste.
En toen klonk van de plaats een doffe zware slag tot
haar op.
Zij holde de kamer uit, vloog de trappen of naar de plaats
en keek met ontstelde, met tranen gevulde oogen naar Fedjka.
Hij lag op den rug, de oogen stonden wijd open, de eene
hand lag op zijn borst en de andere lag naast hem. Naast
hem stond reeds de portier, die zich nadenkend de lenden
wreef, een keukenmeid liep schreiend op de plaats heen en
weder, en overal werden vensters opengeschoven.
„Er afgevallen!" opperde de portier, een zucht slakend.
„En ik zag nog, hoe hij mijn venster voorbijschoot ! "

lob
.zeide het meisje, over het geheele lichaam bevend. „Wat is
hij nog jong .... en wat 'n goede, groote oogen heeft hij !" ....
Fedjka echter, wien, als hij nog geleefd had, hare woorden
met vreugde zouden vervuld hebben, lag daar met gebroken
ruggegraad en kon Naar niet meer hooren . . . .

OP DE RIVIER.

De nacht daalt neer.
Het water der rivier, dat zoo traag stroomt alsof het olie
is, ligt aan de voor- en achterzijde der stoomboot reeds in
donker gehuld. In duisternis ligt ook het lichte groen van
het struikgewas, dat als een weelderig tapijt de steile helling
van den hoogen rivieroever bedekt. Een vochtig-koude wind
steekt op onder den zwaren wolkenhemel, die als een strak
verdek boven den breeden stroom hangt. Het vlakke weideland aan de overzijde der rivier is zoover het oog strekt
door de schemerige watervlakte bedekt, waaruit slechts hier
en daar, als groote donkere vlekken de eilandjes steken,
die door den langzaam ebbenden vloed gevormd worden.
De stoomboot echter, die gladjes in het vaarwater daarheen
glijdt, ontketent op de rivier een rumoerige bedrijvigheid.
Kleine, krullende golfjes klotsen, over zichzelve heenbuitelend, tegen den romp, terwiji de zware schepraderen ze als
schuim doen uiteenstuiven. In twee lange strepen stroomt
het gegeeselde water naar de oevers toe, en het zuchten
der machine vervult den vochtigen voorjaarsnacht met zijn
eentonig, dof gedruisch. Hier en daar vlammen op den oeverrand hoog de wachtvuren der visschers op , als een bloed-
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rood lint van kantwerk valt hun schijnsel op de witte golfkoppen der rivier en verdwijnt dan weder, als een boomgroep
of een naar voren uitstekende rots het vuur verbergt. Steeds
verder strekt zich links van den stoomer de donkere muur
van den bergachtigen oever, steeds breeder strekt zich ter
rechterzijde het vlakke weideland, tot aan den duisteren
horizon, waar de zware, donkere, grillige omtrekken der
wolken langzaam langs den hemel opkruipen, als geboren
uit de aarde, die zij met regen, bliksem en donder bedreigen.
De nacht komt al nader en nader, het doffe gedruisch dat
van de rivier opstijgt, klinkt steeds luider, en van de oeverhoogten wordt, als begeleiding, een zwakke echo weerkaatst .. .
Op het dek der stoomboot gaat een klein, oud mannetje
of en aan, met een stug, grijs baardje, een haviksneus en
kleine harde oogen, die diep in de kassen liggen. Steeds
weder gaat de oude dicht langs de vensters der tweede-klas
kajuit, waardoor hij nu en dan een blik werpt. Telkens, als
hij naar binnen kijkt, trekt er een krampachtige beving over
, zijne magere, rimpelige wangen ; hij stoot een heesch
gekrijsch uit en probeert zijne handen, die hij op den rug
in de mouwen van zijn . warme regenjas gestoken heeft,
nog dieper in te steken. Zijne voeten steken in vilten laarzen,
zoodat men zijne schreden nauwelijks hoort, waardoor het
roofdierachtige zijner verschijning nog meer op den voorgrond
treedt. Hij schijnt, door brandend ongeduld verteert, op
iemand te loeren. De muts is hem in den nek gezakt en
hij kromt zich in heftige opwinding.
Uit de kajuit klinken luide stemmen, klatert luid gelach
op. Met hoort de glazen rinkelen, en door de vensters vallen
helle lichtstrepen op het dek. Binnen zit om de tafel een
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vroolijk gezelschap, en als president fungeert een corpulence
heer met rood gelaat, die iets ergs levendigs vertelt en daarbij
telkens in luid gelach losbarst. Een slanke jonge man met
smalle, spotachtig fonkelende oogen zit naast hem en kijkt
hem met levendige nieuwsgierigheid aan. Ook de anderen
schijnen bijzonder veel pret te hebben om het verhaal van
den dikke, en telkens weder klinkt hun gelach den oude
in de ooren.
„Die honden !" roept hij uit, bevend van toorn en stampt
op den grond, als het gezelschap in de kajuit een beetje te
luid lacht.
Van het voorgedeelte der boot komt een lange man, met een
pelsjas met panden aan, op den grimmigen oude toeschrijden.
Een breedgeschouderde reus met een goedig, echt Russisch
gezicht, dat door een donkerblonden, langen, golvenden baard
omlijst wordt.
„Nou, Iwan Petrowitsch, hoe gaat 't?" begint hij goedig
lachend, met zijn diepe basstem. „Denk je soms weer over
nieuwe operaties na ?"
„k Heb met m'n oude operaties genoeg te stellen," antwoord de oude norsch.
„Waarom loop je hier toch buiten in wind en regen ?
Waarom ga je niet in de kajuit?"
,Ze hebben me net zoo tang gesard tot ik er uitging . ..."
Hij maakte met het hoofd een beweging naar het kajuitvenster. Zijn kennis keek naar binnen, lachte goedig en
opperde :
Trek 't je niet aan, Petrowitsch, laat ze lol hebben ! Jij
weet, wie je bent ! .... Kom, laten we hier wat gaan zitten,
bier is 't niet zoo winderig . . . ."
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Zij zetten zich neer en keken zwijgend naar den oever..
De boot voer een dorpje voorbij, dat boven op den hoogen
oever lag. Kleine vlammetjes pinkten door de vensters der
boerenwoningen, er klonk hondengeblaf, en de gerekte accoorden van een lied ruischten door den nacht.
,Dat moet Marjenka zijn," opperde de reus, naar het dorp
wijzend, en geeuwde luid.
Er dook een boot uit de duisternis op, gleed als een groote
visch voorbij en verdween in den donkeren oeverschaduw.
Het lied in de hoogte klonk nu luider — het kwam blijkbaar uit het grootste der huisjes daarboven, dat helderder
verlicht was dan de anderen.
„Een kroeg . . . ." zeide de blondgebaarde.
De oude antwoordde niets. Daar keerde zich zijn gezel
tot hem, keek hem eens aan en zeide op half vragenden
toon „Ze schijnen je ongenadig onder handen genomen te
hebben ! "
De oude vloog, alsof hij gestoken was, van de bank op
en begon op drogen, krassenden fluistertoon : „Zoo'n smeerlap, die Olenin, zoo'n schoft ! Al bij Kazan probeerde hij
ruzie met me te maken . . . . maar ik zei niks. De duivel zal
je halen ! dacht ik, wat kan me je geklets schelen ! Maar
hij hoonde me maar al door — hij heeft 't nog niet kunnen
verkroppen, dat ik z'n zuster van d'r landgoed afgezet heb,
hi, hi ! De genadige vrouw is nou schoolopzieneres, hi, hi, hi!"
„Maar wat heeft hij je dan gedaan, die Olenin ?" viel hem
zijn gezel in de rede.
„'k Zal je vertellen, hoe 't toegegaan is ! 1k laat me theegerei geven en zet thee. Thee, suiker, beschuit — beschuit
met boter, mot je wete

heb ik bij me, nog van Saratov,
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en ook 'n stukje sinaasappel. 1k zit rustig m'n beschuit te
eten, en daar koint die kerel de kajuit instormen, gaat
tegenover me zitten, en grijnst me aan. De passagiers hebben
dadelijk in de gaten, dat hij wat in 't schild voert en spitsen
natuurlijk de ooren. Niks dan schooiersvolk is 't — niks
dan hongerlijjers, niet een rechtgeioovige onder ze. Heidens,
zeg ik je, allemaal heidens !"
„Nou, nou !" probeerde de blondgebaarde den verteller
te sussen. Deze hield even op, zuchtte zwaar en schuurde
den rug tegen de bankleuning en ging toen op kalmer
toon voort :
„Nou, daar zit ie dan voor me, met z'n ellebogen op tafel,
kijkt de omstanders aan en raast d'r dan op los ; zie maar
es hier, daar zit nou de weledelgeboren heer Swerjew, Evan
Petrowitsch ! Van hem kun je leeren het groschen-maken !
Hier zie je een menschenkind in al zijn deugd en schoonheid!
Honderdduizenden bezit hij, stoombooten, en barken, molens
en landgoederen noemt hij zijn eigendom — en nog altijd
trekt hij de lieden het vel over de ooren ! En hij kan nog
niet eens fatsoenlijk eten, zoo oud als hij is! Bestel toch een
kotelette voor veertig kopeken, heb medelijden met jezelf
en je Russisch vaderland — anders moet je wel verhongeren! Leer toch es eindelijk leven, zooals 't een fatsoenlijk
mensch betaamt" — en zoo voort en zoo voort. Allen lachten
en grinnikten, maar 't was mij of ik de koude koorts
had. Waarom moest ik ook tweede klas reizen inplaats van
derde ? 1k zet dadelijk m'n kopje neer en zeg : Geld verkwisten is geen kunst, maar probeer eerst maar es om wat
te verdienen !" Hierop vloog hij als een wild dier op me af,
maar ik nam m'n muts en ging mijnsweegs . . . . Nou zitten
GORKI V.

8

I 14
ze daar binnen te lachen en te lollen — ten mijnen koste,
dat weet 'k heel goed, want hij vertelt ze van mij, die
schobberd."
De oude zweeg en wreef zich nerveus de heupen.
„Ja, . eten kunnen ze," zeide zijn reismakker glimlachend —
„daar zijn ze heele bazen in . . . ."
„Hoezoo?" vloog de oude op. „Denk je dat wij niks hebben om te eten ? Als 'k wil . . . ."
„Wij eten zwaardere spijzen," viel de ander in de rede.
„Zwaardere spijzen? En wie zal mij beletten, voor mijn
goeie geld lichte spijzen te eten, als ik daar zin in heb?
Ik heb maar naar het buffet te gaan : Daar, hier heb je tien
roebels geef me daarvoor dit en dat, zet de heele tafel vol!
En dan zou 'k 't tuig niet willen eten, 'k zou 't op den grond
smijten en er op trappen ! 'k Zou alles kunnen vertrappen —
het aardewerk en de servetten, en alles betaal ik met contant
geld. Hoe kan hij zeggen, dat ik niet weet hoe 'k eten moet?
Een leugen is 't. Een man van mijn vermogen kan alles!
Al drieendertig jaar krom ik mijn rug, werk, god zij dank,
word voldaan van wat ik eet en laat me door niemand de
wet stellen. Kan ik niet eten, zeg je ? Kom, nou . . . ."
„Je hadt 't anders moeten inpikken," zeide zijn reisgezel.
„Ik had 'em dadelijk op z'n nummer gezet door dadelijk 't
beste en duurste te bestellen . . . ."
„Onzin," antwoordde de oude, „dan zou ie zich eerst recht
vroolijk over me maken. Nee, nee, hoor !"
Hij zweeg, slaakte nu en dan een zucht, en trok zenuwachtig aan zijn baard. In de verte vlamden plotseling ongeregeld door elkaar tallooze lichtjes op.
„Een haven !" zeide de man met den blonden baard.
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„Nee, als je er goed over denkt : wat verbeeldt zulk yolk
zich dan eigenlijk wel ?" vatte de oude den afgebroken draad
van het gesprek weder op. „Waar zijn die heeren toch eigenlijk zoo trots op ? Erbarmelijk yolk is 't, en toch drag-en ze
den neus god weet hoe hoog ! Niks te vreten hebben ze, en
't eenige wat ze nog overblijft, is de strop — en toch lachen
ze maar, zijn vroolijk en welgemoed. Hoe komt dat ?"
„Ze denken eenvoudig niet aan den dag van morgen. Wij
jagen ons heele leven roebels na, en kunnen haast geen oogenblik rusten, en werken ons dood . .. ."
„En zij — zij leven als de vogelen des hemels, hi, hi!"
Beiden zwegen. De lichten in de verte werden steeds helderder, en uit het donker traden de omtrekken van gebouwen,
barken en booten te voorschijn.
„Wat zou je er van zeggen, als wij samen es wat gingen
eten ?" begon de blondgebaarde.
De oude, wiens gezicht naar de haven gewend was, keerde
zich snel naar hem toe en vroeg wantrouwend : „hoe meen
je dat?"
De ander lachte.
„ Wees maar niet bang," zeide hij — „ik meen 't niet zoo
als eerst . . . . We zullen op een heel andere manier eten,
op Russische manier. Vischsoep zullen we nemen, een portie
kalfsvleesch of een koud speenvarkentje .... wat zou je daar
van zeggen, he ?"
„'t Is mij goed. Maar niet daarbinnen, bij die lui," — hij
maakte een hoofdgebaar naar de kajuit — „wij gaan in de
derde klas zitten . . . ."
„Mij goed. 't Schijnt je nog al te steken, wat die Olenin
tegen je gezegd heeft."
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,Waarachtig! Ik weet niet hoe ik eten moet," zei hij.
„Eten; hi, hi ! Is de vent dan niet bang, dat ik hem zelf om
zijn spotternij zal opeten ? Is Warskin m'n vriend niet —
dezelfde Warskin, aan wien deze meneer Olenin z'n bosch
verpand heeft ? Ik heb maar een woord tegen 'm to zeggen :
zet die Olenin de duimschroeven eens flink aan ! En Warskin
doet 't, zoo waar als ik leef! En wat zal ie dan eten, he?
Heelemaal niks, al is hij er ook nog zoo'n bolleboos in geweest . . . ."
„Och, spuug op 'm . . . . erger je toch niet langer . . . .
Laten wij houwen wat van ons is !" ried de blonde den oude,
goedig lachend.
„En ik doe 't toch, ik doe 't toch !" riep deze streng en
hard. „Ik wil, dat wat aan hun hoort, aan ons komt !"
Zij stonden op, en daalden in de kajuit af. De oude sloop
geruischloos voort, als een roofdier, dat op buit uitgaat, terwiji
zijn begeleider, met de zware, knerpende overschoenen naast
hem over het dek stampte.
De stoomboot vertraagde haar gang . . . . Aan den oever
hief zich tegen den donkeren achtergrond der weiden een
witte kerk , haar toren steeg hoog in den bewolkten hemel,
en het sombere luiden der klok daalde op den stroom neder.
Er speelde ergens een harmonica . . . . De romp der stoomer
stiet tegen de aanlegplaats , een steunen en knarsen steeg
uit het houtwerk op, en onder de raderen morrelde dof het
water. . . .

HET KERSTSPOOK.

1k had mijn kerstvertelling af. 1k wierp de pen neer,
stond van mijn schrijftafel op, en liep de kamer op en neder.
Het was nacht, en buiten warrelde de storm door de lucht.
Vreemde klanken drongen tot mijn oor door, als een zacht
fluisteren, of als zuchten, die van de straat door de wanden
van mijn klein, voor twee derden in donkere schaduwen
gedompeld kamertje doordrongen. Het was de sneeuw die,
door den storm opgezweept, knerpend tegen de muren van
het huis en de ruiten sloeg. Daar gleed een licht, wit iets
langs het venster heen — zweefde voorbij en verdween, en
liet een koude huivering in mijn ziel achter.
1k trad naar het venster, keek neer in de straat en legde
mijn door ingespannen geestesarbeid verhit hoofd tegen de
ruiten. De straat lag daar verlaten en stil. Nu en dan zweepte
de wind doorzichtige sneeuwvlokjes, die als snippers van een
zacht, wit weefsel door de lucht vlogen, omhoog van het
plaveisel. Tegenover mijn raam brandde een lantaarn , haar
vlammetje flakkerde in zijn strijd met den wind, de flakkerende
lichtstreep schoot als een breed zwaard de lucht in, en de sneeuw
die van het dak van het huis in dezen lichtstreep kwam
neervallen, schitterde hier een oogenblik in als een bont-
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kleurige vonkenbundel. Het werd mij weemoedig en koud
om het hart, terwijl ik zoo naar het spel van den wind stond
te kijken ; snel ontkleedde ik mij, blies de lamp uit, en legde
mij ter ruste.
Toen het licht uitgedoofd was en duisternis mijn kamer
vervulde, werden de klanken duidelijker hoorbaar en het
venster staarde als een groote mat-witte vlek naar mij. Het
rustelooze tikken van het horloge gaf het vervlieten der
seconden aan ; soms werd hun gevoelloos haasten overstemd
door het knerpen der sneeuw, doch onmiddellijk daarop vernam ik dan weder het zachte tikken der seconden, die in
de eeuwigheid vielen. Soms klonken ze zoo scherp en duidelijk
alsof het horloge in mijn eigen hoofd zat.
1k lag te denken over de kerstvertelling, die ik zooeven
opgemaakt had. Was zij mij gelukt ?
1k vertelde erin van twee bedelaars, van een blinden grijsaard en zijn vrouw, die als een stil, schuchter paar door het
leven gegaan waren, dat hen steeds slechts verschrikt en
gedeemoedigd had. Zij hadden op den morgen van den dag
voor Kerstmis hun dorpje verlaten om in de buurt aalmoezen
te verzamelen en dan daags daarop de geboorte van den
Heiland feestelijk te vieren.
Zij waren van plan de naastbijliggende dorpen te bezoeken
en dan weder voor den morgendienst thuis te zijn, den knapzak vol met allerlei brokken en beten, die men hun om Jezus
wil gegeven had.
Hunne hoop, zoo verhaalde ik, was natuurlijk niet vervuld.
Men had hun slechts weinig gegeven en het was reeds laat
geworden, toen het moede paar eindelijk besloot naar hunne
onverwarmde ellendige leemhut terug te keeren. Met lichten
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last op den rug en met doffe wanhoop in het hart schreden
zij over den met sneeuw bedekten grond, de oude vrouw
steeds vooraan, en de grijsaard, zich aan haar gordel vasthoudend, achter haar aan. De nacht was donker, wolken becdekten den hemel en het was nog een heel eind naar het
dorp voor de twee oudjes. Hunne voeten zonken diep in de
sneeuw, die de wind omhoog deed dwarrelen en hun in het
gezicht deed stuiven. Zwijgend en bibberend van kou liepen
zij voort. Moede en door de sneeuw verblind, was de oude
den weg kwijtgeraakt en nu dwaalden zij reeds geruimen
tijd in het dal rond, dwars door alles heen.
„Zijn we er gauw ? Zorg er voor, dat we de vroegmis niet
missen !" bromde de blinde achter den rug zijner vrouw.
Zij zeide, dat zij er nu wel gauw zouden zijn, en voortdurend voeren haar opnieuw koude rillingen over den rug.
Zij bemerkte wel, dat zij verdwaald was, maar zij wilde hier
den oude niets van zeggen. Soms leek het haar, dat de wind
hondengeblaf tot haar voerde, en dan sloeg zij de richting
in, waaruit de geluiden kwamen — doch dan liet het blaffen
zich een oogenblik later weder van den tegenovergestelden
kant vernemen.
Eindelijk begaven haar hare krachten, en zij sprak tot den
oude :
„Vergeef me om Jezus' wil, vader -- ik ben verdwaald . . . .
En ik kAn niet verder — ik moet even gaan zitten . . . ."
„Je zult bevriezen," antwoordde hij.
„Laat me maar even rusten . . . . En al bevriezen we —
wat maakt dat dan nog uit? Zoo heerlijk is ons leven niet.. .."
De oude man zuchtte diep, en liet haar begaan. Met de
ruggen tegen elkaar geleund, zetten zij zich op de sneeuw
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en zagen er nu uit als twee hoopen vodden, waarmede de
wind zijn spel dreef. Steeds dreef hij nieuwe sneeuwvlokken
tegen hen aan, schudde de scherpe kristalletjes voortdurend
over hen uit, en de oude vrouw, die lichter gekleed was dan
haar man, werd hier weldra wonder lekker warm van.
„Moeder !" riep de oude, die het vreeselijk koud had, „sta
op, we gaan verder!"
Maar zij was ingesluimerd en mompelde in den slaap slechts
half verstaanbare woorden. Hij trachtte haar op te richten,
doch hij kon niet — hij had geen kracht meer.
„je zult bevriezen !" schreeuwde hij haar toe, en toen riep
hij luid het veld in om hulp Zij had het echter goed voor
zich. Toen de blinde een tijdlang vergeefs gepoogd had haar
wakker te maken, zette hij zich in stomme vertwijfeling
weder in de sneeuw. Hij was er nu vast van overtuigd, dat
alles, wat met hem gebeurde, door den Heere God zoo beschikt en dat er voor hem en zijn oudje geen ontkomen
meer aan was. De wind warrelde en dartelde al spelend om
hen heen, wierp schertsend sneeuw over hen en dreef zijn
spel met de lompen, die hunne oude, door een lang leven
van ontbering vermagerde ledematen bedekten. En ook de
oude man kreeg het lekker warm.
Plotseling droeg de wind het vroolijke gelui van een klok
tot hem over.
„Moeder !" riep hij plotseling vol aandacht, „de klok luidt .. .
voor de vroegmis . . . . sta gauw op, laten we gaan . . . ."
Doch zij was heengegaan naar de plaats, vanwaar geen
terugkeer mogelijk is.
„floor je 't? .... Ze luiden, zeg ik . . . . Sta op ! Ach ....
wij zullen te laat komen !" . . . .
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Hij trachtte op te staan, doch hij kOn niet meer. Toen
begreep hij, dat het met hem gedaan was en begon in stilte
te bidden.
„Heere, weer de zielen uwer dienaars genadig . . . . wij
waren beiden zondaars . . . . Vergeef ons, o Heer . . . . weer
genadig !" . . . .
Plotseling leek het hem, dat over het veld, in een witte,
hel blinkende sneeuwwolk gehuld, een lichtstralende godstempel op hem aanzweefde — een wondere tempel ! Deze
was geheel van menschenharten gemaakt, en had zelf den
vorm van een hart, en midden in dezen tempel stond op een
verhooging, Christus in eigen persoon . . . . Toen hij dit zag
stond de oude op en viel op den dorpel des tempels op de
knieen. Hij was weder ziende geworden, en hij staarde naar
den Heiland en Verlosser, en deze zeide van zijne verhoogde
plaats met welluidende, klare stem : „Harten die van medelijden vervuld zijn, vormen het fundament van mijnen tempel.
Ga in, in mijnen tempel, gij, die uw leven lang naar medelijden gedorst hebt, gij ongelukkigen en vernederden, gaat
in, in de eeuwige heerlijkheid !"
„O, Heer ! " sprak snikkend van zaligheid, de oude ziendegeworden grijsaard — „zijt gij het werkelijk, o Heer ?"
En Christus glimlachte den oude en zijne levensgezellin
vriendelijk toe, die door dezen glimlach weder in het leven
teruggeroepen was . . . .
En zoo bevroren de beide bedelaars buiten op het veld . .. .___
1k had het geheele verloop mijner vertelling nog eens
nagegaan, dacht er over na, of zij wel eenvoudig en roerend
genoeg was, om het medelijden der lezers op te wekken.
:Ik meende deze vraag bevestigend te kunnen beantwoorden --
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de uitwerking, die ik op het oog had gehad, kon onmogelijk
uitblijven. Met deze gedachte sliep ik tevreden met mijzelf
in. Het horloge tikte, tikte, en in den slaap zelfs hoorde ik
het jagen en suizen van den sneeuwstorm nog, die steeds
heviger werd. De lantaarns waren uitgedraaid. Het weder
buiten wekte steeds nieuwe klanken — de vensterluiken
piepten, de takken der boomen voor de deur schuurden
tegen de dakgoot, men hoorde zuchten en steunen, huilen en
fluiten en ruischen, en dat alles versmolt tot een weemoedige
melodie, die het hart met somberheid vervulde ; dan weder
klonk het zacht als een wiegelied. Het was alsof iemand
een boeiend, fantastisch sprookje vertelde, dat de ziel geheel innam.
Doch plotseling — wat was dat ? De matte vlek van het
venster vlamde in een blauwen, phosforiseerenden lichtglans
op en het raam werd al grooter, zoodat het weldra tot aan
de wanden der kamer reikte. En in het blauwe licht, dat
de kamerruimte vervulde, verscheen opeens een zware, widewolk, waarin tallooze vonkjes als fonkelende oogen gloeiden.
Alsof zij door den storm om en om gewenteld werd, draaide de
wolk ; zij begon to dauwen, werd al doorzichtiger, loste zich op
in stukken en kwam met een ijzige huiveringwekkendheid.
aanglijden. Het was alsof er een ontevreden toornig gemompel
opging uit de wolkenbrokken, die meer en meer een vasten
vorm aannamen en tot gedaanten werden die ik kende.
Daar ginds in den hoek drongen kinderen op, of liever gezegd, de schimmen van kinderen, en achter dezen dook
een grijsgebaarde oude man naast ettelijke vrouwengestalten op ...
„Vanwaar komen deze schaduwen ? Wat willen zij ?" ging-
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het mij door het hoofd, terwijl ik vol angst naar de wonderbaarlijke vertooning staarde.
„Vanwaar wij komen en wie wij zijn?" zeide een ernstige
stem plechtig. „Kent gij ons niet ? Denk maar eens na I "
Zwijgend schudde ik het hoofd — ik kende hen niet.
Doch zij zweefden met rhytmische bewegingen door de lucht,
alsof zij op de wijs die de stormwind blies, een plechtigen
dans uitvoerden. Half doorzichtig, nauwelijks herkenbaar in
hunne omlijningen, zweefden zij geruischloos om mij heen
en plotseling onderscheidde ik in hun midden den blinded
grijsaard, die zich aan den gordel zijner vrouw vasthield.
Diep gebogen strompelden zij mij voorbij met de verwijtende
oogen strak op mij gericht.
„Herken je ze nit ?" vroeg mij dezelfde plechtige stem.
1k wist niet of het de stem van den storm was, of de stem
van mijn geweten, doch er lag iets gebiedends in, dat Been
tegenspraak duidde.
„Ja, zij zijn het," ging de stem voort — „de treurige helden
van uwe goedgelukte kerstvertellingen — kinderen, mannen
en vrouwen, die je allemaal hebt laten bevriezen, om het
publiek te onderhouden. Zie eens hoeveel er wel zijn, en hoe
klagelijk ze rondkijken, de producten van jouw phantasie !"
Een beweging ging door de deinende schimmen en twee
kinderen, een jongetje en een meisje, traden naar voren.
Zij leken wel twee groote bloemen van sneeuw en maneschijn.
„Deze kinderen," zeide de stem, „heb je laten bevriezen
voor het venster van dat rijke huis, waarvoor de kerstboom
brandde. Zij keken naar den boom — weet je nog wel? —
ze begonnen te droomen en bevroren . . . ."
Geruischloos zweefden mijne arme kleine helden mij voorbij
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en verdwenen — zij vervaagden als het ware in den blauwen,
neveligen lichtglans. In hun plaats verscheen eene vrouw
met droevig gezicht.
,Dat is die moeder, die zich voor het kerstfeest naar haar
geboortedorp spoedde, om hare kinderen een paar goedkoope
geschenken te brengen. Ook haar heb je laten bevriezen."
Ik keek beschaamd en angstig naar de schim der vrouw.
Ook zij trok voorbij en nieuwe gedaanten zweefden aan.
Enkel zwijgende, droevige gestalten, die langzaam heentrokken, met een uitdrukking van onuitsprekelijke ellende
in de sombere blikken.
En opnieuw lief zich, hartstochtloos en effen, de plechtige
stem hooren : ,Waarom heb je deze verhalen eigenlijk geschreven ? Alsof de werkelijke, tastbare en zichtbare ellende
van het leven niet voldoende was, verzin je nog meer ellende
en jammer en span je je fantasie in, om alles pakkend en
naar de werkelijkheid of te malen. Waartoe dient dat ? Wat
heb je er mee voor ? Wil je den menschen den laatsten levensmoed, het laatste geloof in het goede ontnemen, door ze
voortdurend het booze te schilderen ? Waarom laat je jaar
in jaar uit in je kerstvertellingen nu eens kinderen, dan weder
volwassenen bevriezen — waarom toch? Wat heb je er
mee voor ?"
Ik stond verbluft van deze wonderlijke aanklacht. Iedereen
schrijft toch kerstvertellingen volgens 't zelfde recept : je
neemt een armen jongen en een arm meisje, of anders iets
dergelijks, en laat ze ergens onder een venster, waarvoor
doorgaans een kerstboom brandt, bevriezen. Dat is nu eenmaal mode geworden, en ik had deze mode eenvoudig gevolgd.
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En ik antwoordde op deze stem :
„Zoo ik de lieden al bevriezen laat," zeide ik, „doe ik
dat met de beste oogmerken ; door hun doodsstrijd te schilderen, verwek ik in het publiek menschelijke gevoelens voor
deze ongelukkigen. 1k wil de harten mijner lezers roeren,
meer niet."
Door de schare der schimmen voer een vreemd bewegen —
alsof zij minachtend protesteerden tegen mijne woorden.
„Zie je wel hoe ze lachen ?" sprak de geheimzinnige stem.
„Waarom lachen ze ?" vroeg ik nauw verstaanbaar.
„Omdat je zulke zotte redeneeringen houdt . . . . Je wilt
door het afmalen van denkbeeldige ellende edele gevoelens
wekken in de harten van menschen, voor wie werkelijke
ellende, en werkelijk ongeluk en leed niets anders dan een
alledaagsch schouwspel is ! Bedenk toch eens hoe lang men
al getracht heeft in de harten der menschen edele gevoelens
te wekken, herinner je maar eens op welk een geniale wijze
dit reeds voor jou gedaan is door anderen — en sla dan
eens een blik in het werkelijke Leven ! Dwaas die gij zijt.
Zoo de werkelijkheid de menschen niet roert, en met haar
wreede ellende hun gevoel niet beleedigt — hoe kun jij
dan nog gelooven, dat je phantasieen hun verbeteren zullen ?
Denk je werkelijk het hart van iemand te roeren, door hem
van deze bevrorenen te vertellen ? De branding van de zee
van ellende slaat tegen den dam der harteloosheid. Zij kookt
en spoelt er tegen aan — en gij zoudt haar tot kalmte willen
brengen door er erwten in te gooien ! ?" . . . .
De schimmen begeleidden deze woorden met hun geluidloos lachen, en de stormwind lachte schril en cynisch mede,
doch de stem sprak al maar door, al maar door. leder woord,
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dat zij zeide, was als een koude spijker die mij in den schedel
drong. Ik kon het niet langer dragen.
„'t Is alles leugen !" riep ik woedend uit, en van mijn bed
opspringend, stortte ik mij hals over kop de duisternis in,
en verzonk al sneller en sneller in den gapenden afgrond,
die zich plotseling voor mij had geopend. Het fluiten, huilen
en lachen klonk achter mij aan, en de schimmen joegen met
mij door het duister, grijnsden mij aan en trokken grillige
gezichten tegen mij . . . .
. . . . Des morgens ontwaakte ik met hevige hoofdpijn, in
eene ontmoedigde stemming. Het eerste wat ik deed, was,
mijne vertelling van den blinden bedelaar en zijne vrouw
nog eens door te lezen en vervolgens — haar te verscheuren ...

