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1812-1820.
Den 5den September (nieuwe stiji) had de slag van
Sehewardino plaats; den 6den werd van weerskanten
geen schot gelost, en den Men werd de bloedige slag
bij Borodino geleverd! Waarom en op welke wijze werden die slagen geleverd Dat vraagt men zich verwonderd af, want zij konden zoo min den Ilussen als den
Fransehen eenig belangrijk voordeel aanbieden. Voor
de Russen was het blijkbaar een schrede nader tot het
verlies van Moskou, een ramp, die zij meer dan al het
andere duchtten en voor de Fransehen een schrede
nader tot verlies van hun leger, hetgeen hun ongetwijfeld even onaangenaam was. En toch, ofschoon die
gevolgen gemakkelijk te voorzien waren, bood Napo
leon den slag aan en Koetoezow weigerde niet. Indien
de beide opperbevelhebbers zich door waarlijk ernstige
beweegredenen van strategisehen aard hadden laten
leiden, dan zou geen van twceën in dit geval den slag
gewaagd hebben, want door zich aan het gevaar bloot
te stellen om het vierde deel zijner soldaten op twee
duizend wersten van de Russische grenzen te verliezen,
ging Napoleon zijn ondergang tegemoet, en Koetoezow

gal, door zich aan de onzekere kansen van den strijd
to wagen, Moskou ellendig prijs.
Voor den slag van Borodino stonden de IRussisehe
strijdkrachten tot de Fransehe in verhouding als 5 tot 6,
en na then slag als 1 tot 2; voor den slag konden de
Russen een macht van 100.000 man stellen tegenover
120.000 van den vijand en na den slag sleehts 50.000
tegenover 100.000 van de Fransehen. En toch nam de
ervaren en sehrandere Koetoezow den strijd aan, die
een krijgskundig genie als Napoleon op het vierde ge
deelte van zijn leger to staan kwam. Tegenover het
beweren van hen, die trachten to bewijzen, dat deze
door de inneming van Moskou een einde dacht to
maken aan den veldtocht, evenals dat het geval was
geweest na de inneming van Weenen, zou men vele
bewijzen van het tegendeel kunnen aanvoeren. De
historieschrijvers nit then tijd vertellen zelven, dat hij
na Smolensko naar een gelegenheid zocht om stand to
houden, want even goed als hij het gevaar beselte, dat
aan een al to groote uitbreiding der operatie-linie
verbonden was, voorzag hij ook, dat de bezetting van
Moskou geen gunstige uitkomsten kon opleveren.
Dat kon hij wel opmaken uit den toestand, waarin zich
de steden bevonden, die hem werden overgeleverd en
uit het wegblijven van elk antwoord op zijn herhaalde
pogingen om vredesonderhandelingen aan to knoopen.
Ilieruit blijkt dus zonneklaar, dat zoowel de een, die
den slag aanbood, als de ander, die hem aannam,
dwaas en zonder voorafberaamd plan handelde. Maar
de geschiedsehrijvers, die over de gebeurtenissen re
deneeren, nadat zij hebben plaats gehad, maken er
gevolgtrekkingen nit ten gunste van het genie en de
voorziehtigheid der beide veidheeren, die voor al de
door God gebruikte werktuigen niets anders waren
dan de onbewuste beweegkracht.
Wat betreft de wijze, waarop de slagen van Sehewardino en Borodino werden geleverd, ook hieromtrent
is de verklaring dierzelfde geschiedsehrijvers geheel
onjuist, ofschoon zij doen voorkomen, alsof zij hierin

met de grootste nauwgezetheid te werk gaan. Ziehier
hoe volgens hun getuigenis deze dubbele veidsiag zou
geleverd zijn: ,,Het Russisehe leger, dat na den slag van
Smolensko terugtrok, zoeht de best mogelijke stelling
om een grooten slag te leveren, en het vond deze op
de vlakte van Borodino. De Russen versterkten haar
links van den straatweg van Moskou naar Srnolensko
in den reehterhoek tussehen Borodino en Oetitza, en
om de bewegingen van den vijand te kunnen bespieden,
legden zij een versehansing aan op den heuvel van Sehe
wardino. Den 5den viel Napoleon deze stelling aan en
maakte zich er meester van; den Men wierp hij zich op
het Russisehe leger, dat de vlakte van Borodino bezette."
Zoo spreekt de gesehiedenis, en toch, als men de zaak
nauwkeurig nagaat, kan men zich gemakkelijk overtuigen van de onjuistheid van dit verhaal. Het is niet
waar, dat de Russen een betere stelling hebben gezocht;
bij hun terugtocht hebben zij verscheidene, die veel
gunstiger waren dan de vlakte van Borodino, laten hg
gen; maar Koetoezow wilde er geen innemen, die hij
niet zelf had gekozen; de patriotisehe begeerte om een
beslissenden slag te leveren was nog niet krachtig
genoeg uitgesproken en Miloradowitsch had zijn vereeniging nog niet bewerkstelhigd. Er zijn nog veel meer
andere redenen, maar het zou te lang duren, die alle
op te noemen. In elk geval is dit zeker, dat de andere
stelhingen verkiesehijker waren, en dat die van Boro
dino niets sterker was dan elke andere, die op goed geluk af op de kaart van Rusland wordt aangewezen.
Dc Russen hadden niet alleen links van Borodino, dat
is juist de plek, waar de veldslag werkelijk geleverd is,
geen versterkingen aangebracht, maar op den morgen
van den 6den dacht niemand nog aan de mogehijkheid
van een treffen op dit punt.
Ten bewijze van ons heweren halen wij het volgende
aan:
lo. Dc bewuste versterking bestond er den 6en nog
niet; er werd eerst then dag aan begonnen, maar zij was
den volgenden dag nog niet voltooid.
