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Notaris Utterson was een man met een grof, hoekig gezicht, waar nooit een glimlach over gleed ; hij was spaarzaam met zijn woorden, afgemeten en wat schutterig ; hij
was lang, mager, droog en droef geestig en gaf zelden
zijn gevoelens Moot en toch had hij jets beminnelijks .
' anneer hij onder vrienden was en de wijn hem smaakte,
lion er jets door en door menselijks uit zijn ogen stralen,
jets dat hij nooit onder woorden bracht maar dat toch niet
alleen tot uitdrukking kwam op zijn gelaat en wanneer hij
goed gegeten had, maar vaker nog en welsprekender in
zijn laden . Hij leidde een sober leven ; als hij alleen was,
dronk hij jenever om niet toe to geven can zijn smack voor
een goed glas wijn, en hoewel hij veel van het toneel hield,
had hij in geen twintig jaar een voet in een schouwburg
genet . Maar hij stond bekend om zijn toegeef lijkheid voor
anderen die tot misstappen werden gedreven door een
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hef tiger temperament, waarover hij zich, bijna met enige
afgunst, kon verbazen, en wanneer zij in moeilijkheden
raakten, was hij eerder geneigd bij to springen dan hun
jets to verwijten . „Ik heb een beetje een Kainsnatuur," zei
hij dan wel : „als mijn broeder zich to gronde wil richten,
moet hij het zelf weten ." Op die manier was hij vaak de
laatste f atsoenlijke relatie en de laatste invloed ten goede
in het leven van mannen die op het verkeerde pad waren .
En zijn houding tegenover dezulken veranderde nooit in
het minst zo lang ze hem bleven opzoeken .
Nu kan dit Utterson niet bijzonder moeilijk zijn gevallen,
want zelf s in het gunstigste geval kon men hem niet
antlers dan gesloten van aard noemen . Zelf s vriendschapsbanden schenen bij hem uit een zelfde ruimdenkende
goedhartigheid voort to komen . Een bescheiden man aanvaardt de vriendenkring die de omstandigheden min of
meer toevallig voor hem doen ontstaan, en zo was het ook
met onze notaris . Zijn vrienden waren zijn verwanten, of
degenen die hij het langst kende ; zijn genegenheid was
als klimop : ze groeide met de jaren, maar vroeg niet
waaraan ze zich vasthechtte . En dit moest wel de verklaring zijn voor de band die er bestond tussen hem en
Richard Enfield, een ver f amilielid van hem en een bekende f iguur in de uitgaande wereld . Voor velen was het
een raadsel wat deze twee wel in elkaar konden zien, of
wat ze gemeen zouden kunnen hebben . Mensen die hen
weleens tegenkwamen op hun Zondagse wandelingen, zeiden dat zij nooit een woord wisselden, bijzonder verveeld
voor zich keken en kennelijk zeer opgelucht waren wanneer zij een vriend ontmoetten . Dat nam niet weg dat
beiden deze uitstapjes op hoge prijs stelden en ze als het
hoogtepunt van hun week beschouwden ; om er ongestoord
van to kunnen genieten, lieten ze niet alleen prettige uit-

nodigingen maar zelf s zakelijke belangen graag lopen .
Op een van die zwerf tochten kwamen ze toevallig door
een wat achteraf gelegen straat in een drukke wijk van
Londen . Het was een korte en wat men noemt stille straat,
maar door de week ging er heel wat om . De bewoners
warm blijkbaar winkeliers in goede doen, die ijverig
hoopten in nog betere doen to raken en hun overwinst
besteedden om het uiterlijk van hun taken to verf raaien ;
pui stond mast pui met uitnodigende aanlokkelijkheid,
als twee rijen glimlachende verkoopstertjes . Zelf s op Zondag, wanneer de f leurigste aantrekkelijkheden achter luiken verborgen warm en er maar weinig verkeer was,
sprong de straat uit de grauwe omgeving to voorschijn
als een vlammend vuur in het donkere bos, en het f ris
geschilderde houtwerk, het gepoetste koper en de algemene netheid en opgewektheid trof f en het oog van de
voorbijganger aangenaam bij de eerste blik.
Twee huizen van een der hoeken, links wanneer men in
Oostelijke richting ging, werd de rij gevels onderbroken
door de ingang van een binnenplaats, en precies daar
sprong de gevel van een somber gebouw naar voren . Het
was twee verdiepingen hoog en had geen enkel raam aan
de straatzijde, niets dan een deur gelijkvloers en een
grauw stuk blinde muur daarboven . A1les aan dat huffs
droeg de kenmerken van langdurige verwaarlozing en vervuiling. De deur, waaraan bel nosh klopper was to zien,
was goor en of gebladderd . Zwervers slof ten in het portiek
en streken lucif ers aan op de panelen ; kinderen speelden
winkeltje op de stoeptreden ; schooljongens probeerden de
scherpte van hun mes op de stijlen, en blijkbaar had een
mensenleef tij d lang niemand er over gedacht die vluchtige bezoekers to verjagen of de schade to herstellen die
zij hadden aangericht .
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Enfield en zijn metgezel liepen aan de andere kant van
de straat, maar toen ze tegenover die deur kwamen, wees
de eerste er met zijn wandelstok naar .
„Heb je ooit die deur opgemerkt?" vroeg hij, en toen
Utterson bevestigend antwoordde, ging hij voort : „Daar
is voor mij een heel merkwaardige herinnering aan verbonden."
„Zo," zei de antler met iets in zijn stem dat naar belangste ing zweemde, „en wat was dat dan?"
„Wel, dat zat zo," antwoordde Enfield : „Ik liep op een
nacht naar huffs, ik was ergens geweest aan de andere kant
van de wereld, 't was drie uur en middenin de winter en
in het stuk stall waar ik door moest, was letterlijk niets
to zien dan straatlantaarns . Ik liep door de ene straat na
de andere, iedereen was naar bed - de ene straat na de
andere, allemaal verlicht als voor een optocht en zo leeg
als een kerk - tot ik er ten slotte raar van werd ; je gaat
dan luisteren en luisteren en denkt : als ik ten minste maar
eens een agent tegenkwam. Ineens zag ik twee gedaanten ;
de ene was een man, klein van stuk, die met een f linke
pas in Oostelijke richting liep, en de andere was een
meisje van misschien een jaar of acht, of tien, die zo hard
als ze kon een zijstraat kwam uithollen . Precies op de
hoek botsten ze tegen elkaar op, daar kon niemand wat
aan doen, maar toen kwam het afschuwelijke : de man
trapte op het kind, stampte doodbedaard over haar heen
en liet haar gillend liggen . Het lijkt niets als je 't zo hoort,
maar 't was afgrijselijk om to zien . Dat was geen mens,
maar een monster . Ik riep : Wacht even, vrind ! Ik ging
hem achterna, pakte hem in z'n kraag en nam hem mee
terug naar waar het gillende kind lag. Daar had zich intussen al een heel groepje mensen omheen verzameld . Hij
was volkomen onbewogen en verweerde zich niet, maar

hij had me een keer aangekeken en wel zo gemeen, dat
het tweet me uitbrak . De mensen die naar buiten waren
gekomen, waren f amilie van het meisje, en het duurde
niet lang of er kwam ook een dokter bij, want daar hadden ze om gestuurd . Wel, het kind mankeerde eigenlijk
mats, het was volgens die tongkijker alleen erg geschrokken, en je had kunnen denken dat daarmee het geval afgelopen zou zijn geweest . Maar er kwam een merkwaardig
ding bij . Ik had op het eerste gezicht een hevige of keer
van die vent gekregen . De f amilie van dat meisje ook, dat
spreekt vanzelf . Maar wat me trof, dat was de houding
van die dokter. Hij was zo het gewone type dokter van
dertien in het dozijn : niet oud, niet jong, niet knap, niet
lelijk, met een sterk Schots accent en net zoveel zenuwen
als een komkommer. Maar ik kan je vertellen, hij was net
als wij allemaal ; telkens wanneer hij maar naar mijn
arrestant keek, tag ik dat die tongkijker bleek werd en
zich eenvoudig moest bedwingen om de vent niet de nek
om to draaien . Ik wist wat hij dacht, zo goed als hij wist
wat ik dacht, en omdat we hem natuurlijk niet konden
of maken, deden we wat er het dichtst bij kwam . We zeiden : kijk eens hier meneer, wij zijn in staat hier een
schandaal uit to laten groeien dat je berucht zal maken
van het ene eind van Londen tot het andere, en we zullen
het doen ook . Als je bijgeval vrienden hebt, of crediet,
dan zullen wij zorgen dat je ze kwijtraakt . En aldoor,
terwijl we hem er zo van langs gaven, probeerden we zo
goed mogelijk de vrouwen op een afstand to houden, want
die waren zo wild als furies . Ik heb nooit een kring van
gezichten zo vol haat gezien, en die man stond daar
middenin met een snort van sombere, minachtende koelbloedigheid -- goed, hij was bang, dat kon ik ook zien,
maar met een lef als de duivel zelf . Als u count wilt slaan
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uit dit ongeluk, zei hij, ben ik natuurlijk aan u overgeleverd. l k zou geen heer zijn, als ik er niet de voorkeur
aan gaf een schandaal to vermijden . Zeg maar hoeveel u
wilt hebben. -- Om kort to gaan : we dreven het op tot
honderd pond voor de ouders van het kind ; hij zou kennelijk graag het been stiff hebben gehouden, maar hij merkte
wel dat we met ons alien niet veel goeds voor hem in de
zin hadden en ten slotte gaf hij toe . Toen was het de
vraag : hoe krijgen we het geld in handen - en waar denk
je dat hij ons heen bracht? Naar dat huffs met die deur!
Hij haalde een sleutel to voorschijn, ging naar binnen en
kwam een ogenblik later weer to voorschijn met tien pond
in goudgeld en een cheque voor de rest, een cheque op
Coutt & Co ., betaalbaar aan toonder en ondertekend met
een naam die ik niet kan noemen, hoewel dat nu juist een
van de merkwaardigste dingen van de hele geschiedenis
is, maar het was een naam die heel bekend is en die je
vaak gedrukt ziet . 't Was een f link bedrag, maar de handtekening was goed voor heel wat meer . . . als die ten
minste echt was. l k was zo vrij om tegen onze vrind to
zeggen : hoor eens, dat is to gek ; een man die zo maar
's morgens om vier uur een achterdeur binnengaat en er
weer uitkomt met een cheque van een antler van tegen de
honderd pond . . . hoe wilt u dat wij dat zaakje vertrouwen? Maar hij bleef even kalm en honend . We hoefden
ons nergens ongerust over to maken, zei hij ; hij zou bij
ons blijven tot de bank openging en zelf de cheque innen .
En dus gingen we met ons vieren op stag, de dokter, de
vader van het kind, die vent en ik ; we brachten de rest
van de nacht op mijn kantoor door en de volgende morgen, nadat we ontbeten hadden, gingen we in optocht naar
de bank, lk gaf zelf de cheque of en zei er bij dat ik alle
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redenen had om aan to nemen dat hij vals was . Niets er
van. De cheque was echt."
„Tjonge-jonge," zei Utterson .
„Jij ziet het blijkbaar net zo als ik," zei Enfield . „Ja, 't is
een pare geschiedenis . Want die vent was iemand waar
een f atsoenlijk men, niets mee to maken zou willen hebben, een vervloekeling, en de man die de cheque had getekend, is de keurigste man die er rondloopt, beroemd
ook nog, en wat het ergste is : iemand die wat men noemt
veel goed doet . Chantage, denk ik ; een fatsoenlijk man
die zich blauw betaalt voor de een of andere lichtzinnigheid uit zijn jeugd . Huize Chantage poem ik dat perceel
met die deur sinds die tijd. Hoewel . . . zelfs dat verklaart
niet alles," besloot hij, en daarna ,cheep hij in gepeins to
vervallen .
Hij werd daaruit gewekt door Utterson, die ineens vroeg :
„En je weet niet of de man die de cheque tekende daar
woont?"
„Nogal een waarschijnlijk adres voor een notabele, vind
je niet?" antwoordde Enfield . „Maar ik heb zijn adres
opgezocht ; hij woont aan een of antler plein ."
„En heb je nooit geinformeerd naar . . . dat huffs met die
deur?" vroeg Utterson .
„Nee, ik wou daar liever niet in roeren," was het antwoord. „Ik heb een hekel aan vragen ; het doet me to veel
denken aan het laatste oordeel . Je begint met een vraag,
en 't is net of je een steep van een berg of gooit . Zelf zit
je rustig op de top, en daar gaat zo'n ,teen, de ene brengt
de andere in beweging en ten slotte krijgt de een of andere
doodgoeie man die z'n eigen tuintje aan 't wieden is een
kei op z'n hoof d ; hij is misschien de laatste van wie je
zou hebben verondersteld dat hij er jets mee to maken
zou kunnen hebben, maar het gevolg is dat zijn f amilie
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een andere naam moet aannemen . Nee, ik heb er een vaste
regel van gemaakt : hoe duisterder een geval er uitziet,
hoe minder ik vraag ."
„Een uitstekende regel," zei de notaris .
„Maar ik heb daarom het gebouw wel goed opgenomen,"
ging Enfield voort . „Je kunt het eigenlijk moeilijk een
huffs noemen . Een tweede deur is er niet, en door deze
gaat nooit iemand in of uit behalve dat heerschap waar
ik je van vertelde, en dan nog maar zelden . Op de eerste
verdieping zijn drie ramen die uitkijken op de binnenplaats ; beneden is alles blinde muur . De ramen gaan
nooit open, maar ze zijn wel schoon . En dan is er nog
een schoorsteen, die meestal rookt, dus er woont wel
iemand . Hoewel dat is niet eens zeker, want de huizen
zijn rondom die binnenplaats zo raar in elkaar gebouwd,
dat je moeilijk kunt zeggen waar het ene ophoudt en het
andere begint ."
Het tweetal liep weer een tijd lang zwijgend verder . ,,Enfield," zei Utterson, „dat is een goeie regel van je ."
„Dat geloof ik ook," zei Enfield .
„Maar toch zou ik nog een ding willen vragen," ging de
antler voort : „ik zou graag willen weten hoe die man
heette die dat kind ondersteboven liep ."
„Och," zei Enfield, „ik kan niet zien wat voor kwaad ik
daarmee zou kunnen doen . Hij heette Hyde."
„Hm," zei Utterson . „Hoe ziet hij er uit?"
„Hij laat zich niet makkelijk beschrijven . Er is jets aan
hem dat niet deugt ; hij heef t jets of stotends, jets waardoor je direct een hekel aan hem krijgt . Ik heb nooit een
man gezien die zoveel of keer wekte, en toch zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen waardoor . Hij moet op de een of
andere manier misvormd zijn ; je krijgt sterk het gevoel
dat hij misvormd is, maar ik zou niet kunnen zeggen waar.
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Hij heef t een merkwaardig uiterlijk, en toch kan ik er
eigenlijk niets bijzonders van zeggen . Nee, ik kan er niet
uit wijs worden ; ik zie geen kans hem to beschrijven . En
dat ligt niet aan mijn geheugen, want ik verzeker je dat
ik hem op 't ogenblik voor me zie ."
Utterson liep weer enige tijd zwijgend voort ; het was
duidelijk dat hij iets overwoog . „En je bent er zeker van,
dat hij met een sleutel naar binnen ging?" vroeg hij
ten slotte .
„Maar hoor nu eens . . ." begon Enfield, ten hoogste
verbaasd .
„Ja, ik egrljp je we , zei Utterson ; „die vraag lijkt je
natuurlijk vreemd . Maar het zit zo : wanneer ik je niet
gevraagd heb naar de naam van de andere man die bij
het geval betrokken is, dan is dat omdat ik die al ken .
Je ziet, Richard, je verhaal heef t doel getrof f en . Als je
het sours in een of ander detail niet helemaal nauwkeurig
hebt weergegeven, zou je er misschien goed aan doen het
alsnog to verbeteren ."
„Dat had je me dan ook weleens eerder kunnen zeggen,"
zei de ander een tikje gepikeerd . „Maar ik ben zo nauwkeurig geweest als een politierapport . De man had een
sleutel, en wat meer zegt, hij heef t hem nog . Geen week
geleden heb ik hem er gebruik van zien maken ."
Utterson slaakte een diepe zucht, maar zei geen woord
meer. Na enige tijd hernam de jonge man : „Dat was dan
weer eens een les our maar liever niets to zeggen. l k
schaam me over mijn geroddel . Zullen we of spreken dat
we het hier niet meer over zullen hebben?"
„Graag," zei de notaris . „Daar geef ik je de hand op,
Richard ."

16

OP ZOEK NAAR EDWARD HYDE
Die avond kwam Utterson somber gestemd terug in zijn
vrijgezellenwoning en het eten smaakte hem niet . Gewoonlijk ging hij 's Zondags na de maaltijd bij het vuur zitten
met een boek van de een of andere dorre theoloog, waarin
hij bleef lezen tot de klok van de naburige kerktoren
twaalf sloeg ; dan ging hij gerust en dankbaar gestemd
naar bed . Ditmaal echter nam hij, zodra de taf el was of genomen, een kaars en begaf zich naar zijn kantoor . Daar
opende hij zijn kluis, haalde uit de meest persoonlijke afdeling er van een document to voorschijn dat aan het
opschrif t op de omslag kenbaar was als het Testament
van dr. Jekyll, en ging met gef ronst voorhoof d de inhoud
er van zitten bestuderen . Het was een eigenhandig geschreven testament, want hoewel de notaris het in zijn
hoede had genomen toen het eenmaal was gemaakt, had
hij geweigerd enige bemoeienis to hebben met de opstelling er van . Het behelsde niet alleen, dat in geval van
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overlijden van Mr . dr. Henry Jekyll, arts, lid van het
Koninklijk Genootschap, enz . enz ., al zijn bezittingen zouden overgaan in de handen van zijn „vriend en weldoener
Edward Hyde", dock dat,, ingeval dr . Jekyll voornoemd
zou „verdwijnen of zonder nadere verklaring of wezig zijn
gedurende een tijdvak van meer dan drie kalendermaanden", Edward Hyde voornoemd zonder verwijl de bezittingen van dr . Jekyll als de zijne zou mogen beschouwen,
vrij van alle lasten en verplichtingen, of gezien van de
betaling van een paar kleine bedragen aan dr . Jekylls
personeel .
Dit document was al lang een doomn in het oog van de
notaris geweest . Het was een belediging van zijn notarieel
denken en van zijn gevoel voor orde en regelmaat, waarvoor „f antastisch" hetzelf de was als „onzedelijk" . Tot nu
toe had zijn verontwaardiging berust op het f eit dat hij
niet wist wie die Hyde was ; nu kwam het eensklaps door
het f eit dat hij het wel wist. Het was al erg genoeg geweest, toen die naam enkel een naam was waarover hij
niets meer to weten kon komen ; het was erger nu die
naam omkleed begon to worden met verf oeilijke eigenschappen. Uit de vage, ongrijpbare mist waar hij niet
doorheen had kunnen kijken, doemde ineens een f elle
aanklacht tegen een duivelse f iguur op .
„Ik dacht dat het iets krankzinnigs was," zei hij terwijl hij
het aanstoot gevende stuk weer in de kluis borg, „nu
begin ik to vrezen dat het iets onterends is ."
Daarop blies hij de kaars uit, trok een overjas aan en
begaf zich naar Cavendish Square, dat bolwerk der geneeskunst, waar zijn vriend de grote dokter Lanyon zijn
woning had en zijn talrijke patienten ontving. „Als iemand
het weet, moet het Lanyon zijn," dacht hij .
De def tige huisbediende kende en begroette hem ; hij hoef.
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de niet to wachten, maar ward regelrecht van de deur
naar de eetkamer geleid, waar dr . Lanyon alleen bij een
glas wijn zat. De gastheer was een stevig, gezond man,
beweeglijk, met een blozend gelaat en een dichte bos haar
dat voortijdig wit was geworden . Hij was beslist in zijn
optreden en luidruchtig in zijn manier van doen . Zodra hij
Utterson zag, sprong hij van zijn stoel op en kwam met
uitgestoken hadden op hem af. Zijn hartelijkheid had voor
hat oog iets theatraals, maar ze kwam voort uit oprechte
gevoelens, want daze twee warm oude vrienden al sinds
hun schooljaren . Ze hadden samen gestudeerd, hadden
beiden eerbied voor zichzelf en voor elkaar en warm
wat daar niet altijd mee samengaat - bijzonder gesteld op
elkaars gezelschap .
Na wat heen-en-wear-praten bracht de notaris hat gesprek
op hat onderwerp waarvan hij zo pijnlijk vervuld was .
„Ik geloof, Lanyon," zei hij, „dat wij tweeen de oudste
vrienden vari Henry Jekyll zijn, is 't niet?"
„Ik wou dat die vrienden nog wat jonger warm," zei dr .
Lanyon lachend. „Maar je zult wel gelijk hebben . En wat
zou dat? Ik heb hem de laatste tijd weinig meer gezien ."
,,He !" zei Utterson . „Ik dacht dat jullie een gemeenschappelijke belangstelling hadden ."
„Dat hadden we ook," was hat antwoord . „Maar al meer
dan tien jaar geleden is Jekyll mij to f antastisch geworden . Hij is hat verkeerde pad opgegaan, hat verkeerde
dank-pad, bedoel ik, en hoewel ik natuurlijk nog wel
belang in hem stel, tar wille van de goeie ouwe tijd zullen
we dan maar zeggen, heb ik hem toch maar doodzelden
meer ontmoet. Zo'n vervloekte onwetenschappelijke nonsens zou ook genoeg zijn om David en Jonathan van elkaar
to vervreemden !" De dokter was ineens uitgeschoten en
zijn gelaat ward purper .
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Voor Utterson was deze uitbarsting in zekere zin een
opluchting. „Ze hebben alleen maar verschil van mening
gehad over een wetenschappelijke kwestie," dacht hij, en
daar hij zelf geen enkele wetenschappelijke hartstocht
kende (behalve voor hypotheekakten en boedelbeschrijvingen ) , dacht hij er bij : „Als 't niets ergers is . . !" Hij
gaf zijn vriend even tijd om to bedaren en stelde toen de
vraag waarvoor hij gekomen was .
„Heb je ooit een protege van hem ontmoet, een zekere
Hyde?"
„Hyde?" herhaalde Lanyon . „Nee, nooit van gehoord .
Moet na mijn tijd zijn geweest ."
Dat was alles waarmee de notaris naar huffs ging en waarmee hij in het grote, donkere bed lag to woelen tot het
licht van de morgen aan de hemel verscheen . De nacht
bracht weinig raad aan zijn tobbend denken, denken in
de duisternis en bestormd door vragen .
De klok van de toren die zo aangenaam dichtbij was, sloeg
zes uur, en nog altijd worstelde Utterson met zijn pro .
bleem. Tot dusver had het hem alleen nog maar verstandelijk geinteresseerd ; flu was ook zijn verbeelding er
bij betrokken, of liever er van bezeten, en terwijl hij daar
in de dichte duisternis van de nacht achter de gesloten
gordijnen lag to woelen, trok het verhaal van Enfield hem
voorbij als een reeks lichtbeelden . Hij zag het uitgestrekte
veld van straatlantarcns in de nachtstad, dan de gedaante
van een snel voortlopende man, vervolgens die van een
kind dat van de dokter naar huffs kwam draven, en dan
kwamen die twee samen en het menselijke monster trapte
het kind op de grond en ging vender zonder acht to slaan
op zijn kreten . Of hij zag een kamer in een rijk gemeubeld
huffs waar zijn vriend lag to slapen, hij glimlachte in zijn
Broom, en dan ging de deur van die kamer open, de gor20