DE LANDLOOPER.

I.
MIJNE ONTMOETING MET HEM.

Hoewel ik in de duisternis voortdurend tegen de heggen
opliep, stapte ik moedig over de plassen heen, en ging van
huis tot huis en riep, zacht tegen de vensters kloppend :
„Een arme zwerveling vraagt om onderdak voor den nacht !"
De eene stuurde mij naar zijn buurman, verwees mij naar
de herberg of den duivel, men dreigde mij uit het eene venster, de honden op mij los to zullen laten, uit een ander
werd mij een enorme vuist toegestoken. Een vrouwestem
riep : „maak dat je weg komt, als je je huid lief hebt ! mijn
man is thuis !"
Aha, dacht ik, die neemt alleen gasten op als Naar man
niet thuis is. En nadat ik mijn spijt over de aanwezigheid
van den huisheer betoogd had, wendde ik mij naar het yenster van haren buurman : „Goede lien, kan een arme pelgrim
hier overnachten ?"
Hierop volgde het vriendelijke bescheid : „God geleide je
-verder !"
Het was huiverig weer. Onophoudelijk viel een fijne mot-
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regen neder, en over den slijkerigen grond lag de pikzwarte
duisternis gestrekt. Van tijd tot tijd verhief zich een windstoot : dan kreunden de takken der boomen, de stroodaken
der boerenwoningen maakten een geluid alsof ze melancholisch jammerden en allerlei wondere geluiden verbraken de
diepe stilte rondom.
1k kon mij eigenlijk wel begrijpen dat deze huiverige
inleiding tot het weemoedige lied dat men „de herfst" noemt,
de lieden onder hun beschuttend dak onaangenaam aandeed,
zoodat zij mij geen onderdak wilden geven. Hoewel ik mij
langen tijd energisch tegen hunne ongastvrije neigingen
weerde, behaalden zij toch eindelijk de overwinning, zoodat
ik eindelijk mijn pogingen om een beschuttend onderdak te
vinden, maar opgaf.
1k keerde dus het gehucht den rug toe, en doolde, in de
hoop een hooimijt of een hoop stroo te ontdekken, het veld
in. Bij deze dikke duisternis mocht mij voorwaar wel een
toeval hierbij te hulp komen.
Plotseling verhief zich, op nauwelijks drie pas van mij af,
een groote massa, die nog zwarter was dan de duisternis
om mij heen.
Een bergplaats van graan! zei ik bij mijzelven, toen ik
naderbij gekomen was.
Deze bergplaatsen worden niet onmiddellijk op den grond
geplaatst, doch op palen en steenen, en wel zoo, dat zich
tusschen hun bodem en den grond nog een ledige ruimte
bevindt, waarin plaats is voor een vrij grooten man. Doch
men moet beginnen met er op handen en voeten in te kruipen.
Dit was blijkbaar een wenk van het lot ; ik zou dus dezen
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nacht onder een dak en op een zolder kampeeren. Goed
zoo ! Ik kroop dus over den drogen ondergrond naar binnen
en voelde met borst en heupen naar een eenigszins geschikte
rustplaats.
„Meer naar links, waarde heer !" hoorde ik plotseling een
egale, onderrichtende stem zeggen.
Ik kan niet zeggen, dat ik hevig schrok, maar ik was
toch wel wat verrast.
„Wie daar ?" zeide ik.
„Een man — die 'n knuppel heeft."
„Die heb ik 66k !"
,En ook lucifers ?"
,Jawel, die heb ik ook wel?"
„Goed zoo !"
Ik kon hier niets bijzonder goeds in vinden ; ik had veel
liever gezien, dat ik behalve lucifers, ook nog wat te eten
en wat tabak gehad had.
„Heb zeker in het dorp geen nachtkwartier kunnen vinden?"
vorschte de stem van den onzichtbare.
„Nee !"
,Ik ook niet !"
Dat was mij duidelijk, als hij tenminste de lieden om nachtkwartier gevraagd had. I Was ook mogelijk, dat hij dit niet
gedaan had, en hierin weggekropen was, om den tijd of te
wachten waarop hij onder bedekking der duisternis, het een
of ander twijfelachtige plan kon uitvoeren.
Nu moet de mensch zich weliswaar in Godes bescherming
aanbevelen, maar toch besloot ik mijn knuppel niet weg te
leggen.
„Ze hebben me allemaal afgewezen, die schooiers !" begon
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de stem opnieuw. „Zulke ezels ! Als het goed weer is, nemen
ze je op, maar is 't slecht, dan voor geen geld !"
„Waarheen ben je op weg?" liet ik mij hooren.
„Naar Nikolajev. En jij ?"
1k zeide waarheen ik op weg was !
„Dan zijn we reismakkers. Maar steek toch es een lucifer
aan, ik zou wel es 'n trekje willen doen !"
De lucifers waren door het natte weer vochtig geworden ,
ik streek over de planken boven mijn hoofd, tot ik er ongeduldig van werd. Doch eindelijk vatte er een vlam, en bij
het schijnsel hiervan zag ik een bleek gezicht, dat door een
vollen, zwarten baard omrand was.
De groote, verstandige oogen keken mij spotachtig glimlachend aan, en onder de snor schitterden twee rijen helwitte tanden.
"06k rooken ?" vroeg mijn buurman.
Daar de lucifer uitgegaan was, staken wij een nieuwe aan,
en nadat wij ons bij het schijnsel wederkeerig opgenomen
hadden, zeide mijn gezel op beslisten toon : „zoo, ik geloof,
dat wij niet voor elkaar behoeven op to passen, laten we
een sigaret rooken !"
De brandende cigaret, die hij in den•mond had, wierp een
rossig schijnsel op zijn bleek gelaat , ik merkte op, hoe tal- ,
looze fijne rimpeltjes op het voorhoofd en om de oogen van
den man lagen. DaarvO6r had de brandende lucifer mij al
doen zien, dat hij een haveloozen, gewatteerden mantel om
had en hooge laarzen droeg, die uit een stuk leder gemaakt
waren, zooals de lieden uit het gebied van den Don die
dragen.
„Ben je een pelgrim ?" vroeg ik.
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„Ja. En jij ?*
„Ik ook."
Bij een beweging, die hij nu maakte, hoorde ik een metaalklank ; het moest een kleine ketel of een theepot zijn, zooals
ieder pelgrim, die op weg is naar een heilige plaats, meevoert.
En toch verried de stem ook niet het geringste spoor van
die gehuichelde vroomheid, die de bedelende pelgrims kenmerkt ; het listig zalvende ontbrak er eveneens aan, als ook
de diepe zuchten en bijbelteksten nu en dan.
Neen, hij geleek geenszins op die beroepsleegloopers die
naar de heilige plaatsen optrekken, het verdorvenste soort
der russische landloopers, wier zedelijke verdorvenheid het
land verpest, en die door hun leugens en bijgeloof zoo verderfelijk op de arme geestelijk-verhongerde landbevolking inwerken. En bovendien was hij op weg naar Nikolajev, waar
geen gewijde reliquien te vinden zijn.
„Waar kom je van daan?" zeide ik.
„Uit Astrachan."
Daar Astrachan 66k al geen reliquien kon toonen, zeide
ik : „Dus je doet geen bedevaart naar de heilige plaatsen,
maar trekt van zee tot zee ?"
„De heilige plaatsen bezoek ik soms ook wel. Waarom
zou ik niet? Ik mag dat wel; je vindt daar altijd wat goeds
te eten, als je maar op goeden voet weet te geraken met
de monniken. En die zijn ons doorgaans goedgezind, omdat
we wat afwisseling in hun eentonig leven brengen. Geloof
je ook niet ?"
Ik zei wat ik ervan dacht.
Ja, daar houden ze een goede keuken."
„En waar kom jij vandaan? Aha, dan ben je al 'n heel
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eind gekomen ! Maar — laten we nog es opsteken, dan hebben we minder last van de kou. Steek nog es 'n lucifer aan."
Ik zat ook te bevriezen in mijn natte kleeren; nu en dan
blies een windstoot onze schuilplaats binnen.
„Je hebt zeker honger, he? Ik heb aardappelen, brood en
een paar gebraden raven — wat zou je daarvan zeggen, he ?"
„Gebraden raven ?" zeide ik verwonderd.
„Hou je daar niet van ?" zeide hij, terwij1 hij mij een stuk
brood toereikte.
„Ik heb er nog nooit een geproefd."
„Dan zul je 't nou, in den herfst zijn ze op z'n best.
Ik heb liever een raaf die ik met eigen hand gevangen en
klaargemaakt heb, dan brood of spek, dat mij vanuit een venster toegereikt is, want als je zoo'n gift naar binnen gewerkt
heb, bekruipt je altijd de lust, het huffs in brand te steken."
Dat had hij nog zoo mis niet. Ik had weliswaar nooit van
raven als voedingsmiddel gehoord, maar toch verwonderde
ik mij hier niet al te erg over, want de vagebonden in
Odessa eten ratten, en in Rostov slakken. Dat is jets zonderlings, maar meer niet. Toen Parijs belegerd werd, aten de
Parijzenaars allerlei smeerlapperij, en heel veel menschen
geraken, zoolang zij leven, nooit uit den belegerden toestand.
„Maar hoe yang je die raven dan ?"
„Met je mond gaat 't natuurlijk niet. Je slaat ze met een
stok of steen dood, als je er niet de voorkeur aan geeft, en
dat is beslist beter, om ze te hengelen. Je bindt een stukje
vleesch, spek of een broodkorstje aan een lang, sterk touw,
de vogel hapt ernaar, slikt het door, en — gevangen is ie.
Je draait 'm viug den hals om, plukt 'm, haalt de ingewanden eruit en braadt 'em."
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„He, ik wou, dat we nu een vuurtje hadden !" zeide ik
met een zucht.
De koude werd al snerpender. De wind voer met een
klagelijk gehuil om de schuur, alsof hij ook al op 't punt
stond te bevriezen. Door het windgedruisch heen, klonk nu
en dan het huilen van een hond, het kraaien van een haan,
of het weemoedige gelui van een klok in een ver verwijderd dorp. Zwaar vielen de regendruppels van het dak der
schuur op den natten grond.
„'t Is vervelend, he, zoo zwijgend hier te moeten liggen,"
zeide mijn buurman.
„En om te praten is 't te koud," antwoordde ik.
„Steek je tong dan in je zak, dan zal ie wel gauw warm
worden."
„Dank je voor je goeden raad."
„Zouen we niet sâmen kunnen verder trekken ? Nou ? We
gaan toch denzelfden weg !"
,Ik heb er niets op tegen."
„Laten we ons dan eerst eens behoorlijk aan elkaar voorstellen . . . . Ridder Pawel Ignatjew Promtow . . . ."
Daarop noemde ik mijn naam.
„coed zoo ! Mag ik zoo vrij zijn te vragen wat je zoover
gebracht heeft ? Misschien een kleine voorliefde voor brandewijn ?"
„Ik had genoeg van mijn oude levenswijze."
,Ja, dat komt meer voor. Ben je ook soms van nabij bekend met een, door de overheid aangelegde lijst, waarop
heeren als wij nog al eens voorkomen ?"
,,Zeker."
„Is jouw naam daar misschien ook op te vinden ?"
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a deelde mijn makker naar waarheid mede, dat mijn
naam tot nu toe nergens in druk verschenen was.
„Ook de mijne is er niet in te vinden."
„Maar je hoopt toch zeker je naam er nog eens in tezien, he ?"
„Als het God's wil is."
„Het schijnt, dat je er een bijzonder opgeruimde levensopvatting op na houdt."
„Heb ik dan reden tot ontevredenheid?"
Daar er een lichte twijfel aan de oprechtheid zijner woorden
in mij rees, zeide ik : „niet iedereen zou zoo redeneeren, die
in dergelijke omstandigheden is als jij."
„Ja, op 't oogenblik heb ik 't wel wat koud — en 't is
ook wel wat vochtig — maar als de morgenstond weer aanbreekt, wordt alles weer anders. Dan gaat de zon op. Wij
glippen uit dit gat, we drinken thee, eten wat en warmen
ons. Dat is nog zoo kwaad niet !"
„Ja, dat is alles heel goed," moest ik toegeven.
„Nou, dan ! Bij alle ongeluk is nog wel een gelukje."
„Zooals bij ieder geluk — een ongelukje."
„Amen !" beaamde Promtow, als een psalmzanger.
Zijn vroolijkheid werkte aanstekelijk op mij. Ik had graag
zijn gezicht eens willen zien ; zijn gebarenspel moest zeer
bewegelijk zijn; de groote buigzaamheid zijner stem deed
dit tenminste vermoeden.
Gedreven door den wensch iets naders omtrent elkaar te
vernemen, praatten wij nog lang over allerlei onbelangrijke
dingen, doch terwij1 hij het met buitengewone handigheid
verstond mij uit te hooren, vertelde hij niets van zichzelven.
Terwiji wij zoo gemoedelijk samen praatten, hield de regen
op, het begon te lichten en de dageraad brak aan. In het
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Oosten kleurde zich de horizon met een zacht rood, en wij
voelden het morgenkoeltje, dat den warm en droog gekleeden mensch zoo aangenaam aandoet.
,We zouden hier misschien vuur kunnen aanmaken. Liggen
er ook ergens droge spaanders?" vroeg Promtow.
Wij kropen zoekend over den grond, zonder iets te vinden. Eindelijk probeerden wij ergens een plank af te rukken,
die niet zoo vast gespijkerd was als de anderen. Dit gelukte
ons gemakkelijk genoeg, en wij maakten haar klein tot spaanders. Daarna deed Promtow het voorstel, den bodem der
bergplaats te doorboren en er graankorrels door te laten
loopen ; die zouden dan, als ze in water gekookt waren, heel
goed te eten zijn. 1k ried dit af, op grond dat het onredelijk
was, er verscheidene pud rogge te laten uitloopen, om in
het bezit van een paar pond te komen.
„Wat kan jou dat feitelijk schelen ! " zeide Promtow.
„Men heeft mij altijd geleerd, een anders eigendom te
respecteeren."
Jawel, vadertje, dat is allemaal goed en wel voor lui die
zelf wat hebben, want die willen natuurlijk, dat anderen hun
bezitting als vreemd eigendom beschouwen en respecteeren."
Ik antwoordde niets, doch dacht bij mijzelf, dat deze man
uiterst vrije ideeen had over privaatbezit, en de eer van zijn
kennis wel eens heel gauw gevaarlijk voor mij kon worden.
Weldra kwam de zon helder stralend op. De donkere
wolken trokken langzaam en zwaar naar het Noorden 4
scheurden en lieten hier en daar het hemelblauw zien, en
overal flonkerden en schitterden regendruppels. Wij verlieten
onzen schuilhoek en gingen dwars over de met stoppels be-
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dekte vlakte, op een verwijderde rij boomen aan, die zich
als een donker lint uitstrekte.
„Dat is een rivier," zeide mijn reisgezel.
1k nam Promtow eens nauwkeuriger op, en kwan■ tot de
slotsom, dat hij dicht bij de veertig moest zijn, en dat hij
geen gemakkelijk leven kon gehad hebben. Uit zijne zwarte,
diepliggende oogen straalde een rustige zelfbewustheid ; doch
als hij ze half dichtkneep, zag hij er listig en hard uit. Zijn
vaste, doel-bewuste gang, de handige manier om den ransel
op den rug te dragen, evenals zijn geheele figuur toonden,
dat hij met dit nomadenleven vertrouwd was, dat hij de
listigheid van den vos met de ondervinding van den wolf
in zich vereenigde.
„We doen 't beste z(56 te gaan," zeide hij, „ongeveer zes
werst aan de overzij der rivier bevindt zich het dorp Manschuluja, van waaruit een rechte weg naar Nowaja Praga
gaat. Daar zijn stundisten, baptisten en allerlei wonderlijke
heiligen, boeren, die veel zitten te peinzen en na te denken.
Als je die iets prettigs voorpraat, kun je je zat bij hen eten.
Enkel met de bijbel moet je ze niet aankomen want die kennen ze van binnen en buiten."
Nadat wij ons niet ver van eenige mooie boomen een
plaats uitgekozen hadden, zochten wij steenen, waarvan er
massa's langs den oever der met drabbig water gevulde
beek lagen, en maakten daarop een vuur aan. Op ongeveer
twee werst lag op een heuvel het dorp, welks stroodaken
door het morgenrood verguld werden. De meeste huisjes zelf
echter werden door de hooge peppels met hun bonte loover,
verborgen. Grijze rook, die uit de schoorsteenen steeg, onttrok hier en daar de rossig gekleurde boomtoppen aan het
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gezicht, en de kleine stukjes hemelblauw, die door de bladeren schemerden.
„Nou ga ik eerst een bad nemen," zeide Promtow, „dat
heb je wel noodig na een slechten nacht. Het zou jou ook
goed doen ! Dan kookt onderdehand ook het theewater. Een
mensch moet nooit verzuimen zijn lichaam rein en frisch te
houden."
Dit zeggende, ontdeed hij zich van zijne kleeren. Ik bewonderde zijn sterk, goed gevormd lichaam met de krachtig
te voorschijn komende spieren. Toen ik hem zoo ontkleed
voor mij zag staan, vond ik de ellendige lompen, die hij even
tevoren nog aanhad, dubbel weerzinwekkend.
Wij doken in het ijskoude water onder, en kwamen er
bibberend en paars van de kou weder uit. Wij trokken
fluks onze kleeren weder aan, die ondertusschen bij het vuur
gedroogd waren, en zetten ons vervolgens neder om thee
te drinken. Promtow was in het bezit van een blikken kroes
die hij nu met de kokend heete thee vulde en mij toereikte.
Doch die kleine duivel die den menschen zoo gaarne poetsen
bakt, zette mij aan tot een misplaatste grootmoedigheid,
zoodat ik zeide : „drink jij maar eerst, alsjeblieft, ik kan wel
wachten."
Natuurlijk zeide ik dit met de vaste hoop, dat Promtow
mijne beleefdheid niet aannemen, en mij hierin nog overtreffen zou. De tweede maal zou ik mij natuurlijk hebben
laten overhalen en zou dan eerst gedronken hebben.
Doch hij zeide slechts: „goed dan !"
Dit zeggende zette hij den kroes aan de lippen.
Met afgewend gelaat staarde ik de steppe in, opdat Promtow niet zou weten, dat ik merkte hoe hij mij met zijn don-
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kere oogen spotachtig glimlachend aanzag. Met onverdragelijke langzaamheid dronk hij slokje na slokje, at op zijn
doode gemak zijn brood erbij en smakte voldaan met de
ppen.
Ik was door en door koud, en ik had zin den kokenden
drank in mijn holle hand te gieten.
„Is niet waar," zeide Promtow eindelijk, lachend, ,,het is
niet altijd prettig zoo grootmoedig te zijn !"
„Nee, dat zou ik ook zeggen !" antwoordde ik.
„coed ! Dan leer je er tenminste jets uit. Geef nooit aan
een ander wat je zelf nuttig en aangenaam kan zijn ! Het
heet wel, dat alle menschen broeders zijn, maar ik denk wel
niet dat iemand het doopceel zal nazien !"
„Meen je dat werkelijk ?"
„Ik zal toch niets zeggen, wat ik niet meen !"
„Ik geloof, dat ieder mensch wel een beetje een huichelaar is, wie 't ook zij !"
„Wat heb ik gedaan, dat je zoo slecht over me denkt ?"
antwoordde de slimme vos, en haalde de schouders op. „Is
't soms omdat ik je de helft van mijn ontbijt gegeven heb ?
Dat dee ik niet uit broederliefde, maar enkel uit nieuwsgierigheid. Ik vind een mensch die niet staat op de plaats
die door de natuur voor hem bestemd is, en ik zou graag
weten wat hem uit zijn vasten baan geworpen heeft !"
„Net zoo is 't met mij ! Vertel mij eens wie en wat ik
ben !" zeide ik snel.
Hij keek mij even onderzoekend aan, en zeide toen :
„Niemand kan zeker weten, wie hij is. Het is veel beter hem
te vragen, wie hij ge166ft te zijn."
„Nu," antwoordde ik, „ik houd mijzelve voor een mensch_
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die in het leven niet genoeg ruimte heeft. Het is te eng
en ik heb veel ruimte noodig."
„Wat ik daar zeg, is misschien niet heelemaal waar, maar
er leeft op aarde een soort menschen, wier stamvader zonder
twijfel de Wandelende Jood is. Zij onderscheiden zich hierdoor, dat zij op aarde geen plaats kunnen vinden, waar zij
zich ook neerzetten. Zij hebben een voortdurenden drang
naar iets nieuws, iets dat zij nog niet beleefd hebben. De
minder op den voorgrond tredenden onder hen gevoelen
zich er altijd ongelukkig over, dat zij geen broek kunnen.
vinden die hun bevalt ; doch de meer op den voorgrond
tredenden vinden in niets bevrediging, noch in rijkdom noch
in vrouwen of eer. Dit soort menschen hebben weinig vrienden, want zij zijn twistziek en aanmatigend. Het gemiddeld
gehalte der menschen is pasmunt — wisselgeld ; zij onderscheiden zich slechts van elkander door het jaartal hunner munting. Dezen zijn reeds afgesleten, genen nog gloednieuw,
doch toch hebben zij dezelfde waarde, en zijn alien van
dezelfde grondstof gemaakt en gelijken tot walgens toe op
elkaar. Ik ben weliswaar geen vijfkopekenstuk, maar misschien toch wel twee kopeken waard."
Om zijne lippen speelde bij deze woorden een sceptische
glimlach, en ik moest wel aannemen, dat hij zelf niet geloofde, wat hij zeide. Doch er was in mij zulk een levendige
belangstelling voor hem ontwaakt, dat ik mij voornam, niet
eerder van zijne zijde te wijken, voor ik met mijzelf in 't
reine over hem was. Ontegenzeggelijk was hij een verstandige kerel. Weliswaar loopen er veel dergelijke lieden onder
de zwervers, doch hunne capaciteiten liggen braak ; zij hebben zoowel achting voor zichzelven als een gezond oordeels-
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vermogen verloren ; dat zij nog leven, weet men hieraan, dat
zij dagelijks meer zinken en spoedig geheel in het slijk en
den droesem des levens ondergaan.
Doch Promtow had iets energieks, iets zelfbewusts over
zich ; ook gaf hij zich nooit over aan klachten over zijn bestaan zooals de meeste andere vagebonden.
,Nu zouden we misschien verder kunnen gaan ?" zeide hij.
Ja, dat zouden we kunnen doen."
Door den warmen drank en de zonnestralen geheel verwarmd, stonden wij op en liepen den rivieroever Tangs,
stroomopwaarts.
„Waarvan leef je eigenlijk ?" vroeg ik Promtow. „Werk je?"
„Werken ? ! Neen, daar heb ik geen pleizier in."
„Maar waar leef je dan van ?"
„Dat zul je spoedig ondervinden."
Hij zweeg. Na eenigen tijd echter begon hij een vroolijk
liedje zoo voor zich heen te fluiten. Zijn kalme oogen keken
vast over de steppe heen ; hij schreed rustig voort, als iemand,
die een vast doel voor oogen heeft.
Telkens moest ik hem eens aanzien, en mijn belangstelling
en de wensch iets naders omtrent zijne persoonlijkheid te
vernemen, werden steeds sterker. Wij stonden nu midden
in de wijde, zwijgende steppe, waarop de zon warm neer
straalde. Diep ademden wij de reine, verkwikkenden lucht
in en liepen haastig op het dorp toe.
Nauwelijks hadden wij de dorpsstraat bereikt, toen er plotseling een kleine, roodbruine hond luid blaffend op ons
toesprong en grommend en blaffend in kringen om ons
been liep.
„Zoo'n lamstraal !" zeide Promtow met het hoofd naar den
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kleinen keffer wijzend. ,En dan zoo'n huichelaar ! Hij weet
heel goed, dat zijn blaffen hem niks geeft; hij doet 't dan
ook alleen maar om zich onder 't oog van zijn baas te brengen.
Net als de menschen, van wie hij het wel zal geleerd hebben.
Zoo worden de dieren door de menschen slecht gemaakt !
Het zal niet lang duren of ze zijn allemaal zoo gemeen en
huichelachtig als wij tweeên.
„Ik dank je voor 't compliment !" zeide ik.
„Niks te danken ! Maar nu moet ik mijn jacht beginnen."
Zijn gelegenheidsgezicht vertoonde een droevige uitdrukking, de oogen keken stompzinnig voor zich uit, hij kromde
zich en scheen kleiner te worden, en zijne lompen stonden
van zijn lichaam of als de vinnen van een visch.
„Nu ga ik mijn geliefde naasten om een aalmoes vragen !"
Met deze woorden verklaarde hij mij de verandering in
zijn uiterlijk, en gluurde tevens ijverig door de vensters der
kleine huisjes. Daar stond een vrouw met een kind aan de
borst. Promtow maakte een buiging voor haar en zeide op
smeekenden toon : „moeder, -heb je niet een stuk brood voor
een paar arme pelgrims ?"
„Maak dat jelui weg komt !" antwoordde de vrouw met
een achterdochtigen blik.
„Dat je borst verdroge, harpei!" brulde mijn reismakker
haar plotseling ruw tegen.
Alsof ze door een slang gestoken was, uitte de vrouw een
kreet en hief den arm naar ons op : „0, jelui .... !"
Promtow stond daar bewegenloos, en keek haar met zijn
zwarte, dreigende oogen strak aan. Zij verbleekte, beefde,
mompelde iets in zichzelve, en liep het huis in.
„Kom mee," drong ik Promtow.
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„Laten we liever wachten, tot zij ons jets te eten gebracht
heeft."
„Zij zal ons haar man met de hooivork op het lijf jagen."
„Nee, dat weet ik beter !" antwoordde de sluwe vos met
een cynischen glimlach.
En het was zoo. Na een poosje kwam de vrouw terug,
en bracht ons een groot stuk brood met spek. Zij boog diep
voor Promtow en zeide smeekend : „neem dit aan, broeder,
en wees niet boos op mij."
„Moge God u behoeden voor booze tooverij, voor het
booze oog en ziekte," wenschte mijn makker haar tot afscheid
toe, voor wij vender gingen.
„Ik moet zeggen," begon ik na een lang stilzwijgen, „dat
jouw manier om te bedelen, me vreemd — om me niet sterker
uit te drukken — voorkomt."
„In ieder geval is het de beste manier ! Als je een vrouw
zoo strak aankijkt, denkt ze dat je een toovenaar bent, en
dan geeft ze je niet alleen brood, maar al het geld dat haar
man bezit bovendien. 1k zal me toch niet vernederen en
vragen, als ik gebieden kan. Het is altijd mijn principe
geweest, liever met geweld te nemen, dan te vragen , alleen
als het eerste niet gaat, moet je wel vragen."
„En heb je nooit, inplaats van brood . . . ."
„Klappen gekregen? Nee, nooit ! Dat durven ze zoo makkelijk niet. 1k heb een tooverpapiertje in m'n zak, vadertje.
Als de boer dat ziet, is hij mijn dienaar. Hier, zie zelf maar es !"
Met deze woorden overhandigde hij mij een vuil, verfrommeld papier. Het was een verlofpas voor de refs van Astrakan naar Nicolajev voor den langs administratieven weg uit
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Petersburg verbannen Pawel Ignatjew Promtow. Daaronder
stonden de noodige onderteekeningen en het stempel van
den magistraat van Astrakan, alles volkomen in orde.
„Maar ik begrijp niet," zeide ik, terwij1 ik mijn reisgezel
het stuk weder overhandigde, „waarom je uit Astrakan komt,
terwij1 je toch uit Petersburg verbannen zijt."
Hij lachte, en zijn geheele uiterlijk toonde aan, hoe zeer
hij zich mijn meerdere voelde.
„Niets eenvoudiger ! Luister maar es even ! Men verbant
mij uit Petersburg. Maar ik mag, met uitzondering van een
paar plaatsen, mijn eigen woonplaats kiezen. Ik zeg bijvoorbeeld Kursk. Day aangekomen, stel ik mij dadelijk aan de
politie voor : 'k Heb de eer me te melden ! De Kursker
politie heeft 't erg druk en ontvangt mij niet al te vriendelijk. Zij denkt met een schurk te doen te hebben, met een
doortrapten schurk, dien de Petersburger politie op grond
van het strafwetboek niets maken kon, om welke reden zij
de autoriteiten in den arm . nam om hem kwijt te raken.
Het spreekt van zelf, dat de Kursker politie mij ook weer
graag kwijt zou zijn. Zoodra ik dit bemerk, kom ik ze hierin
bereidvaardig tegemoet : men heeft aan mij de keus mijner
woonplaats gelaten ; wenscht ge, dat ik mij een andere kies ?
Hierop gaan ze direct in. Ik verklaar mij bereid het district
te mijden, waarin zij voor de veiligheid van personen en
eigendom verantwoordelijk zijn, maar in ruil hiervoor verlang
ik wat reisgeld. Men geeft mij van vijf tot tien roebel, hier
eens meer, daar weet wat minder, al naar omstandigheden
en neiging. Zij schieten er liever een paar roebel bij in, dan
demand toe te laten, waarvan zij vooruit weten maar last te
zullen hebben. Begrijp je?"
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„Het is wel mogelijk !" antwoordde ik.
„Neen, het is zoo ! Dan geven zij mij een stuk, dat er heel
anders uitziet dan een pas, en juist in dit verschil zit de
tooverkracht van het stuk. Er staat op geschreven : „Langs
administratieven weg uit Petersburg gebannen !" De landdrost (alle landdrosten zijn dom) leest het en begrijpt er
natuurlijk niets van. Maar hij ziet het zegel en wordt bang.
Zeg ik nu : „uit kracht van dit schrijven moet u mij nachtlogies verstrekken," dan duet hij het ook. Of: „je moet me
voeden," dan geeft hij 't mij. Wat kan hij ook anders doen ?
Er staat toch zwart op wit : administratief uit St. Petersburg.
De duivel mag weten wat dat beteekent, administratief. Komt
hij een valsche muntersbende gevangen nemen, heimelijke
belastingontduiking naspeuren of de verboden verkoop van
spiritualien aan het licht brengen ? Komt hij nagaan of de
boeren wel ijverig de orthodoxe kerk bezoeken, of wil men
van hooger hand iets naders omtrent het grondbezit weten?
Want wie zal zeggen wat zich achter het woord " administratief" verbergt ? Eindelijk gaan ze nog denken, dat ik incognito het land doorreis. Op het land zijn ze zoo simpel !"
„Ja, zij weten niet veel !" stemde ik toe.
,En dat is een waar geluk !" zeide Promtow vol overtuiging. „De boer mag niet anders worden, want zooals hij nu
is, is hij voor ons onontbeerlijk als de lieve lucht. Wat is
zoo'n boer feitelijk? Niets dan een middel tot voeding van
de overigen, een eetbaar dier zou men hem kunnen noemen.
Ik, bijvoorbeeld, ik zou zonder den boer eenvoudig niet
kunnen bestaan. Om to leven heeft een mensch licht, lucht,
water en den boer noodig."
„En aarde ?"
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„Waar een boer is, is ook grond. Beveel je hem : er zij land,
dan is er land. Hij heeft maar te gehoorzamen."
De grappige zwendelaar naast mij praatte graag. Wij
hadden het dorp reeds lang achter den rug, waren verscheidene afgelegen herbergen gepasseerd, en naderden nu een
tweede dorp, dat eveneens achter bont herfstloover verscholen
lag Mijn reisgezel kwetterde maar steeds door, net als een
sijsje, en ik luisterde verstrooid naar hem. Mijne gedachten
wijlden bij den boer en bij de mij tot nu toe onbekende
soort klaploopers, die den welstand der boeren ondermijnen.
Zal er nog eens een tijd komen, dat men de boeren zal
schadeloos stellen voor al het kwaad, dat hen zoo rijkelijk is
aangedaan ? Naast mij liep nu zulk een tot verval geraakte spruit
der groote steden, een sluwe, cynische landlooper, die zich
door de boeren laat voeden, hen het merg uitzuigt, en hen, in
het bewustzijn zijner grootere kracht, aanvalt als een wild dier.
Plotseling viel mij jets in, en ik zeide : „wij hebben elkaar
ontmoet onder omstandigheden, die mij doen twijfelen aan
de tooverkracht van je stuk. Leg mij eens uit, hoe dat komt ?"
,,Aha !" antwoordde Promtow lach end, „dat is gemakkelijk te
verklaren. 1k ben al meer dan eens door deze dorpen gekomen,
en het is niet raadzaam je te dikwijls aan de lui te laten zien."
Zijn rondborstigheid beviel mij. Dat is altijd iets prijzenswaardigs en het is jammer, dat men haar zoo zelden bij betere
lieden aantreft. 1k luisterde nu weder opmerkzaam naar het
zorglooze gesnap van mijn reisgezel, want het interesseerde
mij, te weten of hij werkelijk was voor wien hij zich uitgaf.
,,Wij komen gauw aan het dorp, en zal ik je dan de kracht
van mijn papier eens bewijzen ?" vroeg Promtow. Ik wees
zijn voorstel van de hand en verzocht hem, mij liever te
I0
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vertellen, hoe hij aan dit onschatbare stuk gekomen was.
„Ah ja, maar dat is een lange historie. Maar ik zal hem
je een andermaal vertellen. Nu rust ik liever wat uit en sterk
me. We hebben voorloopig genoeg te eten, en daarom behoeven we dit dorp niet te bezoeken en onze naasten te storen."
Wij zetten ons aan den kant van den weg neder en outbeten. De warme zon en de droge wind hadden ons zoo moe
gemaakt, dat wij ons, na gegeten te hebben, neerlegden en
tot den avond sliepen. Wij ontwaakten niet voor de zon als
een gloeiend roode vuurbol onderging en lange schaduwen
over de kale steppe wierp.
„Nu heeft het de bestiering van het lot zoo gewild," zeide
Promtow, „dat wij in dit dorp moeten overnachten."
„Dan zullen we op weg gaan voor het donker wordt,"
Tied ik aan.
„Maak je maar niet bezorgd, vannacht zullen we een schuttend dak boven ons hoofd hebben !"
En zoo was het. Reeds aan het eerste huisje, waar wij
met onze bede aanklopten, verzocht men ons vriendelijk
binnen te treden. De heer des huizes was een sterke, krachtige man, die zoo juist van het veld teruggekeerd'was, waar
hij geploegd had. Zijne vrouw was met het klaarmaken van
het avondeten bezig. In een hoek opeengedrongen, stonden
vier smoezelige kinderen, die ons met bloode nieuwsgierigheid stonden gade te slaan. De krachtig gebouwde vrouw liep
vlug in de kamer op en neer en bracht melk, brood en meloenen. De boer ging tegenover ons aan tafel zitten, en streek
zich in gedachten langs de zijde en keek ons vorschend aan.
Toen deed hij ons de gewone vraag: " waar gaan jullie heen ?"
„Wij trekken van zee tot zee, vader, van land tot land;
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het doel van onze reis is Kiew," loog Promtow driest, terwij1
hij een oud liedje citeerde.
„En wat ga jullie in Kiew doen ?"
„Weet je dan niet van de heilige reliquien?"
Zwijgend keek de boer Promtow een tijd lang aan, en
spuwde toen op den grond. Na eenigen tijd zeide hij : „En
waar kommen jullie vandaan ?"
„Ik kom uit Petersburg, en die daar uit Moskou," zeide
Promtow.
„Zoo ?" zeide de Kleinrus en fronste de wenkbrauwen.
„Hoe ziet dat Petersburg er toch uit ? Ze zeggen, dat 't in
de zee gebouwd is, en dat ze d'r vaak overstrooming hebben."
Terwijl hij dit zeide, ging de deur open, en er kwamen
twee boeren binnen.
„We kommen sefkes anloopen, Michel," zeide de een.
„ Wat wou je van me ?"
Ja, da's in geen drie woorden gezegd. Wie zijn die lui daar ?"
„Die hier ?" zeide de gastheer, met het hoofd naar ons wijzend.
Jawel !"
De boer dacht even zonder iets te zeggen, na, en antwoordde toen hoofdschuddend : „Hoe weet ik dat ?"
„Zijn jullie pelgrims ?" vroeg men ons.
„Ja zeker !" antwoordde Promtow.
Nu ontstond er een lange stilte. Nieuwsgierig en achterdochtig namen ons de drie mannen op. Eindelijk zetten zij
zich alien aan de tafel en begonnen luid smakkend de meloenen
te verorberen.
„Kan een van jullie misschien schrijven?" vroeg een der
mannen, zich tot Promtow wendend.
„Allebei," luidde het korte antwoord.
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„Dan kun je me misschien ook wel zeggen, wat er voor
helpt, as je zoo'n steek in je rug heb, dat je d'r 's nachts
niet van slapen kunt?"
„Dat weten we ook !" zeide Promtow.
„Zeg 't dan es !"
Promtow at zwijgend zijn brood, veegde toen zijn handen
of aan zijn vette jas, keek langen tijd in gedachten naar de
zoldering, en zeide eindelijk op beslisten, bijna barschen toon :
,je haalt brandnetels, laat je 's nachts door je vrouw flink
den rug wrijven en daar smeer je dan weer hennepolie met
zout op, meer niks.”
„En wat gebeurt 'tr dan ?" vorschte de Rus.
„Niks."
„Heelemaal niks ?"
„Beslist niks !"
„Zoo ! Maar helpt 't w61?"
„Beslist !"
„Dan zal 'k 't probeeren, dank je wel !"
„Wel moge 't je bekommen !" wenschte hem Promtow met
eery ernstig gezicht.
Allen zwegen langen tijd. Er was niets te hooren als het
geluid van het eten en het zachte babbelen der kinderen.
„Zeg es, misschien heb je er in Moskou of Petersburg
wel over hooren spreken, maar hoe staat 't met die zaak met
Siberie, is 't werkelijk verboden, daarheen te trekken ? Ze
weten niet of 't waar is, maar Schulze die hier dichtbij woont,
zegt, dat 't verboden is."
„Ja, 't is verboden !" zeide Promtow snel.
De boeren wierpen elkaar verbaasde blikken toe, en de
heer des huizes mompelde: „de duivel hale ze allemaal!"
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.'t Is verboden," bevestigde Promtow nogmaals, en plotseling verhelderde zijn gezicht.
„Het is verboden, omdat 't onzinnig is naar Siberie te
trekken, als we hier nog land genoeg hebben! "
„Net zoo ; voor de dooden is er hier land zat, maar de
levenden komen er niet mee toe," zeide een der boeren
ternedergeslagen.
„Ze hebben in Petersburg besloten," ging Promtow voort,
vol waardigheid, „dat alien, boeren zoowel als heeren, hun
land aan de regeering moeten afstaan."
De boeren zetten groote verwonderde oogen op en zwegen.
Promtow keek hen doordringend aan en ging voort : „En
waarom wil de regeering dat?"
Weder volgde er een pauze, die jets dreigends in zich had ,
het was alsof de boeren in hunne ademlooze spanning zich
niet veel langer konden inhouden. Ikzelf was zeer verbitterd,
dat Promtow deze onwetende lieden zoo voor den mal hield.
Doch ik durfde niets zeggen, omdat hij zich anders de wraak
der boeren op den hals zou gehaald hebben. Daarom was ik
wel gedwongen het zinnelooze gepraat van mijn reisgezel
aan te hooren.
„Zeg toch es, goeie vriend !" zeide de eene ademloos
fluisterend. „Waarom doen ze dat ?"
„Waarom ? Nou, eerst willen ze alle land eigenen en het
dan gelijkelijk onder al de boeren verdeelen.
„Men is tot de overtuiging gekomen," zeide hij, met de
hand een vage beweging makend, „dat het land aan den
boer toebehoort, en daarom zou 'k ook niemand aanraden
naar Siberie te verhuizen, en iedereen in overweging geven
op de verdeeling te wachten."
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Een der boeren liet van verbazing zijn stuk meloen uit
de hand vallen. Allen keken met ware hongerige oogen den
man aan, Wiens mond deze wonderbare mare verkondigd
had. Na een kort stilzwijgen begonnen alien tegelijk te praten.
„Heilige maagd !" zuchtte de vrouw.
„Beliegt hij ons niet ?"
„Vertel ons hier eens wat meer van, goede vriend !"
,,Daarom hebben wij dit jaar zooveel avondrood !" zeide
de boer, die pijn in den rug had.
„ja, 't is nog maar een praatje," zeide ik, „t zou me niks
verwonderen als 't bij slot van rekening niet waar is !"
Promtow keek mij met onverholen verbazing aan en zeide
opgewonden : „Wat? een praatje en niet waar ?"
En zijn mond begon letterlijk over te vloeien van vleiende
leugens, die alien behalve mij, als zoete muziek in de ooren
klonken. Wat die man al niet fantaseerde ! De boeren lazen
hem formeel de woorden van de lippen. Doch ik begon deze
amusante fantasieen hoe langer zoo weerzinwekkender te
vinden, want zij konden bij deze eenvoudige lieden licht een
groot onheil ten gevolge hebben. Daarom stond ik op, verliet
het huisje en ging buiten zitten, om te overleggen, hoe ik
de nadeelige gevolgen, die de leugens van mijn reismakker
na zich moesten sleepen, het best onder de oogen zou kunnen zien. Nog lang hoorde ik daarbinnen praten ; dock
eindelijk overmande mij de slaap.
Toen het begon te dagen, wekte Promtow mij.
„Kom mee, we gaan verder," zeide hij.
Naast hem stond, nog slaapdronken, onze gastheer, en
Promtow's ransel hing welgevuld aan zijne zijde. Wij namen
afscheid en verlieten de plaats. Promtow was erg in zijn
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nopjes ; hij zong, foot en keek mij spotachtig van ter zijne
aan. Terwijl ik naast hem voortliep, dacht ik na over wat
ik tot hem zeggen zou.
Hij begon echter zelf : „ik wacht op je boetpredikatie."
„Je ziet dus in, dat je er een verdient?" antwoordde ik.
„Zeker. Ik ken je standpunt en weet dat je mijn optreden
laken zult. En ik weet nu al wat je zeggen wilt. Wil je 't
hooren ? Maar neen, liever niet, he ? Wat maakt 't uit of ik
die boeren d'r 'n beetje tusschen neem ? Ze worden toch niet
gochemer, en ik doe mijn voordeel er mee. Zie maar es,
hoe ze mijn ransel gespekt hebben !"
„Maar als je de boeren nu eens in het ongeluk stort?"
„Daar is geen quaestie van ! En al was 't 't geval nou
eens ? Wat heb ik me om een andermans pokkel to bekommeren ? Als er maar niks met den mijne gebeurt ! Dat is
natuurlijk niet edel gedacht, maar 'k zeg nog eens, wat Beef ik
om edel en onedel. Zeg 't zelf, of ik me daar aan storen kan ?"
Ik gaf bij mijzelven toe, dat hij, van zijn standpunt, gelijk had.
„Lijden de boeren werkelijk schade door mij, nou, dan
blijft de hemel even blauw en de zee even zout als daarvoor!"
„Maar voel je dan heelemaal geen medelijden ?"
„Heeft er misschien iemand medelijden met mij ? Niemand
beschouwt me als meer dan onkruid; wien ik in den weg
kom, schuift me op zij."
Hij sprak ernstig en grimmig, en in zijne oogen lag haat
en wraakzucht.
„Zoo doe ik altijd, en soms maak ik 't nog erger. Eens
reed ik een boer in het gouvernement Saratow zwarte wurmen
met olie overgoten aan tegen buikpijn -- tot straf voor zijn
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gierigheid. Ha, wat 'n kwaad heb ik al aangericht in mijn
-zwerversleven ? Wat voor onzin heb ik de boeren al niet
wijs gemaakt ! En waarom zou ik er niet mee voortgaan ?
Welke wet verbiedt mij dat? 1k erken geen andere wet dan
die, die ik in mij draag. Aan deze overtuiging zou zelfs de
heilige Chrysostomus zijn goedkeuring hechten."
„En laat je je daar nog op voorstaan ook?"
„Zeker, op mijn slechtheid ! Jij vindt dat verachtelijk, maar
ik voor mij houd niet van die brave neigingen, en ik ben
van opinie, dat, als iemand mij met een stok wil slaan, ik
mijn huid hem niet hoef voor te houden, maar dan kom ik
Mk met 'n stok aanzetten."
Terwij1 ik naar hem luisterde, dacht ik, dat ik er — om
met den eersten psalm Davids te spreken — beter aan zou
doen, om „het pad dezes zondaars", te verlaten. Maar zijne
levensgeschiedenis interesseerde mij te sterk.
Ik zw
' ierf nog ongeveer drie dagen in zijn gezelschap rond,
en gedurende dezen tijd werd er mij veel zeker wat ik tot
nu toe slechts vermoed had. Zoo bemerkte ik bijvoorbeeld,
op welke wijze hij in het bezit gekomen was van eenige
dingen die een zwerver zoo niet noodig heeft : in zijn ransel
beyond zich bijvoorbeeld een koperen kandelaar, een kleine
steekbeitel, een stuk lak en een snoer glazen koralen. Het
werd mij duidelijk, dat ik mijn hachje op het spel zette, en
heel licht daar kon komen, waar liefhebbers van „geleende"
dingen terecht komen. Neen, ik moest hem verlaten — maar
eerst zijne levensgeschiedenis !
En toen er op zekeren dag een stevige noordenwind dreigde
en ons dwong in een hooimijt beschutting te zoeken, vernam
ik Promtow's levensgeschiedenis.