-

2o. De plaats zelf van de redoute van Schewardino
vóOr de positie, waar de slag werd geleverd, hood niet
het minste voordeel aan. Waarom toch deze plaats
eerder te versterken dan de andere punten En waarom
had men in den nacht van den 5den alle beschikbare
krachten blootgesteld en 6000 man verloren, wanneer
een kozakkenpatrouille voldoende was geweest, om de
bewegingen van den vjjand na te gaan
3o. Is het ons eindelijk niet bekend, dat Barclay
de Tolly en Bagration den 6den, den dag voor den slag,
de redoute van Schewardino niet als een vooruitgeschoyen werk beschouwden, maar als het linker steunpunt
van de positie, en hecht Koetoezow zelf in zijn eerste
rapport,' dat onder den indruk van den slag werd opgesteld, aan deze redoute niet dezelide waarde Is dat
dan geen bewijs, dat zij noch verkend, noch vooraf
gekozen was. Later, toen de omstandige rapporten van
het treffen kwamen, nam men, om de fouten te billijken van den opperbeveihebber, die tot elken prijs on
feilbaar moest blijven,het onbegrijpeijke vermoeden aan,
dat de redoute van Schewardino tot voorpost diende,
terwijl zij in waarheid slechts het uiterste punt van
de linkerfiank was, en men hield vol, dat de slag door
de IRussen was aangenomen in een versterkte en vooraf
vastgestelde positie, terwijl integendeel het gevecht
onverwaehts en onvoorbereid plaats had op een open
plek en bijna geheel zonder versterkingen.
Ziehier hoe de gang van het gevecht werkelijk is geweest: het IRussische leger had zich willen opstellen
achter de rivier de Kolotscha, die den grooten weg
onder een scherpen hock snijdt, zoodat de linkervleugel
bij Schewardino, de rechtervleugel bij het dorp Nowojee en het centrum bij Borodino aan de samenvloeiing
der beide rivieren Kolotscha en Wolna hadden moeten
staan. ledereen, die het terrein van Borodino nauwkeurig gadeslaat, zonder er aan te denken hoe die slag daar
is geleverd, zou terstond duidelijk inzien, dat deze p051tie aan de Kolotscha geen ander doe kon hebben, dan
denvijand, die Moskou naderde langs den grooten weg

van Smolensko, in zijn bewegingen te stuiten. Volgens
de gesehiedsclirijvers zag Napoleon, toen hij zich den
5den naar Waloejew begaf, de door de Russell bezette
positie tusselien Oetitza en Borodino evenmin als hun
voorposten. Bij vervolging van hun aehterhoede stiet
hij onverhoeds op hun linkervleugel, waar zich de redoute van Schewardino beyond, en tot groote verbazing
der Russen liet hij zijn troepen de Kolotscha overtrekken. Voordat zelfs het gevecht begonnen was, werd de
linkervleugel genoodzaakt het punt to verlaten, dat hij
moest verdedigen en terug te trekken naar een positie,
die men noch gekozen noch versterkt had. Door de
rivier de Kolotscha over te trekken en zoodoende den
rechteroever voor den linker prijs te geven en links van
den straatweg een positie in te nemen, had Napoleon
het tooneel van den strijd voor de Russen van rechts
naar links op de vlakte tusschen Oetitza, Sewenowsky
en Borodino overgebracht en op die vlakte werd den
Men de slag geleverd. Ziehier een kort overzicht van
den veldslag, zooals hij beschreven is en zooals hij werkelijk is geleverd.
Ware Napoleon den 5den des avonds de Kolotscha
niet overgetrokken en had hij den aanval onmiddellijk
begonnen, in plaats van bevel te geven de redoute te
vernielen, dan zou niemand hebben kunnen zeggen,
dat deze redoute niet het linker steunpunt was van deze
positie, en alles zou gebeurd zijn, zooals men verwachtte.
In dat geval zouden wij waarschijnlijk een nog hardnekkiger tegenstand hebben geboden, om onzen linkervleugel te verdedigen; wij hadden dan het centrum
en den rechtervleugel van Napoleon aangevallen, en
zoo zou de groote slag den 5den hebben plaats gehad
op de vooraf gekozen en versterkte plek. Maar nu de
aanval van onzen linkervleugel 's avonds plaats had
als gevoig van het terugtrekken van onze achterhoede
en de Russische veldheeren op zulk een laat uur zich
niet in den strijd konden en wilden wikkelen, werd het
eerste en voornaamste gedeelte van den slag van Borodino den 5den verloren on bet onvermijdelijke gvolg
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er van was de nederlaag van den Men. De Russisehe
legers konden zich den Men dus slechts dekken achter
zwakke, onvoltooide versterkingen. Hun generaals
maakten den toestand nog haehelijker, door niet ge
noeg rekening te houden met het verlies van den unkervleugel, hetgeen noodzakelijk een verandering in
het tooneel van den strijd teweegbracht en door hun
liniën nit te breiden tusschen Nowojee en Oetitza,
waardoor zij niet in staat waren den linkervleugel
door een gedeelte van den reehter te laten versterken
voor den aanvang van het gevecht.
Op die wijze werden de Fransehe strijdkrachten den
geheelen tijd op den linkervleugel der Russen gericht,
die maar half zoo sterk was als zij zelven. Wat Ponia
towsky's aanval op de rechterflank der Fransehen bij
Oetitza en Oewarowa betreft, dit feit had niets met den
algemeenen gang der bewegingen te maken. Dc slag
van. Borodino had dus geheel anders plaats dan gewoonlijk wordt voorgesteld, om de fouten onzer bevelhebbers te bedekken en deze onjuiste beschrijving heeft
den roem van het Russisehe leger en het yolk verduisterd. Dc slag werd niet geleverd op een vooraf gekozen
en goed versterkt terrein en ook niet met een klein verschil in sterkte ten voordeele der Fransehen, maar de
Russen namen hem aan op het open veld ten gevolge
van het verlics der redoute en tegen een Fransche over
macht, die dubbel zoovel mansehappen telde als zij,
en dat onder voorwaarden, waarmee het niet alleen
onmogelijk was tien uur aehtereen te strijden, maar
waaronder het zelfs te voorzien was, dat het leger geen
drie uren kon pal staan, zonder een volkornen nederlaag
te Iijden.
II.
In den morgen van den 6den verliet Peter MosehaIsk.