dijnen van het bed werden van elkaar gerukt, de slaper
werd opgeroepen en naast hem stond een gedaante aan
wie macht was gegeven, en zelf s in dit nachtelijk uur
moest hij opstaan en doen wat hem gezegd werd . Steeds
was het die gedaante die de notaris vervolgde, heel die
lange nacht ; als hij sours even insliep, zag hij hem des to
heimelijker sluipen door huizen waar ieder sliep, of voortsnellen, steeds vlugger, tot de dromer er duizelig van
werd, door steeds grotere doolhoven van verlichte straten,
en op elke straathoek liep hij een kind to pletter en liet
het gillende achter zich liggen . En nog altijd had die gedaante geen gelaat waaraan hij hem zou kunnen herkennen ; zelf s als droomgestalte had hij geen gezicht, of een
dat raadselachtig bleef en voor de ogen van de notaris
vervloeide, en daardoor groeide er in hem een nieuwsgierigheid die steeds sterker en ten slotte bijna onbehoorlijk werd, een onweerstaanbare aandrang our het gezicht
van de echte Hyde to zien . Als hij de man maar eens to
zien kon krijgen, dacht hij, misschien zou het raadsel dan
minder geheimzinnig worden of zelf s geheel worden opgehelderd, zoals meestal gebeurt met geheimzinnige dingen
wanneer men ze eenmaal goed onderzoekt . Misschien zou
hij dan een reden zien voor de vreemde voorkeur (of
slavernij, hoe je het dan ook moest noemen) van zijn
vriend, en zelfs voor de verbijsterende bepalingen van
zijn testament . En in elk geval zou het gezicht op zichzelf
de moeite van het aankijken waard zijn : het gezicht van
iemand die geen meegevoel kept, dat zich maar hoef t to
laten zien our in iemand die zo weinig voor aandoeningen
vatbaar is als Enfield een blijvend gevoel van hef tige afkeer to wekken .
Sinds die nacht werd notaris Utterson als door een magneet getrokken naar die geheimzinnige deur in de kleine
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winkelstraat . 's Morgens voor kantoortijd, maar ook
's middags als het druk was op kantoor en hij tijd to kort
kwam, en 's avonds laat als de maan wazig door de stadsnevels scheen, bij licht en donkey en in de schemering, in
de stilte en to midden van het drukke verkeer was hij to
vinden op die door hemzelf verkozen post .
Eindelijk werd zijn geduld beloond . Het was avond en
mooi, droog weer ; er zaf vorst in de lucht ; de straten
waren zo schoon als een dansvloer en de lantarens, door
gears zuchtje wind bewogen, tekenden een regelmatig
patroon van licht en schaduw op de grond . Toen om
tiers uur de winkels werden gesloten, lag hat straatje
bijna geheel verlaten . Het was er heel stilt hat gegons
van de wereldstad rondom drong slechts gedempt tot
daar door. Onder die omstandigheden waren ook lichte
geluiden op grote afstand hoorbaar ; hat rinkelen van
vaatwerk in een woning klonk tot aan de overkant van
de straat en men kon iemand horen aankomen lang voor
men hem zag .
Notaris Utterson was nog maar kort op zijn post, toen hij
een eigenaardige, lichte voetstap nader hoorde komen . Op
zijn nachtelijke tochten was hij gewend geraakt aan de
merkwaardige wijze waarop de voetstappen van een enkel
mans op een ogenblik dat hij nog ver wag is zich plotseling duidelijk losmaken uit het algemene stadsrumoer,
maar nooit to voren was zijn aandacht zo scherp en duidelijk getrokken . Met een haast bijgelovig voorgevoel van
„Nu komt hat!" trok hij zich terug in de poort die toegang gaf tot de binnenplaats .
De voetstappen kwamen snel nader en werden eensklaps
luider, toen ze de hoek van de straat omsloegen . De notaris keek om de hoek van de poort en kon weldra zien met
wat voor iemand hij to doers had . Het was een man, klein
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van stuk en onopvallend gekleed, en in zijn gestalte was
jets dat zelf s op die of stand een onsympathieke indruk
maakte . Hij stak om tijd to winnen schuin de straat over
en kwam recht op de deur of ; onder het oversteken haalde
hij een sleutel uit zijn zak to voorschijn als iemand die
zijn huffs nadert .
Utterson kwam uit het portiek naar voren en tikte hem op
de schouder toen hij voorbijkwam . „Meneer Hyde, vermoed ik?"
Hyde trok zijn schouder terug ; het was alsof hij ineenkromp . Zijn adem siste tussen zijn tanden terwijl hij inademde, dock slechts een ogenblik toonde hij vrees, en
hoewel hij de notaris niet aankeek, antwoordde hij koelbloedig : „Zo heet ik, ja. Wat wilt u van me?"
„Ik zie dat u van plan bent naar binnen to gaan," zei de
notaris. „Ik ben een oude vriend van dokter Jekyll mr.
Utterson uit Gaunt Street - u zult mijn naam weleens
gehoord hebben, en nu ik u toevallig net tegenkom, dacht
ik, misschien kunt u mij meteen binnenlaten ."
„U zult dokter Jekyll niet aantref f en, hij is niet thuis,"
antwoordde Hyde en blies op de sleutel . Daarop vroeg hij
eensklaps, nog steeds zonder op to kijken : „Hoe wist u
wie ik ben?"
„Mag ik u een wedervraag doen?" vroeg Utterson . „Zoudt
u me een genoegen willen doen?"
„Zeker," zei de antler. „Waarmee kan ik u van dienst
zijn ."
„Wilt u zo goed zijn me uw gezicht to laten zien?" vroeg
de notaris .
Het was alsof Hyde aarzelde, maar ineens, alsof hij zich
bedacht, wendde hij zich met jets uitdagends in zijn gebaar tot Utterson ; een paar tellen lang staarden de twee
elkaar strak aan .
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„Nu kan ik u ten minste herkennen als ik u nog eens
ontmoet," zei de notaris . „Dat kan to pas komen ."
„Inderdaad," zei Hyde, „'t is misschien goed dat we kennis met elkaar hebben gemaakt . A propos, last ik u mijn
adres geven ." En hij noemde hem een straat en huffsnummer rin Soho .
„Goeie genade," dacht Utterson, „heef t hij daarbij misschien ook aan dat testament gedacht?" Maar hij hield
zijn gedachten voor zich en bromde alleen iets dat moest
betekenen dat hij van het adres kennis had genomen .
„En flu," zei de ander, „hoe wist u dat ik het was?"
„Door een beschrijving die ik van u heb gekregen," was
het antwoord .
„Beschrijving - van wie?"
,,We hebben gemeenschappelijke vrienden," zei Utterson .
„Gemeenschappelijke vrienden?" herhaalde Hyde . Zijn
stem klonk een beetje schor .
„Jekyll bijvoorbeeld," zei de notaris .
„Hij heef t u nooit over mij gesproken," riep Hyde in een
opwelling van boosheid . „Ik dacht niet dat u zou staan
legen ."
„Kom, kom," zei Utterson, „dat is toch geen taal !"
De ander grauwde een grimmige lack ; het volgende ogenblik had hij met een ongelofelijk snelle beweging de deur
geopend en was in het huffs verdwenen .
De notaris bleef nog enige ogenblikken staan, ten proof
aan grote verontrusting . Vervolgens liep hij langzaam de
straat in, maar telkens stond hij even stil en bracht de
hand aan het voorhoof d als iemand die zich niet goed
raad weet . Het vraagstuk dat hij aldus bij zichzelf liep to
overwegen, was er een van een snort waarop men zelden
een antwoord vindt . Hyde was bleek en dwergachtig ; hij
maakte de indruk misvormd to zijn zonder dat het aan25

wijsbaar was ; hij had een onaangenaam lachje, zijn houding tegenover de notaris was een gif tig mengsel van verlegenheid en brutaliteit geweest err hij sprak hees, half
f luisterend en met wat men zou kunnen noemen een barst
in zijn stem - dat pleitte allemaal tegen hem, maar het
kon niet de of keer, de walging en de vrees verklaren die
Utterson tot dusver niet had gekend en die hij ten opzichte
van deze man voelde. „Er moet nag iets anders zijn," zei
hij, tot in zijn ziel geschokt . „Er is nog iets anders ; als ik
maar wist wat . God sta me bij, dat is gees mens ! Hij heef t
iets . . , is hij een snort aapmens? Of iemand die zijn ziel
aan de duivel heef t verkocht? Of is hij alleen maar een
door en door slecht mens, bij wie de slechtheid van binnen
naar buiten doorschijnt en maakt dat zijn uiterlijk of stotelijk wordt? Ik desk dat het zo iets moet zijn, want o wee,
mijn goede vriend Harry Jekyll, als ik ooit het stempel
van de Boze op een gezicht gedrukt heb gezien, dan is
het op dat van jouw nieuwe vriend."
Om de hoek van de straat was een plein met rondom
mooie nude huizen, die nu voor het merendeel in verval
warm en per verdieping of per kamer warm verhuurd
aan lieden van allerlei snort : graveurs, bouwkundigen,
advocates van kwade taken en agenten van duistere ondernemingen . Maar een huffs, het tweede van de hoek, werd
nog in zijn geheel bewoond ; zelf s in de duisternis van
deze herf stavond, bij gees antler licht dan wat door het
waaiervormige venster boven de voordeur scheen, maakte
het nog een indruk van rijkdom en degelijke luxe . Voor
deze deur bleef Utterson staan en liet de klopper vallen .
Een keurig geklede bediende op leeftijd deed open .
„Is dokter Jekyll thuis, Poole?" vroeg de notaris .
„Ik zal eens gaan ties, meneer Utterson," zei Poole en
liet de bezoeker binnen in een ruime, gezellige hal met
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een lage zoldering . Een helder vlammend open vuur
wierp, als in een landhuis, zijn schijnsel over de grote
vloertegels en het glimmende eiken van kostbare oude
kasten. „Wilt u hier even wachten bij het vuur, meneer?
Of zal ik licht voor u maken in de eetkamer?"
„Liever hier," zei de notaris ; hij trail naderbij en leunde
op het zware ijzeren haardhek . Deze hal, waarin hij flu
alleen achterbleef, had de bijzondere voorlief de van zijn
vriend de dokter en Utterson zelf placht to zeggen dat
het de gezelligste kamer in Londen was, maar deze avond
huiverde hij, hij kon niet loskomen van het gezicht van
die Hyde, hij voelde (een zeldzaamheid bij hem) walging
en of keer van het leven, en in die sombere gemoedsstemming was het hem alsof er een dreiging school in het
f likkeren van de vlammen op de gewreven kasten en het
grillig bewegen van zijn schaduw tegen de zoldering . Hij
schaamde zich over het gevoel van opluchting waarmee
hij Poole hoorde terugkomen om to zeggen dat dokter
Jekyll uit was .
„Ik heb meneer Hyde zien binnengaan door de deur van
de vroegere operatiezaal, Poole," zei hij . „Is dat in orde,
als de dokter niet thuis is?"
„Dat is geheel in orde, meneer Utterson," antwoordde de
bediende . „Meneer Hyde heef t een sleutel ."
„De dokter schijnt een groot vertrouwen in die jongeman
to stellen, Poole," hernam de antler peinzend .
„Ja meneer," zei Poole, „dat doet hij zeker. Wij hebben
allemaal opdracht zijn orders uit to voeren ."
„Ik geloof niet dat ik die meneer Hyde ooit heb ontmoet,
is 't wel?" vroeg Utterson .
„0 nee meneer," zei de bediende „Hij blijft hier nooit
eten. We zien hem zelfs bijna nooit aan deze kant van het
huffs ; hij komt en gaat meestal door het laboratorium ."
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„Wel, goeienavond Poole ."
En de notaris ging weer naar huffs met een zeer bezwaard
gemoed . „Arme Harry," dacht hij, „ik heb er zo'n gevoel
van dat hij in grote moeilijkheden zit . Toen hij jong was,
is hij nogal eens uit de band gesprongen ; dat is wel lang
geleden, maar God kept geen verjaringsrecht . lk vrees
dat het dat is : de schim van een oude zonde, de kanker
van de een of andere verborgen schande, en nu komt de
straf, pede claudo, jaren nadat de daad uit het geheugen
is gewist en eigenlief de de f out heef t vergoelijkt ." En de
notaris, ontsteld over die gedachte, liep onderwijl over
zijn eigen verleden to denken en zocht in alle hoeken
van zijn herinnering of daar ook ergens een oude zonde
als een duveltje uit een doosje to voorschijn zou kunnen
springen . Zijn verleden was vrijwel onberispelijk ; toch
voelde hij zich diep beschaamd door de vele verkeerde
dingen die hij had gedaan, en tegelijkertijd tot bescheiden
en aarzelende dankbaarheid gestemd bij de gedachte aan
de vele andere die hij bijna gedaan had, maar waarvan
hij zich nog juist bijtijds had afgewend . En vervolgens
terugkerend tot zijn oorspronkelijke onderwerp, zag hij een
straal van hoop . „Die Hyde," dacht hij, „als die eens
nader bekeken werd, die moet zelf de nodige geheimen
hebben : duistere geheimen, to oordelen naar de manier
waarop hij je aankijkt ; geheimen waarbij vergeleken de
zwartste van Jekyll niet antlers dan heldere zonneschijn
kunnen lijken . Zoals het flu gaat, kan het niet langer. lk
word er koud van als ik er aan denk hoe dat individu
als een dief Harry z'n slaapkamer binnensluipt en aan zijn
bed gaat staan - stel je voor, zo wakker to worden ! En
het is een levensgevaarlijke situatie, want als die Hyde er
achter komt wat er in het testament staat, kon hij weleens
geen geduld meer hebben om op de erf enis to wachten .
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Ja, ik moet er wat aan doen
als Jekyll me ten minste
jets wil laten doen," voegde hij er aan toe, „als Jekyll me
ten minste jets wil laten doen ." Want weer zag hij voor
zijn geestesoog zo klaar als op een transparant de vreemde
bepalingen van het testament .
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Dr. JEKYLL WAS VOLKOMEN OP ZIJN
GEMAK
Het trof bijzonder dat dokter Jekyll veertien dagen later
een stuk of vijf, zes oude vrienden uitnodigde voor een
van die dinertjes waarvoor hij vermaard was . Het waren
allemaal intelligente mannen met een goede naam en
kenners van goede wijn, en Utterson wist het zo in to
richten dat hij nog wat bleef, toen de anderen al vertrokken waren . Dit was overigens niets nieuws, het was al
tientallen malen eerder gebeurd, want waar men op Utterson gesteld was, mocht men hem ook bijzonder graag .
Menige gastheer hield graag de droge notaris nog wat
vast wanneer de meer luchthartige en loslippige gasten
al de voet over de drempel hadden ; men hield van zijn
niet opdringerig gezelschap, waarin men zichzelf kon
terugvinden ; de weldoende stilte die hem omgaf, was een
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verademing na de veeleisende spanning der vrolijkheid .
Dokter Jekyll was geen uitzondering op deze regel, en
zoals hij daar nu aan de andere kant van het haardvuur
zat - een f orse, goedgebouwde man van vijf tig jaar, met
een glad gezicht en een oogopslag waarin misschien jets
listigs lag, maar kennelijk een bekwaam en welwillend
man - was het aan zijn blik duidelijk dat hij Utterson
oprecht en warm genegen was .
„Ik had al een tijdje eens met je willen praten, Jekyll,"
begon de laatste. „Weet je, dat testament van je . . ."
Een oplettend toeschouwer had kunnen opmerken dat dit
een onaangenaam onderwerp was, maar de dokter liet
niets doorschemeren en reageerde er vrolijk op . „Ik beklaag je, Utterson," zei hij, „dat je met zo'n client opgescheept zit. Ik heb nog nooit een man gezien die zich jets
zo aantrok als jij dat testament van me - of het zou die
bekrompen schoolmeester van een Lanyon moeten zijn,
toen hij het had over wat hij mijn wetenschappelijke ketterijen noemt . 0, ik weet het wel, hij is een beste kerel
je hoeft niet lelijk to kijken - een prima kerel, ik moet
hem eigenlijk nodig eens wat vaker opzoeken, maar dat
neemt niet weg dat hij 'een bekrompen schoolmeester is,
en een hopeloze ignoramus op de koop toe . Ik ben nooit
zo in iemand teleurgesteld geweest als in Lanyon ."
„Je weet dat ik het er nooit mee eens hen geweest," ging
Utterson verder, met meedogenloos voorbijgaan van het
nieuwe on erwerp .
„Met mijn testament? Ja zeker, dat weet ik," zei de dokter met enige scherpte . „Dat heb je me gezegd ."
„Dan zeg ik het je nu nog eens," vervolgde de notaris . „Ik
heb het een en antler over die jongeman Hyde gehoord ."
Het welbesneden mannelijke gelaat van dokter Jekyll
werd bleek tot in de lippen, en zijn ogen werden donkey.
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„De rest interesseert me niet," zei hij . „Ik dacht dat we
hadden of gesproken dat we het hier niet meer over zouden hebben ."
„Wat ik gehoord heb, was afschuwelijk," zei Utterson .
„Dat verandert niets aan de zaak. Je begrijpt niet hoe ik
er voor sta," zei de dokter, wiens houding onzeker begon
to worden . „Ik verkeer in een pijnlijke situatie, Utterson ;
mijn positie is bijzonder . . . bijzonder vreemd . Het is een
van die kwesties waar je door praten niets aan kunt veranderen."
„Jekyll," zei Utterson, „je kent me : ik ben iemand die je
kunt vertrouwen . Biecht de hele zaak op, het blijf t onder
ons, en ik twijf el er niet aan of ik kan je er uit helpen ."
„M'n beste Utterson," zei de dokter, „het is heel aardig
van je, het is allemachtig aardig van je ; ik kan eigenlijk
geen woorden vinden om je to zeggen hoe dankbaar ik je
daarvoor ben . Ik geloof je volkomen ; ik zou jou eerder
vertrouwen dan wie ook, zelf s eerder dan mezelf, wanneer
ik de keus had ; maar de zaak is niet zoals jij denkt, 't is
niet half zo erg, en om je goeie hart gerust to stellen, zal
ik je een ding zeggen : op het ogenblik dat ik zelf wil, kan
ik van die Hyde of . Daar geef ik je de hand op, en ik
dank je nogmaals heel hartelijk, en dan wil ik er nog een
kleinigheid aan toevoegen, Utterson, en ik ben er van
overtuigd dat je me dat niet kwalijk zult nemen : dit is
een zuiver particuliere aangelegenheid, en ik zou graag
willen dat je ze liet rusten ."
Utterson zat een poosje peinzend in het vuur to staren .
Toen stond hij op. „Ik ben overtuigd dat je gelijk hebt,"
zei hij .
„Nu we 't hier toch over hebben gehad, voor het laatst
naar ik hoop," zei de dokter, ,,is er nog een ding dat ik
je graag zou willen zeggen. Het lot van die ongelukkige
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Hyde gaat me zeer ter harte . Ik weet dat je hem hebt
ontmoet, hij heef t me er van verteld, en ik hen bang dat
hij onhebbelijk tegen je is geweest . Maar nogmaals, het
lot van deze jongeman gaat me bijzonder ter harte, bijzonder, en als ik er eens niet meer zou zijn, Utterson, dan
wou ik graag dat je me beloof de dat je hem met toegeeflijkheid zult behandelen en zult zorgen dat hij krijgt wat
hem toekomt . Als je alles wist, dan zou je dat zeker willen
doen, dat weet ik, en het zou een pak van m'n hart zijn
als je me dat beloof de ."
„Ik kan moeilijk zeggen dat ik ooit erg op hem gesteld zal
zijn," zei de notaris .
„Dat vraag ik je ook niet," zei Jekyll met aandrang, ter •
wijl hij een hand op Uttersons arm legde ; „ik kom alleen
op voor zijn recht, en ik vraag je alleen om hem, ter wille
van mij, to helpen als ik er niet meer ben ."
De notaris kon een zucht niet onderdrukken . „Goed," zei
hij, „dat beloof ik je ."
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DE MOORD OP SIR DANVERS CAREW
Bijna een jaar later, het was in October, werd Londen
opgeschrikt door een ongewoon gruwelijke misdaad, die
des to meer opschudding verwekte, omdat het slachtof f er
een voornaam persoon was . Aanvankelijk beschikte men
over slechts weinig bijzonderheden en die warm ontstellend . Een dienstbode die alleen thuis was in een woning
niet ver van de rivier, was omstreeks elf uur naar haar
slaapkamer boven in het huffs gegaan . Hoewel er later in
de nacht een mistbank over de stall kwam rollen, was er
om die tijd geen wolkje aan de hemel, en de steeg waar
de dienstbodenkamer op uitkeek, werd helder verlicht
door de voile maan . Het schijnt dat het meisje in een
romantische stemming was, want ze grog op haar kof f er
zitten, die vlak onder het raam stond, en verviel in dromerig gepeins . Nooit van haar leven, zei ze later wanneer ze
de gebeurtenissen van die nacht vertelde (en dat grog
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nooit zonder een vloed van tranen), had ze de wereld zo
vriendelijk en vreedzaam gevonden ; ze voelde zich in
vre e met iedereen .
Terwijl ze daar zo zat, werd ze een oude meneer gewaar,
een lieve man met spierwit haar, die door de steeg kwam
aanlopen, en tegelijk kwam er van de andere kant, dus
van haar of gaande, een andere man die klein van stuk
was en op wie ze in het eerst minder acht sloeg . Toen ze
elkaar bijna genaderd waren (dat was vlak onder de ogen
van de dienstbode ), maakte de oude man een buiging en
sprak de ander aan, heel vriendelijk en beleef d, leek het .
Niet alsof hij over iets gewichtigs sprak, integendeel, uit
zijn wijzen zou men de indruk krijgen dat hij alleen maar
naar de weg vroeg ; maar de maan scheen op zijn gezicht
terwijl hij sprak en het meisje vond het prettig om er naar
to kijken ; er lag iets zo onschuldigs en vriendelijks in, als
uit de oude tijd, en toch ook iets voornaams, als van
iemand die zich to recht van zijn eigen waarde bewust is .
Toen gleed haar oog of naar de ander, en het verbaasde
haar in hem een zekere meneer Hyde to herkennen, die
eens bij haar meneer op bezoek was geweest en aan wie
ze meteen een hekel had gekregen. Hij had een zware
wandelstok in zijn hand en speelde er mee, en hij gaf
geen antwoord, maar scheen met kwalijk verborgen ongeduld de ander aan to horen . Toen kreeg hij ineens een
aanval van woede ; hij stampte met zijn voet, zwaaide met
zijn stok en stelde zich aan als een gek - zo drukte het
meisje het uit . De oude heer deed een stag achteruit en
keek alsof hij ten hoogste verbaasd en een beetje beledigd
was ; daarop raakte meneer Hyde helemaal buiten zichzelf
en sloeg hem met de stok op het hoof d tot hij op de grond
lag. Het volgende ogenblik stond hij, als een razende aap,
bovenop zijn slachtof f er to dansen terwijl hij een regen
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van slagen op hem lies neerkomen ; het lichaam stuitte
heen en weer over de weg en je kon de botten horen
kraken. Bij dat gruwelijke gezicht en die of grijselijke geluiden was het meisje flauwgevallen .
Het was twee uur toen ze weer bijkwam en de politie
waarschuwde . De moordenaar was al lang weg, maar zijn
slachtof f er lag nog midden in de steeg, tot onherkenbaarheid toe verminkt. De stok waarmee de daad was gepleegd, was, hoewel van een zeldzame, zeer taaie en harde
houtsoort, onder de zinneloze woede van de aanval bezweken en middendoor gebroken ; de ene helf t lag half
versplinterd in de goot, de andere was ongetwijf eld door
de moordenaar meegenomen. Op het slachtof f er werden
een portemonnaie en een gouden horloge gevonden, maar
geen kaartjes of andere papieren, behalve een verzegelde
en gef rankeerde envelop, die hij waarschijnlijk naar de
post had willen brengen en die geadresseerd was aan
Mr. Utterson.
De politie bracht deze brief de volgende morgen bij de
notaris toen deze nog in zijn bed lag, en nauwelijks had
hij hem gezien, en gehoord onder welke omstandigheden
hij was gevonden, of hij keek zeer ernstig . „Ik wil eerst
het lijk zien ; eerder zeg ik niets," zei hij ; „dit zou weleens een heel ernstige zaak kunnen zijn . Wees zo goed
even to wachten tot ik me heb aangekleed ." En met hetzelf de bedenkelijke gezicht gebruikte hij haastig zijn ontbijt en reed naar het politiebureau, waar het lijk heengebracht was . Zodra hij in de eel kwam, knikte hij .
„Ja," zei hij, „ik herken hem . Het spijt me to moeten
zeggen dat dit Sir Danvers Carew is ."
„Goeie genade, meneer," riep de inspecteur uit, „hoe is
het mogelijk!" En onmiddellijk daarop werd zijn gelaat
verhelderd door jets van beroepseerzucht . „Daar zal een
38