II.
ZIJN LEVENSGESCHIEDENIS.

En nu zal ik je mijn levensgeschiedenis es vertellen ! Doe
er je voordeel mee. Om dan met mijn vader to beginnen :
hij was een ernstig, geloovig man, die toen hij zestig was,
zijn voile pensioen al verdiend had, en in een klein landstadje een huisje kocht, waarin hij genoegelijk leefde. Mijne
moeder was goedig, maar erg warmbloedig ; wie zal zeggen
of papa wel mijn vader was. Hij schonk mij liefde noch aandacht ; voor het kleinste vergrijp moest ik in den hoek knielen
of werd met een riem geslagen. Met moeder echter kon ik
goed opschieten ; zij hield van mij en verwende mij. Voor
ieder briefje, dat ik haar liefste overbracht — zij had altijd
een liefste — ontving ik mijn loon en bovendien nog wat
voor mijn zwijgen. Bij mijn vader's verhuizing naar het landstadje bezocht ik de uitgebreid lagere school en het was het
plan, dat ik verder ook het gymnasium zou afloopen. Doch
ik werd hier al heel gauw van weggestuurd, omdat ik mij
schuldig gemaakt had aan eene verwisseling van natuurkundeleeraren. Inplaats van door onzen leeraar, liet ik mij
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in dit yak onderrichten door het dienstmeisje van den inspecteur. De inspecteur nam mij dit kwalijk en joeg mij naar
mijn vader terug. 1k deelde dezen mede, dat men mij door
een misverstand tusschen den inspecteur en mij, den tempel
der wetenschap ontzegd had. Doch weidra bemerkte ik, dat
de inspecteur mijn vader de geheele zaak in een brief uiteengezet, en hierbij wijselijk verzwegen had, dat hij zelf mij
in de kamer van het meisje gesnapt had. Hij was namelijk
's nachts in een chambercloack binnengekomen en had, toen
hij binnentrad op lokkenden toon gefluisterd : „Dunjetschka !"
Maar daar had natuurlijk niemand iets mee te maken.
Vader pakte natuurlijk geweldig tegen me uit, en moeder
gaf hem gelijk. Ze redeneerden zoo lang, tot ze op de gedachte kwamen, mij naar Pskow, naar een broeder van vader
te sturen. En zoo ging ik dan naar Pskow. 1k had heel
gauw in de smiezen, dat oom hard en bekrompen was, doch
de nichtjes daarentegen aardige gezichten hadden, en dat
't dus in Pskow wel uit te houden was.
Doch al heel spoedig be yond ik, dat ik daar ook al niet
op de rechte plaats was, want na drie maanden joeg oom
me ook al het huis uit, daar ik, zooals hij zei, me slecht
gedragen, en een slechten invloed op zijne dochters had.
Ook ditmaal was de ontvangst thuis niet bijzonder hartelijk,
en men verbande mij naar het Rjasaner Gouvernement, naar
een tante op het land. Wat een lieve, verstandige vrouw
was die tante, die steeds omgeven was van een schaar vroolijke jongelieden. Doch zij had, als zoovelen toen, de verkeerde gewoonte verboden boeken te lezen, en vandaar, datik al heel gauw met hen alien in de gevangenis gezet werd,
waar ik ongeveer vier maanden bleef. Moeder beschuldigde-
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mij in een brief, dat ik haar vermoordde, en vader dat ik
hem tot schande en oneer strekte — wat 'n peeige ouders
had ik toch ! Als 'n mensch zijn eigen ouders kon kiezen,
zou hij er beslist beter aan toe zijn dan zooals 't nu is ingericht, geloof je ook niet ?
Toen ik uit de gevangenis kwam, begaf ik mij naar een
getrouwde zuster te Nischni-Nowgorod. Maar deze was met
een boel kinderen gezegend en was daarom een beetje lastig
van karakter. Wat moest ik beginnen ? De kermis wees mij
den weg: ik sloot mij bij een troep aan en werd zanger.
Daar ik goed kon zingen en er ook uiterlijk niet kwaad
uitzag, kwam ik weldra vooruit, werd solist en zong er lustig
op los. Dacht je, dat ik toen aan den drank ben geraakt ?
Nee hoor, ook nu drink ik nooit snaps, hoogstens eens een
enkel maal om me te verwarmen. 1k ben geen drinker,
maar wel hield ik ervan mij nu en dan eens met goeden wijn,
bijvoorbeeld champagne, een stuk in m'n kraag te drinken.
En Marsalawijn ! Als je me die voorzet, dan drink ik tot ik
niet meer kan, want van dien wijn houd ik minstens even-.
veel als van de vrouwen. Maar van vrouwen houd ik bijna
hartstochtelijk — of haat ik ze misschien ? Want heeft een
vrouw mij gegeven wat zij me geven kan, dan voel ik dadelijk een onoveminnelijken aandrang haar een leelijke poets
te bakken, niet een streek die haar verdriet of smaad aanbrengt, maar een, die in haar het gevoel nalaat, alsof ik
weerzinwekkend stinkend gif in hare aderen en beenderen
gegoten had, en den afschuw voor dit gif kan zij haar ge.heele leven niet weder kwijtraken, doch moet hem altijd
weer aan voelen. Waarom ik de vrouwen zoo haat, kan ik
zelf niet verkiaren of begrijpen , mij mochten ze altijd graag,
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want ik was knap en altijd driest. Maar het zijn slangen !
De duivel zal ze allemaal halen ! Als ze flink huilen en jammeren, dan zie ik ze 't liefste en dan denk ik bij mezelf:
zoo krijg je net wat je toekomt !
Zooals ik al gezegd heb, zong ik en had pleizier in mijn
leven. Daar kwam eens een vent met een glad gezicht, die
zei : „heb je al eens comedie gespeeld?" Ik had werkelijk
een paar maal bij dilettantenopvoeringen meegespeeld. „Heb
je zin om in het „Vaudeville," voor 25 roebel per maand
aangesteld te worden ?" Daar ik hiertegen geen bezwaar had,
nam hij mij mee naar Perm. Hier speelde en zong ik en
weldra waren alle dames vol eiithusiasme voor den donkergelokten, mooien jongen, met een politiek-misdadigers verleden. Weldra waagde ik mij aan tweede-minnaars rollen en
al heel gauw tied men mij zelfs, heldenrollen over te nemen.
1k probeerde dit, en had, zooals ik zeif bekennen moest,
enorm succes. Daarom bleef ik hierbij ; 's zomers maakten
wij een fidele rondreis naar Wjatka, Usa, ja tot Islabuga
toe. 's Winters waren we weder in Perm. Toen was 't, dat
ik de menschen begon te haten en een afschuw van ze te
krijgen. Als je zoo op de planken staat en er zit je zoo'n
hoop ezels en schurken aan te gapen, dan krijg je een gevoel
alsof je een lichte rifling over je rug loopt, die je jeukt en
prikkelt, alsof je in een mierenhoop zat. Ze gapen je aan,
als een ding, dat ze voor dien avond als speelgoed gehuurd
hebben. Ze kunnen je naar believen uitfluiten of je toejuichen. En ze zitten op te letten, hoever je 't gebracht hebt
in de kunst om je te grimeeren. Bevalt hun je vlijt, dan
balken ze als vastgebonden ezels, en jij Juistert hier verrukt
naar en voelt je