Toen hij aan het einde van den stcilen weg was gekomen,
die naar de voorstad leidt, steeg hij uit en liet zijn rijtuig
voor do rechts op de hoogte gelegen kerk staan, waarin
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juist dienst was. Een regiment cavalerie met de zangers
voorop volgde hem op den voet, terwiji een lange nj
wagens, waarop de gewonden vervoerd werden, van den
anderen kant kwamen; de boeren, die ze geleidden,
seholden op hun paarden, kiapten met de zweep en
liepen van den eenen kant van de straat naar den
anderen; de karren, waarop de drie of vier gekwetsten
lagen, ratelden sehokkend over de hier en daar neergeworpen steenen, die het plaveisel moesten voorstellen, zoodat de arme slaehtoffers ieder oogenblik door
elkander werden gesehud en tegen elkaar aanstieten;
zij klemden zich met op elkaar geknepen lippen en
gefronste wenkbrauwen aan den wagen vast en keken
bijna alien met een kindeniijke nieuwsgienigheid naar
den grooten, witten hoed en de groene jas van Peter,
terwiji diens koetsier de boeren toornig toeniep, dat zij
moesten uitwijken.
Het regiment, dat de geheele breedte van den weg besloeg, marcheerde vender den bergweg af en noodzaakte
den koetsier tot aan den rand van de helling terug
te gaan; ook Peter moest uitwijken en de cavalenie
voorbij laten trekken. De berg vormde op deze piek,
even boven een boeht van den weg, een inham, waar
men tegen de zon besehut was. Het was en koud en
vochtig, hoezeer het een mooie, heidere morgen in September was. Een kar met gewonden bleef op twee passen afstand van Peter staan. De geleider, die schoenen
van lindebast aanhad, snelde haastig naderbij, raapte
een paar steenen op, legde die onder de achterwielen
en bracht het tuig van zijn paard in orde; een oude
soldaat, met den eenen arm in een draagband, hield het
dier met krachtige hand vast en keerde zich naar
Peter om.
Zeg eens, landsman," vroeg hij, ,,zuilen ze ons hier
alien laten omkomen, of worden we naar Moskou
gesleept V'
Peter was zoo in zijn eigen gedachten verdiept, dat
hij de vraag niet hoorde; zijn blikken dwaalden flu eens
af naar het regiment cavalerie, dat in zijn marsch
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belemm.erd werd door het konvooi gekwetsten, dan
weer naar de kar, die naast hem stond, en waarop zich
drie soldaten bevonden. De een was in het gezieht
gewond: zijn hoofd was geheel in doeken gewikkeld
en zijn wang was zoo gezwollen, dat zij wel de grootte
van een kinderhoofd had; met de oogen op de kerk
gericht, bekruiste hij zich plechtig. De tweede was
een jonge, blonde rekruut; hij zag er zoo bleek uit,
dat het scheen, alsof al het bloed uit zijn vermagerd
gezicht was verdwenen en hij keek Peter met een goedhartigen, zachten glimlach aan. De derde soldaat lag
voorover, zijn gezicht was niet to zien. De regimentszangers gingen nu rakelings voorbij de kar; tusschen
hun vroolijk gezang klonken de tonen van het klokkenspel der kerk. De heldere zonnestralen, die het plateau
van den berg verlichtten, vervroolijkten het landschap,
maar op de plek, waar de kar met de gekwetste soldaten
en het afgematte paard stond en waar Peter wachtte,
was het somber, kil en treurig ! De soldaat met de gezwollen wang wierp een toornigen blik op de zangers.
,,O, die heertjes !" bromde hij op verwijtenden Loon
binnensmonds.
,,Ik heb vandaag nog wat anders gezien dan soldaten ... Ik heb boeren gezien, die met geweld werden
voortgedreven," zeide de oude soldaat, die tegen de
kar leunde, met een treurigen glimlach tot Peter...
,,Men kijkt zoo nauw niet meer ... het geheele yolk
moet maar klaar staan ... Dat kan zoo niet langer !"
Hoewel de bedoeling niet heel duidelijk was, begreep
Peter toch, wat hij zeggen wilde en hij antwoordde
met een bevestigend hoofdknik j e.
De weg was eindelijk weer vrij, Peter ging verder
berg of en nam toen weer plaats in het rijtuig. Hij keek
onderweg naar beide kanten uit, of er geen bekenden
waren, met wie hij kon spreken, maar zijn wensch werd
niet vervuld; hij zag slechts militairen van alle wapenen,
die verwonderde blikken wierpen op zijn witten hoed
en zijn groene jas. Na vier wersten to hebben afgelegd,
zag hij eindelijk een bekend gezieht; het was een der
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hoofdgeneesheeren van het leger, die door een jongen
geneesheer vergezeld, hem in een britschka tegenkwam.
Peter wenkte hem, en de dokter, die ook Peter terstond
herkende, gal den kozak, die naast den koetsier op den
bok zat, een teeken om stil te houden.
„Mijnheer de graaf ! Hoe komt gij bier, Excellentie ?"
vroeg hij verwonderd.
„Wel, ik wilde gaarne iets zien, dat is alles !"
,,Zoo, zoo!... Nu, er is genoeg om uw nieuwsgierigheid te bevredigen !"
Peter steeg nit, om meer op zijn gemak met den dokter te kunnen praten en hem te vertellen, dat hij ook
voornemens was aan den veldslag deel te nemen; de
dokter ried hem aan, zich in dat geval rechtstreeks
tot Zline Hoogheid, den opperbevelhebber, te wenden.
,,Anders wordt gij ergens in een vergeten hoekje
gestopt ... Zijne Hoogheid kent u en zal u vriendelijk
ontvangen. Volg mijn raad, gij zult er u goed bij bevinden.
De dokter zag er vermoeid nit en hij scheen haast
te hebben.
„Denkt ge V" vroeg Peter. ,Maar zeg mij Loch Bens,
waar onze positie is."
..,,Onze positie ? Ja dat is mijn zaak niet. Wanneer
gij Tatarinowo voorbij z**t, kunt gib het wel zien, men
is er bezig verschansingen op te werpen, van den heuvel
of kunt gij met een oogopslag het gansche terrein
overzien."
,,Werkelijk! maar als gij ..."
De dokter viel hem in de rede en deed een schrede
Haar zijn rijtuig.
„Ik zou gaarne met u meegaan, daar kunt gij op aan,
maar," vervolgde hij met een veelbeteekenend gebaar,
,,ik weet niet, waarmee het eerst te beginnen, ik jaag
naar den korpskommandant, want weet gij wat het
geval is? Morgen wordt er slag geleverd, en op de 100.000
man moet men op 20.000 gekwetsten rekenen, niet waar?