hoop deinig van komen," zei hij . „Misschien kunt u ons
helpen de dader to vinden ." En hij vertelde in het kort
wat de dienstbode had gezien, en toonde hem de gebroken stok.
Utterson had al gehuiverd toen hij de naam Hyde hoorde,
maar toen hij de stok zag, kon hij niet linger twijf elen ;
zo gebroken en beschadigd als het voorwerp was, herkende hij er de stok in die hij zelf jaren geleden aan
Henry Jekyll had gegeven .
,,Is die Hyde klein van stuk?" vroeg hij .
„Opvallend klein, en met een opvallend ongunstig uiterlijk, heef t het meisje gezegd," zei de inspecteur .
Utterson dacht even na ; toen hief hij het hoof d op . „Als
u met me mee omt in mljn rijtuig, zei ij, „kin i u
waarschijnlijk naar zijn huffs brengen ."
Het was intussen omstreeks negen uur in de morgen geworden, en de eerste najaarsmist hing over de stall . Dichte
bruine wolken zakten van de hemel, maar de wind joeg ze
telkens weer op, en terwijl het huurrijtuig langzaam de
ene strait na de andere doorreed, aanschouwde Utterson
een wonderlijke opeenvolging van schemeringen in alle
diepten en tinten . Op de ene plaits was het zo donker als
diep in de avond ; elders was er een f luwelige, vaalbruine
gloed in de lucht, als het schijnsel van een vreemde brand ;
en din weer werd de mist een ogenblik geheel uiteengedreven en een bleke bundel daglicht stroomde tussen
de jagende flarden door . Onder deze wisselende belichting deed het trieste Soho met zijn modderige straten en
haveloze voorbijgangers, en zijn lantarens die na de nacht
niet warm gedoof d of wel opnieuw warm aangestoken om
de somberheid van de weer ingevallen duisternis to verdrijven, zich aan de blikken van de notaris voor als een
stuk stall uit een nachtmerrie . Daar kwam bij dat ook zijn
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gedachten zo somber mogelijk waren, en wanneer hij zijdelings naar zijn metgezel keek, werd hij zich bewust van
jets van die huivering voor de wet en haar dienaren die
bijtijden ook de fatsoenlijkste mens kan bevangen.
Op het ogenblik dat het rijtuig stilhield voor het opgegeven adres, trok de mist een beetje op . Hij zag een gore
straat, een jeneverpaleis, een vettig Frans eethuisje, een
winkeltje van goedkope slaatjes en nog goedkopere blaadjes, veel kinderen in vodden die in portieken hokten, en
veel vrouwen van velerlei landaard die, met de huissleutel
in de hand, hun eerste glas gingen drinkers . Meteen zakte
de mist weer en omhulde Utterson met Een geelbruin
wags, dat niets doorliet van al het gemene dat hem omringde . Hier woonde de gunsteling van Henry Jekyll, een
man die erfgenaam was van een kwart millioen pond
sterling .
Een oude vrouw met spierwitte harm en een wasbleek
gezicht deed open . Een gehuichelde vriendelijkheid verzachtte ten dele het ongunstige van haar trekken, maar
haar manieren waren onberispelijk . Ja, zei ze, meneer
Hyde woonde hier, maar hij was niet thuis ; hij was heel
last nog even thuis geweest, maar was binnen het uur
weer weggegaan ; dat was overigens niets vreemds, want
hij had een heel ongeregeld levers en was vaak weg ; neem
nu de laatste tijd : voor gisteren had ze hem in gears twee
maan en gezien .
„Goad, dan willen we graag zijn kamers even zien," zei
de notaris, en toen de vrouw begon to verzekeren dat dat
niet ging : „Ik kan u misschien maar beter zeggen wie daze
meneer is : inspecteur Newcomers van Scotland Yard ."
Een flits van leedvermaak vloog over hat gelaat van de
vrouw. „Zo !" zei ze, „dus hij is d'r bij ! Wat heeft ie
gedaan?"
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Utterson en de inspecteur keken elkaar eens aan . „Bijzonder populair schijnt ie niet to zijn," zei de laatste . „En
nou, juffrouw, zou ik wel graag willen dat u mij en
meneer hier es even liet rondkijken ."
In het hele huffs, waar verder alleen de oude vrouw woonde, had Hyde maar twee kamers in gebruik, maar die
warm weelderig ingericht en gaven blijk van een goede
smack. Er was een kast vol wijn ; het eetgerei was van
zilver, het taf ellinnen van het f ijnste . Aan een van de
wanden hing een goed schilderij (een geschenk van Henry
Jekyll, dacht Utterson, want die was een kenner), en de
tapijten warm dik en dicht en aangenaam van kleur . Op
dit ogenblik echter droegen de kamers alle sporen van
een slordig en haastig bezoek : er lagen kleren op de
grond met de zakken binnenste buiten gekeerd ; laden
met een slot er op stonden open, en in de haard lag een
hoop grijze as, alsof er vele papieren kort geleden warm
verbrand. Uit deze as viste de inspecteur de stok van een
groen chequeboekje op, dat weerstand had geboden aan
het vuur, en achter de deur vond hij de andere helf t van
de wandelstok . Aangezien dit zijn vermoedens bevestigde,
was de inspecteur zeer opgewekt en tevreden, en hij werd
dit nog meer na een bezoek aan de bank, waar ettelijke
duizenden ponden op naam van de moordenaar bleken to
berusten .
„Nou kunt u d'r wel op rekenen dat ik hem heb, meneer,"
zei hij tegen Utterson . „Hij is vast z'n hoofd kwijtgeraakt,
anders had hij nooit die wandelstok laden staan, en nog
veel minder dat chequeboekje verbrand . \Toor die vent
gaat geld natuurlijk boven alles . We hoeven niets anders
to doen dan in de bank op hem gaan zitten wachten, en
biljetten ophangen ."
Het laatste bleek echter nog niet zo eenvoudig to zijn,
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want er waren maar weinig mensen die Hyde kenden ;
zelf s de meneer van de dienstbode had hem maar tweemaal ontmoet ; f amilieleden bleken nergens to vinden to
zijn ; hij had zich nooit laten f otograf eren ; en de enkelen
die een beschrijving van hem konden geven, spraken elkaar op tai van punten tegen, zoals dat met toevallige
waarnemers meestal gaat . Over een ding echter waren ze
het alien eens, en dat was het bekiemmende gevoel van
een niet nader to bepalen misvormdheid dat de vluchteling had achtergelaten bij degenen die hem hadden gezien .
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DE BRIEF
Het was al last in de middag toen Utterson bij dokter
Jekyll aanklopte . Poole liet hem onmiddellijk binnen en
leidde hem naar het achterhuis, langs de keuken en over
een achterplaats die vroeger een tuin was geweest, naar
het gebouw dat sours laboratorium en sours „de snijkamers" werd genoemd . De dokter had het huffs gekocht
van een vermaard chirurg, en omdat hij zelf meer voor
scheikunde dan voor anatomie voelde, had hij aan het
gebouw achter in de tuin een andere bestemming gegeven .
In dit deel van de woning van zijn vriend was de notaris
nog nooit geweest ; hij keek nieuwsgierig naar het grauwe
bouwwerk zonder vensters en liep met een gevoel van
afkeer door de hem vreemde operatiezaal, waar eens belangstellende studenten zich hadden verdrongen, maar die
flu hol en verlaten lag . De taf els stonden vol scheikundige
toestellen ; op de grond stonden kisten en daartussen lag
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overal pakstro . Het was er schemerig ; het enige licht vie!
door de bestoven ruiten van de lantaarn in hat dak . Aan
hat eind van de zaal leidde een trap naar een met rood
laken beklede deur, en door daze kwam Utterson ten
slotte in de studeerkamer van de dokter . Het was een
ruim vertrek, met rondom kasten en glazen deuren ; er
stonden onder meer een grote draaispiegel en een werktaf el en de drie ramen met ijzeren staven er voor keken
uit -- voor zover de stof f ige ruiten het uitzicht toelieten
op de binnenplaats . Er vlamde een vuur in de haard ; een
brandende lamp stond op de schoorsteenmantel, want
zelf s in de huizen begon de mist door to dringen, en daar
zat, dich bij de koestering van hat vuur, dokter Jekyll,
met het uiterlijk van iemand die zwaar ziek is . Hij stond
niet op om zijn bezoeker to verwelkomen, maar stak hem
een kille hand toe en begroette hem met een stem die
Utterson niet van hem kende .
„Weet je hat nieuws al?" vroeg de notaris, zodra Poole
de deur weer achter zich had gesloten .
De dokter huiverde . „Ze riepen hat op hat plain," zei hij .
„Ik hoorde ze in de eetkamer ."
„Nu een ding," zei de notaris . „Carew was een client van
me, maar dat ban jij ook, en ik wil weten wat ik doe . Je
bent toch niet zo ver gegaan dat je die vent verborgen
houdt?"
„Utterson," riep de dokter uit, „ik zweer je bij God dat
hij me nooit weer onder ogen zal komen . Ik geef je mijn
erewoord dat ik hier beneden met hem heb of gedaan . 't Is
allemaal uit . En bovendien heef t hij mijn hulp niet nodig ;
jij kept hem niet zoals ik hem ken ; hij is in veiligheid, hij
is volkomen veilig; onthoud wat ik je zeg : ze zullen van
hem nooit meer horen."
De notaris keek bedenkelijk ; de koortsachtige taal van
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zijn vriend beviel hem niet . „Je schijnt nogal zeker van
zijn zaak to zijn," zei hij, „en voor jou hoop ik dat je
gelijk hebt . Als het een rechtszaak werd, zou jouw naam
er weleens in betrokken kunnen worden ."
„Ik hen volkomen zeker van zijn zaak," antwoordde
Jekyll ; „ik heb gronden voor die zekerheid, maar die kan
ik aan niemand meedelen . Er is alleen een ding waar ik
graag jouw raad in wil hebben . Ik heb . . . ik heb een brief
gekregen, en ik weet niet of ik daarmee naar de politie
moet gaan . Ik zou dat graag aan jou willen overlaten,
Utterson ; ik ben er van overtuigd dat jij zult doen wat het
verstandigste is, want ik heb het grootste vertrouwen
in je ."
„Als ik het goed begrijp, ben je bang dat die brief er toe
zou kunnen leiden dat hij gepakt werd?" vroeg de notaris .
„Nee," zei de ander . „Wat er met Hyde gebeurt, kan me
niets schelen ; met hem heb ik eens en voorgoed afgedaan . Ik denk aan mijn eigen goede naam, die door deze
ellendige geschiedenis lelijk in het gedrang komt ."
Utterson dacht een poosje na ; aan de ene kant was hij
verbaasd over de zelfzucht van zijn vriend ; aan de andere
kant voelde hij zich er door opgelucht . „Enf in," zei hij
ten slotte, , 71aat me die brief maar eens zien ."
De brief was geschreven in een eigenaardig steil handschrif t en ondertekend met „Edward Hyde" ; de inhoud
kwam hierop neer, dat dr . Jekyll, aan wie de schrijver
zoveel to danken had en die hij voor duizend weldaden
met ondank had beloond, geen zorg hoef de to hebben voor
zijn (Hyde's) veiligheid, aangezien hij wegen en middelen
had om to ontsnappen en hij daar ten volle op kon vertrouwen . De notaris was met deze brief zeer ingenomen :
dit stelde de nauwe betrekkingen tussen zijn vriend en de
moordenaar in een gunstiger licht dan hij had verwacht,
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en hij nam het zichzelf kwalijk dat hij zulke verdenkingen
had kunnen koesteren .
„Heb je de envelop nog?" vroeg hij .
„Die heb ik verbrand," zei Jekyll ; „ik dacht er eerst
helemaal niet bij waar het over zou gaan . Maar er stond
geen poststempel op . De brief is aan de deur of gegeven ."
„Zal ik hem bij me houden en er nog eens een nachtje over
slapen?" vroeg Utterson .
„Ik laat het helemaal aan jou over," was het antwoord .
„Ik heb alle vertrouwen in mezelf verloren ."
„Ik zal er nog eens over denken," zei de notaris . „En nu
nog een ding : die bepaling in je testament over wanneer
iii eens mocht komen to verdwijnen, die is zeker van Hyde
of komstig, is 't niet?"
Het was alsof de dokter een flauwte zou krijgen ; hij kneep
zijn lippen stiff op elkaar en knikte .
„Dat dacht ik wel," zei Utterson . „Het is zijn bedoeling
geweest om je van kant to maken . Je bent er mooi aan
ontsnapt ."
„Veel meer dan dat," antwoordde de dokter plechtig . „Ik
heb een les gehad -- o God, Utterson, wat heb ik een les
gehad!" En hij verborg zijn gelaat in zijn handen .
Voordat hij het huffs verliet, had de notaris nog even een
gesprek onder vier ogen met Poole . „Dat is waar ook,"
zei hij, „er is vandaag een brief gebracht : hoe zag degene
er uit die hem bezorgde?" Maar Poole wist volkomen
zeker, dat er die dag niets bezorgd was behalve door de
post, „en dat waren dan nog alleen maar drukwerken,"
zei hij .
Met nieuwe vrees in het hart ging de bezoeker weg . Het
was duidelijk dat de brief door de deur van het laboratorium was binnengekomen ; misschien was hij wel in de
studeerkamer geschreven, en als dat zo was, moest hij
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heel anders beoordeeld en met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandeld worden . Op de trottoirs liepen de
krantenjongens zich heel to schreeuwen : „Extra editie!
Gruwelijke moord op een Kamerlid!" Dat was de grafrede op een vriend en client van hem, en hij kon een
zekere bezorgdheid niet onderdrukken : als de naam van
een tweede eens werd meegesleurd in de maalstroom
van dit schandaal? Hij stond voor een hachelijke beslissing, zo niet erger, en hoezeer hij gewend was op zijn
eigen oordeel of to gaan, ditmaal begon hij naar goede
raad to verlangen. Die kon hij natuurlijk moeilijk rechtstreeks vragen, maar misschien kon hij er wel langs een
omweg aan komen.
Een poosje later zat hij aan de ene kant van zijn eigen
haard ; aan de andere kant zat meneer Guest, zijn rechterhand op het kantoor, en tussen hen in, op juist de goede
of stand van het vuur, stond een f les met een bijzonder
oud jaartal die lang in het donkere gewelf onder zijn woning had gelegen . De mist hing nog stil over de verdronken stall, waar de straatlantarens glommen als vurige
edelstenen, en door de watten van die neergezakte wolken
drong het geluid van het stadsverkeer tot hen door als
het ruisen van een krachtige wind . Maar in de kamer
speelden de vlammen hun vrolijk spel, de wijn had sinds
lang alle schraalheid verloren en zijn purper was met de
jaren zachter en rijker geworden als de kleur van gebrandschilderde glazen . Straks zou de gloed van warme najaarsdagen op een wijngaard tegen een heuvelhelling worden
vrijgemaakt om de Londense mist to verdrijven . Bijna onmerkbaar werd de notaris zachter gestemd . Er was geen
man voor wie hij minder geheimen had dan voor Guest,
het waren er zelf s weleens minder dan in zijn bedoeling
lag . Guest was vaak voor de een of andere zaak bij de
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dokter geweest ; hij kende Poole ; hij had natuurlijk wel
gehoord dat Hyde daar kind aan huffs was en hij zou uit
een en antler zijn eigen gevolgtrekkingen kunnen maken :
was het dan niet veel beter dat hij de brief to zien kreeg
die dat raadsel verklaarde? Daar kwam bij dat Guest een
deskundige was op het gebied van handschrif ten ; hij zou
het niet meer dan natuurlijk vinden dat hij over die
schrif tuur werd geraadpleegd . Bovendien was hij een man
van goede raad ; hij zou een zo merkwaardig stuk waarschijnlijk niet lezen zonder er een opmerking over to
maken, en daar kon Utterson zich dan verder naar
ric ten.
„'t Is een droevig geval met Sir Danvers," zei hij .
„Dat is het, meneer," zei Guest . „Het heef t de openbare
mening sterk in beweging gebracht. De man die het gedaan heeft, is natuurlijk gek geweest ."
„Daar zou ik nu juist weleens graag je mening over willen weten," antwoordde Utterson . „Ik heb hier een brief
die hij geschreven heef t ; ik wou graag dat dit onder ons
bleef, want ik weet eigenlijk zelf niet goed wat ik er mee
moet doen ; het is en blijf t nu eenmaal een lelijke geschiedenis . Maar her heb je het document ; 't is wel net
jets voor jou : het handschrif t van een moordenaar ."
Guests ogen begonnen to schitteren ; hij ging er meteen
voor zitten en bestudeerde het handschrif t met overgave .
„Nee meneer," zei hij, „gek is hij niet, maar 't is wel een
eigenaardig handschrif t ."
„En een hoogst eigenaardige schrijver ook, to oordelen
naar alles wat je zo van hem hoort," voegdc de notaris er
aan toe .
Op dat ogenblik kwam de huisbediende binnen met een
briefje.
,,Is dat een brief je van dokter Jekyll, meneer?" vroeg
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Guest . „Ik meende het schrif t to herkennen . Is het
particulier?"
„Alleen maar een uitnodiging om to komen eten . Hoezo
wou je het zien?"
„Als ik het even mag zien? . . . Dank u wel ;" en hij lei de
twee velletjes papier naast elkaar en vergeleek ze aandachtig . „Dank u wel," zei hij ten slotte terwijl hij ze
beide teruggaf ; „het is een heel interessant handschrif t ."
Het bleef een poosje stil . Utterson weif elde . „Waarom
heb je ze vergeleken, Guest?" vroeg hij toen eensklaps .
„Wel meneer," antwoordde de aangesprokene, „er is een
opvallende overeenkomst tussen de twee handschrif ten ; ze
zijn zelf s in veel opzichten identiek, alleen de schrijf hoek
is verschillend ."
,,Heel vreemd," zei Utterson .
„Zoals u zegt : heel vreemd," bevestigde Guest .
„Ik zou maar liever niet over dit brief je praten als ik jou
was," zei de notaris .
„Nee meneer," zei de antler, „dat had ik ook al gedacht ."
Maar zodra Utterson die avond alleen was, borg hij het
stuk in zijn kluis, waar het voortaan zou blijven liggen .
„Lieve hemel," dacht hij, „Henry Jekyll die een valse
handtekening zet voor een moordenaar!" En hij voelde
hoe het bloed in zijn aderen verkilde .
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Dr. LANYON
De tijd ging voorbij ; duizenden ponden werden als beloning uitgeloof d, want de dood van Sir Danvers werd als
een openbaar schandaal beschouwd, maar Edward Hyde
was uit de gezichtskring van de politie verdwenen alsof
hij nooit had bestaan . Wel werd er veel over zijn verleden
ontdekt, en het ene was nog ongunstiger dan het andere :
verhalen over zijn wreedheid, die even hardvochtig als
hef tig was ; over zijn verdorven leven ; over zijn wonderlijke metgezellen ; over de haat die hij alom scheen to
hebben opgewekt ; maar geen spoor van zijn tegenwoordige verblijfplaats . Van het ogenblik of dat hij op de
morgen van de moord de woning in Soho had verlaten, was
hij eenvoudig verdwenen, en langzamerhand, naarmate de
tijd voortschreed, bekwam Utterson van zijn eerste felle
verontrusting en keerde zijn kalmte terug . De dood van
Sir Danvers was natuurlijk een verlies, maar de verdwij51