gevleid. Je vergeet voor een kort oogen-
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blik, dat je aan hen toebehoort, doch plotseling kom je tot
bezinning en dan vindt je het beroerd dat hun bijval je
zooveel pleizier gedaan heeft.
Het publiek stond me vreeselijk tegen, en dikwijls bekroop
me de lust van de planken naar ze te spuwen, en het allerlei scheldwoorden naar het hoofd te gooien, als zij mij met
hunne blikken, als met naalden doorboorden, en zij vol begeerigheid zaten te wachten, dat ik hunne zenuwen zou prikkelen. Zij wachtten hierop met het vertrouwen van de grootgrondbezitster, wier dienstbaren haar elken nacht langs de
voetzolen moesten strijken. Je voelt deze verwachting en dan
denk je eraan, hoe goed 't toch zou zijn een flink lang mes
in de hand te hebben, om daarmee de neuzen van alle toeschouwers der eerste rij te kunnen afsnijden. De duivel hale de
heele reut ! Maar heb ik me daar niet een beetje te veel door
mijn lyrische stemming laten meesleepen ? Ik speelde dus,
verachtte het publiek hartgrondig en wilde het maar al te
graag ontloopen.
Hierin kwam mij de vrouw van den procureur-generaal
te hulp. Ik hield niet van haar, en dit krenkte haar. Zij
bracht haar ega in 't gevecht, en dientengevolge be yond ik
mij plotseling in de stad Saransk — van de oevers der
Kama weggevaagd als een stofje door den wind. Ach ja !
In dit vergankelijke leven is alles als een droom.
Ik zit dan in de stad Saransk en — nog wel in gezelschap
van de jonge, mooie vrouw van een jong koopman uit Perm.
Zij was een erg vastberaden vrouwtje en vol enthousiasme
voor mijn kunst. Maar zoo zonder geld, met haar alleen,
begon 't mij al gauw te vervelen en haar eveneens. Uit
louter verveling begon zij mij te verwijten, dat ik haar
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niet langer lief had. Eerst hoorde ik dit aan, zonder jets
te zeggen, maar het begon mij gauw de keel uit te
hangen, en ik zei tegen Naar : „loop voor mijn part naar den
duivel!" ,En dat durf je tegen mij te zeggen ?" riep zij,
trok een revolver, en vuurde op mij. De kogel drong mij
in den linkerschouder ; hij had maar een klein tikje dieper
hoeven te zitten, dan was ik nou al in de gelukzalige jachtvelden. Ik zakte natuurlijk als een meelzak in elkaar ; daar
schrok ze zoo van, dat ze in een put sprong en er niet levend
meer uit kwam. Ze brachten me naar 't ziekenhuis. 't Duurde
niet lang of alle dames uit de stad kwamen me bezoeken ;
zij kennen niets interessanters dan een liefdesgeschiedenis
uit te pluizen. Zij hielden zich met mij bezig tot ik weer
op de been was ; en zoo gauw ik op was, bezorgden
ze mij een postje als politie-schrijver. Bij slot van rekening
is 't nog beter bij de politie aangesteld dan door diezelfde
politie nagezeten te worden. En zoo ging het een, twee, drie
maanden heel goed, tot ik, voor de eerste maal in mijn leven,
door zwaarmoedigheid overvallen werd, door de vreeselijkste
verveling die men zich denken kan, en die mij tot vertwijfeling bracht. Je stelt nergens meer belang in, jaagt voortdurend iets anders, dat je nog niet kent of gehad hebt, na.
Je probeert dit en dat, gelooft eindelijk wat gevonden te
hebben en gooit het bij nadere beschouwing aan den kant,
omdat 't toch ook weer niet het ware blijkt te zijn. Je voelt
je geketend door jets sombers en niet in staat met jezelf in
vrede te leven ; en aan dezen innerlijken vrede hebben de menschen toch maar 't meest behoefte. Een vreeselijke toestand is 't !
En dit bracht er mij dan ook toe te trouwen.
Zooiets' kan iemand met een karakter als 't mijne
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dan ook alleen maar doen uit verveling of in een roes.
Mijn vrouw was de dochter van een geestelijke. Zij woonde
bij haar moeder — haar vader was dood — en alzoo genoot
zij volkomen vrijheid. Zij had een eigen huisje, ja, je zoudt
bijna kunnen zeggen, een huffs ; en ze had ook geld. Ze
was een knap deerntje, en niet dom ook, en met een opgeruimd humeur ; maar ze hield te veel van boeken lezen. En
dit had zoowel op haar als op mij een slechten invloed.
Voortdurend haalde ze uit de boeken allerlei leefregels, en
nauwelijks had ze er ergens een opgedoken of ze kwam er
dadelijk mee bij mij. Maar ik heb van mijn prilste jeugd
een ergen afkeer gehad van boetpredikaties. Eerst hoorde
ik haar lachend aan, maar later begon ik 't vervelend te
vinden haar aan te hooren. 1k kon 't niet meer uitstaan,
zooals ze met allerlei uit hun verband gerukte zinnen om
zich heen smeet, want een vrouw staat boekenkramerij al
even slecht als een knecht de jas van zijn heer. Nu en dan
begonnen wij elkaar al verwijten te doen.
Toen maakte ik kennis met een vroolijken priester, die flunk
kon drinken, guitaar spelen, en die uitstekend zong en danste;
van alle menschen van de stad mocht ik hem 't liefst, want
met hem alleen kon ik vroolijk zijn. Mijn vrouw echter verweet mij mijn omgang met hem, en Wilde mij al maar in
haar coterie van boekenwurmen en pharizeeers halen.
Zoo 's avonds ontving zij al de ,,ernstige en meest gegoede lieden der stad," zooals zij 't uitdrukte ; doch mij leken
ze zoo stijf als stokken. 1k hield toen ook wel veel van lezen,
maar ik kon me over wat ik gelezen had, nooit erg druk
maken, en ik zie ook nu nog niet in, waarom ik dat zou
doen. Maar zij — en alle andere kennissen — werden, zoodra

16o
ze een bock gelezen haden, dadelijk zoo opgewonden alsof
ieder minstens honderd splinters onder zijn huid gestoken
waren. 1k denk zoo over de zaak : een bock is allemaal goed
en wel ! — hoe interessanter hoe beter ! maar ieder bock is
door een mensch geschreven, die toch ook niet hooger dan
zijn eigen hoofd kan springen. Alle boeken worden met een
doel geschreven ; allemaal willen ze bewijzen, dat 't goede
goed, en 't slechte slecht is. De zin van 'n bock zal altijd
dezelfde blijven, of je er honderd of duizend leest. Mijn vrouw
verslond de boeken bij dozijnen, zoodat ik haar dadelijk zei,
dat ik een veel beter leven zou hebben als ik den priester
getrouwd had. Deze redde mij ook alleen van de verveling,
en als ik hem niet gehad had, was ik van mijn vrouw weggeloopen. En zoo kwam 't ook, dat zoodra de phariseeers
kwamen, ik naar den priester liep. Zoo leefde ik ongeveer
anderhalf jaar. Uit verveling hielp ik den domine bij de
godsdienstoefening ; nu eens las ik de evangelien, dan weer
tong ik in het kerkekoor: ,, van mijne jeugd aan, strijden
mijne hartstochten tegen mij."
Gedurende dezen tijd Teed ik zeer veel, en in het jongste
gericht zal ik van vele mijner zonden vrijgesproken worden
om dezen lijdenstijd. Maar daar kwam bij mijn geestelijke
een nichtje op bezoek.
Hij had haar uitgenoodigd omdat hij weduwnaar was en
ook omdat de zwijnen hem opgegeten hadden ; natuurlijk
niet heelemaal, maar ze hadden hem toch aardig beknabbeld.
Hij was namelijk buiten op de plaats beschonken neergevallen en ingeslapen, en daar kwamen de varkens. En daar
het overbekend is, dat alle zwijnen drek eten, hadden zij hem
ooren, wangen en hals leelijk toegetakeld.

161
Hierdoor kwam mijn domineetje te liggen en noodigde
zijn nicht uit bij hem te komen om hem te verplegen, en
ik haar. Wij, dat wil zeggen, zij en ik, begonnen de zaak
met veel animo en succes, doch mijne vrouw kwam te weten
wat er gaande was, en deed natuurlijk een mond open. Wat
te doen ? Ik liet me ook niet onbetuigd, en op zekeren dag
zeide zij : „maak, dat je uit mijn huis komt!" Ik dacht hier
eens over na, en verliet niet alleen haar huis, maar ook de stad.
Dat was het einde van mijn huwelijk .... zoo mijne vrouw
nog leeft, zal ze mij beslist wel dood wanen. Ik heb nooit
het geringste verlangen gevoeld, haar weer te zien, en ik
ben ervan overtuigd dat ook zij mij al vergeten heeft en in
vrede leeft. Zoolang wij samen woonden heeft zij mij doodelijk verveeld.
Nadat ik mijn vrijheid herkregen had, ging ik naar Pensa
en meldde mij daar bij de politie. Tevergeefs keek ik overal
om naar een betrekking, doch nergens kon ik iets vinden !
En zoo wend ik koorzanger. Ik zong en las psalmen. In de
kerk was het weer de oude quaestie met het publiek ; ik
verdiende weinig en de afhankelijkheid drukte mij neder.
Het ging mij slecht. Doch een koopmansvrouw kwam mij
te hulp. Zij was een dikke, godvruchtige vrouw, en zij verveelde zich, en daarom verzocht zij mij haar geestelijke raadsman te zijn. Ik bezocht haar dagelijks, en zij voedde mij
goed. Haar man zat in een krankzinnigengesticht. Zij dreef
zelf een groote meelzaak. Op zekeren dag zeide ik erg voorzichtig tegen haar : „wat moet ge u toch aftobben, Sekletaja
Kirilowna ?"
„Ach ja!" antwoordde zij zuchtend.
„Wilt ge mij niet tot helper aannemen."
GORKI V.