Welnu, wij hebben , zelfs voor geen 6000 brancards,
veldbedden, officieren van gezondheid en geneesheeren,
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wel hebben we 10.000 wagens, rnaar ge begrijpt, dat we
nog jets anders noodig hebben, maar als wij er om
vragen, krijgen we steeds ten antwoord: ,,Doe, zooals
het u het heste lijkt !"
Dc gedaehte, dat van die honderd duizend geonde
jonge en oude mannen, van welke enkelen nieuwsgierig
zijn hoed bekeken, twintig duizend onherroepelijk bestemd waren om te lijden of te sterven, trof Peter pijnlijk. ,,Misschien sterven zij morgen; hoe kunnen zij dan
nu aan jets anders denken " daeht hij en door een onwillekeurige, maar natuurlijke aaneenschakeling van
denkbeelden stelde hij zich weer levendig voor, hoe
het regiment eavalerie zooeven den bergweg van Mo
sehaIsk afdaalde, terwiji de karren met de gekwetsten
hun weg bemoeilijkten, de tonen der klokken zich vroolijk mengden in het gezang der soldaten en de zon alles
in haar schitterend licht hulde!
,,En die ten strijde trekkende cavaleristen groeten
de gekwetsten, die zij tegenkomen, en niet een van hen
keert tot zich zelven in en denkt aan hetgeen hem
morgen te wachten staat!... Dat is vreemd," daeht
Peter, terwiji hij verder reed en Tatarinowo naderde.
Links van den weg stond een heerenhuis, waarvoor
schildwaehten op en neer gingen en een lange nj rijtuigen,
wagens en militaire oppassers stonden. Dat was de
woning van den opperbevelhebber; er was op dit oogen
bil niemand thuis, hij woonde met den geheelen staf
het Te Deum bij. Peter ging verder in de richting van
Gorky. Toen hij daar gekomen was en de nauwe dorpsstraat doorreed, zag hij voor den eersten keer de boerenlandweer met witte hemden aan en een kruis op de muts.
Zij waren op een rechts van den weg liggenden, met hoog
gras begroeiden heuvel, hoewel het zweet hun van het
gezieht gutste, schertsten en lachten zij luide. Sommigen
groeven, anderen laadden de uitgegraven aarde op kruiwagens en brachten die over neergelegde planken weg,
terw.ijl enkelen met de armen over elkander rustig toekeken. Twee officieren stonden op den heuvel en deelden
van daar bevelen uit. Dc boeren, die blijkbaar vermaak
-
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sehepten in het nieuwe van hun militaire beziglieden,
bracbten Peter de woorden van den soldaat te binnen,
dat men met het geheele yolk den vijand wilde terug
drijven. Die arbeiders met hun Warden, met groote
laarzen aan de voeten, die zij niet gewoon waren te
dragen, met hun door de zon verbrande haizen en hun
op de borst openhangende hemden, maakten een
dieperen indruk op Peter dan alles, wat hij tot nu
toe gezien en gehoord had en nooit had hij beter de
pleehtigheid en het gewieht ingezien van de tijds
omstandigheden.
-

III.
Peter verliet het rijtuig, om den heuvel te bestijgen,
waarover de dokter gesproken had. Het was elf uur;
de zonnestralen vielen bijna loodrecht neer en besehenenhet uitgestrekte panorama van het oneffen terrein,
dat zich amphitheatersgewijze voor zijn oogen ontrolde.
Aan zijn linkerhand zag hij den grooten Smolenskoschen
weg, die door een dorp met een witte kerk voerde;
dit dorp lag op vijfhonderd passen van den heuvel en
heette Borodino! Een weinig verder ging de weg over
een brug en voerde dan opwaarts tot het dorp Waloejew,
dat vijf wersten verder lag. Aehter Waloejew, dat op
dat oogenblik in de macht van Napoleon was, verdween
hij in een dicht bosch, dat zich tegen den horizon afteekende. Boven dit berken- en dennenbosch stak de
toren van het Kolotskysche klooster uit, weiks verguld kruis in de zon schitterde. In de blauwe, wazige
verte, links en rechts van den weg en het woud, kon men
den rook van de bivouakvuren en de verwarde massa's
van de IRussische en de Fransche troepen onderscheiden.
Rechts, langs de oevers der rivieren Kolotseha en
Moskwa, bood het oneffen terrein een afwisseling van
heuvels en dalen en kronkelende wegen aan, aan het einde
waarvan men de dorpen Besoekow en Zackarino onderseheidde, links bemerkte men Qnlnetelijke korenvelden
en de rookende puinhoopen van het dorp Semonowsky.
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Alles, wat Peter reehts en links zag, was zoo vaag, dat
hij zich zeer teleurgesteld gevoelde: hij zag geen slagveld,
zooals hij zich dit had voorgesteld, maar gewone velden,
akkers, open vlakten, troepen, bossehen, rook, die nit
de bivouakken opsteeg, dorpen, heuvels, beken, zoodat
hij ondanks alle moeite het niet met zich zelven eens
kon worden, waar in de lachende oorden precies onze
positie was, wat de Russisehe en wat devijandelijke
troepen waren. ,,Ik moet maar eens vragen," daeht hij
en hij wendde zich tot een officier, die met verwondering
zijn reusachtige, niet-militaire gestalte gadesloeg.
,,Zoudt ge zoo good willen zijn,"vroeg Peter hem, ,,mij
to zeggen, hoe dat dorp heet, dat daar viak voor ons ligtV'
,,Dat is immers Boerdino ?" vroeg de officier op zijn
beurt aan een kameraad.
,,Borodino," verbeterde deze.
De officier, die in zijn schik was dat hij eens praten
kon, naderde Peter.
,,En waar zijn onze troepen " vroeg Peter verder.
,,Daar ginds, heel in de verte, en de Franschen ook.
Ziet gij ze daar niet i"
Waar dan"
,,Wel, men kan ze met het bloote oog gemakkelijk
onderscheiden.. ." En de officier wees met de-hand naar
een rookkolom, die links van de rivier opsteeg, terwijl
zijn gelaat die ernstige uitdrukking aannam, die Peter
ook reeds bij verscheiden anderen had opgemerkt.
,,Zoo, zijn dat de Fransehen °i ... Maar daar ginds
dan 1 " voegde hij er bij, op de linkerhelling van den
heuvel duidende.
,,Wel, dat zijn de onzen."
,,De onzen I Maar die dan 1 ..