fling van Hyde woog daar ruimschoots tegenop - zo zag

hij het. Nu die verderf elijke invloed was geweken, begon
er voor dokter Jekyll een nieuw leven . Hij leef de niet
meer als een kluizenaar, hij knoopte de relatie met zijn
vrienden weer aan, hij werd weer de bekende gastheer van
vroeger, en terwijl hij altijd bekend had gestaan om zijn
milddadigheid, werd hij het flu niet minder om zijn godsdienstzin. Hij was druk bezig, hij kwam veel in de buitenlucht, hij deed goed ; hij keek met een verhelderde blik de
wereld in alsof hij zich er innerlijk van bewust was haar
oprecht to dienen, en gedurende meer dan twee maanden
leef de de dokter in vrede met zichzelf en iedereen .
Op de achtste Januari had Utterson met flog een paar
andere vrienden bij hem gedineerd ; Lanyon was er ook
geweest, en de gastheer had van de een naar de antler gekeken net als vroeger, toen de drie flog onaf scheidelijke
vrienden waren . Op twaalf Januari kreeg de notaris geen
toegang bij de dokter, en op de veertiende evenmin . Dokter ging niet uit, zei Poole, en hij kon niemand ontvangen .
De vijf tiende probeerde hij het opnieuw en werd opnieuw
weggestuurd, en doordat hij de laatste twee maanden zijn
vriend bijna elke dag had gesproken, begon deze nieuwe
eenzaamheid hem zwaar to vallen . Op de vijf de dag nodigde hij Guest uit om 's avonds to blijven eten, en op de
zesde ging hij naar dokter Lanyon .
Daar werd hem in elk geval de toegang niet ontzegd, maar
toen hij binnenkwam, schrok hij van de verandering die
er in het uiterlijk van zijn vriend had plaats gegrepen .
De flood stond op zijn gezicht geschreven. Zijn eens zo
blozend gelaat was bleek geworden ; hij was vermagerd ;
hij was kaler en ouder geworden - en toch trokken
deze verschijnselen van snelle lichamelijke of takeling flog
niet zozeer de aandacht van de notaris als iets in Lanyons
52

oogopslag en manier van doen, dat hem de uitdrukking
scheen van een diepgewortelde angst . De dokter was er
de man niet naar om vrees to koesteren voor de dood, en
toch was dat Uttersons eerste gedachte . „Hij is dokter,"
dacht hij ; „hij weet waar hij aan toe is en dat zijn dagen
geteld zijn, en die wetenschap is meer dan hij kan verdragen ." Maar toen Utterson er iets van zei dat hij er
slecht uitzag, bevestigde Lanyon zonder enige aarzeling
dat hij ten dole was opgeschreven .
„Ik heb een schok gehad," zei hij, „en ik kom er niet
meer bovenop . 't Is een kwestie van weken . Och, ik heb
een prettig leven gehad en ik heb er van gehouden ; ja,
vroeger hield ik er van . Ik denk weleens : als we alles
wisten, zouden we er meer op gesteld zijn om op to
stappen ."
„Jekyll is ook niet goed," zei Utterson . „Heb je hem nog
gesproken?"
Maar Lanyons gelaat vertrok en hij hief een bevende
hand op . „Van dr . Jekyll wens ik niets meer to zien of
to horen," zei hij luid, maar met onvaste stem. „Met die
persoon heb ik volkomen of gedaan, en ik moet je verzoeken mij to sparen voor elke zinspeling op iemand die voor
mij dood is ."
„Zozo," zei Utterson, en toen, na een lange gauze : „Kan
ik er niet wat aan doen? Wij zijn ten slotte drie heel oude
vrienden, Lanyon ; op onze leeftijd maak je geen nieuwe
meer."
„Er is niets aan to doen," antwoordde Lanyon ; „vraag
het hemzelf maar."
„Hij wil me niet ontvangen," zei de notaris .
„Dat verbaast me niet," was het antwoord . „Er zal misschien een dag komen, Utterson, wanneer ik dood ben,
dat je deze zaak van alle kanten zult kunnen bekijken en
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weten wie gelijk heeft gehad en wie ongelijk . Ik kan het
je niet zeggen . En als je flu intussen over wat antlers kunt
gaan zitten praten, doe het dan in godsnaam, maar als
je geen kans ziet om van dit vervloekte onderwerp of to
blijven, doe me dan een plezier en verdwijn, want ik kan
het niet verdragen."
Zodra hij thuis was, schreef Utterson aan Jekyll . Hij beklaagde zich er over dat hij niet werd toegelaten en vroeg
naar de oorzaak van de jammerlijke breuk met Lanyon,
en de volgende dag kreeg hij een lange brief, die op tal
van plaatsen in sentimentele bewoordingen vervat was en
hier en daar onbegrijpelijk van strekking . De moeilijkheid
met Lanyon was niet uit de wereld to helpen . „Ik neem
het onze oude vriend niet kwalijk," schreef Jekyll, „maar
ik ben het met hem eens dat we elkaar maar Never niet
meer moeten ontmoeten . Ik ben van plan van nu of in
strenge eenzaamheid to leven ; laat het je niet verwonderen en twijfel veel minder aan mijn vriendschap, wanneer
mijn deur dikwijls zelf s voor jou gesloten zal zijn . Je zult
me mijn eigen duistere wegen moeten laten gaan . Ik heb
me dingen op de hals gehaald, vergelding en gevaren waar
ik niet over kan spreken . Ik heb misschien zwaar gezondigd, maar ik lijd er ook zwaar voor . Ik had me nooit
kunnen voorstellen dat er hier beneden plaats zou zijn
voor zoveel lijden en zo vervaarlijke gruwelijkheden, en je
kunt maar een ding doen om mijn lot to verlichten, Utterson, en dat is, mijn stilzwijgen to eerbiedigen ."
Utterson wist niet hoe hij het had : de sinistere invloed
van Hyde was verdwenen, de dokter had zijn oude werk
weer opgevat en was teruggekeerd in de kring van zijn
vrienden ; een week geleden zag het er nog naar uit dat
hij als een geeerd man welgemoed zijn oude dag tegemoet
ging - en nu lagen ineens vriendschap en gemoedsrust in
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scherven en de rustige gang van zijn leven was geheel
gestoord . Een zo ingrijpende verandering, zo onverwacht,
deed aan krankzinnigheid denken, maar dat was weer niet
to rijmen met wat Lanyon had gezegd, en de manier waarop hij bet had gezegd .
Een week later bleef dokter Lanyon in bed liggen, en
binnen veertien dagen was hij flood . 's Avonds na de begraf enis, die hem sterk had aangegrepen, deed Utterson
de deur van zijn kantoor op slot, en bij het trieste licht van
een enkele kaars haalde hij een envelop to voorschijn
waarvan het adres was geschreven door zijn overleden
vriend en die met dims zegel was verzegeld . „PERSOONLIJK : in handen van NIEMAND ANDERS flan Mr . J. G .
Utterson, en in geval deze voor of zender dezes zou komen to overlijden : ongelezen vernietigen" luidde' bet nadrukkelijke opschrif t en de notaris was huiverig kennis
to nemen van de inhoud. „Ik heb vandaag al een vriend
begraven," dacht hij : „als flit me nu eens een tweede zou
kosten?" Maar hij verbande zijn vrees ; hij had niet bet
recht zijn dode vriend in de steek to laten, en hij verbrak
het zegel . In de envelop was een tweede, die eveneens verzegeld was en waarop stond : „Niet openen voor bet overlijden of de verdwijning van dr . Henry Jekyll" .
Utterson kon zijn ogen niet geloven . Daar stond bet weer:
verdwijning -- net als in flat dwaze testament flat hij nu
al lang aan de schrijver er van had teruggegeven . Opnieuw werden bier bet woord verdwijning en de naam van
Henry Jekyll in een adem genoemd . Maar in bet testament was flat gebeurd onder de sinistere invloed van
Hyde, die daarvoor maar al to klaarblijkelijk zijn gruwelijke reden had gehad ; wat kon bet betekenen nu Lanyon
deze woorden eigenhandig had neergeschr~even? Een grote
nieuwsgierigheid beving de notaris ; hij zou niets liever
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willen dan het verbod overtreden en meteen al deze
raadselen ontwarren, maar zijn beroepseer en de trouw
aan zijn overleden vriend legden hem dwingende plichten op, en de brief bleef rusten in het binnenste yak van
zijn particuliere kluis .
Maar nieuwsgierigheid bedwingen is nog jets antlers dan
nieuwsgierigheid overwinnen, en het is de vraag of Utterson sindsdien wel even begerig was naar het gezelschap
van zijn overgebleven vriend . Hij dacht in vriendschap
aan hem, maar er was verontrusting en vrees in zijn
denken . Hij ging wel naar zijn huffs, maar het was misschien een opluchting voor hem wanneer hij niet werd toegelaten ; misschien vond hij het in zijn hart toch maar
prettiger op de stoep en omringd door de lucht en de geluiden van de open stall met Poole to praten dan die vrijwillige gevangenis binnen to treden en met de ondoorgrondelijke kluizenaar daarbinnen to sprehen . Want wat
Poole kon meedelen, klonk niet prettig . Meer dan ooit
bleek de dokter zich op to sluiten in zijn studeerkamer
boven het laboratorium, sours bleef hij er zelf s slapen ; hij
was neerslachtig, hij was zwijgzaam geworden, hij las niet
meer ; het was of hem jets drukte . Utterson raakte er zo
aan gewoon steeds weer dit zelf de to vernemen, dat hij
langzamerhand minder dikwijls ging horen .
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VOOR HET OPEN RAAM
Op een Zondag, toen Utterson zijn gewone wandeling met
zijn neef Enfield maakte, voerde hun weg hen toevallig
weer door de achteraf gelegen winkelstraat, en toen ze
voor de deur stonden, bleven ze beiden staan en keken
er naar .
„Die geschiedenis is ten minste voorbij," zei Enfield . „De
heer Hyde zullen we nooit meer to zien krijgen ."
„Laten we hopen van niet," zei Utterson . „Heb ik je weleens verteld dat ik hem eens heb ontmoet, en dat ik toen
dat zelf de gevoel van of keer had waar jij van sprak?"
„Het ene is niet denkbaar zonder het andere," antwoordde Enfield . „A propos, je zult me wel een ezel hebben
gevonden, dat ik niet wist dat dit een achter-uitgang van
het huffs van dokter Jekyll was! 1k ben er ten slotte achter
gekomen, maar dat is eigenlijk gedeeltelijk je eigen
schuld ."
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„Dus jij weet het flu ook?" zei Utterson . „Dan kunnen
we net zo goed eens een kijkje op de binnenplaats nemen
en zien hoe hat er daar uitziet . Om je de waarheid to
zeggen, ik maak me nogal ongerust over Jekyll, en ik heb
hat gevoel dat de nabijheid van een vriend hem goed zou
kunnen doen, al is hat maar onder zijn ramen ."
Het was koel op de binnenplaats en een beetje vochtig ;
er hing een vroege schemer, hoewel de lucht er boven
nog straalde in de glans van de zonsondergang . Het middelste van de drie ramen was half opgeschoven, en er vlak
achter zat, met de eindeloos trieste uitdrukking van een
ontroostbare gevangene op zijn gezicht, dokter Jekyll een
luchtje to scheppen .
,,He, Jekyll ! Jekyll !" riep Utterson. „Ik hoop dat je wear
wat beter bent?"
„Hat is heel slecht met me gesteld, Utterson," antwoordde de dokter somber, „heel slecht . Het zal niet lang meer
met me duren, goddank ."
„Je zit to veal binnen," zei de notaris . „Je moest er meer
uitkomen, je bloedsomloop aanzetten, net als Enfield en
ik . (Dit is mijn neef -- meneer Enfield -- dokter Jekyll. )
Kom, zet je hoed op en ga eens een ommetje met ons
maken ."
„Heel aardig van je," zei de antler met een zucht, „ik zou
hat heel graag doen, maar nee, nee, nee, hat gaat niet, 't is
onmogelijk, ik durf niet. Maar dat neemt niet wag, Utterson, dat ik hat bijzonder prettig vind je wear eens to zien ;
hat doet me werkelijk goed . Ik zou wel vragen of meneer
Enfield en jij boven zouden willen komen, maar 't ziet er
hier zo uit . . ."
„Wel," zei de notaris gemoedelijk, „dan zit er mats
antlers op dan dat we hier beneden blijven staan en zo
een praatje ma en ."
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„Dat had ik je juist willen vragen," zei de dokter glimlachend . Maar nauwelijks had hij die woorden gesproken,
of p,lotseling verdween de glimlach van zijn gelaat en in
plaats daarvan trail een uitdrukking van doodsangst en
wanhoop, zo rampzalig, dat de twee mannen beneden er
koud van werden . Ze zagen het maar een oogwenk, want
op hetzelf de ogenblik werd het raam dichtgeworpen, maar
die o`ogwenk was voldoende geweest, en ze wendden zich
om en verlieten de binnenplaats zonder een woord to spreken. Zwijgend staken ze ook de straat over, en pas toen ze
weer in een nabijgelegen drukkere straat waren gekomen,
waar ook op Zondag nog wel enig verkeer was, keek Utterson op en zag zijn metgezel aan . Ze waren beiden bleek,
en in hun ogen lag een of grijzen dat weerspiegelde wat
ze hadden gezien.
„God sta ons bij ! God sta ons bij !" zei Utterson .
Maar Enfield knikte alleen maar heel ernstig, en liep
zwijgen verder .
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DE LAATSTE AVOND
Op een avond, Utterson zat na het eten bij de haard, ontving hij tot zijn verbazing bezoek van Poole .
„Lieve help, wat doe jij hier?" riep hij uit . Toen keek
hij hem eens goed aan : „Wat heb je? Is de dokter ziek?"
„Meneer Utterson," zei de bediende, „d'r is wat niet in
orde."
„Ga zitten en drink een glas wijn," zei de notaris . „Doe
maar kalm aan, en vertel me nu eens precies wat je hier
eigenlijk komt doen ."
„U weet hoe de dokter tegenwoordig is, meneer," zei
Poole, „en dat hij aldoor de deur op slot heef t. Nou, hij
heef t zich weer in de studeerkamer opgesloten, en het
staat me niet aan, meneer, ik mag doodvallen als 't antlers
is. Meneer Utterson - ik ben bang ."
„M'n goeie man," zei de notaris, „spreek nu eens wat
duidelijker taal . Waar ben je bang voor?"
61

„Ik hen al een week lang bang," zei Poole, hardnekkig
Tangs de vraag heen pratende, „en nou kan ik het niet
meer uit ouden."
Die verzekering was overbodig ; men kon het hem zo wel
aanzien . Zijn hele optreden was antlers ; hij miste zijn
vormelijkheid en zijn zelf beheersing en behalve het ogenblik waarop hij voor het eerst had gezegd dat hij bang
was, had hij de notaris niet aangekeken . Ook nu nog zat
hij, met het glas wijn onaangeroerd op zijn knie, naar een
hoek van de vloer to kijken . „Ik kan het niet meer uithouden," herhaalde hij .
„Poole," zei de notaris, „ik begrijp dat je daar goede
redenen voor hebt ; ik begrijp dat er iets ernstigs aan de
hand is . Probeer me nu eens to vertellen, wat."
„Ik geloof dat er . . . dat er een misdaad is gepleegd,
meneer," zei Poole sc or.
„Misdaad?" riep de notaris uit . Hij was geschrokken en
daardoor geprikkeld . „Wat misdaad! Wat bedoel je met
misdaad !"
„Ik durf het niet to zeggen, meneer," was het antwoord,
„maar wilt u alstublieft meekomen en zelf zien?"
Uttersons enige antwoord was dat hij opstond en zijn hoed
en overjas kreeg ; het verbaasde hem enigszins dat dit
blijkbaar voldoende was om de bediende een gevoel van
grote opluchting to geven, en het verbaasde hem nog meer
dat de man nog steeds niet van de wijn had gedronken
toen hij het glas neerzette om hem to volgen .
Het was een koude, stormachtige avond, echt Maartweer ; een bleke maansikkel hing als scheef gewaaid aan
de hemel achter voorbijjagende, zilverig doorschijnende
wolkenf larden . De wind belemmerde het spreken en joeg
het bloed naar het gelaat . Het was alsof hij alle mensen
van de straat had geveegd, want Utterson kon zich niet
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herinneren dat hij dit deel van Londen ooit zo verlaten
had gezien . Hij had het liever antlers gehad : nog nimmer
had hij zo sterk het verlangen gevoeld andere mensen to
zien, aan to raken zelf s, want hoezeer hij zich er tegen
trachtte to verzetten, hij had een beklemmend voorgevoel
van een naderende ramp .
Toen ze op het plein kwamen, waar de wind het stof in
wolken opjoeg en de boompjes in de voortuin langs het
hek zwiepten, bleef Poole, die de hele tijd een pas of
twee voor was geweest, midden op straat staan en nam
ondanks het gure weer zijn hoed of om met een rode zakdoek zijn voorhoof d of to vegen . Maar hoe hard ze ook
hadden gelopen, het waren geen druppels van inspanning
die hij of wiste, maar het kille zweet van wurgende angst,
want zijn gezicht was doodsbleek en zijn stem, toen hij
sprak, was rauw en gebroken .
,,We zijn d'r, meneer," zei hij, „en God geve dat het niet
erg is ."
„Amen," zei de notaris .
De bediende liet voorzichtig de klopper vallen ; de deur
werd op de ketting geopend en een stem van binnen vroeg:
„Ben jij daar, Poole?"
„'t Is in orde," zei Poole . „Doe maar open ."
In de hal was het helder licht ; er brandde een groot vuur
en rondom de haard stond het hele personeel, bedienden
en dienstmeisjes, als een troep schapen op elkaar gee
drongen. Toen ze meneer Utterson zag, begon het binnenmeisje hysterisch to grienen, en de keukenmeid riep :
„Goddank, 't is meneer Utterson !" en kwam aanlopen
alsof ze hem wou omhelzen .
„Wat moet dat hier?" vroeg de notaris knorrig . „Wat
doen jullie allemaal hier? Dat komt niet to pas ; wat zou
de dokter daar wel van zeggen?"
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„Ze zijn allemaal bang," zei Poole.
Er volgde een algemene stilte, alleen verstoord door het
binnenmeisje, dat snikte met gierende uithalen .
„Hou je mond !" zei Poole met een hef tigheid waaruit
bleek hoe gespannen zijn eigen zenuwen waren . Toen het
meisje zo plotseling luidkeels had toegegeven aan haar
verdriet, waren ze allen geschrokken en hadden ze in
angstige verwachting naar de binnendeur gekeken .
„En beef me nou maar es een kaars," ging de bediende
voort, flu tegen de messenjongen, „dan zullen we dit
zaakje meteen wel eres opknappen ." En hij verzocht
Utterson hem to volgdn en ging hem voor naar de
achterplaats .
„Meneer," zei hij, „loopt u nou zo zacht als u kunt . Ik
wou graag dat u 't hoorde, en dat u niet gehoord werd .
En luistert u es, meneer, als hij u sours vraagt our binnen
to komen, doet u het dan vooral niet."
Dit onverwachte verzoek gaf Utterson een schok die hem
bijna zijn zelf beheersing deed verliezen, maar hij vermande zich en volgde de bediende in het laboratorium
en door de vroegere operatiezaal, tussen de rommel van
kisten en flessen door, naar de voet van de trap . Hier verzocht Poole hem met een gebaar, ter zijde to gaan staan
en to luisteren, terwijl hij zelf de kaars neerzette en,
kennelijk al zijn cooed bijeenrapende, de trap op liep en
met enigszins onvaste hand op het rode Taken van de
studeerkamerdeur klopte.
„Meneer, daar is meneer Utterson die u graag wou spreken," riep hij, en onderwijl gaf hij nogmaals met drukke
armgebaren aan de notaris to kennen dat hij vooral goed
moest uisteren .
Een stem van binnen antwoordde klaaglijk : „Zeg hem
dat ik niemand kan ontvangen ."
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„Dank u wel, meneer," zei Poole met jets van triomf
in zijn stem ; hij nam zijn kaars weer op en ging Utterson voor over het plaatsje en naar de grote keuken,
waar het vuur gedoof d was en de torren over de vloer
sprongen.
„Meneer," zei hij en keek Utterson recht aan, ,,was dat
de stem van de dokter?"
„De stem klonk sterk veranderd," antwoordde de notaris,
die doodsbleek was, maar hem even recht aankeek .
„Veranderd noemt u dat? Dat zou ik denken," zei de
bediende . „Ik hen twintig jaar hier in huffs geweest, en
ik zou meneer z'n stem niet kennen? Nee meneer : iemand
heef t meneer van kant gemaakt ; hij is acht dagen geleden
van kant gemaakt, toen we hem Gods naam hebben horen
aanroepen ; en wie is daar nu binnen in plaats van hem,
en waarom blijft dat daar - dat schreit ten hemel, meneer
Utterson ."
„Dat is een heel vreemd verhaal, Poole ; nogal een f antastisch verhaal, vriend," zei Utterson en beet op zijn
vinger . „Laten we eens aannemen dat je gelijk zou hebben, dat dokter Jekyll . . . enf in, vermoord was ; wat zou
dan de moordenaar kunnen bewegen our daar to blijven?
Dat is niet aan to nemen ; het is tegen het gezond verstand ."
„Meneer Utterson, u bent moeilijk to voldoen, maar ik zal
u voldoen," zei Poole . „De hele week door, moet u weten,
heef t hij, of het, of wat het ook is dat daar in de studeerkamer huist, dag en nacht our een of antler poeier uit de
apotheek geroepen, en als hij het krijgt, is het niet naar
zijn zin . Het was sours zo zijn manier - van de dokter,
bedoel ik - • our als hij wat hebben wou, het op een blaadje
papier to schrijven en dat lei hij dan op de trap . Dat is
de hele week alles wat we van hem to zien hebben ge66