II
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„Je zoudt me toch maar bedriegen," zei zij, doch nam mij bij
slot van rekening toch aan. Nu begon er voor mij een erg
goed leventje. Maar de stad stond mij erg tegen, want je
had er noch een schouwburg, noch goede restaurants, noch
interessante menschen . . . . 't Spreekt van zeif, dat 't me
begon te vervelen. Ik schreef een brief aan mijn oom : in
den loop van mijn vijfjarige afwezigheid van Petersburg ben
ik verstandiger geworden. Ik vraag vergeving voor alles
wat ik gedaan heb, en beloof, in 't vervolg op te passen
voor dergelijke dingen. Onder meer vroeg ik of 't niet mogelijk voor mij zou zijn in Petersburg te komen wonen. Oom
antwoordde : „dat zal wel gaan, maar : verstandig zijn." Toen
nam ik afscheid van mijn koopmansvrouw.
't Was een domme, vette, stevige en leelijke vrouw. Ik
had onder mijne geliefden heel mooie, fijne en verstandige
vrouwtjes geteld . . . . n — ja — a . . . . Maar 't ging nooit
lang goed ; of ik joeg ze met verachting en woede weg, of
zij bakten mij een leelijke poets. Doch deze koopmansvrouw
had mij achting ingeboezemd . . . . door haar eenvoud . . . .
Ik zei tot haar : „vaarwel !"
„Vaarwel schat," zeide zij. „Het ga je goed . . . ."
„Spijt het je niet, dat wij van elkaar gaan ?"
„Hoe zou 't mij niet spijten zoo'n knappen, verstandigen
man te verliezen ? Ik zou in der eeuwigheid niet van je
willen scheiden, maar ik voel dat 't moet.... Ik ken je
heel goed .... je bent een vrije vogel ! .... Nu, ga met God !"
— En terwijl zij dit zeide, weende ze bitter.
Toen zei ik nog : „vergeef me, Sekletaja !"
„Vergeven ?" antwoordde zij. „Wat heb ik je te vergeven ?
Ik moet je feitelijk nog dankbaar zijn."
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„Waarom ?" vroeg ik.
„Nu, je hadt mij heel gemakkelijk tot den bedelstaf kunnen brengen ; je hadt me heelemaal in je macht, je hadt er
alles kunnen doorbrengen, en je weet, dat ik me er niet
tegen verzet zou hebben . . . . maar je gaat als eerlijk man
heen . . . . Terwijl je hier waart, heb je niet meer dan om
en bij de 4000 roebel verdiend, dat weet ik. — Een ander
zou in jouw geval me alles afhandig gemaakt, en zich hiermee uit de voeten gemaakt hebben." „N — ja — a . . . ."
Waarachtig, dat zei ze allemaal, die goede vrouw ! Nadat
wij elkaar gekust en afscheid genomen hadden, trok ik welgemoed en met vijfduizend roebel in den zak — want hare
berekening klopte niet — naar St. Petersburg.
Hier leefde ik als een edelman, ging naar de comedie,
kreeg kennissen, speelde ook verscheidene malen uit verveling
zelf mee, dock nog veel veel meer speelde ik — kaart !
Een heel mooi ding — het kaartspel. Je zit daar aan de
speeltafel, en 't kan gebeuren, dat je in den loop van een
nacht tienmaal sterft, en tienmaal weder opleeft ! 't Wordt
je wel wat eng te moe, als je weet, dat je laatste roebel
het volgend oogenblik op zijn kop getikt zal worden, en dat
jijzelf dan tot den bedelstaf gebracht bent . . . . en dat je
voor de keus staat een dief te worden of je voor het hoofd
te schieten. Maar daar staat tegenover, dat 't een erg prettig
gevoel is te weten, dat je buurman of partner, wat zijn laatsten roebel betreft, dezelfde gruwbare sensaties moet doormaken, waardoor je zooeven zelf werd gepijnigd, Je ziet hoe
de gezichten om je heen beven van angst voor verlies of
hebzucht, en beurtelings rood en bleek worden ; men troeft
voortdurend al je kaarten, en je bloed en zenuwen worden
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geprikkeld van opwinding. Het lijkt je alsof je, met iedere
gewonnen kaart, den ander een stuk vleesch met zenuwen
en bloed uit het hart rukt . . . . dat is eerst genot ! .... het
voortdurend gevaar, jets te verliezen, is beslist het mooiste
wat het leven heeft te geven. — En hoe schoon drukt de
dichter deze gedachte uit, waar hij zegt : „O, zielsverrukking
— in het krijgsgedruisch, daar aan den rand van den somberen afgrond !"
Ja, daarin steekt een groot genot . . . . en je voelt je eerst
dan tevreden als je jets op 't spel zet. En hoe meer je op
't spel zet, hoe mooier leven ! Heb je wel es honger geleden ?
't Is mij al gepasseerd, dat ik tweemaal vierentwintig uur
moest vasten. Dan, als je maag op zichzelf begint te teren,
en je binnenste van den honger uitdroogt en je je „afsterven" nabij bent — dan zou je in staat zijn, voor een
stukje brood een mensch of een kind dood te slaan . . ..
Dan ben je tot Alles in staat . . . . Maar in dezen toestand,
die je aan den rand van het misdadige brengt, ligt een zekere
bekoring, jets, dat op poezie lijkt ; en als die toestand voorbij
is, dan ben je een stap vooruitgegaan in je eigen achting .... !"
Maar laat ik met mijn bonte schildering voortgaan, zoo
geleidelijk aan wordt ie zoo lang als een begrafenis-processie
waarin ik de rol van den overledene speel . . . . Bah, wat
een zotte vergelijking. NA, hij gaat wel op, maar afgezaagd
is ie toch. Balzac zegt ergens „dat is zoo plomp als een
feit !"
Zooals ik dan zei, kwam ik in Petersburg aan. Dat is een
mooie stad, maar zij zou nog dubbel zoo mooi zijn als ze
de heeft van de bevolking verdronken in het smerige water
dat de stad omringt. Het ging mij goed en ik pakte allerlei
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dingen aan, die mij voor de hand kwamen. Ik vond genade
in de oogen eener zekere dame, en zij deed mij het voorstel
mij door haar to laten onderhouden. Heb je je wel eens
door een vrouw laten mainteneeren ? Niet ? Nou, dan moet
je dat nog eens doen. 't Is erg interessant. je bent tegelijkertijd haar werktuig en haar heer en meester. Men heeft
je gekocht, als een stuk speelgoed, maar jij speelt met hem
die je gekocht heeft. Al heel gauw heb je dezen kooper in
je macht, zijn positie is heel eigenaardig, want je kunt tegenover hem steeds de rol van pantoffel spelen, die plotseling
een hoed wil zijn en eischt dat je hem op het hoofd van
den ander zult zetten. Zoo verliepen een, twee, drie jaren —
een goeie tijd, en ik had veel schik in mijn leven.
Plotseling viel er iets erg theaterachtigs voor : ik krijg
namelijk bezoek van een jongen, wezenlijk heel flinken
jongen man, maar die zich met een heel leelijk ding had
ingelaten — namelijk met de politick, waarvoor ze hem,
tusschen twee haakjes, leelijk lieten brommen.
Die man kwam dan, en zei : „bezorg me 'n pas !" — „Wat
voor 'n pas ?" vraag ik. „Voor een meisje, van om en bij de
twintig, met bruin haar, middelbare lengte, en geen bijzondere kenteekenen." — „Maar waarom?" — „Ja, zie, de quaestie
is, er bestaat wel zoo'n meisje, maar 't is noodzakelijk dat
ze niet meer bestaat en daarom wil ik haar onder een vreemden
naam trouwen!"
De quaestie amuseerde mij. Nu had mijne meesteres een
kamermeisje, dat aan die beschrijving beantwoordde ; ik nam
dus hAar pas en gaf hem aan dezen bedrieger. Goed ! En
weder verliep een geruimen tijd.
Maar daar komen op zekeren dag twee politieagenten bij
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mij, die mij verzoeken met hen mee te gaan. Ik doe dat.
Een grijskop met een wreed uiterlijk vraagt me : „Heeft u
aan een meisje met die en die naam een pas verschaft ?" —
„Hoe bedoelt u?" Nu had mijn vriend mij werkelijk den naam
van het meisje niet genoemd, maar de grijskop geloofde mij
niet. „U kunt toch aan die dame geen pas gegeven hebben,
als u haar niet kende ?" „Ikzelf heb haar ook geen pas
gegeven." — „Zoo, wie dan ?" — „Die en die." — „Zoo, zoo,
dat moisten wij wel !" zeide hij. „Dank u wel voor de vriendelijke mededeeling !" En oogenblikkelijk werd er een bevel
tot inhechtenisneming tegen mijn vriend uitgevaardigd, en ik
werd in een ruime cel gezet. Na twee dagen werden wij
met elkander geconfronteerd, en mijn vriend bevestigde natuurlijk, wat ik verklaard had. Men wilde nu weten waarheen
ik mij zou begeven als ik Petersburg uitgezet werd. Ik
zei: „Is 't niet mogelijk naar Sarkoje Selo te gaan ?" —
„Neen," heette het, „dat is te dicht in de buurt." — Naar
Russa dan." „Neen, u moet nog verder weg." Eindelijk
kwamen wij overeen, dat het Thula zou zijn. Goed, dus naar
Thula. „Wij geven u volkomen vrijheid, nog verder: te gaan,"
zeide de grijskop, „maar u moogt u binnen de drie jaar hier
niet weder vertoonen. Laat u ons uwe papieren ter herinnering aan u, hier achter, dan geven wij u daarvoor een pas
tot Thula, en draag zorg, dat u Petersburg binnen vierentwintig uren achter den rug hebt."
Men moet gehoorzaam zijn aan de over ons gestelde machten, zei ik tegen mezelf, dat is nu eenmaal plicht. Ik verschacherde alles, vat ik had, aan mijne huisjuffrouw voor
een prikje, en ging naar mijne vriendin. Zij weigerde mij
te ontvangen, 't hondsvod. Ik probeerde 't zelfde bij twee of
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drie kennissen — zij ontweken mij als een banneling. 1k
gaf ze allemaal 't heilige kruis na, en ging naar een bekende
lokaliteit waar ik de laatste uren mijns levens in Petersburg
wilde doorbrengen. Tegen zes uur 's morgens verliet ik 't
weder ; ik was platzak, want ik had mijn laatste kopeke verspeeld. Een beambte had mij alles meedoogenloos afgewonnen ; ik bewonderde zijn vaardigheid, maar wat restte mij nog ?
Zonder mij hier verder rekenschap van te geven, slenterde
ik naar het Moskousche station, bleef daar wat omhangen
en zag, dat er een trein op 't punt stond naar Moskou te
vertrekken. 1k stapte op goed geluk in den eersten den besten
wagen, nam plaats, en was al twee stations ver, toen men
mij triumfantelijk uit den wagen wierp. Men wilde procesverbaal opmaken, doch toen ik mijn pas liet zien, liet men
mij verder met rust. „Ga maar door," zeiden zij. Ik ging
verder. Toen ik zoo ongeveer tien werst geloopen had, werd
ik moe, en begon honger te krijgen. 1k kreeg een baanwachtershuisje in 't oog, en in dit huisje be yond zich de baanwachter zelf. 1k wendde mij tot hem : „Geef mij een stukje
brood, asjeblieft, goede vriend," vroeg ik. Hij keek mij aan,
en bracht mij brood met spek en een grooten kroes met
melk. 1k bleef 's nachts 66k bij hem, en voor de eerste maal
sliep ik als een vagebond in de open lucht op een geurigen
hooiopper achter het baanwachtershuisje. Den volgenden
morgen scheen de zon, de lucht was helder en mooi, en de
aarde zoo groen, en overal zongen de vogels. De baanwachter
gaf mij nog een stuk brood — en toen ging ik verder.
Ach, je weet niet, hoe mooi, hoe onbeschrijfelijk mooi het
zwerversleven is ! Je voelt je door geen enkelen plicht meer
gebonden, je bent bevrijd van al die duizenden onzichtbare
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draden, die je anders zoo vast omknellen, je voelt niet meer
al die nietigheden die je anders het leven tot een last, inplaats
van tot een lust maken. In de steden leeft men onder een
eeuwigen dwang ; men is verplicht zich fatsoenlijk te kleeden,
fatsoenlijk te spreken, en alles te doen zooals het hoort, en
niet zooals men zelf wil. Kom je een kennis tegen, dan moet
je hem beleefd groeten, en inwendig wensch je hem misschien
naar den satan.
Zijn al die beleefdheidsregelen die de stedelingen zich aangewend hebben, wel iets anders dan comediespel zonder zin ?
Nee, ik durf zelfs te beweren, dat ze niets anders dan lage
huichelarij zijn ! Want niemand zal het in zijn hoofd krijgen
een ander openlijk een ezel of een schurk te noemen, en
gebeurt 't al eens, dan wordt dat gedaan in een plotselinge
vlaag van openhartigheid, die men woede noemt.
De landlooper echter onderwerpt zich niet aan dezen dwang.
Natuurlijk moet je wel allerlei gemakjes missen ; maar als
je hier niet al te veel om geeft, wordt je tegenover je zelf
veel toegeeflijker — hoewel ik moet zeggen, dat ik voor
mijzelf nooit erg streng was ; ik maakte mezelf nooit tot
martelaar en de tanden van mijn geweten deden me nooit
pijn. Ik krabde mijn hart nooit met de nagels van mijn verstand. Zonder dat ik 't zelf bepaald wilde, heb ik me van
jongs of aan een eigen allereenvoudigste levensopvatting gevormd : hoe je ook leeft, — sterven moet je tach. Waarom
zou ik dan tegen mezelf strijden ? Waarom links gaan als
je geheele wezen je rechts drijft. Ik heb altijd een hekel
gehad aan menschen die twee zielen hebben. — Wat willen zij
eigenlijk ? ! Ik heb vaak met zulke dwazen gesproken ; als
je ze vraagt : wat wil je me daar wijsmaken, en waarvoor
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maak je je toch zoo warm ? dan zal hij je antwoorden : ,,ik
streef naar zelf-vervolmaking." Maar waarom ? Welk nut heeft
dat ? „Het streven naar volmaaktheid is het eigenlijke hoogere
levensdoel."
„Dat gaat boven mijn verstand," placht ik dan te zeggen.
„Ik kan wel begrijpen, dat je een boom tracht te veredelen :
je kweekt hem net zoo lang, tot hij bruikbaar geworden is,
en je er een dissel of een doodkist of iets anders uit maken
kunt. Als jij jezelf veredelen wilt, mij goed, maar laat mij
dan tenminste met rust, en probeer maar niet langer mij
tot je inzichten over te halen."
„Je bent een beest," antwoordt hij, „dat niet zoekt naar
het levensdoel."
„Dat heb ik al gevonden, zoodra ik mij bewust geworden
ben, dat ik een dier ben, en dit mij-dier-weten mij niet
ternederdrukt."
„Dat is niet 1,vaar," zegt hij dan. „Als je weet, dat je 'n
dier bent, moet je probeeren beter te worden."
" waarom ? Ik leef in volkomen vrede met mezelf. Denken
en voelen, redeneeren en handelen, zijn bij mij een, en zijn
nooit in strijd met elkaar."
„je bent een cynicus," zegt hij dan.
En allemaal hebben ze 't zelfde smoesje. Ze huichelen
en zijn dom, en omdat ik dat voel en weet, moet ik ze
allemaal wel verachten. Ik ken de schurken ! Als morgen
aan den dag alles, wat nu nog vuil, gemeen en afschuwwekkend is, rein, goed en edel verklaard wordt, zullen al
die zwetsers morgen, zonder de minste inspanning rein, goed
en edel zijn, dat wil zeggen, als ze het over zich kunnen
verkrijgen, hun laagheid of te schudden."
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„Vindt je dat te scherp geoordeeld ? Wat komt dat er op
aan. 't Is scherp, maar waar. Ik denk maar zoo : dien of God,
of den duivel, maar niet allebei tegelijk. Een heele schurk
zie ik liever, dan een halven brave ! zwart en wit zijn allebei
reine kleuren, maar als je ze dooreen gaat mengen, krij g
je vuil grijs. 1k heb nog nooit anders dan half-brave menschen ontmoet, onbeduidende, eerlijke lieden, wier eerlijkheid
uit stukjes was samengeflanst, alsof zij ze aan de vensters
hadden opgehaald als bedelaars. Een bonte, slecht-aan-elkaargepaste eerlijkheid, die uit de boeken gehaald, van buiten
geleerd, en evenals zondagskleeren, alleen bij feestelijke gelegenheden aangetrokken wordt. Alle goede eigenschappen
zijn bij de meeste menschen niets anders dan pronkstukken,
die gemaakt zijn. Zij dragen ze niet in zich, maar van buiten
voor de pronk om er elkaar den loef mee of te steken. Ik
heb menschen ontmoet, die werkelijk goed waren, doch die
zijn niet talrijk en zijn doorgaans alleen te vinden voor de
stadspoorten. je hebt ze maar aan te zien om te weten, dat
ze goed zijn ! Maar voor mijn part kunnen ze allemaal naar
den duivel loopen, goeden en kwaden, wat kan mij Hekuba
schelen !"
„Ik weet wel, dat ik je de feiten uit mijn leven maar
onnauwkeurig en vluchtig vertel, zoodat je er geen samenhang in vinden kunt. Maar zoo bedoel ik 't ook : 't Zijn
niet de feiten waar 't zoozeer op aankomt, maar op de stemming. Feiten zeggen niets. Ik kan feiten genoeg verrichten ;
ik heb bijvoorbeeld maar een mes te nemen en het je in
den keel te steken, dat zou zelfs een „crimineel feit" zijn !
Of ik doorsteek er mezelven mee, daar heb je weer een daad.
Als je in de stemming ervoor bent, kun je een groote ver-
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scheidenheid van daden volvoeren. De quintessens ligt in
de stemmingen, die vormen de feiten, gedachten en idealen.
Weet je wel, vat idealen zijn ? Haha ! Dat zijn stelten, die
de mensch maakte, toen hij het dier wilde voordoen hoe
't zich op de achterpooten moest oprichten. Toen zagen zijne
oogen niet alleen meer de grijze aarde, maar ook den helderen
hemel, en het helle blauw ervan verblindde hem. Hij was
dom genoeg te gelooven, dat hij den hemel bereiken kon,
en loopt na dien tijd steeds op stelten rond. Deze maken
het hem ook mogelijk op de achterpooten te blijven loopen.
Denk niet, dat ik naar den hemel streef. Dit verlangen
is nooit in mij opgekomen !
Ondertusschen ben ik weer afgedwaald, maar wat komt
er dat op aan ? Aileen in de romans volgen de feiten netjes
op elkaar, als een kluwen dat afgewonden wordt, doch in
het werkelijke leven is het een kiuwen, dat in de war is.
Daarbij komt nog dat men voor romans betalen moet, terwijl ik je mijn geschiedenis zonder hoop op loon vertel,
waarOm weet ik zelf niet.
Het ongedwongen zwerversleven viel erg in mijn smaak,
vooral daar ik zonder eenige moeite in mijn levensonderhoud
kon voorzien. Op zekeren keer kwam ik in de buurt van
een landgoed, en zag tusschen de stoppelvelden eenige, ereerwaardig-uitziende menschen loopen. Het waren een heer
en twee dames, die in mijn richting kwamen. De heer, die
een grijzen baard had en een blauwen bril droeg, zag er
erg vriendelijk uit , de eenigszins oudachtige dames, waren
dor als de stoppels zelf, maar overigens ook erg fijn.
1k zette, als gewoonlijk, een lijdersgezicht en verzocht,
toen ik naderbij gekomen was, om nachtkwartier. Nadat zij
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elkaar beteekenisvolle blikken toegeworpen hadden, kreeg
ik permissie hiertoe. 1k maakte een buiging, ten teeken van
dank en ging langzaam verder. Zij keerden ook om, en
kwamen achter mij aan. Eindelijk begonnen zij een gesprek
met mij, vroegen naar mijn persoon, en vanwaar ik kwam,
en waar ik heen ging. Als liberaal-denkende, gemoedelijke
menschen legden zij mij de antwoorden op hunne vragen
zelf in den mond, zoodat ik, toen wij van het slot kwamen,
zelf vond, dat ik hen ongehoord veel had voorgelogen. 1k
had hen verteld, dat ik het yolk wilde onderwijzen, en dat
mijn ziel zwanger was van allerlei grootsche denkbeelden,
enz., enz.
1k zeide dit allemaal alleen omdat zij het zoo wilden, en
ik nam niet de moeite, mij voor een ander uit te geven dan
waarvoor zij mij hielden. Al heel gauw beg-on ik 't toch een
beetje erg te vinden, toen ik nadacht over het zware van
de rol, die ik te spelen had. Doch bij het avondeten zag
ik in, dat dit een zeer voordeelige rol voor mij zou zijn, want
het eteu was eenvoudig goddelijk. En ze aten met aandacht,
zooals welopgevoede lieden dit plegen te doen. Daarna werd
ik naar een mooie kamer geleid, de heer gaf mij een nieuwe
broek, en nog enkele andere noodige dingen, kortom, men
behandelde mij zoo fideel als ik maar wenschen kon. In ruil
hiervoor moet ik zeggen, dat ik mijne fantasie dan ook duchtig heb laten werken.
Heilige moeder Maria, wat ,heb ik toen niet al gelogen !
Chlectakow is er nog een ezel bij. 1k was mij van oogenblik tot oogenblik bewust, dat ik bog en had er pleizier in.
1k geloof beslist, dat de Zwarte Zee rood zou geworden zijn
als ie mijn leugens gehoord had. Deze goede lien hoorden
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mij echter met waar genot aan, en voedden en verzorgden
mij alsof ik hun eigen ziek kind was. Als dank hiervoor
fantaseerde ik al maar voort. Ditmaal kwamen mij de boeken
die ik vroeger gelezen had en de twistgesprekken met de
huichelaars mijner vrouw, goed te pas.
Het is een waar genot goed te kunnen liegen, ik verzeker
't je. Als je liegt en ziet, dat je geloofd wordt, voel je je
boven de menschen verheven. En dat is een zeldzaam genot.
Hunne opmerkzaamheid te trekken en daarbij te denken :
zie nu toch zulke stuipekoppen eens aan ! Iemand er tusschen
te nemen is altijd prettig. En de ander mag 't 66k wel, een
mooie leugen te hooren die hem streelt. En weet jij misschien
of niet elke leugen goed, of misschien al het goede leugen
is ? Je kunt niets interessanters ter wereld vinden als de verschillende uitingen der fantasie van 'n mensch: droomen,
dweepzucht, etc. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan de
liefde bijvoorbeeld ! Ik vond aan de vrouwen altijd dat aantrekkelijk wat zij niet bezaten, en wat ik hen toedichte. Als
ik een jong, mooi meisje zie, denk ik : z66 omhelst, zoo kust
zij ; zoo lacht, en zoo weent ze ; zoo moet ze er uitzien als
ze ontkleed is. En men beeldt zich vast in, dat alles ook
zoo is, als men denkt. Als men hen echter bij nadere kennismaking beschouwt, ziet men in hoezeer men zich vergist
heeft. Maar dat geeft niets, want moet men het vuur haten,
omdat men er zich dikwijls aan Brandt? — o nee ! Men moet
in 't oog houden, dat 't steeds verwarmt, niet waar ? Om
dezelfde reden kan men ook de leugen niet slecht noemen,
en haar geheel en al verdoemelijk achten en de waarheid
boven haar stellen. Weet men dan zoo precies wat de waarheid eigenlijk is? Niemand heeft ooit haar geloofsbrieven
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ingekeken ! Als men die eens onderzocht, wie weet wat er
dan voor den dag zou komen !
Maar ik ben weer aan het filosofeeren geslagen als Socrates,
inplaats van voet bij stuk te houden ! Ik spelde dus deze
goede lieden nog heel wat op de mouw, tot mijn fantasie
eindelijk uitgeput was. Zoodra ik bang werd hen te vervelen,
trok ik af. Ik had drie weken bij hen doorgebracht. Zij
spanden me erg goed in voor de reis, voor ik naar het dichtstbijzijnde station ging, om naar Moskou te vertrekken. Door een
onachtzaamheid van den conducteur reed ik voor niets van
Moskou naar Tula. Toen ik te Tula mij bij den inspecteur
van politie presenteerde, keek hij mij streng aan en vroeg
toen : „welk yak denkt u hier uit te oefenen ?"
„Dat weet ik niet !" antwoordde ik.
„Waarom is u uit Petersburg verbannen?"
„Dat weet ik evenmin !"
„Misschien wegens onregelmatigheden die niet in het strafwetboek voorkomen ?" vroeg hij scherp.
Doch ik liet mij niet uithooren.
„U is een erg lastig individu!" zeide hij.
„Och, ja, zoo heeft ieder z'n eigenaardigheden!" antwoordde ik.
Na lang nagedacht te hebben, zeide hij : „daar u de keus
uwer woonplaats gelaten is, kunt u, wanneer u maar wilt,
weder van hier vertrekken, als het u hier niet bevalt. Er
zijn nog vele andere plaatsen, bijvoorbeeld : Orel, Kursk,
Smolensk. Het zal u toch wel 't zelfde zijn, waar u woont !
Ik kan u gemakkelijk een pas schrijven om verder te reizen,
als ge dit wilt. Het zou ons natuurlijk hoogst aangenaam
zijn als wij niet verantwoordelijk voor u waren. De politie
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heeft, zooals de zaken nu staan, al genoeg last, en -- vergeef me mijn openhartigheid — u lijkt me er net een man
naar om deze nog te vermeerderen. U lijkt er wel toe voorbeschikt. "
„Niet onmogelijk, " antwoordde ik, „maar 't bevalt me bier
anders wel."
„Wij zouden u dan," ging hij voort, „drie roebel voor de
reis kunnen meegeven."
„U berekent de moeite die de politie met mij zou hebben,
wel wat laag !" antwoordde ik. „Dan wil ik maar liever onder
de bescherming der wetten van Tula blijven."
Maar dit scheen hij perse niet te willen, — ja, die man
was nog zoo dom niet ! Eindelijk werden wij het eens over
vijf roebels, en ik ging naar Smolensk. — Zoo zie je, dat
in elk netelig geval de kiem voor een gunstiger ligt. Dat
heeft mijn rijke ondervinding mij geleerd, en mijn vast vertrouwen in de slimheid van het menschelijk verstand. In het
verstand, in het verstand schuilt reuzenkracht !
Jij hebt nog tal van jaren voor je : bouw op je verstand,
dan zul je nooit te gronde gaan. Iedereen draagt een dwaas
en een schurk in zijn binnenste. De dwaas — dat is zijn
gevoel; de schurk, dat is zijn verstand. Het gevoel is hierom
dom, omdat het eerlijk en openhartig is en niet kan huichelen.
Doch zonder veinzerij kan nu eenmaal niemand bestaan.
Men moet huichelen ; het medelijden met anderen gebiedt
je dit al, want alle menschen zijn deernis-waardig, en dit
wel 't meeste, als zij met anderen medelijden toonen.
Ik ging dus naar Smolensk, met het aangename bewustzijn, vasten grond onder de voeten te hebben; ik kon niet
alleen op het medelijden van hulpvaardige menschen rekenen,
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doch met evengroote zekerheid kon ik mij verlaten op de
ondersteuning der politie, de eersten hebben mij noodig om
op mij hun gevoel bot te kunnen vieren, de laatsten kunnen
mij niet gebruiken, om welke reden dezen zoowel als genen
mij moeten geven van hun overvloed.
Ik ging dan erg opgeruimd op reis, en zag er nog wel
heel nobel uit. Daar kwam ik een boertje tegen, dat me
nieuwsgierig aangaapte en zei: „Is u lid van de commissie?" —
Wat voor 'n commissie bedoelt de man, dacht ik bij mezelf.
Doch ik zei : „Zeker !" — „Hoe staat 't met den nieuwen
weg ?" vroeg hij. ,,Loopt hij door Trepowka ?" — „Zeker !"
antwoordde ik. — „Zullen ze 't yolk ervoor gauw laten komen ?"
„O ja, binnenkort, hoor." — „Heb je niet gehoord of er cautie
moet gesteld worden ?" — „Ja, cautie moet er gesteld worden."
— „Weet je niet hoeveel per hoofd ?" — „Twintig kopeken." — „Zoo, zoo," antwoordde het boertje.
Het was me nu duidelijk waar hij been wilde, en ik vroeg
hem, in welk dorp hij woonde, hoeveel inwoners het had,
hoeveel er voor het werk uit zijn dorp konden betrokken
worden, hoeveel te paard, en hoeveel te voet. Nu begreep
hij wat ik bedoelde, en hij zei : „neem alleen boeren uit mijn
dorp voor het werk aan !" — „'t Is mij 't zelfde waar de
arbeidskrachten vandaan komen." — Zij gaven mij vijfentwintig roebel, opdat ik aan de lieden uit hun dorp de voorkeur
zou geven. Vervolgens liet ik mij door ieder man zonder paard
twintig, en door ieder met een paard dertig kopeken geven
als onderpand, dat zij te bekwamer tijd beschikbaar zouden
zijn. Op deze wijze kreeg ik een som van honderd roebel
in handen, ik reikte hun kwitanties uit, sprak hen vriendelijk toe en nam afscheid.
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Toen ik in Smolensk aankwam, was het reeds koud, en
daarom besloot ik hier te overwinteren. Ik vond al heel
gauw goede lieden, die mij opnamen, en de winter verstreek
heel prettig. Doch zoodra de lente aanbrak, was ik in de
stad niet meer te houden. Ik kreeg lust in landloopen —
wat bond me nog aan de stad ? Ik verliet Smolensk, trok
den ganschen zomer rond, en kwam bij het aanbreken
van den winter in Jelisawetgrod aan. Doch hier was niets
voor mij te halen. Ik probeerde van alles, tot ik eindelijk
het baantje van reporter aan een courant vond. Dat was wel
niet veel, maar ik was vrij in mijn doen en laten, en kon
er van rondkomen. Later maakte ik kennis met eenige jongelieden van de cavalerie-krijgsschool en verleidde hen tot
kaartspelen. Er werd hoog gespeeld, en het resultaat voor
mij was schitterend, want ik stak duizend roebel op. Toen
de lente weder kwam, was ik een elegant gekleede gentleman met goedgevulde beurs.
Waar nu heen ? Naar Slaviansk om de baden te gebruiken.
Ook daar was ik gelukkig in het spel en bleef er tot Augustus,
loch zag mij toen gedwongen te vt:;rtrekken. Ik overwinterde
in Schitamir met een beeldschoon vrouwtje, dat echter zoo
slim was als de duivel.
Aldus bracht ik den tijd mijner verbanning uit Petersburg
door, en keerde, zoodra ik er toe gerechtigd was, hiernaar
terug — de duivel mag weten waarom deze stad mij altijd
zoo aantrekt ! Ik trad als welgesteld, fijn heer op, bezocht
mijn vroegere kennissen en be yond tot mijn onaangename
verrassing, dat ze al de avonturen uit den tijd mijner ballingschap al kenden.
Zij wisten, dat ik drie weken op het landgoed der Iwanows
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had doorgebracht, en hunne dorstende zielen met de producten
mijner fantasie gedrenkt had. Ook wisten zij wat ik den Pjetrows aangedaan had, en dat ik madame Wissiljew beleedigd
had. Daar was nu eenmaal niets aan te veranderen — maar wat
nu te beginnen? 1k had echter fut genoeg, en dacht : als
ze zeven deuren voor je neus dichtdoen, dan klop je aan
zeven anderen. Maar ook dit hielp niet. Hoeveel moeite ik
deed weder in mijn oude kringen te komen, 't gelukte mij
niet. Of ik 't in deze drie jaren verleerd had, mij naar de
eigenaardigheden der menschen te schikken, of dat de menschen zelf sluwer geworden waren, ik weet het niet.
Toen ik niet meer wist wat te beginnen, zette de duivel
mij aan, mijne diensten aan de geheime politie aan te bieden ;
ik bood aan, als inspecteur der speelhuizen op te treden en
werd op zeer gunstige voorwaarden aangenomen. Naast deze
geheime functie, bekleedde ik nog een publieke ; ik was
namelijk reporter voor een klein blad en voorzag het van
de dingen die op straat voorvielen.
Vaak probeerde ik ook feuilletons te schrijven ; den ove. ergat mij daarbij zoover, dat ik te
rigen tijd speelde ik, en 'v
kort schoot in de rapporten die ik moest uitbrengen. Ik dacht
er heelemaal niet aan, dat 't mijn plicht was. Doch als iemand
mij geld had afgewonnen dacht ik er wel weder aan. „Maar
eerst mijn geld terugwinnen, " zeide ik dan tegen mezeif,
„en dan den vent aanbrengen." En zoo verschoof ik de uitvoering mijner ambtelijke plicht zoo lang tot ik op zekeren
dag op heeterdaad door de politie betrapt werd. 1k werd
openlijk voor een politiebeambte verklaard, kreeg den
volgenden dag een hevigen uitbrander, en werd uit de hoofdstad verbannen. Voor de tweede maal verbannen ! Zon-
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der het recht binnen tien jaar mij daar weer te vertoonen.
En nu reis ik al zes jaar rond, en 't bevalt me best. Ik
beklaag me heelemaal niet over mijn lot. Van dezen tijd
wil ik liever niet vertellen, omdat hij of al te eentonig is
of te veel verscheidenheid vertoont. In 't algemeen echter,
is 't een vroolijk vogelbestaan. Dikwijls ontbreken de noodige
piasters wel, maar je moet ook niet te hooge eischen stellen,
en bedenken, dat zelfs gekroonde hoofden niet louter voor
hun pleizier leven. Het leven, dat ik nu leid, brengt geen
plichten mee, en dat is al een heel goed ding, en evenmin
stelt 't andere wetten dan de wet der natuur, en dat is het
tweede goede ding ervan. Wel zit de politie je vaak achter
de broek, maar zelfs in de beste hotels vindt je vlooien.
Maar je kunt overal gaan, naar rechts en links, voorwaarts
en achterwaarts, hoe je maar wilt. En als je geen zin in
zwerven meer hebt, dan voorzie je je bij een boer van voedsel,
je vraagt hem nooit te vergeefs, en dan sla je je tenten bij
hem op tot je weer zin krijgt in verder zwerven.
Waar ben ik al niet geweest! Ik heb de kolonies van
Tolstoi bezocht, en heb bij de Moskousche koopmansvrouwen
gegeten tot ik niet meer kon. Ik heb gewoond in het klooster
te Kiew en in Nieuw-Attica. Ik ben in Ezenstochow en in
Murons geweest. Soms is 't me, alsof ik voor de tweede maal
iederen weg in het Russische rijk afloop. Zoodra ik gelegenheid krijg mij uiterlijk wat op te knappen, ga ik naar het
buitenland ! Dan trek ik naar Roemenie en vandaar liggen
alle wegen voor mij open. In Rusland verveel ik mij al. In
dit land heb ik gedaan en beleefd, al wat er maar te doen
of te beleven valt. Wat heb ik in deze zes jaren al niet opgeknapt, hoeveel wonderbaarlijke verhalen heb ik de menschen
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al niet op de mouw gespeld ! Je komt in een dorp, vraagt om
nachtkwartier, en als ze je genoeg te eten gegeven hebben,
geef je je fantasie de sporen ! 't Zou me niets verwonderen als ik zoowaar nieuwe secten gesticht heb, omdat
ik veel, heel veel van de „Schrift" gepraat heb. En
een Boer, weet je, heeft, waar het de Schrift geldt, zulk
een fijnen neus, dat hij kans ziet op twee woorden een
nieuwe geloofsleer te grondvesten . . . . En hoeveel nieuwe
wetten over verdeeling en wegschenking van den grond
heb ik niet gemaakt ! Ja, ja, aan fantasie heeft 't mij nooit
ontbroken !
En zoo glijdt mijn leven voort. Maar ik ben ervan overtuigd, dat ik, wanneer ik maar wil, mij kan vestigen, want
ik ben pienter genoeg, en de vrouwen mogen mij graag.
Als ik bijvoorbeeld naar Nikolajev ga, heb ik maar naar een
mooie jonge weduwe in de voorstad te gaan. Zij is de dochter
van een ouden soldaat, uit den tijd van Nikolaus. 1k kom
bij haar en zeg : Kapotscha, maak een bad voor mij klaar,
wasch me, en geef me een fatsoenlijk stel kleeren, ik wil
bij je blijven. Zij doet 't dadelijk, en zoo zij gedurende mijn
afwezigheid zich een anderen liefste verkoren heeft, jaagt ze
hem weg. En ik blijf een maand of zoo bij haar, al naar
ik verkies. Voor drie jaren bleef ik twee maanden bij haar,
den vorigen winter zelfs drie, ja, ik zou er den heelen winter
gebleven zijn, als ze niet zoo dom was. Maar zoo vond ik
het er te vervelend. Behalve van haar moestuin die haar
tweeduizend roebel per jaar opbracht, wilde zij van niets
weten. Vaak ga ik ook naar de kozakkennederzetting Labie
aan den Kuban. Een Kozak, zwarte Peter genaamd, gelooft,
dat ik een heilige ben. — Trouwens, dat denken er meer.
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Er komen veel eenvoudige, geloovige lieden bij mij, die
tot mij zeggen : ,,Vader, neem dit, en brandt hiervoor voor
den heilige een kaars, als ge bij hem zult zijn."
Ik neem dit natuurlijk aan . . . . Ik acht die geloovigen
hoog, en wil hen niet afschrikken, door hen de vreeselijke
waarheid te zeggen, dat ik hun penningske niet in een kaars
voor hun heilige, maar in tabak voor mijzelf omzet.
Ook steekt er een bijzondere bekoring in het bewustzijn,
dat men van de menschheid vervreemd is, en in het weten,
dat men door het overtreden der wetten, een onoverkomelijken slagboom geplaatst heeft tusschen u en haar. Zoo ligt
er ook een geheel eigen bekoring in het bestendige gevaar,
gesnapt te worden. Het leven lijkt mij een kaartspel toe.
Ik zet op mijn kaart alles, dat wil zeggen, niets, en win
daarom altijd, zonder gevaar, wat anders te verliezen dan
mijn hachje. Maar ik ben ervan overtuigd, dat, als ze eenmaal op mij los slaan, ze mij niet zullen wonden, maar eenvoudig doodslaan. En ik vind, dat ze gelijk hebben, en het
zou laf van me zijn, daar bang voor te zijn.
En nu, jongmensch, heb ik je mijn levensgeschiedenis verteld, en nog wel met gratis toegift van mijn eigen filosofie.
En weet je, wat ik je verteld heb, bevalt mij. De vertelling
was heusch niet kwaad. Waarschijnlijk heb ik er wel wat bij
gefantaseerd ook, maar God weet, dat elke leugen gegrond
was op feiten. Je moet echter minder letten op de feiten,
dan op de manier waarop ik ze verteld heb. Je kunt me
gelooven, als ik zeg, dat deze geheel overeenkomt met mijn
eigen wezen. Ik heb je een gebraad voorgezet, dat bestond
uit fantasie, met een saus van de zuiverste waarheid.
Wilt ge weten waarom ik dit zeg ? Omdat ik weet, vriend,
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dat je toch niet veel van mijn verhaal gelooft. En dat doet
me om jouwentwil pleizier. Geloof de menschen zoo weinig
mogelijk: ze bedriegen altijd, als ze over zichzelven beginnen
te spreken. Als ze ongelukkig zijn, bedriegen ze je, om
medelijden, en als ze gelukkig zijn om afgunst op te wekken.
En bij alle gelegenheden liegen zij om de opmerkzaamheid
op zich te vestigen.

DE KAMERADEN.

De eene heette de Manke, de andere de Hoopvolle. En
beiden waren dieven.
Zij woonden in een der buitenwijken, in een krot van een
huisje, dat, opgetrokken als het was uit leem en vermolmde
balken, op een hoop vuil geleek. Zij oefenden hun beroep
meestal in de omliggende dorpen uit, daar het stelen in de
stad gevaarlijk, en er bij de bevolking der voorstad niet
veel te halen was.
De kameraden waren altijd erg voorzichtig bij hunne operaties. Als ze ergens een rol linnen, een mantel, een stuk
gereedschap, een hoed of een paardentoom hadden weggenomen, meden zij deze plaats geruimen tijd. Doch de boeren
kenden hen zeer goed , zij dreigden dikwijls, hen „aan 't
mes te steken," maar de kameraden hechtten aan deze woorden geen gewicht, want ze leefden nog altijd, hoewel zij
dit „aan 't mes steken" gedurende zes jaren vaak genoeg
gehoord hadden.
De Manke was in de veertig, en lang en mager, doch
niettegenstaande zijn gebogen houding was hij wonderbaarlijk sterk. Hij droeg zijn haar kort geschoren, en de zware
soldatenknevel gaf aan zijn gezicht een krijgshaftige uitdruk-
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king. Daar hij zich verstuikt had, was het linkerbeen iets
Langer dan het rechter, en onder het gaan trok hij het een
beetje achter zich aan. Vandaar zijn bijnaam van : „de Manke."
De Hoopvolle was zoowat vijf jaar ouder dan zijn vriend,
en bovendien korter en breeder. Donker peper-en-zout haar
omlijstte zijn geel gezicht, waar de scherpe wangbeenderen
puntig uitstaken. In zijne groote, zwarte oogen lag een uitdrukking van schuldbewustzijn ; op zijn zwerftochten floot
hij steeds, met wonderlijk vooruitgestoken lippen, hetzelfdc
treurige liedje voor zich heen. Zijn bovenlijf werd bedekt
door een, uit een groote verscheidenheid van kleurige lappen
samengesteld buis. De Manke echter had een langen, grijzen kaftan aan, met een gordel om het middel.
De Hoopvolle was vroeger boer geweest, terwijl de Manke,
cen kosterszoon was, en vroeger als lakei gediend had. Zij
waren onafscheidelijk, en als de boeren hen in 't oog kregen,
riepen zij elkander toe : „Pas op, de kameraden zijn er weer !
Vervloekt, wanneer zal de duivel die twee es halen !"
Als zij over straat gingen, keken zij telkens om, om minder
onaangename ontmoetingen te voorkomen. De Hoopvolle
hoestte en floot zijn liedje ; de manke trok moeizaam zijn voet
achter zich aan, alsof deze zich geneerde zijn heer op zijn
onrechtmatigen tocht te vergezellen.
Aan den zoom van het woud of op den berm zetten zij
zich dan, rustten uit en overlegden, waar er iets voor hen
zou zijn te halen.
De winter was een harde tijd voor hen, want dan leden
zelfs de wolven wel kou en honger. Die komen dan hongerig
aangeslopen ; velen worden er doodgeslagen, maar een ieder
is bang voor hen als zij in de buurt zijn, want men weet
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waartoe zij in vertwijfeling in staat zijn. Als hen de honger
al te zeer kwelde, trokken de kameraden vol angst voor de
politie, naar de dorpen, om te bedelen, want in den winter
viel er heelemaal niets te stelen. De sneeuw verried hunne
voetsporen, en bovendien hielden de boeren alles achter slot
en grendel. De honger verzwakte de kameraden in den
winter erg, en voorzeker keek niemand zoo reikhalzend naar
de lente uit als zij. Eindelijk kwam ze. Uitgeput en flauw
van den honger, kwamen de kameraden hun huisje uit, en
keken naar de straat, waar de sneeuw al meer en meer wegsmolt, en slechts vuile plasjes en beekjes naliet. Het tweetal zette zich in de zon en overlegde, wanneer zij de dorpen
zouden bezoeken. De Hoopvolle, die slecht geslapen had,
wekte op zekeren morgen zijn vriend met den blijden uitroep : „sta gauw op, de zwaluwen zijn er weer !"
„Is 't toch ?"
„Ja, waarachtig, ik hoor ze kwetteren !"
Zij stonden beiden voor de deur, en keken naar de kleine
lenteboden, die reeds hunne nesten aan het bouwen waren,
en wier tsjielpen luid door de lucht klonk.
„Nou zullen de leeuweriken d'r ook wel gauw zijn," zeide
de Hoopvolle, en haalde zijn oude, bestoven slagnet voor
den dag.
En de leeuweriken kwamen ook gauw, en de vrienden
spreidden hunne netten op het veld. Het was gemakkelijk
de diertjes te vangen, zooals ze daar op den vochtig-zwarten
grond vlijtig naar voedsel zochten. En je kreeg van vijf
tot tien kopeken per stuk.
Later kwamen de sleebessen aan de beurt, die de marktvrouwen graag kochten.
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Door zich elke gelegenheid ten nutte te maken, verdienden zij bijna iederen dag wat, al was 't ook niet veel.
Zij trokken voordeel uit aardbeien, champignons en verschillende grassoorten. Als de soldaten schijf waren wezen
schieten, zochten zij de verschoten kogels bij elkaar, en kregen
twaalf kopeken voor een pond.
Vol kommer sleepten zij zoo hun bestaan voort, zonder
ooit een gevoel van volkomen verzadiging te kennen.
Het was al in April, toen de knoppen der boomen begonnen te zwellen en het gras begon te sprieten.
Toen gingen de vrienden er samen weer op uit, rookten
en praatten samen.
„Je hoest nog al es tegenwoordig, he !" zeide de lamme
op waarschuwenden toon.
„Dat geeft niks. Als de zon warmer wordt, zal 't wel
overgaan."
„Licht wel. Maar 't zou toch beter zijn als je naar 't ziekenhuis ging."
,,Nee hoor. Als ik krepeeren moet, geeft 't me ook al niks
of ik dat doe."
„'t Is zoo."
Zoo gingen ze verder, in de lichte schaduw van magere
berkjes. Luid tsjielpend en kibbelend hipten de musschen
over den weg.
„'t Loopen begint me moeilijk te vallen," begon de Manke
na eenigen tijd gezwegen te hebben. „Ik heb zoo'n beklemming op m'n borst," zeide de Hoopvolle. „'t Ademen valt
me moeilijk in deze zware lucht."
Hij begon weder te hoesten. De Manke stond rookend
naast hem en keek hem aan. Het hoesten werd steeds heviger,