Peter wees naar een nog verder gelegen hoogte, waarop men een grooten boom kon onderscheiden, naast
een in een iaagte liggend dorp, waar wachtvuren brandden en zich nti en dan jets zwarts bewoog.
,,Dat is ,,hij" ook !" antwoordde de officier. Het was
de redoute van Schewardino. ,,Gisteren badden wij
dit stelling nog, maar vandaag is de vijand er."
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Maar waar is onze positie dan ?"
, ,Onze positie ' ' herhaalde de officier met een welwillend glimlachje. ,,Die kan ik u duidelijk aanwijzen,
want ik heb alle verschansingen mee gebouwd . . . let
maar eens goed op. Ons centrum is in Borodino, daar,
ziet ge ? " Hij wees het dorp met de witte kerk aan.
,,Daar is de overgang over de Kolotseha... Ziet ge
die brug wel bij die kleine weide met her en daar een
hooischelf? ... Nu, dat is ons centrum. Onze rechterflank is hier," vervolgde hij en strekte de hand naar het
rechts liggende dal uit. ,,Daar is de Moskwa, waar we
drie sterke redouten hebben opgericht. Wat onze un
kerfiank betreft. . ." her hield de officier verlegen op...
,,Ja, dat is moeilijk om u uit te leggen, gisteren was
onze linkerflank in Schewardino, waar ge then grooten
eik ziet, maar hier," voegde hij er bij op den Rajewskyheuvel wijzende: ,,God mag weten, of er op dat punt
gevochten zal worden. ,,hij" heeft wel is waar zijn troepen hierheen gevoerd, maar dat is een krijgslist; hij
zal ongetwijfeld de Moskwa rechts laten liggen...
Maar wat er ook gebeure, er zullen morgen in elk geval
velen op het appèl ontbreken !"
Een oude sergeant, die intusschen den officier genaderd
was, wachtte het einde van het gesprek af; ontevreden
over de laatste woorden van zijn chef, viel hij hem in
de rede en zeide ernstig: ,,Wij moeten de schanskorven
halen !"
Dc officier zag er beschaamd en verlegen uit; hij had
zeker begrepen, dat, al mocht men ook denken aan de
velen, die den volgenden dag niet meer in leven zouden
zijn, men er toch niet ver moest spreken.
Welnu, zend dan de derde compagnie," zeide hij op
levendigen toon. En daarop zich weer tot Peter wendende, vroeg hij: ,,Neem mij mijn nieuwsgierigheid
niet kwalijk, wie zijt gij f Zijt gij een der geneesheeren "
,,Ik, neen, ik ben maar eens gekomen, om het een en
ander te zien. . ."
En Peter ging den heuvel af en kwam weer de arbeiders voorbij.
Oorlog en Vrede. 40 druk. HI.
2
p
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"Daar is zij, daar kornt zij aan, daar komt zij aan ! ...
Daar is zij, zij naderen !" riepen verscheiden stemmen.
Officieren, soldaten en arbeiders gingen op .den weg
staan uitkijken. Uit Borodino naderde een proeessie.
"Onze heilige moeder, onze beschermvrouw, onze
heilige moeder Iwerskaja komt !" riep een stem.
"Neen, het is onze heilige moeder van Smolensko,"
zeide een ander.
De rekruten, de dorpsbewoners, de aardwerkers, die
niet aan .de batterij bezig waren, wierpen spaden en
houweelen weg, om de processie tegemoet te gaan.
Voor den optocht uit marcheerde de infanterie blootshoofds over den stoffigen weg, de soldaten hielden de
geweren met de kolven omhoog; achter hen klonken
godsdienstige liederen. Vervolgens kwamen een oude
priester, de diakenen, kosters en zangers, allen in plechtgewaad. Soldaten en officieren droegen een groot, in
zilver gevat beeld van de .moeder Gods, met een zwart
geworden gezicht; dat was het .heillgenbeeld, dat men
uit Smolensko had meegenomen en dat voortaan het
leger volgde. Rechts, links, voor en achter liepen ontelbare soldaten, die van. tijd tot tijd zich ter aarde
bogen. De processie bereikte eindelijk het plateau van
den heuvel. De dragers van het beeld werden afgelost;
de kosters zwaaiden hun wierookvaten enhet Te Deum
begon.De zonnestralen vielen loodrecht neer, een frisch
koeltje speelde door het haar van al die ontbloote
hoofden en bewoog de linten, waarmee het beeld versierd was, terwijl de vrome liederen als een zacht geruisch
naarden hemel opstegen. Achter den priester en de
diakenen stonden op een voor hen open gehouden
plaats de hoofdofficieren. Een Kaalhoofdige generaal
met het Sint-Georgekruis aan een lint om den hals
stond stijf en onbeweeglijk bijna tegen den priester aangedrukte het was .b lijkbaar een Duitscher, want hij sloeg
geen kruis en scheen. geduldig het einde der gebeden
af te wachten, die hti noodig vond, om het Yolk tot geestdrift voor het vaderland op te wekken; een ander
generaal met een echt militair voorkomen bekruiste

19
zich onophoudelijk, terwiji hij rondkeek. Peter inerkte
onder de hoofdofficieren verseheiden kennissen op,
maar hij sloeg geen acht op hen; al zijn aandacht
werd getrokken door de uitdrukking van innige vroomheid, die op de gezichten der soldaten en rekruten lag,
terwijl zij met een koortsachtige opgewondenhei.d het
heiligenbeeld besehouwden. Toen de vermoeide zangers
wel voor den twintigsten keer traag het Te Deum aan
hieven en de Heilige Maagd aanriepen, en de priester
en de diakenen in koor herhaalden: ,,Eleiligste Maagd,
onziehtbare muur en goddeiijke middelaarster, verbs
TJw slaven, die U aanroepen, van het ongeluk," droeg
ieders gelaat de afspiegeling van het innig gevoel van
vrome ontroering, die Peter reeds op vele geziehten
op den MoschaIsker berg en elders had opgemerkt.
Herhaaidelijk zag hij, dat zij hun hoolden bogen,
het haar naar achter wierpen, en dat bange zuehten
hun boezem ontsnapten en zij zich op de borst sloegen.