kregen, niks dan papiertjes en de deur dicht ; zelf s het
eten blijf t op de trap staan en als er niemand in de buurt
is, wordt het naar binnen gesmokkeld . En elks dag,
meneer, ja, twee, drie keer op een dag, heef t hij bestellingen en klachten, en ik maar weer hollen ; d'r is geen
groothandel in chemicalien meer in Londen waar ik van
de week niet geweest ben . En elks keer kwam ik met het
spul, en elks keer lag er weer een brief je dat ik het moest
terugbrengen, dat het niet zuiver was, en dan dezelf de
bestelling voor een andere f irma. D'r is iemand die dat
spul bitter nodig heef t, meneer, waar het dan ook voor
wezen mag ."
„Heb je nog een van die briefjes?" vroeg Utterson .
Poole doff in zijn zak en haalde een verf rommeld papiertje to voorschijn, dat door de notaris, het hoof d naar de
kaars gebogen, zorgvuldig werd bestudeerd . De inhoud
luidde : „Dr . Jekyll aan de fa . Maw . Uw laatste zending
is onzuiver en volkomen onbruikbaar voor het doel waarvoor ondergetekende het nodig heeft . In het jaar 18heef t de f a . M . een vrij grote hoeveelheid aan ondergetekende geleverd . Hij verzoekt U, met angstvallige zorg to
willen nagaan of er nog iets van dezelfde kwaliteit van
toen over is, en het hem onmiddellijk to doen bezorgen .
Kosten zijn geen bezwaar . Dit is van het allergrootste belang voor - dr . J." Tot zover was het brief je nog tamelijk
beheerst geschreven, maar aan het eind had eensklaps de
pen gespat en de hand van de schrijver had gebeef d van
emotie toen hij onderaan schreef : „Bezorg me om godswil
nog wat van toen !"
„Dit is een heel vreemd brief je," zei Utterson, en toen
vroeg hij op scherpe toon : „Hoe komt het dat je daarmee
los in je zak loopt?"
„Bij Maw waren ze zo kwaa d als wat, meneer, en de be67

diende smeet me het brief je weer toe alsof het een vod
was," antwoordde Poole .
„ Weet je dat dit zonder twijf el het handschrif t van de
dokter is?" hernam de notaris .
„Ik vond dat het er wel op leek," zei de bediende, nogal
zuur, maar hij vervolgde met een stem die heel antlers
klonk : „De hand van schrijvcn zegt me niks . Ik heb hem
gezlen.
,, ezien?" herhaalde Uttcrson . „En?"
„Dat is het 'm !" zei Poole . „Kijk meneer, het ging zo .
Ik kwam ineens uit de tuin in de operatiezaal . Hij was er
waarschijnlijk uitgeslopen om naar dat poeier to zoeken,
of wat het dan ook wezen mag, want de deur van de
studeerkamer stond open en hij was daar achter in de
zaal in de kisten aan 't rommelen . Toen ik binnenkwam,
keek ie op, hij gaf een snort van gil en in een wip was ie
de trap op en in de studeerkamer. Ik heb hem maar een
ogenblik gezien, meneer, maar ik kan u verzekeren, m'n
Karen stonden recht overeind op m'n hoof d . Als dat de
dokter was, meneer, waarom had ie dan een masker voor
z'n gezicht? En als het de dokter was, waarom piepte hij
dan als een rat en liep hard voor me weg? Ik heb hem
toch werkelijk lang genoeg gediend . Enne . . ." Poole
zweeg en streek met de hand over zijn gezicht .
„De omstandigheden zijn wel bijzonder vreemd," zei Utterson, „maar ik geloof toch dat ik er nu iets van begin
to begrijpen . Het is duidelijk, Poole, dat de dokter is aangetast door een ziekte die hem afschuwelijk kwelt en
bovendien zijn uiterlijk heef t veranderd ; vandaar die
andere stem, vandaar dat masker en vandaar dat hij zijn
vrienden niet wil ontvangen . En vandaar ook dat hij zo
verlegen is om een bepaald geneesmiddel : hij stelt zich
natuurlijk voor dat hij daardoor zal kunnen herstellen -d8

God geve dat hij zich niet vergist ! Ziedaar mijn verklaring, Poole ; de zaak is droevig genoeg, het is zelf s heel
erg, maar het is allemaal logisch en natuurlijk en samenhangend en er is niets in waarom we ons rare dingen
in ons hoof d zouden moeten balm ."
„Meneer," zei de bediende, wiens gelaat flu vlekkerig
bleek zag, „dat . . . dat ding was de dokter niet, dat zweer
ik u . De dokter," - hier keek hij om zich heen en begon to
f luisteren -- „de dokter is een f linke man, f ors van
postuur, en dat was niet veel meer dan een dwerg ." Utterson maakte een beweging van : onzin! „0 meneer," riep
Poole uit, „dacht u dat ik na twintig jaar mijn dokter niet
meer zou kennen? Dacht u dat ik niet wist hoe hoog zijn
hoof d komt als hij in de deur van de studeerkamer staat,
waar ik hem mijn hele leven al heb zien staan, iedere
morgen? Nee meneer, dat ding was dokter Jekyll niet ;
God mag weten wat het wel was, maar de dokter was het
niet, en als ik moet zeggen wat ik in m'n hart geloof, dan
zeg ik : hier is moord in het spel ."
„Poole," antwoordde de notaris, „als je dat zegt, dan
wordt het mijn plicht om me er van to vergewissen . Hoezeer ik ook de gevoelens van de dokter zou willen sparen,
en ondanks het raadsel van het brief je, dat er op schijnt
to wijzen dat hij nog leeft - ik acht het flu mijn plicht die
deur open to breken ."
„Ha, zo mag ik het horen, meneer!" riep de bediende uit.
„Dan komt de tweede vraag," hernam Utterson : „Wie zal
het doen?"
„U en ik natuurlijk, meneer," was het onverschrokken
antwoord .
„Goed gezegd," zei de notaris ; „en wat er ook van komt :
ik zal er voor zorgen dat jij er niet slechter van wordt ."
„Er ligt een bijl in de operatiezaal," ging Poole voort,
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„en als u dan zelf de po ;~k uit de keuken wilt nemen . . ."
De notaris nam het zware stuk ijzer op en woog het in de
hand . „Weet je wel, Poole," zei hij terwijl hij opkeek, „dat
we misschien op het punt staan om ons aan enig gevaar
bloot to stellen?"
„Zoals u zegt, meneer, dat zou weleens kunnen zijn," ant •
woordde de bediende.
„Dan kunnen we beter ronduit praten," zei de antler . ,,We
denken allebei meer dan we hebben gezegd ; laten we er
nu verder geen doekjes meer om winden . Die gemaskerde
gedaante die je hebt gezien, heb je die herkend?"
„Ja, kijk meneer, het ging zo vlug, en de vent, of wat het
dan ook wezen mag, liep zo krom, dat ik daar werkelijk
geen eed op zou kunnen doen . Maar als u bedoelt of het
meneer Hyde was - ja, ik geloof dat die het was . Ziet
u, hij was net zo'n beetje even groot, en hij had ook
dat vlugge en stiekeme, en bovendien : wie antlers had
door de deur van het laboratorium binnen kunnen komen? U moet niet vergeten, meneer, indertijd met die
moord, toen had hij de sleutel nog . Maar dat is nog niet
alles . Ik weet niet, meneer, of u ooit die meneer Hyde
hebt ontmoet?"
„Ja," zei de notaris, „ik heb hem een keer gesproken ."
„Dan weet u ook wel, net als wij allemaal, dat er wat
vreemds was aan die man . Hij gaf je zo'n raar gevoel - ik
weet niet precies hoe ik het moet zeggen, meneer, maar
je voelde het om zo to zeggen binnen in je botten, je werd
er koud van ."
„Ik moet erkennen dat ik zelf ook jets gevoeld heb van
wat je daar zegt," zei Utterson .
„Precies, meneer," ging Poole verder . „Nou, toen dat
gemaskerde geval daar als een aap tussen die f lessen uit
sprong en de trap op schoot naar de studeerkamer, toen
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liepen de rillingen me over de rug . 0, ik weet wel dat dat
geen bewijs is, meneer, daarvoor weet ik genoeg van bewijzen af, ik heb ook wel het een en antler gelezen, maar
een mens heef t ten slotte ook nog zo iets als z'n gevoel,
en ik zeg u, meneer, zo waar als de Bijbel, het was meneer
Hyde!"
„Zozo," zei de notaris . „Dat is nu just
iwaar ik ook bang
voor was . Ik heb het al meer gedacht : uit die relatie kon
nooit iets goeds voortkomen . Ja, ik geloof dat je gelijk
hebt : dat de arme Harry vermoord is, en dat zijn moordenaar - de hemel mag weten waarom - nog in de kamer
van zijn slachtof f er rondsluipt . Wel, dan wordt dit het
uur der wrake . Laat Bradshaw hier komen ."
De huisknecht werd geroepen en verscheen, bleek en
zenuwac tig .
„Zet je tanden op elkaar, Bradshaw," zei de notaris . „Ik
weet wel dat deze spanning jullie allemaal heef t aangepakt, maar nu gaan we er een eind aan maken . Poole en
ik gaan ons toegang verschaf f en tot de studeerkamer . Als
alles normaal is, neem ik de hele verantwoordelijkheid
op mij . Maar voor het geval dat er iets niet in de hack is,
of de een of andere boosdoener zou proberen om door de
achterdeur to ontkomen, moet jij met de jongen buitenom
gaan. Jullie nemen een paar f linke knuppels mee en gaan
op post staan bij de deur van het laboratorium . Ik neem
aan dat jullie daar over tiers minuten zijn, en dan beginners we."
Bradshaw vertrok, en de notaris keek op zijn horloge .
„Laten wij intussen onze post innemen, Poole," zei hij,
en met de pook onder zijn arm ging hij de bediende voor
over de achterplaats . Jagende wolken bedekten de maan
en het was nu geheel donkey. De wind, die hier tussen
de hoge muren slechts als tochtvlagen voelbaar was, deed
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het licht van de kaars wapperen waar zij gingen, tot zij
binnen de beschutting van de operatiezaal kwamen, waar
ze zwijgend bieven zitten wachten . Rondom hen was het
dof f e gonzen van Londen, maar dichterbij werd de stilte
alleen verbroken door het geluid van voetstappen heen
en weer over de vloer van de studeerkamer .
„En zo loopt het nou de hele dag, meneer," f luisterde
Poole, „en zelf s het grootste deel van de nacht . Alleen
als er een nieuwe zending van de chemicalienhandel is
gekomen, dan houdt het een poosje op . Zegt u nou zelf,
meneer : kan iemand met een goed geweten zo onrustig
wezen? D'r kleef t onschuldig Hoed aan die voetstappen,
wat ik u zeg . Maar nou moet u es horen, komt u es een
beetje dichterbij -- luistert u nou es goed, meneer Utterson, en zegt u me dan eens : is dat de manier waarop de
dokter loopt?"
De voetstappen warm licht en eigenaardig, ze hadden jets
veerkrachtigs, ondanks hun trage gang - heel anders dan
de zware, krakende stag van Henry Jekyll . Utterson zuchtte diep . „floor je nooit jets anders?" vroeg hij .
Poole knikte . „Een keen" zei hij . „Een keer heb ik het
horen huilen !"
„Huilen? Hoezo?" zei de notaris, die zich eensklaps koud
van afgrijzen voelde worden .
„Het huilde als een vrouw, meneer, of als een verdoemde
ziel," zei de bediende . „Ik ben er voor weggelopen, want
het greep me zo aan dat ik zelf ook wel had kunnen
grienen ."
Maar nu warm de tien minuten bijna om . Poole haalde
de bijl van onder een hoop pakstro to voorschijn ; de kaars
werd zo op de dichtstbijzijnde taf el geplaatst dat ze er
bij hun aanval op de deur het meeste licht van zouden
hebben, en met ingehouden adem klommen ze de trap op
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naar waar die eenzame voetstap steeds maar op en neer
ging, op en neer in de stilte van de nacht .
„Jekyll," riep Utterson met luide stem, „ik moet je spreken." Hij wachtte een ogenblik, maar er kwam geen antwoord. „Ik waarschuw je ronduit, we hebben verdenkingen, en ik moet en zal je to spreken krijgen," ging
hij voort, „als het niet goedschiks is, dan maar kwaadschiks - en als je ons niet opendoet, gebruiken we
geweld !"
„Utterson," zei een stem, „om godswil, spaar me! "
„Ha, dat is de stem van Jekyll niet - dat is Hyde!" riep
Utterson uit . „Sla de deur in, Poole!"
Poole zwaaide de bijl naar achteren ; ze kwam neer met
een slag die het gebouw deed dreunen en de bekiede dear
schokte in slot en hengsels . Uit de studeerkamer kwam een
ijselijke kreet, als van een flier in doodsnood . Weer zwaaide de bijl omhoog, en weer splinterden de panelen en
schokte het raamwerk, maar het hout was taai en het
hang- en sluitwerk was van het beste, en pas bij de vijf de
klap begaf het slot het en de resten van de deur vielen
naar binnen op het vloerkleed .
De aanvallers, geschrokken van het rumoer flat ze zelf
hadden teweeggebracht en van de stilte die er op volgde,
deden een stag achteruit en tuurden naar binnen . Daar,
voor hun ogen, lag de studeerkamer in het kalme lamplicht, een helder vuur vlamde en knetterde in de haard, de
waterketel zong zijn ijle toontjes, een paar laden stonden
open, op het schrijf bureau lagen papieren netjes gerangschikt en dichter bij de haard stond het theegerei klaar .
Een rustiger kamer zou men zich moeilijk kunnen voorstellen, en als er niet de kasten vol chemicalien achter
glazen deuren waren geweest, ook geen gewonere .
Midden in het vertrek lag het lichaam van een man in een
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vreemd verwrongen hooding ; er waren nog trekkingen in
de ledematen . Op hun tenen kwamen de twee mannen
naderbij ; ze keerden het op de rug en keken in het gelaat
van Edward Hyde . Hij was gekleed in een pak dat hem
veel to groot was, een pak voor iemand als de dokter ; er
was nog beweging in de gelaatsspieren alsof hij leef de,
maar de levensgeesten waren geweken, en het gebroken
f lesje in de hand en de sterke geur van bittere amandelen
die in de kamer hing, widen Utterson dat hij neerkeek op
het lichaam van iemand die de hand aan zichzelf had
geslagen .
,,We zijn to last," zei hij ernstig ; „er valt hier niet meer
to redden of to rechten . Hyde zal ergens anders rekenschap moeten of leggen ; ons blijf t niet anders over dan
to ontdekken waar het lijk van de dokter is ."
Verreweg het grootste deel van het gebouw werd ingenomen door de operatiezaal, die bijna de hele benedenverdieping in beslag nam en zijn licht van boven kreeg,
en door de studeerkamer, die aan een van de uiteinden
een bovenverdieping vormde en uitkeek op de binnenplaats. Er liep een gang van de operatiezaal naar de deur
aan de achterstraat, die ook van de studeerkamer uit to
bereiken was langs een tweede trap . Behalve dat waren er
nog een paar donkere kasten en een grote kelder. Al deze
ruimten werden flu door de twee mannen zorgvuldig
onderzocht . In de kasten hoef den ze maar even een blik
to werpen, want ze waren alle leeg, en het stof dat van de
deuren dwarrelde bewees dat ze ook in lang niet geopend
waren . De kelder daarentegen lag vol met de meest uiteenlopende rommel, voor het merendeel nog of komstig uit
de tijd van de chirurg die hier voor dokter Jekyll had
gewoond, maar meteen toen ze de deur openden, wisten
ze al dat ze ook hier niet verder hoef den to zoeken, want
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daarbij verscheurden ze een dicht en ongeschonden spinneweb dat blijkbaar al jaren de ingang had verzegeld . Nergens was een spoor van een levende of dole Henry Jekyll
to vin en .
Poole stampte op de tegels van de gangvloer en luisterde
naar het geluid . „Hij moet hier begraven liggen," zei hij .
,,Of hij heeft de vlucht genomen," zei Utterson en hij
ging de deur naar de achterstraat aan een onderzoek
onderwerpen. Die was op slot, en niet ver er vandaan
vonden ze op de tegels de sleutel liggen . Er waren roestvlekken op .
„Het lijkt er niet veel op of die de laatste tijd nog gebruikt
is," merkte de notaris op .
„Gebruikt?" zei Poole . „Maar meneer, de sleutel is
kapot, kijkt u maar! 't Is of iemand hem stuk getrapt
heef t ."
„Je hebt gelijk," zei Utterson . „En er zit zelf s roest op
de breukvlakken ."
De twee mannen keken elkander verontrust aan . „Ik begrijp er niets meer van, Poole," zei de notaris . „Laten we
teruggaan naar de studeerkamer ."
Zwijgend liepen ze de trap weer op en gingen opnieuw,
maar nu nauwkeuriger, de studeerkamer onderzoeken,
waarbij ze of en toe een blik vol ontzag op het dole
lichaam wierpen . Op een van de taf els lag nog materiaal
dat wees op een scheikundige proef neming : of gewogen
hoeveelheden van een wit poeder lagen op glazen schaaltjes, alsof het slachtof f er bezig was geweest met een proef
die hij niet meer had kunnen voltooien .
„Dat is hetzelf de spul dat ik hem aldoor moest brengen,"
zei Poole, en op hetzelf de ogenblik kookte de waterketel
over met een geraas dat hen deed opschrikken .
Bij de haard was een gemakkelijke stoel aangeschoven en
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het theegerei stond klaar onder het onmiddellijk bereik
van degene die er in zou gaan zitten ; er was zelf s al suiker
in het kopje gedaan . Op een plank stond een rijtje boeken ;
een boek lag open naast het theegerei, en Utterson zag tot
zijn stomme verbazing dat het een godsdienstig werk was
waar Jekyll zich bij herhaling zeer waarderend over had
uitgelaten, dock dat in de marges voorzien was van ontstellend godslasterlijke kanttekeningen in het handschrif t
van de eigenaar zelf.
Het verdere onderzoek bracht hen voor de grote draaispiegel, waar de twee mannen met een onwillekeurige
huivering in keken . Het glas was echter zo gedraaid, dat
ze niets zagen dan de rose gloed die tegen de zoldering
speelde, de honderdvoudige weerkaatsing van de vlammen
in de glazen deuren van de kasten, en hun eigen bleke en
angstige gezichten, naar de spiegel gebogen .
„Die spiegel heef t vreemde dingen gezien, meneer," f luisterde Poole.
„En niets zo vreemd als hij zelf is," antwoordde de notaris
op dezelf de toon. „Want wat deed Jekyll" -- met een
schok onderbrak hij zichzelf bij dat woord ; toen overwon
hij zijn ontroering : „Wat heef t Jekyll daarmee kunnen
doen?" zei hij .
„Dat vraag ik me ook af," zei Poole .
Nu gingen ze naar het schrijf bureau. Tussen de ordelijk
gerangschikte papieren lag, bovenop, een grote envelop
waarop in het handschrif t van de dokter de naam van
Mr. Utterson was geschreven . De notaris verbrak de
zegels ; een deel van de inhoud viel op de grond . Het
eerste stuk was een testament, even wonderlijk gesteld
als het andere dat hij een half jaar geleden aan de dokter
had teruggegeven . Het diende als testament in geval van
overlijden en als schenkingsakte in geval van verdwijning,
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maar in plaats van de naam van Edward Hyde las de
notaris tot zijn onbeschrijf elijke verbazing de naam Gabriel John Utterson . Hij keek Poole aan, keek toen weer
naar het document en ten slotte naar de dode misdadiger
die op het vloerkleed lag uitgestrekt .
„Het begint me to draaien," zei hij . „Dagen lang is hij
in het bezit van dit stuk geweest ; hij kan moeilijk op me
gesteld zijn geweest ; dat hij onterf d was, moet hem razend
hebben gemaakt, maar hij heef t deze papieren niet vernietigd."
Hij nam het volgende papier op ; het was een kort brief je
in het handschrif t van de dokter ; de datum stond bovenaan. „0 Poole," riep de notaris uit, „hij moet hier vandaag nog zijn geweest, levend en wel . Het is niet mogelijk
dat zijn lijk in zo korte tijd is weggewerkt - dan leef t hij
dus nog, hij moet gevlucht zijn ! Maar waarom gevlucht?
En hoe? En hoe moeten we dan deze zelfmoord verklaren? 0, laten we toch voorzichtig zijn . lk voorzie de mogelijkheid dat we de dokter straks nog in een afschuwelijke
catastrof e verwikkelen ."
„Waarom leest u niet wat er in staat, meneer?" vroeg
Poole .
„Omdat ik bang ben," antwoordde de notaris plechtig .
„God geve dat ik het verkeerd zie !" En daarop bracht
hij het briefje naar zijn ogen en las :
„Beste Utterson, Als je dit in handen krijgt, zal ik verdwenen zijn. Ik kan niet ver genoeg in de toekomst kijken
om to voorzien op welke wijze, maar mijn instinct en al de
omstandigheden van de nameloze toestand waarin ik verkeer, zeggen mij dat het einde gewis en nabij is . Ga dan
eerst het verslag lezen dat Lanyon, naar hij me deed
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weten, je ter hand zou stellen, en als je dan nog meer
wilt weten, lees dan de biecht van
je onwaardige en diep rampzalige vriend,
Henry Jekyll ."