187

het gezicht van den Hoopvolle werd er paars van en hij
wreef zich hevig de borst.
„'t Heeft me leelijk aangepakt," zeide hij, toen de hoestbui
voorbij was.
Zij gingen verder, en de musschen vlogen voor hun op.
„Nou gaan we naar Mochina," zeide de Manke, wierp
zijn cigaret weg en spuwde op den grond. „Dan gaan we
door het bosch van Siwzow naar Kusuetschika. Van daar
marcheeren we over Marbowka weer naar huis."
„Dat zal tegen de dertig werst 1 ) aanloopen," meende de
Hoopvolle.
„Als 't maar wat inbrengt !"
Aan de linkerzijde van den weg lag een zwart, somber
bosch, waarin geen enkele groene twijg to ontdekken was.
Aan den rand graasde een mager paard, welks ribben als
de duigen van een vat uitbolden.
De kameraden bleven er lang naar staan kijken hoe het
paard het gras afweidde.
„'t Beest is 66k al mager as 'n hout !" zeide de Hoopvolle.
De Manke lokte echter het paard naar zich toe. Het dier
keek op, schudde dan ontkennend den kop, en ging weder
voort met grazen.
„'t Moet niks van je hebben," zeide de Hoopvolle.
„Denk je ook niet dat de Tartaren minstens zeven roebel
voor het beest zullen geven ?" vroeg de Manke nadenkend.
„Moet je denken. Die kunnen toch ook niks met zoo'n
hobbelpaard beginnen."
„Net of de huid niks waard is, he ?"
') Werst: Russische mijl.
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„Voor de huid krijg je van niemand zeven roebel, op z'n
hoogst drie."
„Och wat !"
„Waarachtig de knol heeft hoegenaamd geen huid, 't lijkt
meer op 'n lap !"
„Nou, wat krijgen we d'r altijd voor !"
Ja, da's vast."
De Manke keek naar zijn vriend op, en vroeg, terwijl hij
stil bleef staan : „Nou ?"
„'k Ben d'r op tegen," zeide de Hoopvolle, twijfelend.
„Och, loop heen !"
„De paardenhoeven zijn in den weeken grond duidelijk
to zien, en dan weten ze dadelijk waar het beest is heengebracht."
„Dan kunnen we 'm lets om z'n pooten wikkelen."
„Nou, voor mijn part !"
„K.om mee dan ! We zullen ons met den knol tot de avond
goed gevallen is, aan de beek verbergen, en dan brengen
we hem naar de Tartaren. Dat is niet ver, hoogstens drie
mijlen."
„Mij goed!".... zeide de Hoopvolle, „vooruit dan maar.
Als er maar niet . . . ."
„Och, wat zou d'r gebeuren ?"
Zij sloegen van den straatweg af, en gingen, terwijl ze
voortdurend omkeken, het bosch in. Het paard keek hen aan,
en ging voort met grazen.
Aan de beek was het duister en vochtig-koud , in de
avondstilte was niets anders verneembaar, dan het ruischen
van het water. Boomtakken, en wortels, die door het hooge
water losgerukt waren, hingen van de steile wanden der
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vallei af. Het bosch, dat tOch reeds somber was, leek in de
duisternis nog somberder. Overal heerschte de stilte van het
graf.
Langen tijd bleven de kameraden naast elkaar aan de
beek onder de pijnboomen zitten. Zij hadden een vuur aangelegd, om hunne verkleumde handen te verwarmen. Telkens
legden zij er dorre takken op, opdat het vuur niet zoude
uitgaan, en er geen rook zou ontstaan. Niet ver vandaar
was het paard aan een boom vastgebonden, met eenige oude
lompen om den kop gewikkeld.
De Hoopvolle hurkte op den grond, keek peinzend in de
vlammen en Hoot zijn lievelingsliedje. De Manke daarentegen
hield zich bezig met het vlechten van een teenen korf, en
zweeg, geheel verdiept in zijne bezigheid.
Het zachte ruischen van het water paste goed bij het
zwaarmoedige liedje van den Hoopvolle, bij dit eenige teeken
van leven in het geheele bosch. Telkens knapperden de brandende takjes en dan leek het of zij zuchtten.
„Nou zullen we wel haast op weg kunnen gaan?" vroeg
de Hoopvolle.
„'t Is nog te licht, wij moeten wachten, tot 't heelemaal
donker is," antwoordde de manke, en werkte vlijtig door.
De Hoopvolle slaakte een zucht en hoestte.
„Heb je 't koud ?" zeide de ander nadat beiden eenigen
tijd gezwegen hadden.
„Nee, maar ik verveel me."
„Waarom ?"
„Nou, over alles."
„Weet je," zeide de Hoopvolle, en wond zich hierbij erg
op, „ik moet nadenken ! Als ik, om maar es iets te noemen,
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die knol daar zie, denk ik d'r ineens weer aan, dat ik vroeger
op mijn boerderij ook twee paarden had. En ik had ze broodnoodig, want er was veel werk."
„Zoo, en wat heeft je al dat werken wel gegeven ?" vroeg
de Manke streng. „Zie je, ik heb er de pest an, dat je me
altijd en eeuwig 't zelfde armoe liedje voorzingt ! ]Vat helpt
dat nou?"
De Hoopvolle legde een paar takken op het vuur en keek
de omhoog stijgende vonken na, die de vochtige lucht weldra
geheel rood kleurden. Zijne oogen rolden somber in zijn
strakke gezicht heen en weer. Hij keek om zich heen en
sloeg toen lang en peinzend het paard gade. Het stond daar
met gebogen kop, als vastgenageld aan zijne plaats. Met de
oude lappen om den kop zag het er nog afschrikwekkender uit.
„Je moet 't leven zoo gemakkelijk mogelijk opnemen,"
zeide de Manke. „Als d'r weer een dag om is, zeg je : „ziezoo,
da's d'r weer een." As we wat te eten hebben, zijn we vroolijk, en hebben we niks, dan moeten we stenen tot we vanzelf ophouwen. Maar as je nou ook nog begint te lamenteeren, maak je 't nog erger ! Maar 't zal wel van je ziekte
komen."
„Licht wel," meende de Hoopvolle, , of zou ik te week
van hart zijn ?"
„Dat je weekhartig ben, komt 66k al van je ziekte," verklaarde de Manke.
Hij beet op een takje, wierp het toen de lucht in en ging
voort : „ik ken dat zoo niet, want ik ben gezond."
Het paard ging van den eenen poot op den anderen staan,
en een paar dorre takjes kraakten hierbij onder zijne hoeven,
en een aardklomp rolde met een luiden plons in het rustig
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daarheenvlietende water. Een paar vogels vlogen van hunne
nesten op, en fladderden angstig tjilpend langs de beek. De
Hoopvolle keek ze na en vroeg zacht : „Zijn dat zwaluwen ?
Maar wat zoeken die hier ? Die nestelen toch meestal tegen
de huizen ! 'k Denk eerder dat het kuifleeuwriken zijn."
Ja, of spreeuwen !"
„Nee, dat zou 'k niet gelooven, die zijn d'r nog niet. 't Zijn
beslist kuifleeuwriken."
„Wat komt 't er op an."
„Nee, 't is zoo," zeide de Hoopvolle met een diepen zucht.
De korf naderde onder de vaardige vingers van den Manke,
zijn voltooling. De bodem lag al klaar vO6r hem, en nu was
hij bezig de wanden te maken.
De Hoopvolle keek nu eens naar zijn vriend, dan weer
naar het paard, en daarna naar den donkeren nachthemel,
waaraan geen ster schitterde.
„De baas van het paard zal zijn beestje gauw missen, en
er overal naar gaan zoeken," merkte de Hoopvolle op en
rekte zich uit, terwijl hij in het vuur keek.
„Wat is dat nou weer !" zeide de Manke geergerd.
„Ik dacht aan iets van vroeger," zeide de Hoopvolle.
„En wat was dat?"
„Ik dacht er an, hoe ze mijn buurman Michael eens een
paard ontstolen. Nadat hij lang gezocht had, zag hij eindelijk
in, dat hij zijn beest nooit weer zou zien. Toen liet hij zich
op den grond vallen en huilde als een kind. Ik geloof, dat
hij bij 't vallen een been brak."
„Nou, en verder ?"
„Hij lag daar lang te huilen en te jammeren."
„En wat kan Ons dat schelen ?"
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Geintimideerd door den strengen toon van zijn kameraad,
kroop de Hoopvolle nog dichter bij het vuur en ging toen
voort: „daar dacht ik net zoo an. 'n Boer kan niet zonder
z'n paard!"
„Om Godswil," zeide de Manke met nadruk, en keek hierbij
den Hoopvolle ernstig aan, „hou op met je vervelende geschiedenissen. Die brengen ons geen cent in onzen zak ! Laat
je buurman met rust, wat gaat die vent ons an ?"
„Maar je moet toch medelijden hebben ! " antwoordde de
Hoopvolle schouderophalend.
„Met ons heeft ook niemand medelijden."
„Daar heb je gelijk in."
„Zie je ? En nou kunnen we gaan opstappen."
„G-auw ?"
a"
De Hoopvolle kroop nog dichter bij het vuur, pookte er
met zijn stok in, en wierp zijn kameraad, die weder in zijn
arbeid verdiept was, zijdelingsche blikken toe.
„Zouen we 't paard niet liever met rust laten ?" zeide hij
eindelijk op smeekenden toon.
„Zot !" gromde de Manke kleineerend.
„Maar denk toch es, dat we den knol vier mijlen ver
moeten meesjouwen ! Dat is toch wel wat bedenkelijk," zeide
de Hoopvolle. „En als de Tartaren hem niet van ons koopen,
wat moeten we dan met 'm beginnen ?"
„Laat mij daar maar voor zorgen."
„Nou, mij goed. 1k wil anders liever niks met het beestje
to maken hebben. Hij is akelig mager."
De Manke zweeg en werkte vlijtig verder.
„En wat krijgen we er bij slot van rekening nog voor?
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Zouen we niet liever onder bedekking van den nacht' naar
Dubenki gaan en zien of er daar wat voor ons te halen valt ?"
De Manke ergerde zich over de eentonige stem van den
Hoopvolle. Hij zeide niets, maar de op elkaar geperste lippen
en het knappen der takjes, die hij in zijn stille woede brak,
gaven blijk van zijne ergernis.
„'t Is nu ook weer de tijd van 't linnenbleeken."
Het paard snoof. In het avondlicht zag het er nog jammerlijker en afschrikwekkender uit. De Manke keek er naar
en spuwde toen van ergernis in het vuur.
„'t Zou best kunnen, dat er nou al eenden in de plassen
waren."
„Zul je nou eindelijk je mond es houwen, satanskind !"
riep de Manke woedend uit.
„Wees niet boos, Stephan ! ik vraag je vriendelijk den knol
te laten loopen !"
„Wat heb je vandaag toch gegeten ?"
„Niks !" antwoordde de Hoopvolle ternedergeslagen, en
geheel geintimideerd door den strengen toon van zijn vriend.
,,Voor mijn part kun je verrekken van den honger. 't Is
mij om 't even. "
Zwijgend keek de Hoopvolle tot hem op, terwijl de Manke
nijdig zijn arbeid voortzette.
Diep zuchtend wendde de Hoopvolle zich weder af.
„Waarachtig, 't is mij 't zelfde , je kunt doen en laten
wat je wilt, maar je zult 't nog es ondervinden , as je zoo
doorgaat, kan ik niet langer kameraad met je zijn. 't Is nou
genoeg, hoor.”
„Wat 'n rare vent ben je toch !”
„Best mogelijk !”
GORKI V.
I3

,
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De Hoopvolle bukte nog lager en hoestte. Toen zeide
hij kuchend : „ik ben er alleen maar hierom op tegen, omdat
de zaak me bedenkelijk lijkt."
„Ja, ja, dat weet ik nou al," zeide de Manke, zich nijdig
afwendend.
Hij wierp de saamgebonden twijgen over den schouder,
nam de half voltooide mand onder den arm en stond op.
De Hoopvolle volgde zijn voorbeeld, keek zijn vriend eens
aan, en ging toen langzaam naar het paard.
„Best beestje," zeide hij. „Ziezoo, nou ben je vrij !"
De Manke keek toe, wat hij bij het dier deed ; doch al
heel gauw begon 't hem te vervelen. Hij liep door en riep :
„nou, kom je nou of niet?"
„Ja, ja, ik kom al," antwoordde de Hoopvolle.
Zij baanden zich zwijgend een weg door het struikgewas
langs de beek ; het was nu stikdonker. Het paard liep achter
hen aan. Plotseling hoorden zij hoe het struikelde en naar
beneden in het water gleed.
„Zoo'n stom beest !" zeide de Hoopvolle, „om in 't water
te vallen !"
De Manke zweeg.
De doodelijke stilte werd door niets anders verbroken dan
door het breken der takken onder hunne voeten. Achter
hen gloorde nog het wegstervende vuur, als het oog van
een roofdier.
Ondertusschen was de maan opgekomen en wierp haar
licht op de beek en de boomen. Deze laatsten wierpen lange,
zwarte schaduwen, welke het bosch nog somberder maakten.
Als lange kaarsen lichtten de zilverblanke berkenstammen
tusschen de donkere eiken en het lagere kreupelhout.
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De vrienden liepen de beek langs. Het was een ongemakkelijke weg ; hij was glibberig van natheid, en op vele plaatsen
was hij zelfs met slijk bedekt. De ademhaling van den Hoopvoile kwam zwaar en rochelend ; hij liep in de schaduw van
den Manke voort.
Deze zeide : „daar loopen we nou en we weten niet eens
waar we terecht zullen kommen. Waar valt t'r nou wat te
halen ?"
De H oopvolle zuchtte en zeide niets.
„ Tegenwoordig, met die korte nachten, zal 't al weer dag
zijn, as we in 't dorp komen ! En hier loopen we nou te
slenteren als fijne meneeren die een wandelingetje doen."
„'t Wordt t'r niet beter op met me, jongen !" fluisterde de
Hoopvolle.
„Niet beter op ?" riep de Manke spottend, „je zult ook wel
weten ,hoe dat komt !"
„Ik kan haast Been asem meer krijgen. 't Zal van m'n
ziekte kommen.
„Och wat, 't komt natuurlijk van je domheid !"
De Manke bleef staan, knipte met de vingers naar zijn
vriend en herhaalde : „'t komt van je domheid, wat ik je zeg !"
De Hoopvolle liet het hoofd berouwvol hangen en ant-woordde : „je zult wel gelijk hebben ."
Hij wilde nog meer zeggen, doch begon z(5,5 erg te hoesten,
dat hij zich tegen een boom moest steunen. De Manke keek
hem strak in het ingevallen, sombere gezicht.
„je zult nog net zoo lang lawaai maken, tot 't heele bosch
op de been is," zei hij geergerd.
Eindelijk bedaarde het hoesten wat, en de Hoopvolle kon
weder adem halen.
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Toen zeide zijn vriend op gebiedenden toon : „gaat daar
zitten, eerst moet je wat bekommen."
En zij zetten zich neder op den glibberigen grond onder
de boomen.
Nadat de Manke zich een cigaret gerold en deze aangestoken had, zeide hij : „we zouen wel naar huffs kunnen gaan,
as d'r thuis maar wat te bikken viel !"
„Ja," gaf de ander toe.
De Manke keek hem van terzijde aan en ging toen voort:
„maar daar dat niet zoo is, zullen we wel verder moeten."
„Ja, d'r zal wel niet anders opzitten," zeide de Hoopvolle
zuchtend.
„Veel zal 't anders ook al niet uithalen, want we zijn al
'n paar heel groote stommelingen."
De schrille stem van den Manke deed den Hoopvolle pijn
en hij zuchtte.
„Ik verrek van den honger," ging de Manke voort.
Toen stond de Hoopvolle snel op.
„Waar wil je heen ?" vroeg de Manke.
„Kom mee !"
„Waarheen ?"
„Ga maar mee !"
„Nou," zeide de Manke, terwijl hij eveneens opstond, „veel
zal 't anders ook al niet uithalen."
„Baat 't niet, dan schaadt 't 66k niet, we moeten 't maar
nemen, zooas 't is," antwoordde de Hoopvolle, terwijl de
armen hem slap langs de zijden neervielen.
„Kijk es, nou heeft ie ineens fut gekregen !"
„Ja, wat moet ik dan, as jij ook altijd en eeuwig loopt
te lamenteeren !"
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„Maar je hebt ook verschrikkelijk stom gedaan !"
„Hoe zoo dan ?"
„Waarom dee je dat nou?"
„Ik had medelijden."
„Met wie ?"
„Met z'n baas."
„Z'n baas ? weekhartige uil die je bent ! Wat kan je z'n
baas schelen. As ie je te pakken krijgt, dan steekt ie je an
't mes as 'n beest. Dan kun je 'm zeggen hoe weekhartig
je was. Met al je goedigheid slaat ie je dan nog lam. Hij
zal je martelen tot je God bidt om een spoedig einde ! Bah !"
De Manke was buiten zich zelf van woede. Zijn schrille
spottende stem klonk door het bosch en het kraken der takken
klonk als eene bevestiging zijner woorden.
De Hoopvolle, die zich beschaamd voelde door deze verwijten, liep met gebogen hoofd en knikkende knieen achter
zijn vriend aan.
„Wacht es even," zeide hij opeens, „ik moet even wat
uitrusten. Dan laat je mij alleen gaan in 't eerste 't beste
dorp waar we ankommen, en ik gap wat ik maar te pakken
kan krijgen. Maar dan ga je ook mee naar huis, ik kart
niet meer !"
Hij zeide dit op fluisterenden toon , zijn adem hokte en
rochelde in zijn keel. De manke keek hem angstig aan, en
liep toen zwijgend verder.
„Zeg," zeide de Hoopvolle eindelijk, en liet zich op den
grond vallen, „je moet maar alleen gaan, ik zal hier wachten,
ik kan niet meer. 't Is of 'k lood in m'n leden heb, en ik
ben zoo zwaar in 't hoofd."
„Och wat ! en dat zoo ineens !" zeide de Manke boos.
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„Kun je werkelijk niet verder ?"
,,Nee, beslist niet !"
„Nou, 't is wat moois, hoor ! Bah !"
„Ik ben Op!"
„Dat verwondert me niks ! We zijn van vanmorgen vroeg
op de been en hebben nog niks gegeten."
„Nee, ik weet 't te goed, dat 't met me op 'n end loopt.
Zie je dan niet, dat 't bloed me uit m'n mond vloeit."
Dit zeggende, stak de Hoopvolle den Manke, zijn met bloed
besmeerde hand toe. Toen zeide de Manke, bijna fluisterend :
„wat is er noii?"
„Je moet maar alleen gaan, ik blijf hier, misschien dat
't overgaat."
,Maar waar kan ik heengaan ? Zal ik de boeren in het
dorp gaan zeggen, dat er hier een ernstige zieke ligt?"
„Dat gaat niet, ze zouen je maar slaan."
„Dat is zoo, je doet 't beste je op 'n afstand van die lui
te houen."
De Hoopvolle begon weder te hoesten met ver achterover
gebogen hoofd, en spuwde bloed uit.
,KOrnt t'r nog bloed ?" vroeg de Manke, die naast den
zieke stond en om zich heen keek.
,Ja, 'n hoop," antwoordde de Hoopvolle heel zacht, en
hoestte weder.
Nijdig ging de manke voort: „kunnen we dan niemand
om hulp gaan vragen?"
„Ik zou niet weten wie."
„Kun je nou misschien verder gaan ?"
,Geen denken an."
De Manke knielde bij het hoofd van zijn kameraad, en
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keek hem aan. Zijn adem kwam zwaar en onregelmatig.
De oogen puilden uit en de lippen lagen dicht op de tanden
gedrukt. Uit den linker mondhoek vloeide bloed.
„Nog altijd bloed ?"
Het gelaat van den zieke beefde.
„Ja, 't is nog niet opgehouwen."
Zwijgend knikte de Manke met het hoofd.
De eene wand der vallei, die door het hooge water overstroomd was, was met een dikken laag zwarte glanzende
aarde bedekt. En hierop wierpen de boomen, die door den
wind heen en weer gewiegeld werden, sombere schaduwen.
De andere valleiwand was met dicht kreupelhout begroeid,
welks eentonige donkere kleur slechts door de helgeel lichtende stammen der pijnboomen onderbroken werd. Tallooze
raven huisden hierin.
„Wees maar niet bang, 't zal wel overgaan. Geloof me,
je hoeft niet bang to zijn !"
„Heere Jezus !" steunde de Hoopvolle.
„Houd moed, 't zal wel niet zoo erg zijn," troostte de
Manke en boog zich over zijn vriend heen.
Deze hoestte weder. Uit zijn borst kwamen smartelijke
kianken. Hij kuchte, alsof hij hard geloopen had. Langen
tijd bleef hij zoo liggen.
„Wees niet boos op me, Stephan , om dat paard, vergeef
't me, jongen !"
„Nee, ik mocht jou wel om vergeving vragen," zeide de
Manke,Och, och, wat moet ik beginnen !"
„God sta je bij !"
Kreunend zweeg hij, er volgde een hol gerochel, een trilling
en de ledematen rekten zich uit.
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De Manke wendde zijne oogen niet van hem af. Die enkele
minuten schenen zich tot een eeuwigheid to rekken. Nog
eenmaal richtte de Hoopvolle het hoofd op, doch het zonk
zwaar weder terug.
„Wat wil je, kameraad ?" vroeg de Manke, en boog zich
nog meer over zijn vriend heen. Hij kreeg geen antwoord,
de Hoopvolle bleef stom en bewegingloos liggen. Nog eenigen tijd bleef de Manke geknield naast hem, en toen
stond hij op, nam de muts af, kruiste zich en ging toen verder.
Zijn gezicht droeg een sombere uitdrukking, warrig omlijstte
de baard zijne lippen. Hij zette de voeten zoo zwaar neer
onder het gaan alsof hij de aarde wilde straffen.
De morgenschemering brak aan. Een grauwe, sombere
hemel strekte zich boven de aarde. In de vallei was alles
stil. Alleen het water zong zijn oude lied.
Plotseling hoorde de Manke een geluid : een aardklomp
rolde in de beek. Met dof gekrijsch en luiden vleugelslag
fladderde een opgeschrikte raaf op. Het lied van een leeuwerik
steeg ten hemel. De zware vochtige lucht van het dal deed
deze geluiden dra wegsterven.

EEN HERFSTNACHT.