Plotseling week de sehare achteruit. Het moest, te oordeelen naar den ijver, waarmee men plaats voor hem
maakte, web een voornaam persoon zijn, die het heiligenbeeld naderde. Het was Koetoezow, die het terrein
verkend had en op zijn terugweg naar Tatarinowo kwam
om te bidden. Peter herkende hem terstond. Met zijn
lange kapotjas, zijn gebogen rug, zijn voile wangen en
zijn wit oog zonder licht, trad hij met wankelende
schreden den kring binnen, bleef aehter den priester
staan, maakte werktuigeiijk het teeken des kruises,
reikte met de hand tot den grond, zuchtte diep en boog
het grijze hoofd. Hij werd door Bennigsen en zijn staf
vergezeld. De komst van den opperbeveihebber had de
aandacht .der hoofdoffieieren afgeleid, maar de soldaten
en rekruten gingen stilletjes door met bidden. Nadat
het gebed geeindigd was, trad Koetoezow naar voren,
liet zich met moeite op de knieën. neer, boog zich ter
aarde, zoodat hij den grond met zijn voorhoofd beroerde
en trachtte toen weer op te staan, wat hem door zijn
zwaarlijvigheid en zijn zwakte eerst na menige vruchtebooze poging gelukte, zijn hoofd tribde en schudde
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van inspanning. Toen hij eindelijk weer overeind stond,
stale hij de lippen naar voren, evenals kinderen doen,
en kuste het beeld. De generaals volgden zijn voorbeeld, vervolgens de officieren en daarna de soldaten en
de rekruten, die elkander steten en zich om het beeld
verdrongen.
IV.
Peter werd in het gedrang peen en weer geduwd en
wierp onrustige blikken in het rond.
„Graaf Peter Kirilowitsch, hoe komt gij hier f" ward
hem eensklaps gevraagd.
Peter keek om en bemerkte Boris Droebetzkoi,
die hem lachend naderde, terwijl hij het stof, dat zich
bij het knielen aan de broek had gehecht, afklopte.
Hoewel hij de uniform van den militair te velde droeg,
zag hij er toch niet minder onberispelijk uit; hij droeg
evenals Koetoezow een lange kapotjas en had de zweep
evenals daze bij wijze van bandolier om den hals gehangen. De opperbevelhebber had intusschen het dorp
bereikt en was in de schaduw van een huisje op een bank
gaan zitten, die een kozak in aller ijl gehaald en waarover een ander een kleedje gelegd had. Hij was door
een talrijk en schitterend gevolg omringd; de processie
was middelerwijl met de gansche schare yolk verder gegaan, terwijl Peter en Boris op een dertigtal schreden
van Koetoezow bleven staan praten.
,,Welnu," zeide Boris tot Peter, nadat daze hem
zijn wensch om deel to nemen aan den strij d had to
kennen gegeven, ,ik zal u rondleiden en alles laten zien;
het beste zal wel zijn, dat we bij generaal Bennigsen
blijven; ik ben zijn ordonnans-officier en zal hem zeggen, wat gij verlangt. Wanneer gij u eon denkbeeld
kilt vormen van de positie, ga dan met ons mee, wij
moeten naar den linkervleugel. En dan moest ge mij
het genoegen doers, bij mij te overnachten; wij kunnen
zelfs wel een gezellig avondje hebben. Gij kept Dimitri
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Sergejewitsch zeker wel ? Zie, daar woont hij, in het
derde huis van Gorky."
,,Maar ik zou graag den rechtervleugel willen zien.
1k heb gehoord, dat die zeer sterk is, en daarna wensehte
ik wel langs de Moskwa te gaan, om de geheele positie
te overzien."
,,Dat kan heel goed gebeuren, maar de linkervleugel
is toch van het meeste belang."
,,Zoudt ge mij kunnen zeggen, waar het regiment
van prins Bolkonsky is
,,Wij komen er voorbij, ik zal u bij den prins brengen."
,,Wat wildet ge zooeven nog van den linkervleugel
zeggen " vroeg Peter.
,,Onder ons gezegd," antwoordde Boris fluisterend
en op vertrouwelijken toon, ,,de linkervleugel verkeert
in een ellendigen toestand; graaf Bennigsen had een
geheel ander plan; hij wilde then heuvel daar ginds versterken, maar Zijne iloogheid verkoos dit niet, want..
Boris voltooide den zin niet, hij zag juist Koetoezows
adjudant Kaisarow op hem toe komen.
,,PaIssa Sergejewitsch," zeide Boris op ongedwongen
toon, ,,ik tracht den graaf een uitlegging te geven van
onze positie; en ik sta er verbaasd over, zoo goed als Zijne
Hoogheid de bedoelingen van den Vii and geradenheeft."
,Spraakt ge over den linkervleugelV' vroeg Kaisarow.
,,Juist. Ja, de linkervleugel is nu bijzonder sterk !"
iloewel Koetoezow alle overbodige personen verwijderd bad, was bet Boris toch gelukt, bij het hoofdkwartier te blijven als adjudant van graaf Bennigsen.
Evenals allen, onder wie Boris gediend had, hield ook
deze hem voor een verdienstelijk officier.
Het leger was in twee lijnrecht tegenover elkander
staande partijen verdeeld, de partij van Koetoezow en
die van Bennigsen, den chef van den staf. Niemand
wist zoo slim als Boris met een onderdanigen eerbied
voor Koetoezow tevens te kennen te geven, dat die
grijsaard eigenlijk niet in staat was, de operaties te
leiden en dat alles inderdaad op Bennigsen neerkwam.
Men was aan den vooravond van den beslissenden
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slag, ten gevolge waarvan Koetoezow moest vallen en
Bennigsen de maclit in handen krijgen, maar als de
overwinning aan de IRussisehe zijde was, zou men iedereen wel weten to overtuigen, dat de eer daarvoor alleen
Bennigsen toekwam. In elk geval zouden ecu menigte
belooningen uitgedeeld en tal van onbekende personen
bevorderd worden. Dit vooruitzicht bracht Boris in
eon toestand van koortsachtige spanning.
Peter was weidra door verseheiden officieren van zijn
kennis omringd, die Kaisarow gevolgd waren; hij had
moeite om naar hun verhalen to luisteren en antwoord
to geven op alle vragen, die zij hem aangaande Moskou
deden. Allen zagen er bezorgd en overspannen nit, maar
het kwam hem voor, dat die overspanning veroorzaakt
word door louter baatzuchtige overwegingen en onwillekeurig moest hij hierbij denken aan die andere
uitdrukking, die uitdrukking van innige vroomheid,
die hem zoo diep had getroffen op andere gezichten;
die eenvoudige lieden, wien het algemeene belang infig ter harte ging, begrepen dat het welzijn van allen
er mee gemoeid was, dat het voor ieder van hen em
kwestie was van leven en dood!