,,Is er niet nog een derde stuk uitgevallen?" vroeg
Utterson .
„Ja meneer, hier," zei Poole en stelde hem een lijvige
envelop ter hand die met vele zegels was gesloten .
De notaris stak hem in zijn zak . „Ik zou hier voorlopig
niets van zeggen," zei hij . „Als de dokter gevlucht is, of
flood, kunnen we in elk geval misschien nog zijn goede
naam redden . Het is flu tien uur; ik ga naar huffs om deze
documenten op mijn gemak to lezen, maar ik zal er voor
zorgen flat ik voor middernacht terug hen, en dan zullen
we de politic waarschuwen ."
Ze gingen naar buiten en deden de deur van de operatiezaal achter zich op slot . Utterson liet het personeel achter,
flat zich weer om de haard in de hal had verzameld, en
begaf zich met lome schreden naar zijn kantoor om de
twee verslagen to lezen die hem de oplossing van het
raadsel zouden brengen .
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HET VERSLAG VAN DR . LANYON
Op de negende Januari, flu vier dagen geleden, ontving ik
met de avondpost een aangetekende envelop, waarvan het
adres was geschreven met de hand van mijn collega en
vroegere schoolvriend Henry Jekyll . Ik was hierover flogal verbaasd, want correspondentie tussen ons was jets
ongewoons ; ik had hem de avond to voren nog gezien en
zelf s met hem gegeten, en ik kon mij niet voorstellen wat
er tussen ons kon zijn dat het nodig zou kunnen maken
een brief aangetekend to verzenden . Mijn verbazing werd
nog groter toen ik de brief las, want de inhoud luidde
aldus :
10 December 18-„Waarde Lanyon,
Je bent een van mijn oudste vrienden, en hoewel we sours verschil van mening hebben gehad over wetenschappelijke vraagstukken, kan ik me niet
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herinneren dat dit, van mijn kant althans, ooit enige invloed heef t gehad op onze gevoelens van vriendschap .
Er is nooit een dag geweest waarop ik niet, als je tegen
mij had gezegd : „Jekyll, mijn levee, mijn eer, mijn nor
male verstand hangen van jou of", bereid zou zijn geweest
om mijn f ortuin of mijn linkerhand op to of f eren om je
to helpen. Lanyon, mijn levee, mijn eer, mijn normale verstand liggen in jouw handen ; als jij me vanavond in de
steek laat, hen ik verloren . Misschien denk je, na deze
inleiding, dat ik je iets ga vragen dat niet met je eer in
overeenstemming to brengen is . Oordeel zelf .
Ik verzoek je, alle andere of spraken voor 'vanavond of to
zeggen - zelf s al zou je aan het ziekbed van een keizer
worden geroepen ; een rijtuig to laten komen (tenzij het
jouwe letterlijk voor de deur zou stann), en met deze
brief ter verdere raadpleging in je hand regelrecht naar
mijn huffs to rijden . Poole, mijn bediende, heef t de nodige
orders gekregen ; bij je aankomst zal hij op je wachten
met een smid. Dan moet de deur van mijn studeerkamer
worden opengebroken, en jij moet alleen naar binnen
gaan. Daar open je de glazen deur van de kast gemerkt
E aan je linkerhand (zo nodig het slot forceren), en
haalt er, met alles wat zich daarin bevindt, de vierde la
van boven uit (of, wat hetzelf de is, de derde van onderen) . In de wanhopig benarde toestand waarin mijn geest
verkeert, heb ik een ziekelijke angst om je verkeerde aan •
wijzingen to geven, maar zelfs als ik me zou vergissen,
kun je de juiste la gemakkelijk herkennen aan de inhoud :
een paar poeders, een flesje en een ingenaaid boek . Ik
verzoek je deze la mee terug to nemen naar Cavendish
Square, en wel precies zoals je hem zult vinden .
Dit is het eerste deel van de dienst die ik je vraag ; flu
het tweede . Wanneer je onmiddellijk na ontvangst van
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deze brief vertrekt, kun je lang voor middernacht terug
zijn, maar ik zal je die speling laten, niet alleen uit vrees
voor een onvoorziene en mogelijk niet to voorkomen storing, maar bovendien omdat een tijdstip waarop je personeel naar bed is de voorkeur verdient Boor wat er verder
moet gebeuren. Om middernacht dan, verzoek ik je alleen
aanwezig to willen zijn in je spreekkamer . Dan zal een
man zich uit mijn naam aandienen ; ik verzoek je hem
binnen to laten en hem de la ter hand to stellen die je uit
mijn studeerkamer hebt meegenomen . Daarmee zul jij je
aandeel hebben verricht en mijn dankbaarheid voor altijd
hebben verdiend . Als je op een verdere verklaring staat,
zul je vijf minuten later hebben begrepen waarom deze
schikkingen van het allergrootste belang zijn, en dat je
door ook maar een onderdeel er van to verwaarlozen (hoe
vreemd het je ook moge toeschijnen) mijn flood of mijn
verstandsverbijstering op je geweten zou hebben geladen.
lk vertrouw flat je deze smeekbede niet luchthartig zult
opvatten ; nochtans zinkt het hart me in de schoenen en
mijn hand beef t bij de gedachte aan de mogelijkheid
daarvan. Bedenk hoe ik op flit ogenblik, ergens op een
vreemde plaats, gebukt ga onder een ellende zo zwaar
en zwart flat geen verbeeldingskracht ze zich erger kan
voorstellen, terwijl ik niettemin weet flat, als jij maar
precies doet wat ik je vraag, al mijn zwarigheden zo
prompt een einde zullen nemen als een verhaal waar een
streep onder wordt genet . Help me, beste Lanyon, en red
je vriend,

11.1.
P.S . lk had deze brief al gesloten, toen een nieuwe angst
mij beving. Het is mogelijk flat de post me in de steek
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last en dat je deze brief pas morgenochtend krijgt . Voldoe
in dat geval aan het eerste deel van mijn verzoek in de
loop van de dag, wanneer het je het best schikt, en wacht
opnieuw het bezoek van mijn boodschapper to middernacht of . Maar misschien is het dan al to laat, en wanneer
die nacht voorbijgaat zonder dat er iets gebeurt, zul je
weten dat je voor het laatst iets hebt gezien of gehoord van
Henry Jekyll."

Toen ik deze brief had gelezen, was ik er van overtu igd
dat mijn collega krankzinnig was geworden, maar zo lang
dit niet buiten elke twijfel was bewezen, achtte ik mij
verplicht aan zijn verzoek gehoor to geven . Hoe minder
ik van deze wartaal begreep, hoe minder ik kon beoordelen wat de betekenis er van zou kunnen zijn, en ik was
van mening dat ik een zo dringende smeekbede niet kon
afslaan zonder een zware verantwoordelijkheid op me to
nemen . lk stond dus van taf el op, nam een rijtuig en reed
regelrecht naar het huffs van Jekyll. De bediende wachtte
op mijn komst ; hij had tegelijk met mij een brief met
instructies gekregen en had onmiddellijk een smid en een
timmerman laten komen . Deze twee kwamen terwijl wij
nog stonden to praten, en to zamen begaven wij ons naar
e vroegere operatiezaa van r . Denman, vanwaar men
(zoals je ongetwijf eld weet) de studeerkamer van Jekyll
het gemakkelijkst kan bereiken. De deur was extra zwaar
en het slot stevig ; de timmerman zei dat hij er veel werk
aan zou hebben en aanzienlijke schade zou moeten aanrichten om ze open to breken, en de smid was de wanhoop
nabij . Maar de laatste was een handige kerel en na twee
uur werken was de deur open. De kast gemerkt E was niet
gesloten ; ik haalde er de la uit, liet de inhoud met stro
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aanvullen en het geheel in een doek binden, en grog er
mee terug naar Cavendish Square .
Thuis gekomen onderzocht ik de inhoud . De poeders
warm netjes verpakt, maar niet zo keurig als een apotheker het zou hebben gedaan ; het was dus duidelijk dat
Jekyll ze zelf had gemaakt . Toen ik een van de papiertjes
opende, vond ik een poeder dat uit niets anders scheen
to bestaan dan eenvoudige witte kristallen . Het flesje,
waaraan ik vervolgens mijn aandacht schonk, was ongeveer voor de helf t gevuld met een bloedrode vloeistof die
het reukorgaan hoogst onaangenaam aandeed ; naar de
geur to oordelen zou ik zeggen dat er f osf or en ether in
zouden moeten zitten . Naar de overige samenstellende bestanddelen kon ik zelf s niet gissen. Het boek was een
gewoon dictaatcahier en bevatte niet veel meer dan een
reeks datums . Deze liepen over een periode van verscheidene jaren, maar het trof me dat de reeks bijna een jaar
geleden plotseling of brak . Hier en daar was aan de datum
een korte opmerking toegevoegd, meestal niet meer dan
een enkel woord : „dubbel", dat op honderden notifies
misschien vijf of zes keer voorkwam ; op een plants, vooraan in de lijst, stond, gevolgd door een reeks uitroeptekens : „algehele mislukking ! ! !"
Dit alles prikkelde mijn nieuwsgierigheid, maar zei me
weinig bepaalds . Een flesje met de een of andere tinctuur,
wat papiertjes met een of antler zout en wat aantekeningen over een reeks van proefnemingen die (als zovele
van Jekylls onderzoekingen) tot geen enkel practisch
resultant hadden geleid . Hoe kon de aanwezigheid in
mijn huffs van deze dingen jets to maken hebben met de
eer, de geestvermogens of het leven van mijn wispelturige
collega? Wanneer zijn boodschapper naar mij kon komen,
waarom dan niet naar zijn eigen huffs? En zelfs wanneer
85

ik aannam dat daar enig beletsel voor was : waarom moest
ik die man in het geheim ontvangen? Hoe meer ik er over
nadacht, hoe meer ik er van overtuigd raakte dat ik met
een geesteszieke to doen had, en hoewel ik mijn personeel
naar bed lief gaan, laadde ik een oude revolver, om althans de indruk to kunnen maken dat ik tot zelfverweer
in staat was .
De slag van twaalf had nauwelijks over Londen geklonken, of heel zachtjes viel de klopper op mijn deur, lk
ging zelf opendoen en vond een kleine man weggedrukt
staan tegen de pilaren van het portiek .
„Komt u van dr . Jekyll?" vroeg ik .
Hij maakte een kort gebaar dat een bevestiging moest betekenen, en toen ik hem verzocht binnen to komen, gaf hij
daaraan pas gehoor na eerst een speurende blik over het
in duisternis gelegen plein to hebben laten gaan . Een
politie-agent naderde met een handlantaarn waarvan het
klepje geopend was ; toen mijn bezoeker hem zag, schrok
hij, naar ik meende, en haastte zich naar binnen .
lk moet bekennen dat een en ander mij een onaangename
indruk gaf, en terwijl ik hem liet voorgaan in mijn helder
verlichte spreekkamer, hield ik de hand aan mijn wapen .
Binnen kon ik hem ten minste goed opnemen, lk was er
zeker van, dat ik hem nooit eerder had gezien . Hij was
klein van stuk, zoals ik al heb opgemerkt ; bovendien werd
ik getroffen door zijn stuitende gelaatsuitdrukking, gekenmerkt door een merkwaardige combinatie van grote spierbeweeglijkheid bij een kennelijk debiele constitutie. Het
treffendste was echter een eigenaardig subjectief gevoel
van onbehagen dat door zijn nabijheid werd veroorzaakt ;
het vertoonde enige overeenkomst met een beginnende
verstijving en ging gepaard met een duidelijke vertraging
van de pols. Op dat ogenblik schreef ik dat toe aan een
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persoonlijke of keer, een vorm van idiosyncrasie, en ik
verbaasde me alleen over het plotseling optreden van de
symptomen, maar sindsdien heb ik redenen gekregen om
aan to nemen dat de oorzaak er van veel dieper in de menselijke natuur ligt en op edeler grondslagen berust dan
het beginsel van de haat .
De persoon in kwestie ( die aldus, van het eerste ogenblik
van zijn binnenkomen af, een gevoel in mij gewekt had
dat ik slechts kan beschrijven als : nieuwsgierigheid vol
afkeer) was gekleed op een wijze die bij ieder antler
belachelijk zou zijn geweest, want zijn kleren, hoewel op
zichzelf onopzichtig en van dure stof gemaakt, waren hem
aan alle kanten veel to groot . Zijn broek slobberde hem
cam de benen en de pijpen waren een paar maal omgeslagen, antlers had hij er op getrapt ; de taille van zijn jas
zakte tot over zijn heupen en zijn boord rustte op zijn
schouders . Merkwaardig genoeg wekte deze wonderlijke
uitmonstering bij mij het tegendeel van lachlust . Het
wezen dat tegenover mij stond, maakte veeleer de indruk
van door en door abnormaal to zijn, een miscreatuur ; er

was jets vreemds, jets of stotends aan hem, dat beklemmend werkte en zijn ongewone kleding scheen daarbij to
passen, het zelf s to versterken . 's Mans aard en persoonlijkheid hadden al dadelijk mijn nieuwsgierigheid geprikkeld ; nu wenste ik ook to weten waar hij vandaan kwam,
wat voor leven hij leidde, of hij rijk of arm was en wat
voor positie hij innam .
Hoewel het neerschrijven van dit alles heel wat ruimte
heef t gevorderd, geef t het slechts weer wat er in werkelijkheid in een paar seconden door me heenging . Mijn
bezoeker liet me trouwens niet veel tijd ; hij verkeerde in
een staat van sombere opwinding,
„Heb je het?" riep hij uit . „Heb je het?" Zo groot was
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zijn ongeduld, dat hij zelf s zijn hand op mijn arm legde
en probeerde me heen en weer to schudden .
Ik duwde hem van me of ; zijn aanraking gaf me een
gevoel van kille verstarring .
„Bedaar, meneer," zei ik . „U vergeet dat ik nog niet het
genoegen heb gehad kennis met u to maken . Neemt u
plaats." En ik gaf hem het voorbeeld door in mijn bureaustoel to gaan zitten en zo goed mogelijk to doen zoals ik
tegenover een gewone patient zou hebben gedaan . Ik moet
erkennen dat het ongewone uur, de vreemde zaak die mij
bezighield en de of schuw die mijn bezoeker me inboezemde mij dit allesbehalve gemakkelijk maakten .
„Neem me niet kwalijk, dokter Lanyon," zei hij op een
toon die aan beleef dheid niets to wensen liet . „U hebt
gelijk ; mijn ongeduld was oorzaak dat ik de goede vormen
uit het oog heb verloren . Ik kom hier op dringend verzoek van uw collega, dokter Henry Jekyll, in een belangrijke aangelegenheid, en ik meende to weten . . ." Hier
onderbrak hij zichzelf en bracht zijn hand naar de keel,
en ik nam waar dat hij ondanks de zelf beheersing waarmee hij had gesproken worstelde tegen een opkomende
zenuwcrisis . „Ik meende to weten dat . . , een zekere
la
Ik kreeg medelijden met de spanning van mijn bezoeker,
en misschien nam ook mijn eigen nieuwsgierigheid de
overhand . „Daar ligt de la," zei ik en weer naar de plaats
op de vloer waar, achter een taf el, het gevraagde lag,
met de doek er nog over .
Hij sprong er op af, maar bleef eensklaps staan en lei
een hand op zijn hart ; zijn kaken bewogen krampachtig
en ik kon zijn tanden horen knarsen . Zijn gelaat was zo
bleek en vertrokken, dat ik towel voor zijn leven als voor
zijn verstand begon to vrezen .
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„Beheers u," zei ik.
Hij keek me aan met een glimlach die of schuwelijk was
om aan to zien ; vervolgens rukte hij als met de cooed der
wanhoop de doek weg . Toen hij zag wat er onder lag,
welde er een luide snik uit zijn keel ; zo g'root was zijn
opluchting, dat ik niets kon doen dan versteend blijven
zitten . Onmiddellijk daarop vroeg hij met een stem die alweer tamelijk beheerst klonk : „Hebt u even een maatglas
voor me?"
Het kostte me enige inspanning om op to staan en hem
het gevraagde to geven .
Hij dankte me met een knikje en een glimlach ; vervolgens
goot hij een kleine hoeveelheid van de rode vloeistof in
het glas en voegde er een van de poeders aan toe . Het
mengsel, dat eerst roodachtig was, werd helderder naarmate de kristallen oplosten, het bruiste hoorbaar op en
er kwam wat damp of . Plotseling, en op hetzelf de ogenblik, hield het borrelen op en de kleur van de oplossing
veranderde in donkerrood, waarna ze geleidelijk overging
in bleekgroen . Mijn bezoeker, die deze veranderingen
gespannen had gadegeslagen, glimlachte, zette het glas op
de taf el, keerde zich om en keek mij onderzoekend aan .
„En flu de rest," zei hij . „Wilt u verstandig zijn? Wilt u
zich laten raden? Wilt u me toestaan dit glas in de hand
to nemen en zonder verdere uitleg dit huffs to verlaten?
Of heef t de begeerte der nieuwsgierigheid u to sterk to
pakken? Denk goed na voordat u antwoordt, want wat u
zegt, zal gebeuren . Een van tweeen : ofwel ik zal gaan en
u zult dezelf de zijn die u to voren was, niet rijker en niet
wijzer - tenzij u het besef van een man in dodelijke nood
een dienst to hebben bewezen als een snort van zielerijkdom wilt beschouwen - of er zal, wanneer u het verkiest,
een nieuw gebied van kennis, een nieuwe weg naar roem
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en macht voor u worden ontsloten, hier, in daze kamer,
op dit ogenblik, en u zult voor uw ogen een wonder zien
gebeuren dat hat ongeloof van Satan zelf aan hat wankelen zou brengen ."
„Meneer," zei ik, terwijl ik een kalmte voorwendde die
op dat ogenblik allerminst de mijne was, „u spreekt in
raadselen en het zal u waarschijnlijk niet verbazen wanneer ik u zeg dat ik er weinig van geloof. Maar ik heb
flu al zoveel onverklaarbare diensten bewezen, dat ik niet
van plan ben er mee op to houden voor ik hat einde er
van heb gezien ."
„Hat zij zo," antwoordde mijn bezoeker, „Lanyon, dank
aan je eed : wat nu volgt, gebeurt onder hat zegel van ons
beroepsgeheim . En nu, nadat je zo lang je inzicht hebt
laten beperken door bekrompen en materialistische opvattingen - jij die de waarde van transcendentale geneesmiddelen heM ontkend, die de spot heM gedreven met wie
je meerderen warm - zie nu !"
Hij bracht het glas aan de lippen en dronk hat in een teug
uit. Er volgde een kreet; hij wankelde, zwaaide en greep
zich vast aan de taf el, waarvan hij de rand omklemd
hield ; zijn met bloed doorlopen ogen schenen uit hun kassen to puilen en zijn adem ging stotend door zijn open
mond, en terwijl ik naar hem keek, kwam hat mij voor
dat er iets aan hem veranderde - hij scheen groter en
f orser to worden, zijn gelaat ward eensklaps donkerblauw
en zijn trekken schenen ineen to vloeien en to veranderen
en toen sprong ik overeind en deinsde terug tegen de
muur, met opgeheven arm als om mij tegen iets to be .
schermen. Het was alsof mijn bewustzijn door afgrijzen
ward overspoeld .
„0 God!" riep ik en „0 God!" herhaalde ik telkens wear,
want voor mijn ogen stond, bleak en bevend, half bewuste91

loos en met de handen voor zich uit tastend als iemand
die uit de flood is opgestaan - Henry Jekyll!
Wat hij me vertelde in het uur flat daarop volgde, kan ik
niet op papier zetten . Ik heb gezien wat ik heb gezien, ik
heb gehoord wat ik heb gehoord en het heef t me tot in
het diepst van mijn ziel geschokt, en toch, wanneer ik me
nu, nu de zintuiglijke indrukken verbleekt zijn, afvraag
of ik het geloof, kan ik geen antwoord geven . Er is jets
in me gebroken ; ik slaap niet meer ; gruwelijke angst
vervolgt me flag en nacht ; ik voel flat mijn dagen geteld
zijn en flat ik ga sterven, en toch zal ik sterven zonder to
geloven . Aan de diepte van zedelijke verdorvenheid waarin die man me heef t laten blikken - zij het met tranen
van berouw - kan ik zelf s niet denken zonder een schok
van afgrijzen . Ik wil je slechts een ding zeggen, Utterson,
en flat zal meer flan genoeg zijn (als je er toe kunt komen
het to geloven) . Het wezen flat die nacht mijn huffs binnensloop, was, volgens Jekylls eigen bekentenis, niemand
antlers dan de man die onder de naam van Edward Hyde
door de politie in het hele land wordt gezocht als de
moordenaar van Carew .
Hastie Lanyon .
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HENRY JEKYLLS GETUIGENIS
DER WAARHEID
Ik ben geboren in het jaar 18 als erf genaam van een
aanzienlijk f ortuin ; daar ik bovendien een uitstekende
aanleg had en van nature ijverig was, daarbij gesteld op
een gunstig oordeel van verstandige lieden en gezien bij
mijn gelijken, schenen eer en aanzien voor mij weggelegd .
Mijn grootste gebrek was dan ook een zekere drang naar
luchthartige vrolijkheid, die menig ander gelukkig zou
hebben gemaakt, maar die ik moeilijk kon verenigen met
mijn dwingende behoef to om het hoof d hoog to dragen
en op de mensen een bijzonder ernstige indruk to maken .
Vandaar dat ik mijn genoegens in het verborgene zocht,
en toen ik op een leeftijd was gekomen waarop men begint na to denken en de balans gaat opmaken van wat men
in de wereld heef t bereikt, beyond ik dat er een diepe
tweespalt in mijn leven was gekomen . Menig ander zou
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prat zijn gegaan op de uitspattingen die ik me veroorloof de, maar van het hoge standpunt waarop ik flu eerimaal mezelf had geplaatst, beschouwde ik ze met een
bijna ziekelijk gevoel van schaamte en ik hield ze dienovereenkomstig ver orgen .
leder mens heef t een dubbele natuur, goed en kwaad be .
staan in hem naast elkaar, maar juist de hoge eisen die
ik aan mezelf stelde, waren, meer dan een bijzondere
doemwaardigheid van mijn gebreken, oorzaak dat bij mij
de kloof dieper ging : zij maakten me tot wat ik was . Daardoor werd ik er toe gedreven, diep en hardnekkig na to
denken over die harde levenswet die aan alle godsdienst
ten grondslag ligt en waaruit zoveel smart voortkomt .
Hoezeer ik ook een dubbel leven leidde, ik was toch allerminst een huichelaar ; in beide gedaanten was ik even
oprecht . Als ik mijn zelf beheersing liet varen en me in
zonde en schande dompelde, was ik niet meer mezelf dan
wanneer ik in het voile daglicht ernstig werkte aan de bevordering der wetenschap of de verzachting van het lijden
der mensen .
Het geval wilde dat mijn wetenschappelijk onderzoek me
steeds meer leidde in de richting van het metaphysische
en transcendentale, wat weer terugwerkte op dat bewustzijn van een eeuwigdurende strijd tussen de twee delen
van mijn zelf en er een helder licht op wierp . Zo naderde
ik van twee kanten, de morele en de intellectuele, steeds
dichter tot de waarheid die ik ten slotte gedeeltelijk zou
ontraadselen - de ontdekking die mij thans tot zulk een
of schuwelijke ondergang heef t gedoemd -: dat de mens
in waarheid niet een is, maar twee . Ik zeg twee, omdat het
stadium van mijn eigen kennis mij geen verdere conclusie
toelaat . Anderen zullen volgen, anderen zullen mij op hetzelf de terrein overtref f en, en ik waag het to voorspellen
94