Op een mijner herfst-zwerftochten be yond ik mij eens in
een hoogst pijnlijke, onaangenaame positie ; ik kwam in een
stag, waarin ik geen levende ziel kende en ik had geen
onderkomen, en evenmin een kopeke in den zak.
Ik verkocht alles, wat me van mijne kleederen overtollig
leek, en toen begaf ik mij naar de zoogenaamde haven, de
losplaats der schepen, waar het in het gunstig-e jaargetijde
steeds zeer bedrijvig is. Tegen het einde van October echter,
(de tijd waarin mijn avontuur plaats greep) was het er verlaten en stil. Ik begon vlijtig het losse, natte zand om te
woelen in de hoop, ergens iets eetbaars te ontdekken, doch
tevergeefs. Terwijl ik daar zoo geheel alleen tusschen de
leege wagenloodsen en groote kisten omdwaalde, dacht ik
eraan, welk een heerlijk gevoel het wel moest zijn, eens te
eten tot je genoeg had.
Bij onze huidige, zoo verfijnde beschaving, is het veel
gemakkelijker de behoeften der ziel dan die van het lichaam
te bevredigen. Als je zoo door de stad loopt, zie je huizen
die van buiten volmaakt, en van binnen waarschijnlijk niet
minder mooi zijn. Maar je kunt je slecht met allerlei mooie
ideeen over architectuur, hygiene en dergelijke fraaie en
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nuttige dingen voêden ! Je ontmoet lieden die goede en warme
kleeren dragen — beleefd gaan ze voor je uit den weg, en
geven hiermede op tactvolle wijze te kennen, dat zij het
bestaan van een zoo erbarmelijk wezen als jij, liever over
het hoofd zien. Ja werkelijk, de ziel van een hongerlijdenden
mensch vindt veeleer doelmatige voeding dan die van een
verzadigd mensch — ik weet niet of men uit dezen zin wel
een gunstige gevolgtrekking voor de verzadigden maken kan !
Het begon te schemeren, het regende zacht, en er blies
een scherpe noordenwind. Hij voer in de hone kisten en
schuren ; hij drong door de reten der met tochtige ramen
voorziene kroegjes; hij woelde in den stroom, totdat de golven
zich hoog verhieven, en tegen den oever uiteensloegen, terwij1
hunne witte schuimkoppen uiteenspatten, en dan snel in de
richting der zee wegstroomden, en hierbij elkaar steeds trachtten te achterhalen.
Bemerkte de rivier wellicht, dat de winter in aantocht was,
dat de noordenwind haar reeds dezen nacht in ijs-ketenen
wilde slaan, en trachtte zij misschien nog deze ketenen te
ontloopen ? Uit een grauwen, loodkleurigen hemel daalde
ononderbroken een fijne motregen, welks uiterst-kleine droppeltjes nauwelijks zichtbaar waren voor het oog. Twee uitgemergelde, door de rivier afgeknabbelde weiden voltooiden
dit sombere stilleven, welks harmonie door een met de kiel
naar boven gekeerde boot niet verstoord werd. Deze omgekantelde boot met haar bodem met gaten en de oude door
den storm ontbladerde, gegeeselde boomen op de weide, alles
zag er al even grauw en troosteloos uit ; het was alsof de
hemel niet kon ophouden, over dit beeld van verwoesting
tranen te storten. Doodsch en treurig was alles, zoover men

203

zien kon, alsof de dood zijn koude hand er op gelegd had,
mij alleen verschoonend, doch toch ook reeds op mij loerend.
Ik telde toen achttien jaar. 'n Heele mooie leeftijd !
Ik dwaalde over de natte, koude opslagplaats en Hoot nu
en dan maar eens wat om koude en honger te bezweren.
Bij mijn vergeefsch zoeken naar het een of ander voedingsmiddel, kwam ik om den hoek van een hooge, groote kist,
en zag plotseling op den grond een neerhurkende vrouwengestalte, welker door den regen doorweekte kleeren vastplakten
aan de gekromde ledematen. Ik bleef staan, om te zien wat
zij daar deed. Weldra bemerkte ik, dat hare handen een gat
in het zand groeven, waarin een kist zichtbaar werd.
„Wat doe je daar ?" vroeg ik en hurkte naast haar neer.
Met een onderdrukten kreet sprong zij op. Met wijdgeopende grijze oogen, waaruit angst sprak, stond zij daar en
staarde mij aan, en ik zag dat zij een jong meisje, van ongeveer mijn ouderdom, en dat zij heel knap was. Helaas
bemerkte ik in haar mooie gezichtje drie groote, blauwe vlekken. Niettegenstaande de symmetrie dezer vlekken — onder
elk harer oogen be yond er zich een van gelijke grootte als
de andere, terwijl de derde en grootste juist boven den neus
op het voorhoofd troonde — ontsierden zij het gezicht zeer.
Deze regelmatigheid duidde op een zeer vaardigen schepper
der vlekken, die het in het versieren van menschelijke gezichten tot groote volmaaktheid gebracht had.
Langzamerhand week de angst uit het gelaat van het meisje.
Zij wreef het zand van hare handen, trok haar bonten hoofddoek
recht en zeide, terwijl zij van slapte dreigde ineen te zakken :
„heb jij ook zoo'n honger? Help me dan graven; mijn armen
doen pijn. Daarin" -- zij maakte met het hoofd een gebaar
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naar de kist — „zit zeker iets eetbaars, brood, misschien zelfs
wel worst.'
IJverig begon ik te graven. Zij stond toe te kijken ; toen
zij echter een beetje op haar verhaal gekomen was, begon
zij, terwijl zij naast mij neerknielde, eveneens weder te graven.
Geen van beiden spraken wij een woord. Heel wat verstandige lieden beweren, dat men, in welken toestand men ook
verkeert, denken moet aan het strafwetboek, aan de moraal,
aan algemeen geldige regelen over eigendom, enz. enz. Ik
herinner mij niet, of ik op dat oogenblik aan deze dingen
dacht, maar wel geloof ik, — ik wil in mijn vertelling de
waarheid zooveel mogelijk gestand doen — dat het graven
mij zoo geheel in beslag nam, dat ik geen tijd had aan iets
anders dan aan den inhoud der kist te denken.
De nacht brak aan. Steeds dichter werd de duisternis die
ons zwaar en koud omringde. Het ruischen van het water
leek nu holler te klinken dan tevoren, de regendruppels
lekten luider op de deksels der kisten. Uit de verte hoorde
men reeds een nachtwacht met zijn ratel klepperen.
„Is er 'n bodem in ?" fluisterde mijne gezellin.
Daar ik niet wist wat zij bedoelde, zweeg ik.
„Zeg, zit er een bodem in ? Als er een bodem inzit, is al
onze moeite tevergeefs. Zoo meteen stooten we nog op dikke
planken, en daar ben je zoo nog niet mee klaar. Trek er
liever 't slot af, dat lijkt me niet erg sterk."
Vrouwen denken niet dikwijls aan iets practisch doch
hieruit kan men zien, dat dit toch dikwijls wel het geval is.
Ik weet me dergelijke goede invallen dankbaar ten nutte
te maken.
Ik zocht naar het slot, trok er uit alle macht aan en rukte

205

het eraf. Het meisje maakte zich dun als een slang en glipte
in het zich vertoonende vierhoekige gat.
Uit de kist klonk het een oogenblik later, „dat heb je goed
gedaan !"
De geringste waardeering uit een vrouwenmond is mij nu
meer waard, als den geheelen grooten lofzang van een man,
al kon hij ook redeneeren als al de groote redenaars der
oude en nieuwe wereld te zamen. In dien nacht echter liet
haar lofspraak mij volkomen koud, en zonder er acht op te
slaan, vroeg ik in spanning : „wat zit erin ?"
Op egalen toon noemde zij op, wat zij in de kist gevonden
had ; een mand met flesschen, leege zakken, een parasol en
een emmer.
Bij dit alles was niks eetbaars. Mijn levendige hoop begon te verflauwen.
„Ha, nou komt 't."
„Wat ?"
„Brood — een heel brood — jammer dat 't doorweekt is.
Hier, pak aan !"
Met deze woorden vloog het brood uit het gat, en een
oogenblik later verscheen het moedige meisje. Ik had reeds
een homp brood tusschen de tanden en verwerkte dit hongerig.
„Geef mij ook wat. En dan zullen we gauw maken dat
we wegkommen. Waar kunnen we heengaan ?"
Radeloos trachtte zij het duister naar alle zijden met de
oogen te doorboren. Alles droop van het vocht, het was
donker — de golven klotsten.
„Ik heb daarginds een omgekantelde,boot zien liggen, misschien kunnen we daar inkruipen !"
„Dat zal gaan I"
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Wij begaven ons . op weg ; onder het gaan braken wij
stukjes van het gevonden brood af en aten deze op. Het
begon nu harder te regenen, het water bruiste, in de verte
klonk een luid gefluit — het was mij alsof een reiger zijn
spottenden roep liet hooren over al het bestaande, en vooral
over den kouden avond en ons beiden die in dit alles een
hoofdrol speelden. Het hart kromp mij ineen bij dezen roep,
doch evenals mijne gezellin, die aan mijne linkerzijde voortliep, ging ik voort het brood gulzig in den mond te stoppen.
„Hoe heet je ?" vroeg ik eindelijk, om een gesprek te
beginnen.
„Natascha !" antwoordde zij, met de lippen smakkend.
Ik keek haar eens aan. Opnieuw kromp mij het hart ineen;
ik wendde deu, blik af en staarde weder in de duisternis,
waaruit mij met spotachtig, niet te beschrijven gebaar mijn
noodlot scheen toe te lachen.
Voortdurend kletterde de regen op de planken der boot ;
het eentonige geruisch maalde mij droevige beelden voor den
geest, de storm blies door de reten in den bodem. De golven
klotsten tegen de oevers, en regen, storm en golven brachten
te zamen zulke melancholische klanken voort, alsof zij lets
bijzonder treurigs en hopeloos te zeggen hadden, dat hun
reeds lang verveelde en waarover zij liever gezwegen, en
toch altijd maar weer aan van moesten vertellen. Het kletteren van den regen vermengde zich met het klotsen der
golven. Het leek alsof er over de oude boot een gekerm
heentoog, een diepe, langgerekte zucht die door moeder aarde
geslaakt werd, omdat de onophoudelijke wisseling tusschen
den warmen, lichten zomer en de koude, regenachtige herfst
haar tot walgens toe verveelde. En als begeleiding voer de
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storm over den verlaten oever en de schuimende golven,
en zong weemoedige melodieen.
Onze schuilplaats onder de omgekantelde boot, was niet
bijzonder behagelijk ; er was weinig ruimte, het was er vochtig,
en door de gaten in den bodem hadden wind en regen vrijen
toegang. Wij zaten daar zonder iets te zeggen en bevend
van de kou. 1k herinner mij, dat ik erg moe was. Natascha
zat met den rug tegen den wand geleund en de handen one
de knieen gevouwen, en steunde het hoofd hierop. Zoo zat
zij als een klein bundeltje ineengedoken en keek star voor
zich uit naar het water. Hare oogen keken onnatuurlijk groot
uit haar bleeke gezichtje en boven de donkere vlekken. Zij
bleef bewegenloos zitten en deze starheid, zoowel als het
drukkende zwijgen wekten in mij een zekeren angst voor
mijne gezellin. 1k had het tevoren begonnen gesprek gaarne
weer opgevat, doch kon geen aanknoopingspunt vinden.
Eindelijk begon zij zelf.
„Wat 'n ellendig bestaan !" Deze woorden kwamen uit het
diepst harer ziel en op elk woord legde zij een bijzonderen
nadruk. Doch er lag geen klacht in , daarvoor was haar toon
te overschillig. Het was niets anders dan de hardop gedachte
slotsom eener geheele gedachtengang, een slotsom, die ik
niet kon weerspreken, zonder mijne overtuiging te kort te
doen. Daarom zeide ik niets. Doch ook zij zeide niets meer,
en lette verder niet op mij.
,,Je kunt zelfs niet sterven," ging het meisje na eenigen
tijd zacht en peinzend voort. Ook hierin lag geen klacht.
Men kon zien, dat zij over het raadsel des levens had nagedacht, en het hare in het bijzonder goed had bekeken en
tot de slotsom gekomen was, dat men de wreedheid van
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het leven niet anders kon ontloopen dan door den dood.
De scherpte der gevolgtrekkingen maakte een diepen indruk
op mij, ik moest iets zeggen, als ik niet wilde begonnen te
huilen. Doch welk een schande zou dit voor mij geweest
zijn, daar het meisje zelf geen tranen stortte. Daarom knoopte
ik een gesprek aan.
„ Wie heeft je geslagen," vroeg ik, want er viel mij niets
beters of tactvollers in.
„Dat heeft Paschka gedaan !" zeide zij gelaten.
„Wie is Paschka ?"
„Mijn lief — hij is bakker."
„Doet hij dat vaak ?"
„Hij slaat me altijd als ie dronken is — en dat is hij
heel vaak."
En plotseling kwam zij dichter bij mij zitten en vertelde
van zichzelve, van Paschka en van hunne wederzijdsche verhouding. Zij was een „meisje van pleizier," en haar liefste
was een bakker met een rooden baard, en die goed harmonica kon spelen. Hij bezocht haar dikwijls in de „stille knijp,"
en zij mocht hem graag lijden omdat hij altijd opgeruimd
was, en zich fatsoenlijk kleedde. Zijn pak had vijf roebel
gekost, en hij droeg puntschoenen. Daarom was hij in haar
smaak gevallen, en zij gaf hem haar geld. Van het oogenblik af, dat zij hiermede begonnen was, had zij hem elke
grosche moeten geven, die andere bezoekers haar gaven om
lintjes en strikjes voor te koopen , doch hij verdronk het
geld en sloeg haar daarna. En dat zou nog zoo erg niet
zijn, als zij maar niet had moeten aanzien hoe hij bij andere
meisjes mooi weer speelde.
„En denk je dat ik daar geen verdriet van heb ? Ik ben
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net zoo goed als de anderen. En de doodvreter bespot me
nog op den koop toe. Toen de waardin mij gisteren permissie
gaf om uit te gaan, vond ik Dunka beschonken op zijn kamer.
Toen zei ik : doodvreter, lamstraal ! En toen sloeg hij me.
Hij heeft me getrapt, en me op alle mogelijke manieren gemarteld. En dat zou nog te dragen zijn. Maar hij heeft m'n
kleeren toegetakeld. En wat nu te beginnen. Z66 durf ik de
waardin niet onder de oogen te komen. Alles gescheurd,
rok en blouse — 't was nog zoo goed als nieuw en heeft
beslist een heel beetje gekost ! Ook mijn hoofddoek heeft
hij stukgescheurd. Goeie God ! Wat moet ik beginnen ?" riep
zij plotseling luid en angstig uit.
De wind werd steeds sterker en snerpender. Weder klapperden mijn tanden hoorbaar. Ook zij hurkte zoo laag mogelijk neer en kroop steeds dichter bij mij, totdat ik haar oogen
in de duisternis zag schitteren.
Jullie mannen bent allemaal loeders ! 'k Wou dat ik jullie
allemaal onder mijn voeten kon vertrappen en je tot bloed
slaan ! En as ik er een zoo toegetakeld had, dat ie op krepeeren
stond, dan kon ie voor mijn part doodgaan ; 'k zou 'm nog
in zijn gezicht spuwen, en waarachtig niet om 'm treuren.
jullie plaagt ons, en als een van ons de zwakheid heeft, zich
aan jullie over te geven, dan is ze ongelukkig. Dan vertrappen jullie ze onder jullie voeten. Schooiers!"
Zoo schold ze nog geruimen tijd verder. Doch ik geloof
niet, dat ze 't zoo erg meende ; er lag toorn noch verachting
tegen deze „schooiers" in haar stem.
Haar intonatie en hare woorden wederspraken elkaar, want
zij zeide alles op erg kalmen, hartstochtloozen toon.
Maar toch maakte het op mij een diepen indruk, en roerde
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mij dieper dan de meest overtuigende, „weltschmerz"-achtige
woorden en schrifturen, die mij tot nu toe ooit in de ooren
geklonken hebben of onder de oogen gekomen zijn, of nog
komen zullen. Dat komt omdat de doodsstrijd van een stervende veel echter en derhalve veel indrukwekkender is dan
de nauwkeurigste en voortreffelijkste beschrijvingen van den
dood.
1k had ''t hard te verantwoorden, minder nog door de
woorden mijner gezellin dan wel door de koude.
Plotseling voelde ik hoe twee kleine, koude handen mij
betastten ; de eene voelde aan mijn hals, en de andere streelde
mijn gezicht, en een zachte bezorgde, teedere stem vroeg :
„wat scheelt je ?"
1k dacht, dat deze woorden van iemand anders dan Natascha
moesten komen ; want daareven had zij nog alle mannen
verwenscht, en daarna den wensch uitgedrukt ze allemaal
te kunnen vermoorden. Doch zij zeide nogmaals op levendigen
toon : „Wat scheelt je? Heb je 't zoo koud ? Heb je nou
van z'n leven ! Dat zit daar maar en zegt niks ! Waarom
zeg je 't niet als je het zoo koud hebt ? Kom, ga op den
grond liggen, languit, ik ga ook liggen — zoo ! En sla nou
je arm om mij heen — nog vaster ! Nou zul je wel gauw
warm worden. Straks gaan we met de ruggen tegen mekaar
zitten. Zoo zullen we den nacht wel doorkomen. — Wat heb
je dan toch gedaan ? Heb je gedronken ? Ben je ergens weggejaagd?"
Zij begon mij te troosten en moed in te spreken.
Vloek over mij ! Driewerf vloek ! Welk een boon was deze
positie voor mij ! Luistert slechts ! Juist in dien tijd lag het
wel en wee der menschheid mij zeer na aan het hart : sociale
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en politieke hervorming was mijn wachtwoord, met ijver las
ik vele ongemeen verstandige boeken welker wijsheid den
schrijvers eveneens te hoog ging. Mijn hoogste streven was,
mij tot een sterke, het sociale vraagstuk krachtig aanpakkende persoonlijkheid te vormen. Ja, ik verkeerde zelfs in
den waan mijn doel reeds ten deele bereikt te hebben, want
in mijn eigen opinie was ik hierin al tot klaarheid gekomen,
dat mij, evengoed als Wien dan ook, een menschwaardig
bestaan toekwam, dat ik voor de menschheid absoluut onmisbaar en door haar uitverkoren was, een beroemdheid te
worden, wiens roep nog in later eeuwen zoude voortleven.
En hier lag ik nu en liet mij door het lichaam van een gevallen meisje verwarmen, door een ellendige, gepijnigde vrouw
zonder tehuis, voor wie het leven ruimte noch middelen van
bestaan had. Het zou niet in mij opgekomen zijn haar eerst
te helpen, als zij mij niet eerst bijgestaan had, en al had ik
dit willen doen, zou ik toch niet geweten hebben hoe.
1k was toen in de vaste meening, in een zwaren slaap gedompeld te liggen en door een boozen droom gekweld te worden.
Doch lang duurde deze akelige waan niet, want ijskoud
druppelden regendruppels op mij neder en het meisje hield
mij vast omklemd. Hoewel haar warme adem weliswaar
eenigszins met een lucht van jenever bezwangerd was, streelde
deze mij toch aangenaam Tangs het gelaat. Met hevige stooten
voer de wind om onze boot, de golven ruischten ; wij lagen
dicht tegen elkaar aan en nog bibberden wij van de koude.
Neen, het was alles werkelijkheid, doch ik geloof dat nooit
iemand zulk een zwaren, boozen droom gehad heeft.
Natascha troostte mij voortdurend zoo vriendelijk en vol
liefde, als slechts eene vrouw kan troosten.
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En haar liefderijke woorden verwarmden mijn gansche hart,
waarin de ijskorst door hun invloed begon te smelten.
Tranen welden uit mijne oogen, en zij wieschen al de
boosheid, bitterheid, dwaasheid, en al het vuil weg, dat in
mijn borst lag opgehoopt. Het meisje troostte mij opnieuw.
„Toe jongen, huil nu niet meer ! God zal wel uitkomst geven,
zoodat alles in orde komt, je zult wel weer gauw een baantje
vinden."
Dit zeggende, kuste zij mij vurig en lang.
Dit waren mijne eerste kussen van vrouwenlippen en het
bleken tevens de beste te zijn, want alle kussen die ik later
van anderen ontving, kwamen mij duur te staan.
,,Kom nou, wees nou maar stil ! 1k zal morgen wel wat
voor je zoeken als je geen onderkommen hebt !" hoorde ik
als in een droom naast mij fluisteren. Den geheelen nacht
lagen wij dicht tegen elkaar aan. Toen de morgenschememering aanbrak, verlieten wij onze schuilplaats en keerden
naar de stad terug. Wij zeiden elkaar hartelijk vaarwel en
hebben elkaar nooit wedergezien, hoewel ik zes maanden de
stad doorzocht naar het lieve meisje, met wie ik den, in dit
verhaal beschreven, stormachtigen herfstnacht doorleefde. Zoo
zij dood is — en het is te hopen dat zij dit is — dat zij
dan in vrede ruste ! Zoo zij nog in leven is, dat haar ziel
dan eveneens vrede vinde ! Moge zij zich haar zonde nooit
bewust worden, want dit bewustzijn zou haar slechts zwaar
en vruchteloos leed veroorzaken.

DE POGROME 1)

Wat ik nu verhalen ga, gebeurde ongeveer vijftien jaar
geleden in een der steden aan de oevers van den Wolga.
Op een warmen Junidag was ik sedert den morgen aan
den oever der rivier bezig een boot te teren; het liep reeds
tegen het etensuur, toen er plotseling ergens in de voorstad,
een diep en dreigend geluid weerklonk, dat geleek op het
loeien van woedende, uitgehongerde stieren. Daar ik hongerig
begon te worden, wilde ik mijn werk zoo spoedig mogelijk
afmaken, en in het eerst lette ik dus hoegenaamd niet verder
op het verwijderde gedruisch dat echter van minuut tot minuut
sterker werd, evenals de rook, die in het begin opstijgt boven
een brandend huis.
In de voorstad verspreidde zich een dikke stofwolk in de
heete lucht. Ik keek dien kant uit, en het was alsof ik de
atmosfeer zwanger zag worden van allerlei klanken die met
het stof, dat steeds dikker werd, omhoog stegen. De geluiden waren zeer scherp en duidelijk van elkaar te onderschei-

1) De Jodenmoorden te Kichineff hebben zelfs in den vreemde dit vreeselijke
Russische woord, waarvoor wij geen equivalent in het Hollandsch behoeven te
zoeken, populair gemaakt: pogrome (antisemitische troebelen.)
(Noot v. d. vert.)
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den, de lucht trilde ervan, en mijn hart bonsde van het
voorvoelen eener groote ramp . . . .
Ik liet mijn werk in den steek, en klom tegen den zandigen
oever op : ik zag menschen hunne woningen uitstormen, en
in groote haast de straat afloopen, in de richting der voorstad.
Kinderen en honden liepen mede, verschrikte duiven beschreven kringen boven hunne hoofden, en hoenders zochten
tusschen al die gaande beenen een goed heenkomen. Meegesleept door deze algemeene opwinding begon ik eveneens
mee to loopen.
,Ze zijn aan 't bakkeleien in de Ekateriniskaia-straat riep
iemand.
Voor de menigte uit, reed een vrachtrijder, die zijn paard
aanzette met rukken aan de teugels en het zoo hard het maar
loopen wilde, door de ongeplaveide straat dreef, en luidkeels
riep : „ze vermoorden de onzen !" . . . .
Ik bleef in een doodloopend straatje staan.
De verstopping in dit straatje was zoo erg, dat het op een
zak graan geleek die leeggestort wordt. In de verte klonken
de krijschende kreten en het gelawaai, de ruiten rinkelden,
en er weerklonken dreunende slagen. Men hoorde iets kraken
en daarna een val ; de geluiden vloeiden in snelle opeenvolging ineen, evenals de wolken in den herfst.
„Ze vermoorden de Joden !" zeide een poppig, spraakzaam
oud mannetje, met voldoening.
Hij wreef zich snel de kleine, uitgedroogde handjes, en
voegde erbij :
" coed zoo !"
Ik liep op het lawaai toe, gehoorzimend aan de noodlottige en opwindende attractie ervan. En ik was de eenige
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niet. Dit vreeselijke tumult betooverde de geheele menigte
en verzwolg haar alsof het drijfzand was. De gezichten om
mij been drukten hevige en domme woede uit ; er schitterde
een boosaardige glans in de oogen en deze geheele menigte
snelde voorwaarts, in een dichten drom, gereed om de palissaden en muren die hun in den weg stonden omver te rukken.
Al deze menschen — zouden zonder de minste aarzeling
degenen die voor hen uit liepen onder den voet loopen, om
over hunne lichamen verder te snellen en hen te vertrappen.
1k drong door tot op de plaats van een huis in het doodloopende straatje ; ik sprong over de omheining en kwam
op een daarnaastliggende plaats terecht en — door nog een,
twee maal dezelfde manoeuvre te herhalen, be yond ik mij
opnieuw temidden eener groote menigte. Het was of de grond
dreunde onder de schreden dezer bruisende vloedgolf van
menschen, die het kleine binnenhofje vulde van een groot
steenen huis.
Met opgeheven hoofd, gedroegen deze menschen zich als
bezetenen ; hunne gezichten waren verhit en hunne tanden
schitterden in hunne open monden. Zij schudden de vuisten
en drongen elkaar op, klommen op de daken der loodsen,
vielen eraf en klommen er weder op. En niettegenstaande
de verscheidenheid van gebaren van elk individu, hadden
zij alien iets gemeen : het waren de afzonderlijke ledematen
van een reuzen-lichaam, dat door een enkele en zelfde kracht
gedreven werd.
Uit de hoogte op deze deinende menigte neerziend, waarvan alien door denzelfden haat bezield waren, hield een magere,
lange Jood zich staande boven op het dak van het huis bij
den schoorsteen. Hij rukte de baksteenen er een voor een
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uit, en wierp ze naar beneden met doordringende kreten
als van een zeemeeuw. Zijn lange witte baard beefde op zijn
borst en zijn witte broek was met roode vlekken bedekt.
Verwenschingen stegen tot hem op.
„Haal 'em naar beneden !"
„Geef es 'n geweer ! Gooi 'm met steenen !"
„Laten we op 't dak klimmen."
Voor de vensters van het huis gingen telkens de donkere
silhouetten der mannen af en aan, die — na de ruiten ingeslagen te hebben — allerlei voorwerpen naar buiten wierpen.
Rinkelend braken er nog meer vensterruiten. Een jongen
met een glad gezicht en kroeshaar, kwam naar een open
venster, liet een spiegel naar beneden vallen, en riep :
„He, daar ! Anpakke maar !"
De spiegel vloog door de lucht, en weerkaatste het zonlicht.
De man boog zich voorover en volgde hem met de oogen.
Zijn breed gezicht leek peinzend en ernstig, doch geenszins
haatdragend.
Een boer met een zwarten baard vertoonde zich aan een
ander venster, terwijl hij een edredon in de hand hield. Hij trok
er de hoes af en de veeren daalden neer in een vlokkige wolk.
„'t Sneeuwt! Kijk es! Pas maar op, jullie neuzen zullen
nog bevriezen !" riep de boer uit, terwijl hij het witte dons
op de hoofden der menigte zag neerdalen.
Onderwijl schreeuwde men van de plaats heesch :
„Geef ze hierheen ! Hij heeft het jonge jodengebroed in
hun nest gevonden !"
„Slaat ze met den kop tegen den muur !"
„Hei daar, ouwe Judas ! kom es naar beneden, ze hebben
je jongen te pakken !"
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„Kom naar beneden, of we brengen je kinders om zeep !"
De doordringende kreet van een kind verscheurde de lucht
— een afgrijselijke kreet, die boven het verwarde rumoer
der menigte uitklonk als het flitsen van een bliksemstraal
in de lucht. Het lawaai verstomde een oogenblik.
Iemand riep : „Laat ze loopen. Geen kinderen aanraken !
Aileen de volwassenen moeten we hebben !"
De stem van het kind weerklonk opnieuw. Hoewel deze
stem zwak was, klonk ze toch doordringend, deed u het hart
ineenkrimpen en verscheurde de ooren nog meer dan al het
gejouw.
„Ah, die duivel!" brulde iemand woedend, alle geluid om
zich heen overstemmend.
„Kwam 't op je hoofd neer ?"
„Hij heeft m'n beenen gebroken . . . ."
„Nog zoo mis niet voor zoo'n ouwe duivel!"
„Antipe, laten we die Jood d'r of halen !"
Terwijl zij zich van de menigte afscheidden, gingen twee
jonge mannen van reusachtige statuur naar een laag gebouwtje dat bij het huis hoorde, en begonnen op het dak hiervan
te klimmen.
Voor een der vensters verscheen opnieuw de jongen met
het roode, ernstige gezicht. Hij spande zich in om een buffet
of een kist naar de vensteropening te schuiven, en waarschuwde : „uit den weg daar, hier komt 't tafelkristal !"
Daar de kist niet door de opening wilde, trok hij Naar
weder achteruit, verdween een oogenblik en ging opnieuw
aan het werk. En met een stem die ldonk als het langgerekte huilen van een wolf, riep hij :
„M-à-as-er op !"
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Een stapel borden kwam het venster uitvliegen , een theeketel die schitterde als de zon, volgde. Men deinsde terug,
en hield om de vallende voorwerpen of to weren, de handen
boven het hoofd, terwijl iedereen schaterde van het lachen.
Een dikke, rossige opgeschoten knaap maakte zich van den
theeketel meester, wierp hem op den grand, en vertrapte hem
onder zijne voeten.
Er klonk een snik die niets menschelijks had, van het dak.
Alle hoofden hieven zich op . . . . Het ijzer knerste . . . . En
plotseling verscheen er aan den rand van het dak een groot
lichaam dat eenige seconden lang spartelend in de ruimte
bleef zweven . . . . vervolgens hoorde men een angstkreet,
een gerochel . . .. en eindelijk een Joffe, vreeselijke smak . . . .
1k verliet haastig de plaats. Achter mij klonken woeste,
triumfantelijke kreten :
„Ha, ha !"
„Ah-a-a !"
„ Ze hebben 'm d'r afgegooid, hoor !"
Op straat brak men stoelen en tafels, men brak koffers
open en — onder gelach, scheurde men kleedingstukken
aan flarden. Nog steeds zweefden er veeren in de lucht.
Kussens en manden, meubelen en allerlei huisraad, dat door
de vensters gegooid werd, vielen aan de voeten der menigte,
die, bezield door een verwoestingsmanie, zich van alles meester
maakte, alles brekend en stukrameiend wat in hare handen
kwam. Twee vrouwen met verward, rood haar, wier gezicht
baadde van zweet, kijfden over een kist, waaraan zij beiden
rukten. Veeren en dons zweefden boven hunne hoofden , zij
scholden op elkaar, met groote, open monden, maar hunne
stemmen gingen verloren in het brullen der menigte, in de
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vreeselijke angstkreten die vanuit de vensters der huizen klonken en in het geluid van versplinterend hout.
Blootshoofds, met gescheurd hemd, en verwarde haren,
kwam mij een reusachtige boer voorbij ; langs zijn met stof
bezoedelde wangen liep een dik straaltje donkerkleurig bloed.
Hij gesticuleerde, terwij1 hij dom lachte als een kindsche,
verzadigde oude. Terwijl hij bij een straatlantaarn bleef staan,
omvatte hij deze met de beide armen, en trachtte haar omver
to duwen met een hevigen stoot zijner breede borst. De
lantaarnpaal waggelde en kantelde half.
Een andere boer duwde nu op zijn beurt tegen den paal,
en deed hem, terwijl hij een zwaar gegrom liet hooren, nog
verder overhellen.
Plotseling stortte zich een Jong meisje tusschen de menigte,
als een duff in een rookwolk. Haar haren fladderden, haar
kleeding was aan Harden gescheurd. Zij hief het hoofd op
en in haar bleeke gelaat schitterden hare oogen onnatuurlijk
groot.
" weg met de Jodin !" biulde iemand.
Het jonge meisje verdween in een oogwenk in de deinende
massa. Men drong om haar op, gebalde vuisten doorkliefden
de lucht. Zinnelijke uitroepen, klakken met de tong, cynische
uitroepen, vloeken, venijnig, scherp gefluit, dit alles smolt
ineen tot een verwoed, vijandig rumoer.
„Uit den weg daar, plaats voor Selmann !"
Deze kreet werd geuit door een bende die iets over het
midden der straat voortsleepte. En dit ding was een mensch,
of liever gezegd, het half naakte lijk van een mensch, een
uitgeteerd, vermoord en verminkt lichaam, bezoedeld met
slijk en bloed. Aan het eene been was een touw gebonden,
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en zoo sleepte men, midden over de straat, dit lijk voort,
dat op zijn weg een breede roode streep achterliet. De magere
armen van den doode baadden in het bloed en tusschen de
armen, op de plaats waar dezen in de schouders overgingen,
schudde over de steenen een vormelooze, afzichtelijke, bebloede, ronde kogel.
Een straatjongen kwam aanloopen en sprong op het lichaam ;
zijne voeten zakten in den buik als in zacht deeg, en terwijl
hij het evenwicht verloor, viel hij, temidden der algemeene
hilariteit omver. Selmann was een rijke aannemer. Bij zijn
leven was ik hem dikwijls tegengekomen. Maar wat ik nu
voor mij zag, leek al even weinig op een mensch als op een
aannemer.
Verplet door wat om mij been voorviel, stikkend van het
stof, werd ik door de menigte meegevoerd als wrakhout
door de strooming. Het schouwspel, dat zich voor mijne
oogen ontrolde leek mij een vreeselijke nachtmerrie. Omhoog,
aan een regenpijp vastgemaakt, zag ik een witte vrouwenrok.
Op de teenen staand, en hare beenige, smoezelige armen
in de hoogte stekend, trachtte een oude vrouw den rok te
bereiken. Naast haar staat een gebaarde voddenraper die op
zijn warrige pruik een fluweelen calotje draagt. Straatjongens
loopen tusschen de beenen der volwassenen, en rapen de
overblijfselen van den spiegel op ; een hunner springt omhoog, om een veer die daar zweeft, te grijpen.
Een politieman komt erbij, met den blanken sabel zwaaiend ;
kreten en grappen worden hem van alle kanten toegeworpen.
„Pak 'm !"
„Grijpt den pharao !"
Iemand werpt hem een ingetrapte kist voor de voeten en
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de man der wet valt languit op den grond. Stormachtig
gelach gaat van alle kanten op. Op den grond bemerk ik
een stuk bloederig vleesch waaraan nog een vlok haar vastkleeft.
„Allo, jongens, dezen kant uit !"
Deze kreet komt van het binnenhof, en onmiddellijk stroomt
de menigte de plaats op.
Men hoort schreeuwen.
„Moord ! moord !"
Op de tweede verdieping van het huis bewerkt een man
met een houweel den muur tusschen twee vensters. Steenen
en kalk vallen op het plaveisel temidden van wolken wit
stof. Een uit het venster geworpen weegschaal balanceert
onzeker op den naald en komt terecht op het hoofd eener
dikke juffrouw die met een gil ineenzakt.
„De Kozakken !"
„Vlucht !"
„Daar heb je de Kozakken !"
De koppen der paarden en de blauwe helmen der Kozakken verschenen aan het einde der straat ; de zweepen doorkliefden de lucht en een zangerige, sonore stem beval:
„Aan drieen, en in draf!"
Een massa baksteenen rolde neer op het trottoir. Het kozijn
was versplinterd, en in de gapende, monsterachtige opening,
die in den voorgevel van het huis gemaakt was, verscheen
een enorme kast, die wankelde, langs den muur gleed, tegen
den kroonlijst stiet, omkantelde en met veel lawaai verbrijzeld werd op de massa's steen beneden. Een aanhoudend
rumoer, gelijkend op het gedruisch van een woest-aanrollende
golf, die schuimt van toorn en met ontembare woede den
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bodem op zijn weg uitholt, bleef de lucht vervullen. De
menschelijke kudde vluchtte voor de zweepslagen en voor
het opdringen der paarden. Zij vluchtte dom en blindelings,
als een kudde schapen. Men had heel goed een schuilplaats
kunnen vinden op de binnenplaatsen of over de heggen
kunnen springen . . . . doch niemand dacht er aan, en al deze
wezens liepen de doodloopende straat in, hunne ruggen, schouders en hoofden blootgevend aan de leeren riemen die hen
geeselden. Een robuuste boer met krullend haar wendde
zich plotseling om en gaf een paard, dat vlak achter hem
aankwam, een hevigen vuistslag op den neus. Hij verdween
onmiddellijk tusschen de gesloten gelederen der Kozakken.
Op