Toen Koetoezow Peter tussehen de officieren zag
staan, hot hij hem door een adjudant roepen. Peter
ging onmiddellijk naar hem toe, maar op hetzelfde
oogenblik ging een rekruut hem voorbij, die eveneens
den opperbevelhebber naderde: hot was Dologow.
,,Hoe komt die hier s?" vroeg Peter.
,,O, die kerel sluipt overal tussehen," word er geantwoord. ,,Elij is gedegradeerd en tracht er nu weer bovenop te komen... Hij heeft versehillende plannen
voorgesteld, en hij is tot do vijandelijke postenketen
voortgeslopen... Dat hij dapper is, kan niemand
ontkennen.
Peter nam den hoed af en boog eerbiedig voor Koetoezow, die juist door Dologow in beslag was genomen.
,,Ik had gedacht," zeide de laatste, ,,dat Tiwe bog
heid mij zou wegjagen, als ik u waarschuwde, of zou
zeggen, dat de zaak u bekend was."
-
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,,Ja, dat is ook zoo," zeide Koetoezow.
i slaag, zou ik mijn vaderland, waarvoor
„ Naar als ik
ik gaarne alles wil opofferen, toch een grooten dienst
bewijzen! Als Uwe Hoogheid iemand noodig heeft, die
niets ontziet, verzoek ik u aan mid te denken; dan kon
ik u misschien van dienst zijn."
,,Ja, ja," antwoordde Koetoezow, die glimlachend
Peter aankeek.
Op dit oogenblik ging Boris met zijn gewone geslepenheid naast Peter staan en deed, alsof hij een aangevangen gesprek voortzette.
,,Ziet gij, graaf, die landweermannen hebben witte
hemden aangetrokken, om zich tot den dood voor te
bereiden ! ... Is dat geen heldenmoed °"
Boris had dit met geen ander doel gezegd, dan om
door Koetoezow gehoord te worden, wat dan ook werkeli jk gebeurde. Koetoezow wendde zich tot hem en
vroeg, hoe hij de landweer vond. Boris herhaalde zijn
pas geuite woorden.
„Ja, het is een voorbeeldig yolk !" zeide Koetoezow,
en de oogen sluitende, schudde hij het hoofd. „voorbeeldig," mompelde hij ten tweeden male. En daarop
zeide hij tot Peter: „Gij wilt dus ook kruit ruiken ?
Een heerlijke geur, dat moet ik zeggen!... Ik heb de
eer tot de aanbidders van mevrouw de gravin te be
hooren. Hoe gaat het haar 2 Mijn kwartier is tot uw
beschikking."
Zooals het dikwijls met oude lieden gebeurt, wierp
Koetoezow verstrooide blikken om zich heen en scheen
alles te vergeten, wat hij moest zeggen en doer. Plotseling scheen hij zich te bezinnen; hij wenkte Andreas
Kaisarow, den broeder van zijn adjudant, met de hand.
„Hoe zijn ook weer die verzen van Marin, gij weet
wel, die hij op Gerakow gemaakt heeft ! ... Zeg ze
Bens op !"
Kaisarow deed het en Koetoezow bewoog het hoofd
op de maat van het gedicht.
Toen Peter heenging, kwam iJologow hem tegemoet
en stale hem de hand toe.
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Het doet rnij veel genoegen, u hier te zion, graaf,"
zeide hij hardop, zonder de minste verlegenheid te toonen
door het bijzijn van al die vreernden.
,,Aan den vooravond van zuik eon dag," horvatte
hij bedaard en pleehtig, ,,aan den vooravond van een
dag, waarop God alloen weet wat ons waeht, voel 1k
mij gelukkig u rnijn spijt te betuigen over het misverstand, dat tussehen ons gerezen is en ik hoop, dat gij
geen haat meer koestert tegen mij. 1k bid u, rnij vorgiffouls to schonkon."
Peter keek Dologow glimlachend aan, hij wist niet,
wat hij zoggen zon. Dologow echter, wien do tranen
in do oogen stonden, sloeg de armen orn Peters hals en
kuste hem. Intussehen was graaf Bennigsen, wien
Boris eon paar woorden had ingefluistord, Peter gonadord en noodigdo horn nit, met horn langs do frontlinie der Russisehe troopen to rijden.
,,Dat zal heel belangwekkend voor u zijn," voegde hij
or bij.
,,Ja, zeker, dat denk ik ook," antwoordde Peter.
Eon half uur daarna reed Koetoezow naar Tatarinowo, terwiji Bennigsen met zijn gevoig en met Peter
eon bezoek bracht aan do Russisehe stellingen.
V.
Bennigsen reed langs den straatweg naar do brug,
die Peter door den officior als hot centrurn der Russische positie was aangewezen; het hoof, dat aan do beide
kanten der rivier to drogen lag, verspreidde zijn zoete
geuren in den omtrok. Nadat do heeren do brug over
waren, reden zij door hot dorp Borodino, daarna sloegen
zij links af, reden langs storke afdoelingen on tallooze
munitiewagons en bovonden zich eindelijk tegenovor
eon aanzienlijko hoogte, waarop mannen van do land
weer aan hot work ward; dat was do redoute, die
later den naarn van Rajewskyschans of do Koorgan
batterij kreeg. Peter wijdde or slechts geringe aandacht aan; hoe kon hij ook gisson, dat doze plek
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het rnerkwaardigste punt van het slagveld van Borodino zou worden Daarna werd de nt voortgezet
door het ravijn, dat hen van Sernenowsky seheidde,
waar de soldaten de laatste balken van de huizen en
de schuren wegsleepten. 1.Terder voerde de weg beurtehugs dalend en stijgend over een boekweitveld, dat leek
alsof het door hagel was vernield en dwars door de voren
van een omgeploegden akker, waar de artillerie een
nieuw pad had aangelegd naar de onvoltooide versehansingen. Bennigsen hield hier zijn paard in en wierp
een blik op de redoute van Schewardino, die gisteren
nog in handen der Bussen was en waarop men thans
eenige ruiters onderscheidde. De officieren beweerden,
dat het Napoleon of Murat was met gevoig. Eenige oogenblikken later daalden de ruiters van de hoogte af en
verdwenen in de verte. Bennigsen wendde zich tot een
der aanwezige generaals en verklaarde hem luide de
positie der Russisehe troepen. Peter deed zijn best,
om de ingewikkelde beschouwingen te volgen, waarmede
het voor en het tegen van den veldslag werd bepleit,
maar hij bemerkte tot zijn groote teleurstelling, dat zij
zijn verstand to boven gingen. Bennigsen, die zag hoe
oplettend hij luisterde, zeide plotseling tot hem: ,,Dat
kan u toch, dunkt mij, geen belang inboezemen."