dat men de mens eenmaal zal kennen als een veelheid van
onsamenhangende en onafhankelijke individuen.
Wat mij betref t, de aard van mijn eigen leven bracht mee
dat ik onvermijdelijk slechts in een richting vorderde. Van
de morele kant, en in mijn eigen persoon, leerde ik de
afgrondelijke en primaire gespletenheid van de mens kennen ; ik zag in dat ik van de twee persoonlijkheden die
in mijn bewustzijn om de voorrang streden, alleen hierdoor kon zeggen dat ik nu eens de een en dan weer de
antler was, doordat ik ze in wezen beiden was, en al vroegtijdig, lang voordat mijn ontdekkingen ~p natuurwetenschappelijk gebied mij ook maar de mogelijkheid hadden
doen vermoeden dat zulk een wonder werkelijk zou kunnen worden volbracht, had ik mij in aangename dagdromen vertrouwd gemaakt met het denkbeeld deze twee
elementen to scheiden . Als die twee, zo zei ik tot mezelf,
een of zonderlijk bestaan zouden kunnen leiden, zou het
leven worden verlost van alles wat het ondraaglijk maakte ; de zondige helf t van de mens kon zijn gang gaan,
bevrijd van het hogere streven en het berouw van zijn
meer rechtschapen tweelingbroeder, en de rechtvaardige
helft zou vast en veilig kunnen voortschrijden naar een
hoger duel en het goede doen waarin hij behagen vond
zonder door het kwade buiten hem to worden blootgesteld
aan schande en berouw . De vloek van de mensheid was
juist dat deze twee niet bij elkaar passende bundels aldus
waren tezamengebonden - dat in de gekwelde schoot
van het bewustzijn deze polaire tweelingen hun eeuwige
worsteling voerden . Hoe zou die verbinding kunnen worden verbroken?
Zo ver was ik met mijn overwegingen gekomen, toen, zoals
ik al heb gezegd, er een zijlicht op dit onderwerp begun
to vallen van de kant van het laboratorium . Meer dan
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iemand ooit heef t verklaard, begon ik to besef f en dat het
schijnbaar zo vaste lichamelijke omhulsel dat wij dragen,
ijl is van onstoffelijkheid en vergankelijk als een nevel .
Ik ontdekte dat er stoffen zijn die de kracht hebben dit
vleselijk bekleedsel in beweging to brengen en of to rukken, zoals de wind rukt aan de gordijnen van een koepel .
Om twee redenen wil ik in dit natuurwetenschappelijke
gedeelte van mijn bekentenis niet verder treden . In de
eerste plaats omdat ik heb ervaren dat de vloek en de
last van het leven voorgoed op de schouders van de mens
rusten, en dat elke poging om ze of to werpen wordt gevolgd door hun terugkeer in een andere en nog zwaardere
vorm. In de tweede plaats omdat mijn ontdekking, zoals
uit het vervolg helaas maar al to duidelijk zal blijken,
onvolledig was .
Genoeg zij, dat ik niet alleen tot het inzicht kwam dat
mijn lichaam als het ware slechts het f luidum, de uitstraling was van de krachten die mijn geest uitmaakten, maar
ook er in slaagde een middel samen to stellen waardoor
die krachten hun bindende macht verloren, met het gevolg dat de vorm en trekken ontstonden van een tweede
gedaante, die niet minder natuurlijk de mijne was, al was
ze dan ook de uitdrukking van de lagere elementen in
mijn ziel en droeg ze daarvan alle kenmerken .
Ik heb lang geaarzeld alvorens ik er toe overging deze
theorie aan de practijk to toetsen . Ik wist dat ik mijn leven
op het spel zette, want een stof die de kern van de persoonlijkheid zelf zo ingrijpend aantastte, moest wel bij het
geringste teveel of bij de geringste stoornis op het tijdstip
van toediening het onstof f elijk-stof f elijke hulsel dat het
diende to veranderen geheel verwoesten . Maar de verleiding van een zo merkwaardige en ingrijpende ontdekking kreeg ten slotte de overhand op de gedachte aan
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mogelijkc schadelijke gevolgen . De benodigde tinctuur
had ik al lang geleden bereid ; ik liet van een groothandel
in chemicalien een f linke hoeveelheid van een zeker zout
komen dat, naar ik uit mijn proeven wist, het laatste bestanddeel was dat ik nodig had, en op een nacht die voor
altijd gevloekt moge zijn, bracht ik de bestanddelen
samen, ik zag ze opbruisen en dampen in het glas en met
een cooed die me warm doorstroomde, dronk ik de drank.
Martelende pijnen trokken door mijn hele lichaam, mijn
beenderen kraakten, ik was dodelijk benauwd en onderging een angst die niet geringer kan zijn geweest dan de
angst bij geboorte of dood . Deze gevoelens zakten snel en
ik kwam tot mezelf alsof ik uit een zware ziekte ontwaakte . Er was iets vreemds in mijn gewaarwordingen,
iets dat onbeschrijf elijk nieuw was, en juist doordat het
zo nieuw was, ongelofelijk prettig . Ik voelde me jonger,
lichter, lichamelijk gelukkiger ; van binnen was ik me bewust van een zorgeloze onstuimigheid : een stroom van ongeordende zinsgewaarwordingen bruiste door mijn verbeelding ; alle plichten warm opgeheven ; mijn ziel was
vrij op een ongekende - maar niet onschuldige - wijze .
Bij deze eerste kennismaking met een nieuw leven wilt ik,
dat ik slechter was geworden, tienmaal zo slecht, een
weerloze slaaf van het kwade dat mij van nature eigen
was, en die gedachte sterkte me op dat ogenblik en prikkelde me als wijn . Ik strekte de handen uit in triomf over
deze nieuwe gewaarwordingen, en daarbij werd ik me er
plotseling van bewust dat ik kleiner was geworden .
lk had toen nog geen spiegel in mijn kamer ; de spiegel
die naast me staat terwijl ik dit schrijf, heb ik later laten
komen, juist met het oog op die gedaanteveranderingen .
Bet was diep in de nacht, eerder vroeg in de morgen,
want de zwarte duisternis buiten was rijp om het eerste
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gloren van de dag to ontvangen ; iedereen in mijn huffs was
vast in slaap en ik besloot, opgewonden van hoop en
triomf, me in mijn nieuwe gedaante naar mijn slaapkamer
to wagen . Ik stak de achterplaats over, waar de sterren
op me neerkeken -- in verbazing, stelde ik me bijna voor,
over het eerste wezen van dien aard dat zich ooit in het
licht van hun eeuwige waakzaamheid had vertoond ; ik
sloop als een vreemdeling in mijn eigen huffs door de
gangen, en in mijn slaapkamer aanschouwde ik voor het
eerst de gedaante van Edward Hyde .
Ik kan hier alleen theoretisch spreken ; wat ik nu ga zeggen, is niet wat ik weet, maa .r wat ik aanneem als het
waarschijnlijkste . De slechte kant van mijn wezen, waaraan ik nu het vermogen had overgedragen om zijn stempel
op mijn persoonlijkheid to drukken, was zwakker en minder krachtig ontwikkeld dan de goede helft die ik zojuist
had of gelegd . Bovendien was die kant in de loop van mijn
leven, dat ten slotte voor negen tienden aan nuttige inspanning, deugd en zelf beheersing gewij d was geweest, veel
minder geoefend en veel minder versleten . lk denk dat
het daardoor komt dat Edward Hyde zoveel kleiner,
tengerder en jonger was dan Henry Jekyll . Zoals het
gelaat van de een go+edheid uitdrukte, zo stond op het
andere de slechtheid duidelijk geschreven . Bovendien had
het kwaad (dat naar ik nog altijd moet aannemen de
doodskant van de mens is) op dat lichaam een stempel
gedrukt van misvormdheid en verval . Maar toen ik dat
gruwelijke beeld in de spiegel aanschouwde, was ik me
niet van enige weerzin bewust, eerder van een spontaan
gevoel van welkom . Ook dit was ik zelf . Het kwam me
natuurlijk en menselijk voor . Het was in mijn ogen een
levendiger uitdrukking van de geest, er lag meer in, het
was meer een eenheid dan het onvolmaakte en gedeelde
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gelaat dat ik tot dusver gewend was geweest het mijne to
noemen . En in zover had ik ongetwijfeld gelijk . 1k heb
opgemerkt dat ik in de gedaante van Edward Hyde op
iedereen met wie ik voor het eerst in aanraking kwam een
onaangename indruk maakte die zich duidelijk lichamelijk openbaarde . lk neem aan dat dit kwam doordat alle
mensen, zoals wij ze tegenkorlen, gemengd zijn uit goed
en kwaad ; Edward Hyde was van alle mensen de enige
die alleen maar slecht was .
1k bleef slechts een ogenblik voor de spiegel staan, want
de tweede en beslissende proef moest nog worden gewaagd : ik moest nog afwachten of ik mijn identiteit onherroepelijk had verloren en voor het aanbreken van de
dag zou moeten vluchten uit een woning die niet meer de
mijne was. 1k haastte me terug naar mijn studeerkamer,
bereidde opnieuw de drank en verzwolg hem, doorstond
wederom de marteling van de oplossing der persoonlijkheid, en kwam tot mijzelf met het karakter, de gestalte
en het gelaat van Henry Jekyll .
Die nacht had ik een noodlottig keerpunt bereikt . Wanneer ik uit een meer verheven streven tot mijn ontdekking
was gekomen, wanneer ik de proef nerving had gewaagd
met edele of vrome bedoelingen, zou alles antlers zijn geweest en ik zou uit de angsten van flood en geboorte
zijn ontwaakt als een engel in plaats van als een duivel .
Het middel werkte zonder onderscheidingsvermogen, het
was op zichzelf evenmin duivels als goddelijk, maar het
bewoog de f undamenten van de kerker mijner neigingen,
de deuren werden geopend en de banden werden los en
wat daarbinnen was, kwam naar buiten, evenals de gevangenen to Filippi . Mijn goede eigenschappen sluimerden op flat tijdstip ; de kwade, wakker gehouden door mijn
eerzucht, waren op hun hoede en grepen de gelegenheid
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die hue werd geboden, en wat er to voorschijn kwam, was
Edward Hyde . Vandaar dat, hoewel ik flu twee karakters
en twee gedaanten had, de ene alleen maar slecht was en
de andere nog steeds de oude Henry Jekyll, dat mengsel
van niet bij elkander passende eigenschappen dat ik langzamerhand als onverbeterlijk en niet voor bekering vatbaar was gaan beschouwen . Het resultant was, dat de verandering uitsluitend de verkeerde richting nam .
Zelf s toen had ik mijn of keer van een levee gewijd aan
dorre studie nog niet overwonnen . Van tijd tot tijd had ik
nog behoef to aan ongebonden vrolijkheid, en daar ik mijn
genot zocht op een wijze die (zacht gezegd) onwaardig
was, terwijl ik aan de andere kant niet alleen algemeen
bekend en geacht was, maar ook een jaartje ouder begon
to worden, werd deze tweespalt in mijn levee me met de
dag hinderlijker. Hier bracht de nieuw verworven macht
mij in verleiding, en ik gaf er aan toe tot ik er aan verslaaf d was . Ik hoef de maar to drinken, en ik kon meteen
het lichaam van de vermaarde geleerde afleggen en me
hullen in dat van Hyde als in een dichte mantel . Het
denkbeeld deed me glimlachen, het leek me toen grappig
toe en ik bereidde alles met de grootste zorgvuldigheid
voor . Ik huurde de woning in Soho (die als verblijf plants
van Hyde door de politie werd ontdekt) en liet ze inrichten en ik stelde als huisbewaarster een vrouw aan van
wie ik wist dat ze een ruim geweten had en niet zou
babbelen . Van de andere kant deelde ik mijn personeel
mee, dat een zekere meneer Hyde (die ik hue beschreef )
to alien tijde toegang had tot mijn huffs aan het plein en
daar vrij over mocht beschikken ; om misverstand to voorkomen, bracht ik zelf s in mijn tweede gedaante een bezoek aan mijn eigen huffs, zodat men mij kende . Vervolgens stelde ik het testament op waartegen je zoveel be .
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zwaren had, zodat, wanneer me in de persoon van dr .
Jekyll jets overkwam, ik die van Edward Hyde zou kunnen aannemen zonder geldelijk verlies . En zo, naar ik
meende, aan alle kanten verzekerd, begon ik to prof iteren
van de vreemde onaantastbaarheid die mijn positie meebracht.
Het is wel meer voorgekomen dat iemand een sluipmoordenaar huurde om zijn misdaden uit to voeren terwijl hij zelf in persoon en goede naam veilig bleef . Ik was
de eerste die hetzelf de deed ten aanzien van zijn genietingen . Ik was de eerste die voor het oog van de openbare
mening kon voortploeteren onder de last van een sympathieke eerbiedwaardigheid, en op elk ogenblik als een
schooljongen alle aangeleerde ernst laten varen en ondermijn veiligheid
duiken in de zee der vrijheid . Alleen
was volkomen, want ik was gedekt door mijn ondoordringbare mantel . Stel je voor : ik bestond zelf s niet eens ! Ik
hoef de maar to ontsnappen in mijn laboratorium en een
ogenblik tijd to hebben om het mengsel to brouwen waarvan de ingredienten altijd klaarstonden, en Edward Hyde,
wat hij ook mocht hebben gedaan, zou verdwijnen als een
aangeademde plek op een spiegel en in zijn plaats zou
Henry Jekyll treden, 's nachts in zijn eigen huffs ijverig
aan de studie, een man die om elke verdenking kon
lachen .
De genietingen die ik, gedekt door mijn vermomming,
mij haastte to zoeken, waren, zoals ik al zei, onwaardig ;
een hardere uitdrukking zou ik er niet voor willen gebruiken . Maar flu Edward Hyde zich er van meester
maakte, begonnen ze weldra monsterlijke vormen aan to
nemen . Als ik terugkwam van zulke uitstapjes, was ik
vaak vervuld van verbazing over de verdorvenheid die
de antler voor mij ten toon spreidde . Dat andere ik, mij
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we! vertrouwd, dat ik uit mijn eigen ziel had opgeroepen,
was van nature boosaardig en schurkachtig ; alles wat het
deed en dacht, draaide our zichzelf ; met beestachtige
gretigheid puurde het genot uit elke kwelling die het een
antler aandeed ; het was even hard als een stenen beeld .
Sours was Henry Jekyll ontzet over de laden van Edward
Hyde, maar de situatie stond buiten de gewone wet en er
was jets in dat de stem van het geweten verraderlijk
smoorde . Ten slotte was alleen Hyde schuldig, Jekyll
werd er niet slechter van ; hij ontwaakte weer en zijn goede
eigenschappen schenen niet aangetast ; hij haastte zich
zelfs, waar het mogelijk was, het kwaad dat Hyde had
aangericht goed to maken . En zo bleef zijn geweten
s uimeren.
Tk ben niet van plan in bijzonderheden to treden met betrekking tot de laaghartigheden waaraan ik aldus medeplichtig was (want zelfs flu kan ik nog niet goed toegeven
dat ik ze heb begaan) ; mijn bedoeling is alleen to wijzen
op de waarschuwingen en de opeenvolgende stadia waarmee mijn straf naderde . Een ongeluk gebeurde er, dat ik
alleen maar zal noemen, omdat het geen verdere gevolgen
had. Een daad van wreedheid jegeris een kind haalde mij
de toorn op de hals van een voorbijganger, die ik onlangs
herkende in de persoon van een f amilielid van je ; de
dokter en de f amilie van bet kind voegden zich bij hem ;
er warm ogenblikken dat ik voor mijn leven vreesde en
ten slotte moest Edward Hyde, our hun gerechte gramschap tot bedaren to brengen, hen naar de bekende deur
brengen en hun schadevergoeding betalen in de vorm van
een cheque getekend door Henry Jekyll . Maar lit gevaar
kon voor het vervolg gemakkelijk worden omzeild door
bij een andere bank een rekening to openen op naam van
Edward Hyde zelf, en toen ik, door achterover to schrij103

yen, mijn tweede ik ook nog van een handtekening had
voorzien, dacht ik dat ik mezelf buiten bereik van het
lot had gebracht .
Ongeveer twee maanden voor de moord op Sir Danvers
Carew was ik weer eens op avontuur uit geweest ; ik was
last thuisgekomen en werd de volgende morgen in mijn
bed wakker met een vreemd gevoel . Tevergeef s keek ik
om me heen, tevergeef s zag ik het nette meubilair en de
ruime of metingen van mijn kamer aan het plein, tevergeef s herkende ik het patroon van de bedgordijnen en
het lofwerk van de mahoniehouten stijlen : er was jets in
me dat volhield dat ik niet was waar ik was, dat ik niet
wakker was geworden waar ik scheen to zijn, maar in de
kleine kamer in Soho waar ik placht to overnachten in het
lichaam van Edward Hyde . lk lachte om mezelf, en begin als psycholoog op mijn gemak to onderzoeken waaruit
deze illusie eigenlijk bestond, waarbij ik zelfs van tijd tot
tijd wegsoesde in een behaaglijk morgendutje . Terwijl ik
nog zo bezig was, viel in een van de ogenblikken van
grotere helderheid mijn blik op mijn hand . Nu was de
hand van Henry Jekyll (zoals je zelf meer dan eens hebt
opgemerkt) een echte doktershand : firs, vast, blank en
welgevormd . Maar de hand die ik nu, in alle duidelijkheid, in het gele licht van een ochtend in het hartje van
Linden half gesloten op de dekens zag liggen, was mager,
pezig, knokig, grauwbleek en dicht begroeid met donkere
harm . Het was de hand van Edward Hyde .
Ik moet char wel een halve minuut in suf f e verbazing
naar hebben liggen staren, voor de angst als een bekkenslag door me heen daverde en ik het bed uit vloog en naar
de spiegel rende . Wat ik char zag, deed mijn bloed ijskoud door me heen stromen . Ja, ik was naar bed gegaan
als Henry Jekyll en wakker geworden als Edward Hyde .
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Hoe was dit to verklaren? vroeg ik mezelf af, en toen,
in een nieuwe aanval van angst : hoe was het to verhelpen?
Het was al ver in de morgen ; het personeel was in het
huffs bezig ; al mijn chemicalien waren in de studeerkamer
een lange weg van waar ik verstijf d van schrik stond :
twee trappen af, over de open achterplaats en door de
operatiezaal . Ik zou desnoods mijn gezicht verborgen
kunnen houden, maar wat zou dat geven, daar immers
mijn veranderde gestalte me onmiddellijk zou verraden?
En toen bedacht ik in een overweldigende opluchting, dat
het personeel al gewend was aan het komen en gaan van
mijn tweede ik . Weldra had ik me, zo goed en zo kwaad
als het ging, in de veel to grote kleren van Henry Jekyll
gestoken ; ik liep door het huffs, waar Bradshaw stomverbaasd keek en een stag achteruit deed toen hij meneer
Hyde op dat uur van de dag en aldus uitgedost zag verschijnen, en tien minuten later had dr . Jekyll zijn eigen
gedaante weer aangenomen en zat hij met gef ronste wenkbrauwen aan een ontbijt waarvan hij bijna niets gebruikte .
Ik had inderdaad bitter weinig trek aan eten . Deze onverklaarbare gebeurtenis, deze omkering van mijn vorige
proefneming, schreef, naar het mij voorkwam, als de Babylonische vinger op de muur de letters van mijn oordeel,
en ik begon ernstiger dan ooit na to denken over het probleem en de mogelijkheden van mijn dubbel bestaan . Het
deel van mij dat ik kon afsplitsen, had de laatste tijd veel
gelegenheid gehad om zich to ontwikkelen ; ik had al meer
gedacht dat het lichaam van Edward Hyde was gegroeid ;
het was alsof mijn bloed, wanneer ik in die gedaante was,
krachtiger stroomde dan vroeger, en ik begon to vrezen
dat het, als dit nog lang zo doorging, tot een blijvende
verschuiving in mijn persoonlijkheid zou kunnen komen,
dat ik de macht om willekeurig van gedaante to verande106

ren zou kunnen verliezen en onherroepelijk het karakter
van Edward Hyde zou moeten aannemen . Het vermogen
van de drank had zich niet altijd met dezelf de sterkte geopenbaard . Eens, in het begin van mijn dubbel bestaan,
had het me geheel in de steek gelaten ; sinds die tijd had
ik me meer dan eens genoodzaakt gezien de hoeveelheden
to verdubbelen en eenmaal zelfs, met groot levensgevaar,
had ik een drievoudige dosis moeten nemen, en deze incidentele onzekerheid was tot dusver de enige schaduw geweest die er over mijn tevredenheid was gevallen . Maar
nu, en in het licht van wat er die morgen was gebeurd,
drong het tot me door, dat weliswaar in den beginne de
moeilijkheid had gelegen in het afwerpen van Jekylls
lichaam, maar dat de laatste tijd langzaam maar onmiskenbaar het probleem zich had verplaatst. En zo scheen
alles er op to wijzen dat mijn oorspronkelijke en betere ik
mij uit handen glipte en dat ik meer en meer vereenzelvigd raakte met mijn andere, verkeerde ik.
lk besef to dat ik nu had to kiezen . Mijn twee naturen
hadden het geheugen gemeen, maar alle andere vermogens waren hoogst ongelijk onder hen verdeeld . Jekyll
(die samengesteld was) bereidde de genoegens en avonturen van Hyde voor en had er deel aan, nu eens met een
bijna overgevoelige zorg, dan weer met gulzige animo ;
maar Jekyll liet Hyde onverschillig ; wanneer de laatste
al aan hem dacht, dan was het zoals een bandiet in de
bergen denkt aan het hol waar hij zich voor vervolgers
kan verbergen . Jekyll had meer belangstelling voor Hyde
dan een vader voor zijn zoon ; Hyde trok zich van Jekyll
minder aan dan een zoon van zijn vader . Wanneer ik mijn
lot aan dat van Jekyll zou verbinden, zou ik waarwel
moeten zeggen aan al die begeerten waaraan ik zo lang
in stilte had toegegeven, de laatste tijd in overmaat .
107