de plaats waar hij verdwenen was, kon men de zwepen

lang en hevig in beweging zien . . . . De Kozakken naderden
stijgbeugel aan stijgbeugel, in dichten drom, en de menigte
hield stand in wilde wanorde en over elkaar tuimelend.
,, Gooit de Kozakken met steenen !" riep een stem van
boven uit een raam.
Een vrouw, half gekleed en met bloed bezoedeld, wierp
zich onder de pooten der paarden. Plotseling verscheen zij
weder, men wist niet van waar, alsof zij door de aarde was
opgegeven. Luid klagend hield zij het been van den aanvoerder van het Kozakken-escadron omkneld.
„Vlucht !"
,,Houdt op !"
„Weg met de Kozakken !"
De menigte gromde en vluchtte in verwarring als een stroom
die van een berg komt storten. De lucht was vervuld van het
doffe dreunen der schreden, en het kleppen der paardenhoeven op de straatsteenen. De beesten kwamen slechts met
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moeite voort tusschen de verbrijzelde stukken van meubelen
en verscheurde kleedingstukken die den weg versperden ; zij
steigerden . . . . De menigte hield eveneens stand, en wendde
zich om naar de Kozakken.
„Versterkingstroepen, vooruit !"
De menigte gromde en wachtte af.
Achter de bereden Kozakken, zag men nu politieagenten
en Kozakken te voet aankomen . . . . Nu begon het yolk
over de muren te klimmen, en op de naburige binnenplaatsen
een goed heenkomen te zoeken. De Kozakken rekenden de
vluchtenden in. Eenige oogenblikken tevoren nog, waren
deze menschen beesten die moordden, zonder medelijden of
aanzien des persoons.
Des avonds van dien zelfden dag, stak ik het marktplein
der voorstad over, bij de Kozakken-kazerne, en ik hoorde
een van hen tot een ander zeggen :
„Blijkt, dat ze
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Joden doodgeslagen hebben !"

De ander bleef doorrooken en gaf Been antwoord.

DE KHAN EN ZIJN ZOON.

„Vroeger leefde er in de Krim, de Khan Massolaima-elAsoab die een zoon had, Tolaik Algalla genaamd."
Geleund tegen den lichtblauwen tronk van een haagappelboom, begon een arme blonde Tartaarsche bedelaar aldus
zijn verhaal, een oude legende van het schiereiland, dat zoo
rijk is aan herinneringen. Rondom den verhaler, gezeten op
steenen — overblijfselen van het paleis van den Khan, dat
de tand des tijds gesloopt had — kon men een groep Tartaren zien, met lichte tunica's aan, en met goud bestikte
mutsen - op. De avond begon reeds te vallen en de zon neeg
zacht ter ruste boven de zee ; hare roode stralen vielen over
het donkere groen dat de ruinen omgaf en kleurden de bemoste en met klimop begroeide steenen bloedrood.
De wind blies door de kruinen der oude platanen welker
bladen ruischten, alsof er in de lucht onzichtbare beken
murrn elden.
De stem van den blinden bedelaar was zwak en bevend,
en door de rimpels van zijn steenen gelaat heen was niets
te lezen dan kalmte ; zijne woorden vloeiden geleidelijk voort,
en voor de oogen zijner toehoorders ontvouwde zich een
tafereel uit vervlogen dagen, zoo rijk aan emoties.
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„De Khan was oud," ging de blinde voort ; „dock in zijn
harem had hij vele vrouwen. Zij hielden van den grijsaard,
want zijne brandende liefkoozingen waren vol kracht en vuur,
en vrouwen zullen altijd hem liefhebben die weet te liefkozen, al heeft hij zelfs witte haren, en al is zijn gelaat gerimpeld ; — de schoonheid steekt in de kracht en niet in de
teere huid, of in het rood der wangen.
Allen beminden den Khan, en hij had een van hen lief,
een meisje van Kozaksche afkomst — uit de steppen van
den Dnieper — en haar liefkoosde hij altijd teederder dan hare
zusters van den harem, van zijn grooten harem waar hij driehonderd vrouwen uit verschillende landen in had ; en alien waren
schoon als lentebloemen, en alien hadden een heerlijk leven.
„De Khan had bevolen dat men hen vele smakelijke gerechten zoude klaarmaken, en hij stand hen toe om te dansen
en te spelen, wanneer zij maar wilden. Doch de Kozaksche
liet hij dikwijls bij zich komen in een toren van waar uit
men de zee zag, en waar voor haar alles was, wat een vrouw
gelukkig kan maken ; heerlijke spijzen, prachtige gewaden,
goud, edelsteenen van de meest verschillende kleuren, muziek,
zeldzame vogels uit verre landen, en vurige liefkoozingen
van den verliefden Khan.
„In dezen toren vermaakte hij zich dagen lang met haar,
en rustte er uit van de zorgen zijns levens, er zeker van
zijnde, dat zijn zoon Algala den naam van het Khanaat niet
zoude compromitteeren, en, dat deze, na als een wolf de Russische steppen afgestroopt, en er vrees en rookende puinhoopen, lijken en bloed achter zich gelaten te hebben, als
altijd zoude terugkeeren met rijken buit, weder nieuwe vrouwen en nieuwen roem.
Gorki V.
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„Op zekeren keer, toen Algalla van een inval in Rusland
terugkeerde, legde men feesten ter zijner eer aan, al de
mirza 1) van het eiland waren er bij tegenwoordig en er
waren spelen en feestmaaltijden ; men schoot, bij wijze van
oefening, pijlen of op de oogen der gevangenen, en men
dronk op den roem van den dapperen Algalla, de schrik
zijner vijanden en de steunpilaar van het Khanaat. En de
oude Khan was gelukkig in den roem zijns zoons. De oude
was er trotsch op, dat zijn zoon zoo dapper was en te weten,
dat als hij zelf dood zou zijn, het Khanaat in goede handen
zou overgaan . . . .
Het deed hem goed, dit te weten en daar hij zijn zoon
de grootheid zijner liefde wilde toonen, zeide hij tot hem in
tegenwoordigheid van alle mirzas en begs, 2) met den beker
in de hand:
„Ge zijt een goede zoon, Algalla ! Eere zij Allah, en geprezen zij de naam van Zijn Profeet.”
En alien zegenden in koor den naam van den Profeet.
Toen zeide de Khan :
„Allah is groot ! Nog bij mijn leven, doet hij mijn jeugd
herleven in mijn dapperen zoon, en met mijne oude oogen
zie ik, dat, als het zonnelicht er uit verdwenen zal zijn en
de wormen om mijn hart zullen knagen, ik in mijn zoon zal
voortleven ; zijn arm is sterk, zijn hart moedig en zijn verstand helder . . . . Wat wilt gij ontvangen uit de handen van
uwen vader, Algalla ? Zegt het, en ik zal u alles geven wat
gij slechts wenscht.
1) Tartaarsche prinsen.
2) Tartaarsche hoofden.
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En de stem van den ouden Khan was nog niet verstomd
toen TolaIk Algalla opstond en, met vuur in zijn oogen, die
donker waren als de zee bij nacht, en met brandende blikken als die van den arend der bergen, zeide :
— „Geef mij de Russische gevangene, mijn vader en gebieder !"
De Khan zweeg eenige oogenblikken, juist fang genoeg
om de filling die hem door het harte voer, te bedwingen,
en antwoordde met vaste, luide stem :
— „Neem haar ! Laat ons eerst feestvieren en gij zult haar
hebben."
De dappere Algalla, richtte zich, terwijl zijne arendsoogen
schitterden van groote vreugde, in zijn voile lengte op, en
zeide tot zijn vader :
— „Ik weet wat gij mij geeft, mijn vader en heer. a
weet het.... Ik ben uw siaaf, uw zoon. Neem mijn bloed,
druppel voor druppel ; ik ben bereid twintiS dooden voor
u te sterven."
— „Ik wensch niets," zeide de Khan, en zijn grijze hoofd,
gekroond door den roem van lange jaren en groote wapenfeiten, zonk op de borst.
Het feest liep ten einde en beiden verlieten, zwijgend naast
elkaar gaand, het paleis en richtten hunne schreden naar
den harem.
Het was een donkere nacht en de wolken verborgen den
hemel achter een dicht wolkenvloers, waardoor men maan
noch sterren kon zien.
Vader en zoon liepen langen tijd door het duister. Eindelijk zeide Khan Asoab:
„Mijn leven wordt van dag tot dag jets meer uitgebluscht,
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mijn oude hart klopt steeds zwakker en het vuur van mijn
ziel kwijnt langzamerhand weg. De vurige liefkozingen der
kozaksche waren het licht en de warmte van mijn leven.
Zeg mij, Tolaik, is zij werkelijk zoo onmisbaar voor u ?
Neem honderd, neem Al mijne vrouwen voor haar alleen . ..."
Tolaik Algalla zweeg en zuchtte.
— „Hoevele dagen resten mij nog voor ik sterf? Ik zal
niet lang meer leven. De laatste vreugde mijns levens was
zij, dit Russische jonge meisje. Zij kent mij, en heeft mij lief.
En nu zij van mij been zal gaan, wie zal mij, een oud man,
nu nog liefhebben ? Niet een van al mijne vrouwen, Algalla,
niet een !"
Algalla zeide nog altijd niets.
„Hoe kan ik nog verder leven, wetend dat gij haar omarmt, en dat zij u kust ? Waar het een vrouw betreft, is er
geen verschil tusschen vader en zoon, Algalla. Voor een
vrouw zijn wij slechts mannen, mijn zoon . . . . Nu zal ik met
smart mijne dagen eindigen . . . . Ik had nog liever gezien
dat mijn bloed ware weggevloeid uit al de oude wonden
waarmede mijn lichaam is overdekt geweest, Tolaik, en dat
ik dezen nacht niet had overleefd, mijn zoon !"
Zijn zoon zweeg nog steeds. Zij bleven langen tijd met
gebogen hoofd staan voor de poorten van den harem. Het
duister spreidde zich om hen, de wolken trokken langs de
lucht en het leek wel alsof de wind, die door de boomen
ruischte, een weemoedig lied zong.
— „Ik heb haar reeds lang lief, vader," zeide Algalla zacht.
— „Ik weet het.... maar ik weet ook, dat zij u niet
lief heeft".... antwoordde de Khan.
— „Mijn hart wordt verscheurd als ik aan haar denk."
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— „En mijn hart, mijn oude hart, waar is dit nu vol van ?"
En opnieuw zwegen zij. Algalla zuchtte.
— „De wijze mullah heeft mij dus de waarheid gezegd:
de vrouw is altijd een kwaad voor den man ; als zij schoon
is, wekt zij bij de anderen het verlangen om haar to bezitten
en levert haar echtgenoot over aan de pijnigingen der jaloezie ;
als zij leelijk is, lijdt haar echtgenoot evenzeer, daar hij andere
mannen benijdt ; en zoo zij noch mooi, noch leelijk is, maakt
de man haar mooi, en dan, als hij begrepen heeft dat hij
zich bedrogen heeft, lijdt hij om deze vrouw."
„Wijsheid is geen geneesmiddel tegen hartepijn . . . ."
zeide de Khan.
„Laten wij medelijden met elkaar hebben, vader !"
De Khan hief het hoofd op, en keek zijn zoon droevig aan.
„Laten wij haar dooden . . . ." stelde TolaIk voor.
„Je hebt jezeif meer lief dan mij of haar," zeide de Khan
zacht en nadenkend.
„Maar gij ook . . . ."
Opnieuw zwegen beiden.
„Ja, ik ook !" zeide de Khan somber. „Het verdriet heeft
een kind van mij gemaakt."
„Welnu, zullen wij haar dooden ?"
„Ik kan haar u niet geven ! ik kan niet!" riep de Khan uit.
„En ik kan niet meer lijden, ruk mij het hart uit of
geef mij haar . . . ."
De Khan bewaarde het stilzwijgen.
„Of laten wij haar van den berg of in zee storten," herhaalde de Khan, als een echo van de stem zijns zoons.
Zij gingen den harem binnen, waar zij reeds ter ruste was
gegaan, uitgestrekt op den grond, op een prachtig tapijt. Zij
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bleven bij haar stilstaan en keken langen tijd naar haar.
Tranen stroomden uit de oogen van den ouden Khan, vielen
of in zijn zilvergrijzen baard, en schitterden erin als edelsteenen ; terwijl zijn zoon met gloeiende oogen stond toe to
kijken, zich bedwong en op de tanden knerste. Zijn hartstocht deed de Kozaksche ontwaken en in haar gelaat, dat
teer en roze was als de dageraad, gingen de oogen open
als blauwe korenbloemen
Zij zag Algalla niet en stak den Khan hare roode lippen toe.
„Omarm mij, hier, arend !"
„Sta op, en ga met ons mede," zeide de Khan zacht tot
Naar....
Toen zag zij Algalla, en ook de tranen in de oogen van
haren adelaar ; zij was verstandig en begreep alles.
„Ik kom," zeide zij, ,ik kom. Noch aan den een, noch
aan den ander, aldus hebt gij besloten. En aldus moeten
mannen met sterke harten ook beslissen, ik volg u."
Zwijgend richten alle drie hunne schreden naar de zee.
Zij volgden smalle paden ; de wind blies met de kracht van
een storm. Zij was teer, dit jonge meisje en zij werd weldra
moe, dock zij was trotsch en zeide hun hier niets van.
En toen de zoon van den Khan bemerkte, dat zij achterbleef, zeide hij tot haar :
„Ben je bang ?"
Hare oogen schoten stralen, en zij liet hem haar bebloeden
voet zien.
„Dan zal ik je dragen," zeide Algalla, haar de armen toestekend. Doch zij sloeg de hare om den hals van haren ouden
adelaar. De Khan lichtte haar, alsof zij een veer was, op en
droeg haar. En onderwijl schoof zij de takken van voor zijn
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gezicht en oogen weg. Zij liepen langen tijd voort en eindelijk hoorden zij in de verte het geruisch der zee.
Toen zeide Talaik, die achter hen op het voetpad liep,
tot zijn vader:
„Laat mij voor loopen, anders zou ik u kunnen doorsteken. "
„Ga dan voor ons loopen, Allah zal je voor dezen lust
vloeken of hem je vergeven — Zijn wil geschiedde ! — ik,
je vader, vergeef je. 1k weet wat het zegt, to beminnen."
Eindelijk lag de diepe, donkere, onmetelijke zee voor hen.
De golven zongen somber hun lied aan den voet der rotsen :
het is daar somber, koud en vreeselijk.
„Vaarwel," zeide de Khan, het jonge meisje omhelzend.
„Vaarwel," zeide Algalla, en boog voor haar.
Zij keek naar beneden, waar de golven bruisten, en deinsde
terug, terwij1 zij hare handen tegen haar borst drukte.
„Werp mij eraf ! .... " zeide zij tot hen.
Algalla strekte zijne armen uit, doch kon niet anders dan
zuchten, en de Khan nam haar in zijne armen, klemde haar
lang tegen zijne borst, omhelsde haar, en haar boven zijn
hoofd geheven hebbend, wierp hij haar boven van de rots
in den afgrond.
De golven spatten in schuim uiteen, en bruisten zoo
hevig, dat geen hunner haar val in het water hoorden. Geen
kreet, niets ! De Khan liet zich op de steenen vallen, en keek
zwijgend naar beneden, in de duisternis van den afgrond,
waar de zee samenvloeide met de wolken, en de wind deed
den grijzen baard van den Khan opwuiven. Talaik stond bij
hem, boog zich over hem heen, bedekte het gelaat met de
handen en zweeg als de steenen zelve. De tijd vlood voort,
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en de wolken dreven snel langs den hemel, voortgejaagd
door den wind. Zij waren donker en zwaar, als de gedachten
van den ouden Khan, die op de rots bij de zee lag uitgestrekt.
„Laten we gaan, vader," zeide Talaik.
„Wacht nog," mompelde de Khan, die naar jets scheen
to luisteren.
Er verliep weder eenigen tijd en de golven deinden altijd
maar weer terug en de wind, die door de boomen voer, viel
steeds maar weder de rotsen aan.
„K_om, vader . . . ."
„Wacht nog wat . . • •"
Meer dan eens herhaalde Talaik Algalla de woorden :
„K.om mee, vader . . ."
Zij gingen, doch weldra stond de Khan stil.
„Maar waar ga ik heen ? Waarom, Talaik ?" vroeg hij
zijn zoon. „waar dient mij het leven nog toe, daar al mijn
leven in Naar was ? 1k ben oud, niemand zal mij meer liefhebben, en zoo niemand mij meer lief heeft, heeft het leven
geen zin meer voor mij."
„Ge zijt toch overdekt met roem, en bezit vele goederen,
vader . . . ."
„Geef mij een harer kussen, en neem alles hiervoor in
ruil. Wat gij opnoemt, zijn slechts doode dingen ; de liefde
eener vrouw leeft ! Zonder deze liefde leeft een man niet,
hij moet alles derven en vol ellende zijn zijne dagen ! Vaarwel, mijn zoon, de zegen van Allah rustte op uw hoofd al
de nachten uws levens !"
De Khan wendde zich om naar de zee.
„Vader," zeide Talaik, „vader!" . . . .
En hij kon niets meer zeggen, want men kan niet spreken
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tot hem tegen wien de dood glimlacht, men kan geen woorden
vinden die hem de liefde tot het leven kunnen weergeven.
„Laat mij alleen."
„Alla!"
„Hij weet het...."
Met haastige schreden, ging de Khan naar de steilte en
wierp er zich af. Zijn zoon hield hem niet tegen, want zijn
vader liet hem hiertoe geen tijd. En ook ditmaal hoorde men
van den kant der zee, noch een kreet, noch het geluid van
den val van den Khan ; de golven rolden als altijd terug
en de wind zong wilde liederen.
TalaIk Algalla keek lang neer naar de zee en zeide eindelijk luid :
„Geef mij een hart, even moedig als het zijne, o Allah ! "
En hij schreed heen door den nacht.
Zoo stierf de Khan Mossolaima-el Asoab en Talaik Algalla
werd Khan van de Krim.
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B, den Uitgever van dit werk zin nog verschenen :

ZELFBEDROG
NAAR HET NOORSCH VAN JOHAN BOJER.
Prijs ingenaaid f 2.40, gebonden f 2.90.

Dr. Levin in „Politiken".
. . . . De lezer laat de woorden van den dichter niet los,
zoolang er nog een regel te lezen valt.
Het zou al heel wonderlijk moeten loopen, indien een
boek als ,,Zelfbedrog" dat zoo uit een stuk is, niet een van
de boeken worden zou, die in de Noorsche literatuur van
blijvende waarde blijkt te zijn.

Herman Bang in „Kobenhavn".
De diepe psychologie en de klaarheid en kracht van den
vorm toonen aan dat deze schrijver bestemd is om een van
de hoogste plaatsen in te nemen.

0. R. F. in „Aftenposten", Christiania.
1k geloof niet in vele jaren een roman gelezen te hebben,
die zoo diep in de zee van de menschelijke ellende nedergedaald is.

Svenska Dagbladet.
Zelden leest men een boeiender boek, zelden een dat
reiner van stip is.

Andreas Jynge in „Morgenbladet".
Ik herinner mij niet in vele jaren een roman gelezen te
hebben, die zoo goed in elkaar zit en zoo goed is volgehouden.

RAGE EN ELSE
NAAR HET DEENSCH VAN HARALD KIDDE.
Twee deelen ingenaaid f 5.50, gebonden /6.50.
A. I. in „Samfundet".
Aage en Else.
Over den dood en trouw aan de doode handelt dit buitengewone boek, welks
snaren klinken in het diepe mineur van het volkslied. De hoofdfiguur is een
vroegrijpe, fijn gevoelende jongen, opgroeiend in een rijk gezegend, degelijk
gezin, maar reeds in zijn jeugd bezocht door den dood, die hem voor en na
al de zijnen ontrooft: broer en zuster, moeder en vader en het vriendje waaraan hij zich ondanks zich zelven gehecht heeft. En bij iederen slag sluit hij
zijn hart in weemoed over den doode en keert hij zich met afschuw van het
vroolijke, luchthartige leven onder de menschen, dat leven, welks eerste wet is
„vergeten". Het schijnt hem zoo'n schrijnende tegenstelling met het leven van
liefde en herdenken dat thuis geleid wordt. Het gansche boek is als een beker
tot den rand toe gevuld met bitterheid over de menschen, die geen anderen
uitweg weten dan te vergeten, die steeds schuw het leed uit den weg loopen.
Zeker is dat dit eerste deel in al zijn trillenden weemoed een boek is dat
men niet vergeet. Het is zoo rijk, zoo schoon, zoo helder van vorm en wat
de geest betreft zoo licht tegen den donkeren achtergrond, door den schrijver
opzettelijk aangebracht. En hoe diep heeft hij geschouwd in die jongensziel
met haar telkens wisselende stemming, nu himmelhoch jauchzend, dan zum
Tode betriibt.

Niels Miller in Nordisk. Tidskrift.
Hij is een auteur die werkelijk schrijven kan. Men vindt een rijpe kunst in
zijn taal, die geen mooischrijverij wil zijn. Zij is eerlijk Deensch, frisch als een
pas geplukte appel, vol uitdrukking en zekerheid. Zijn natuurbeschrijvingen en
beelden zijn verrassend juist en poetisch, hij weet de eenvoudige woorden
kleur en klank te geven, zijn onderwerp is aangrijpend, met verstand gekozen ;
vele figuren levendig en raak geteekend.

Chr. G. in „Illustriret Tidende.,
Een fijn opmerker moge door uitgewerkte beschrijvingen kleur en gloed aan
een boek geven, blijvende waarde ontleent het wel eerst aan de zuiverheid der
hoofdlijnen en de reinheid der door alles heenklinkende grondtonen. Daardoor
is Harald Kidde's Aage en Else zoo aangrijpend. Het innerlijke, de heiligheid
van de trouw, de eeuwige kracht van het medelijden worden hier gesteld
tegenover dat, wat de menschen „Leven" noemen. In dit boek dat niet „gezond"
is, waarvan geen „kracht uitgaat", maar dat ook niet gezwollen is, worden in
den dood de stille teederheid en diepgaande liefde der ziel aangekweekt.
De wonderbare stemming wordt gedragen door een eigenaardigen stijl. Een
weinig lang als Aage en Else is, een weinig vermoeiend in zijn fijne zielsontledingen is het alles in alles een boek dat op zeer bijzondere wijze boeit.