Door me aan Hyde over to geven, zou ik of stand moeten doen van duizend dingen die mijn belangstelling hadden en alles wat ik in het leven had nagestreef d, om met
een slag en voor altijd een veracht man zonder vrienden
to worden . De keus lijkt misschien niet moeilijk, maar er
zat nog iets antlers aan vast, want terwijl Jekyll pijnlijk
zou worden gekweld door de gedwongen onthouding, zou
Hyde zich zelf s niet bewust zijn van alles wat hij had
verloren .
Hoe vreemd mijn omstandigheden ook waren, mijn overwegingen zelf waren zo oud als de mensheid . Dezelf de
beweegredenen en dezelf de vrees hebben voor iedere
bevende zondaar die aan grote verleiding was blootgesteld de doorslag gegeven, en het ging mij zoals het de
meeste anderenr gaat : dat ik het goede deel koos en niet
de kracht had mij er aan to houden .
Ja, ik koos de dokter van middelbare leeftijd, ontevreden
met zijn leven, maar omringd door vrienden en met eerlijke hoop voor de toekomst, en zei vastberaden vaarwel
aan de vrijheid, de betrekkelijke jeugd, de lichte tred, de
jagende pollen en geheime genietingen waarin ik mij all
Hyde had verheugd . lk deed deze keuze misschien met
een onbewust voorbehoud, want ik gaf het huffs in Soho
niet op en evenmin vernietigde ik de kleren van Edward
Hyde, die nog altijd in mijn studeerkamer lagen . Maar
twee maanden lang bleef ik trouw aan mijn besluit ; twee
maanden leidde ik een leven zo streng all ik nooit to
voren had gedaan, en genoot daartegenover de gerustheid
van een goed geweten . Maar op de duur vervaagde de
eerste schrik; de goedkeurende stem van mijn geweten
werd iets gewoons ; ik begon gekweld to worden door verlangens ; het was of Hyde aan zijn ketenen rukte, en
ten slotte bereidde ik in een uur van morele zwakte op .
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nieuw de drank en volbracht de gedaanteverwisseling .
Ik veronderstel dat een dronkaard, wanneer hij over zijn
zwakheid nadenkt, zelden aandacht schenkt aan het gevaar dat hij loopt door zijn dierlijke lichamelijke ongevoeligheid . Zo had ook ik, hoewel ik lang genoeg over
mijn toestand had nagedacht, to weinig rekening gehouden
met de volkomen morele ongevoeligheid en de zinneloze
begeerte tot kwaaddoen die de kenmerkende eigenschappen van Edward Hyde warm . Toch zijn deze het geweest
die zich op mij hebben gewroken . Mijn kwade ik had lang
aan banden gelegen ; nu het de kans kreeg, brak het in
volle woede los . Reeds hij het drinken van de drank was
ik mij bewust van een teugellozer, razender geneigdheid
tot elke zonde . Ik vermoed dat dit in mij die storm van
woede heef t verwekt waarmee ik de beleef de woorden
van mijn rampzalig slachtof f er heb aangehoord ; ik wil
althans voor God verklaren dat geen zedelijk normaal
mens zich door zo'n onnozele aanleiding tot die misdaad
had kunnen laten verleiden en dat ik, toen ik toesloeg,
niet redelijker handelde dan een ziek kind dat een stuk
speelgoed kapotgooit . Maar ik had vrijwillig of stand gedaan van alle instincten die een mens in evenwicht kunnen houden en die maken dat zelfs de slechtsten onder ons
nog met een zekere mate van vastheid langs verleidingen
kunnen heenlopen ; in mijn geval betekende ook de geringste verleiding een tuimeling in de diepte.
In een ogenblik brak de hel tierend in mij los . Met ware
wellust verbrijzelde ik het lichaam dat geen weerstand
hood, elke slag schonk mij genot, en pas toen ik vermoeid
begon to worden, werd ik eensklaps, op het hoogtepunt
van mijn razernij, aangegrepen door een kille angst . Bet
was of er een mist vaneenscheurde ; ik besef to dat ik mijn
leven had verspeeld, en ik ontvluchtte het terrein van deze
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buitensporigheid in trots en beven : mijn begeerte om
kwaad to doen was tegelijk geprikkeld en bevredigd ; mijn
verlangen om to leven was tot het hoogste punt opgedreven . 1k snelde naar het huffs in Soho en verbrandde,
om dubbel zeker to zijn, mijn papieren ; vervolgens liep ik
door de verlichte straten in dezelf de opgetogenheid en
spanning: ik verlustigde me in mijn misdaad en bedacht
er luchthartig nog meer, en toch grog ik haastig en luisterde ik gespannen of niet wrekende voetstappen me al op
de hielen zaten . Hyde zong een liedje terwijl hij de drank
bereidde en hij zette het glas aan de lippen met even toost
op de vermoorde, maar voor de pijnen van de overgang
waren geweken, lag Henry Jekyll al op zijn knieen en hief
zijn gevouwen handen op tot God, terwijl tranen van dankbaarheid en berouw hem over de wangen stroomden . Het
web van zelfbedrog scheurde van boven tot onder ; ik zag
mijn leven als een geheel : ik volgde het van de jaren van
mijn kindsheid, toen ik aan mijn vaders hand wandelde,
door de jaren van ontzegging ter wille van mijn beroep,
en kwam dan steeds weer met hetzelf de gevoel van onwerkelijkheid tot de vloekbare gruwelen van die avond .
lk had wel luidop kunnen schreeuwen ; in tranen en gebeden trachtte ik de vele afgrijselijke beelden en geluiden
to temperen waarmee mijn herinneringen op me aanstormden, maar tussen de smeekbeden door staarde de zonde
mij schrikwekkend in de ziel .
Toen dit eerste berouw wat aan scherpte begon to verliezen, was de tweede indruk een gevoel van vreugde . Het
probleem van mijn verdere gedrag was nu opgelost . Hyde
was voortaan onmogelijk geworden ; of ik wilde of niet,
ik was nu wel gedwongen me aan de betere helf t van mijn
wezen to houden . Het was een genot, dit to bedenken ; met
graagte en nederig aanvaardde ik opnieuw de beper1 10

kingen van het natuurlijke leven ; met een oprecht gevoel
van zelf verzaking deed ik de deur op slot waardoor ik
zo vaak was binnengekomen en trapte de sleutel stuk
onder mijn hak .
De volgende dag kwam het bericht dat iemand de moord
had gezien, dat de schuld van Hyde voor de hele wereld
open en bloot lag en dat zijn slachtof f er een man van
hoog aanzien was. Het was niet alleen een misdaad geweest, maar bovendien een tragische dwaasheid .1k geloof
dat ik daar blij om was ; ik geloof dat ik blij was dat op
die wijze mijn betere neigingen werden beschermd en ge .
schraagd door de vrees voor het schavot . Jekyll was nu
mijn enige toeverlaat ; als Hyde zich ook maar een ogenblik ergens zou laten zien, zouden alle handen zich naar
hem uitstrekken om hem to grijpen en ter flood to brengen .
1k nam mij voor in mijn verdere leven boete to doen voor
het verleden, en ik kan in oprechtheid getuigen flat er althans iets goeds uit flit besluit is voortgekomen . Je weet
zelf hoe hard ik in de laatste maanden van het vorige
jaar heb gewerkt om het lijden van mijn medemensen to
verlichten ; je weet flat ik veel voor anderen heb gedaan
en flat mijn dagen kalm voorbijgleden, terwijl ik bijna gelukkig was . Ook kan ik niet echt zeggen flat ik flit weldadige en onschuldige leven moe werd ; ik geloof integendeel flat ik er met de dag meer aan gehecht raakte, maar
ik was nu eenmaal gevloekt met die dualiteit in mijn
levensdoel en naarmate de f elheid van het berouw van de
eerste tijd sleet, begon mijn lagere ik zich weer to roeren .
1k had er jaren lang aan toegegeven ; rinds kort was het
aan banden gelegd ; het gromde om zijn vrijheid . Niet flat
ik er ook maar van droomde Hyde weer tot leven to wekken : alleen het denkbeeld al joeg me de stuipen op het
lijf . Nee, het was in mijn eigen persoon flat ik me opnieuw
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liet verleiden het met mijn geweten op een accoordje to
gooien ; als doodgewone geheime zondaar struikelde en
viel ik ten slotte .
Aan alles komt een eind, ook het grootste vat raakt eenmaal gevuld, en die korte toegeving aan mijn kwade
neigingen bracht ten slotte mijn ziel voorgoed uit haar
evenwicht. Nochtans deed het mij niet verschrikken ; de
val scheen zo natuurlijk, als een terugkeer naar de oude
tijd, toen ik mijn ontdekking nog niet had gedaan . Het
was een mooie, heldere Januaridag . De wegen waren
vochtig door opdooi, maar de lucht was zonder een wolkje
en het Regent's Park was vol getjilp van wintervogels en
geurde naar de lente, lk zat in de zon op een bank ; het
beest in mij verlustigde zich in herinneringen ; mijn geestelijke helf t was wat doezelig en beloof de, later weleens
boete to zullen doen, maar nu nog niet . Ten slotte was ik
net als alle anderen, dacht ik, en toen glimlachte ik om
die vergelijking, want hoeveel hoger stond niet mijn actieve drang om goed to doen dan de traagheid die hen er
toe bracht om, harteloos, niets voor anderen to verrichten .
En op hetzelfde ogenblik dat ik die ijdele gedachte koesterde, werd ik plotseling onpasselijk, een of schuwelijke
misselijkheid die gepaard ging met hevige rillingen . Dat
ging voorbij, ik was alleen nog een beetje f lauw, en toen
ook dit wegtrok, begon ik me bewust to worden van een
verandering in de aard van mijn denken, van een grotere
stoutmoedigheid, een minachting van gevaren, een losgemaakt-zijn van verplichtingen, lk keek neer : mijn kleren
hingen vormeloos om mijn ineengeschrompelde leden ; de
hand die op mijn knie lag, was pezig en hang . Opnieuw
was ik Edward Hyde . Een ogenblik to voren was ik verzekerd geweest van de eerbied van iedereen, rijk, welbemind ; thuis stond de taf el voor me gedekt ; nu was ik
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de proof van alle mensen, opgejaagd, zonder thuis, een
moordenaar die gezocht werd, kind van de galg .
Mijn verstand wankelde, maar het liet me niet geheel in
de steek, lk heb wel vaker opgemerkt dat mijn geestvermogens in mijn tweede gedaante spitser schenen to zijn en
mijn denken meer gespannen, en zo kwam het dat onder
omstandigheden waarvoor Jekyll misschien zou zijn bezweken, Hyde de situatie bleef beheersen. Mijn chemicalien waren in een van de kasten van mijn studeerkamer :
hoe zou ik ze kunnen bereiken? Dat was het vraagstuk,
dat ik (met mijn hoof d tussen de handen geklemd) nu
trachtte op to lossen . Ik had de deur van het laboratorium
op slot gedaan . Als ik door de voordeur zou trachten binnen to komen, zou mijn eigen personeel me naar de galg
verwijzen, lk begreep dat ik van de tussenkomst van een
antler gebruik zou moeten maken, en toen dacht ik aan
Lanyon . Hoe zou ik hem kunnen bereiken en er toe overhalen to doen wat ik hem wou laten doen? Veronderstel
dat ik er in zou slagen bij hem to komen zonder onderweg
to worden gepakt : hoe zou ik kunnen maken dat hij me
niet alleen ontving, maar bovendien gehoor gaf aan het
verzoek van mij, een onbekende bezoeker die alleen maar
een onaangename indruk kon maken, om inbraak en
dief stal to plegen in de studeerkamer van zijn geachte
collega dr. Jekyll! Maar toen bedacht ik, dat van mijn
oorspronkelijke eigenschappen er een me restte : ik kon
mijn eigen hand schrijven . Toen die vonk eenmaal was
aangegloeid, lag weldra de hele weg die ik had to volgen
helder verlicht voor me .
Ik maakte mijn kleren in orde zo goed en zo kwaad als
het ging, riep een passerend huurrijtuig aan en liet me
naar een hotel in Portland Street brengen, waarvan ik
me toevallig de naam herinnerde . De koetsier had eerst
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gegrinnikt toen hij me zag, en ik zag er dan ook dwaas
genoeg uit, hoe tragisch ook het lot was van wie onder die
kleren school ; maar in een aanval van duivelse woede
knarsetandde ik naar hem en de glimlach week van zijn
gelaat - gelukkig voor hem, maar nog gelukkiger voor
mij, want een ogenblik later zou ik hem ongetwijf eld van
zijn hoge zitplaats hebben gesleurd . Toen ik het hotel
binnenging, keek ik om me heen met zo donkere blik dat
de bedienden stonden to beven ; ze wisselden geen blik
zo lang ik er bij was, maar namen onderdanig mijn orders
aan, brachten me naar een eigen kamer en verschaf ten me
schrijfgereedschap .
Hyde in levensgevaar was een nieuwe f iguur voor me ; hij
trilde van buitensporige woede ; hij zou moorden kunnen
begaan ; hij dorstte er naar anderen to kwellen . Maar hij
was slues ; hij beheerste zijn razernij met grote wilsinspanning ; hij schreef zijn twee gewichtige brieven, een aan
Lanyon en een aan Poole ; en om het bewijs in handen to
hebben dat ze werkelijk waren verzonden, liet hij ze naar
de post brengen met de opdracht ze to laten aantekenen .
De rest van de dag zat hij in zijn hotelkamer bij het vuur
op zijn nagels to bijten . Daar at hij ook, alleen met zijn
angst ; de kellner kromp ineen als hij hem maar aankeek .
Toen het helemaal donkey was geworden, liet hij een gesloten huurrijtuig komen en daarin liet bij zich door de
stall heen en weer rijden . l k zeg hij -- ik kan niet zeggen :
ik. Aan dat creatuur van de hel was niets menselijks ;
alles in hem was angst en haat . En toen hij ten slotte, uit
vrees dat de koetsier argwaan zou zijn gaan koesteren, het
rijtuig had weggezonden en zich to voet verder waagde,
een opvallende verschijning in zijn kleren die hem niet
pasten, woedden die twee lage hartstochten in hem met de
kracht van een storm . Hij liep snel, gejaagd door zijn
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angst ; hij mompelde in zichzelf ; hij schuwde zijn medemensen en sloop door de minst begane straten, en telde
onderhand de minuten die hem nog van middernacht
scheidden . Eenmaal sprak een vrouw hem aan ; ik geloof
dat ze hem een doosje lucifers wou verkopen . Hij sloeg
haar midden in het gezicht, en ze nam de vlucht .
Toen ik bij Lanyon weer tot mezelf kwam, werd ik misschien enigszins getrof f en door het of grijzen van mijn
oude vriend : ik weet het niet ; het was in elk geval maar
een druppel in de zee verge,leken bij de of schuw waarmee
ik op de jongste uren van mijn bestaan terugkeek . Er was
een verandering over me gekomen, lk werd nu niet meer
gekweld door angst voor de galg, maar door het of grijselijke van de gedachte, Hyde to zijn . Lanyons veroordeling
lief ik als in een droom over me heengaan ; als in een
droom ging ik naar huffs en naar bed . Na de uitputting van
die dag sliep ik zo vast, dat ik zelf s niet wakker werd van
de nachtmerries die me achtervolgden . 's Morgens ontwaakte ik diep geschokt, verzwakt maar toch opgef rist .
Nog steeds koesterde ik haat en vrees voor het beest
binnenin me, en de ontzettende angsten van de vorige dag
was ik natuurlijk niet vergeten, maar ik was weer in mijn
eigen huffs en had mijn middelen bij de hand, en ik was
zo dankbaar voor mijn ontsnapping, dat dit gevoel bijna
even stralend was als mijn hoop .
Na het ontbijt wandelde ik bedaard over de achterplaats,
waar ik met genot de f risse lucht inademde, toen ik opnieuw die onbeschrijfelijke gewaarwordingen voelde opkomen die de verandering aankondigden, en ik had maar
net de tijd om de veilige beschutting van mijn studeerkamer to bereiken, voordat de klamme woede van Hyde
weer in mij losbarstte . Voor deze gelegenheid nam ik een
dubbele dosis om tot mezelf terug to keren, maar helaas,
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zes uur later, terwijl ik verdrietig in het vuur zat to staren,
kwam de pijn weer opzetten en moest ik opnieuw de drank
innemen . Kortom, van die dag of kon ik slechts met de
grootste inspanning, als bij een gymnastische toer, en
onder de onmiddellijke werking van het middel de gestalte van Jekyll vasthouden . Op alle uren van de dag en
de nacht overkwam mij de waarschuwende huivering ;
vooral wanneer ik sliep, of ook maar een ogenblik zat to
doezelen bij het vuur, ontwaakte ik steeds als Hyde . Onder
de spanning van dit oordeel, en door de slapeloosheid
waartoe ik me nu veroordeelde (en die verder ging dan ik
bij enig mens voor mogelijk had gehouden), teerde ik als
Jekyll uit, koorts sloopte me, ik verzwakte, ik werd een
wrak naar lichaam en geest en ik had nog maar een gedachte : afschuw van mijn andere ik . Maar wanneer ik
sliep, of als het middel uitgewerkt raakte, gleed ik bijna
zonder overgang (want de pijnen van de gedaanteverwisseling werden steeds minder) in die andere toestand,
waarin mijn verbeelding overstroomde van gruwelvoorstellingen, mijn ziel kolkte van haat tegen alles en alien
die mij niets hadden gedaan, en mijn lichaam, hoewel
sterk genoeg, to zwak scheen voor de woedende levensdriften die er in huisden .
Naarmate Jekyll verzwakte, schenen de krachten van
Hyde toe to nemen . De haat die hen nu verdeeld hield,
was in elk geval aan beide kanten even sterk . Bij Jekyll
was het een kwestie van levensinstinct . Hij had nu de voile
verwording gezien van het wezen dat enkele van de bewustzijnsverschijnselen met hem gemeen had en waaraan
hij tot zijn flood gebonden was, en of gezien van die verbinding door middel van het bewustzijn (die op zichzelf
het schrijnendste deel van zijn ellende uitmaakte) was
Hyde voor zijn gevoel niet alleen jets hels, maar boven117

dien (al was zijn levensdrif t ook nog zo sterk) jets anorganisch . Dit was het meest ontstellende : dat de molder
uit de afgrond stem en gestalte had gekregen ; dat het
vormloze stof gebaren maakte en zondigde ; dat jets dat
dood was en ongeschapen, bezit had genomen van zijn
levende ziel . Het onzegbaar afgrijselijke, dat meer dan
een vrouw, meer dan zijn oogappel zijn eigen was, dat
gekooid lag in zijn vlees, was in opstand gekomen ; hij
hoorde het morren en voelde hoe het worstelde om vrij to
komen : hij kon geen ogenblik van zwakte hebben, zich
niet overgeven aan de vertrouwde slaap, of het overmeesterde hem en zette hem buiten het leven.
De haat van Hyde voor Jekyll was van een andere orde .
Zijn angst voor de galg dreef hem er steeds weer toe, tijde
lijk zelfmoord to plegen en terug to keren tot de ondergeschikte positie van deel in plaats van persoon, maar hij
walgde van de noodzakelijkheid om lit to doen, hij walgde
van de mistroostigheid waartoe Jekyll was vervallen, en
hij nam hem de of keer kwalijk waarmee deze nu tegenover hem stond . Vandaar de aapachtige boosaardigheid
waarmee hij mij zocht to kwellen : hij schreef in mijn eigen
handschrif t godslasterlijke dingen in mijn boeken ; hij verbrandde de brieven en verscheurde het portret van mijn
vader ; en als hij niet zo bang voor de dood was geweest,
zou hij zich al lang van karat hebben gemaakt om mij in
zijn ondergang mee to sleuren . Maar het is wonderlijk
zoals hij aan het leven gehecht is . Ik ga zelf s nog verder :
ik word koud en ziek als ik alleen maar aan hem denk,
maar wanneer ik dan de vernederende hartstocht zie waarmee hij aan mijn leven hangt en weet hoezeer hij mijn
macdht vreest om door zelfmoord een eind aan hem to
maken, kan ik er toe komen medelijden met hem to
hebben.
1 18

Het heeft geen zin deze beschrijving veel langer voort to
zetten, en ik kom schrikwekkend tijd to kort . Genoeg zij,
to zeggen dat geen mens ooit zulke kwellingen heef t uitgestaan, en toch bracht gewenning ook hier op de duur
nee, geen verlichting, maar een zekere verharding van
het gevoel, een soon van berusting in de wanhoop, en
mijn straf had nog jaren kunnen duren als er niet een
laatste ramp was bijgekomen, die er flu toe heef t geleid
dat ik voorgoed hen of gesneden van mijn eigen wezen en
gedaante . Mijn voorraad van het zout, die ik sinds het
begin van mijn proef nemingen niet had aangevuld, begon
op to raken . Ik liet een nieuwe voorraad komen en mengde de drank ; de vloeistof begon to bruisen en de eerste
verandering van kleur trail in, maar niet de tweede . Ik
dronk, en het middel bleef zonder uitwerking . Poole zal
je kunnen vertellen hoe ik heel Londen heb laten of zoeken - tevergeef s, en nu ben ik er van overtuigd dat mijn
eerste voorraad onzuiver is geweest en dat joist die onbekende onzuiverheid aan de drank zijn uitwerking heef t
gegeven .
Sindsdien is er ongeveer een week voorbijgegaan, en ik
leg de laatste hand aan deze verklaring onder invloed van
het laatste poeder van de oude voorraad . Als er geen
wonder gebeurt, is dit de laatste keer dat Henry Jekyll
zijn eigen gedachten kan hebben of zijn eigen gezicht (hoe
droevig is het veranderd !) kan zien in de s piegel . lk moet
niet to lang wachten voor ik een einde maak aan mijn verhaal, want alleen dank zij mijn grote voorzichtigheid en
veel geluk is dit manuscript tot dusver aan vernietiging
ontsnapt . Als de verandering me overvalt terwijl ik zit to
schrijven, zal Hyde het aan f larden scheuren, maar als
er enige tijd verloopt tussen het ogenblik waarop ik het
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lijke zelfzucht en omzichtigheid die hij tot dusver aan de
dag heef t gelegd, het misschien ook ditmaal vrijwaren van
zijn aapachtige wraakzucht . Want het dreigende noodlot
dat op ons beiden of komt, heef t ook hem veranderd en
drukt hem terneer. lk weet hoe ik over een half uur, als
ik opnieuw en voor altijd die gehate persoonlijkheid zal
hebben aangenomen, bevend en schreiend in mijn stoel zal
zitten, of gespannen luisterend, in een . roes van angst,
deze kamer (mijn laatste toevlucht op aarde) op en neer
zal lopen, het oor gespitst op elk dreigend geluid . Of
Hyde op het schavot zal sterven dan wel op het laatste
ogenblik toch nog de moed zal vinden om zichzelf to bevrijden - God alleen weet het . Mij gaat het niet meer aan ;
dit is het ogenblik waarop ik waarlijk sterf, en wat er
verder volgt, betref t alleen een antler . Daarom maak ik
hier, terwijl ik de pen neerleg en aanstalten maak om mijn
biecht to verzegelen, in waarheid een einde aan het leven
van die rampzalige Henry Jekyll .
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