,,Toch wel," antwoordde Peter.
Van de verschansing reden zij verder langs een weg,
die, zich links wendende met tallooze kronkelingen,
door een dicht maar niet zeer hoog berkenbosch voerde.
Midden in dat bosch sprong eensklaps een haas met een
bruine yacht en witte pooten voor hen uit, hij bleef
tot groote pret van allen langen tijd voor hen uitloopen,
totdat hij bang werd voor het paardengetrappel en
het luide gelach en naar een naburig boschje vluchtte.
Twee wersten verder kwamen zij aan een open plek,
daar waren verscheiden soldaten van het korps van
Toetschkow, die met de verdediging van de linkerflank
belast was. Toen zij bij den uitersten linkervleugel
waren gekoinen, zag Peter, dat Bennigsen met veel
vuur sprak en hij rnaakte hieruit op, dat de generaal
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hoogst belangrijke beschikkingen gemaakt had. Voor
de troepen van Toetschkow beyond zich een hoogte, die
niet door Russen was bezet, wat Bennigsen in scherpe
termen afkeurde; hij zeide, dat het dwaas was, zulk
een hoog punt onbezet te laten en alleen troepen in de
laagte op te stellen. Eenige generaals waren het hierin
met hem eens; een bunner zeide op beslisten toon,
dat zij op die wijze aan een zekeren dood waren blootgesteld. Bennigsen beval, dat op zijn verantwoording
die hoogte bezet moest worden. Deze veranderingen,
die op den linkervleugel gemaakt werden, overtuigden
Peter nog meer, dat het hem onmogelijk was strategisehe
vraagstukken te begrijpen; wanneer hij Bennigsen en
de generaals, die de zaak bespraken, aanhoorde, gaf hij
hun gelijk en dan verwonderde hij zich, dat men zulk
een fout had kunnen begaan. Bennigsen, die niet wist,
dat de troepen daar geplaatst waren om den vijand on
verhoeds te overvallen en volstrekt niet om de positie
te verdedigen, veranderde de dispositie, zonder er den
opperbevelhebber van te verwittigen.
VI.
Prins Andreas lag dienzelfden avond op zijn armen
geleund in een ontredderde loods in het dorp Kniaskowo, aan het uiterste einde van de plek, waar zijn regiment kampeerde. }IIij keek door een reet tussehen de
slecht samengevoegde planken naar buiten en vestigde
werktuigelijk zijn blik op de nj jonge, van hun tak
ken beroofde berken langs de omheining en op den
akker, waarop de haver in schooven stond en waarboven
de rook der waehtvuren opsteeg. Hoe treurig, moeilijk
en nutteloos het leven hem ook toeseheen, toch voelde
hij zich e'venals zeven jaar geleden op den avond voor
den slag van Austerlitz onrustig en zenuwachtig. Hij
had de noodige bevelen voor den volgenden dag reeds
gegeven, zoodat hem niets meer te doen overbleef;
allerlei vreeselijke voorgevoelens, die bepaalde vormen
aannamen, hielden hem bezig en lieten hem geen oogen-

-
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blik met rust. llij voorzag, dat de slag, die morgen
geleverd werd, de versehrikkelijkste zou zijn van alle,
die hij nog had bijgewoond en de mogelijkheid, dat hij
sterven zou, stond hem voor het eerst in al haar wreede
naaktheid voor den geest, zonder dat een gedaehte
aan zijn tegenwoordig leven en de gevolgen, die zijn
dood voor anderen zou hebben, het denkbeeld een weinig verzaehtte. Zijn gansehe verleden ging als in een
tooverlantaren aan zijn geest voorbij in een lange reeks
tafereelen, die niet, zooals tot nu toe, in een valseh lieht
verschenen, maar zich voordeden zooals zij werkelijk
waren. ,,Ja, daar zijn ze, die bedriegelijke beelden, die
mij verrukt en gekweld hebben !" zeide hij bij zich
zelven, terwiji hij ze met de mogelijkheid van zijn dood
voor oogen koel en zonder toegevendheid naging.
,,IDaar zijn ze, die grove schijnbeelden, die misleidende
illusies, die mij zoo schoon en zoo geheimzinnig toe
schenen... roem, het algemeene welzijn, vrouwenliefde
en het vaderland zeif! Maar vergeleken bij den dage
raad van den nieuwen dag, then ik in mij voel ontwaken,
is dit alles kleurloos, kleingeestig en ellendig !"
Het langst bleef hij stilstaan bij de smartelijkste tijdperken nit zijn leven, zijn liefde voor Nataseha, den
dood van zijn vader en den inval der Fransehen!
,,Liefde !" dacht hij... ,,Dat meisje met al haar
bekoorlijkheden... wat heb ik haar innig liefgehad
en welke poëtische plannen heb ik niet gemaakt, wanneer
ik aan het geluk daeht, dat we samen zouden deelachtig
worden. 1k geloofde aan een edele, verheven liefde,
die haar niet zou doen wankelen in het jaar mijner
afwezigheid, die haar zou staande houden en rein voor
mij zou bewaren, evenals de duif in de fabel! En mijn
vader werkte en bouwde op Lissi-Gora, hij daeht, dat
alles hem toebehoorde, de grond, en zelfs de lucht,
die hij inademde. Maar Napoleon kwam en zonder zelfs
mijn vaders bestaan te vermoeden, heeft hij hem als
een stroohaim van zijn pad verwijderd en Lissi-Gora
is verwoest en heeft hem in zijn val meegesleept, terwijl
Maria blijft zeggen, dat het een beproeving is, die ons door
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God wordt toegezonden ! Waarorn Voor wie is die
beproeving, daar hij er niet meer is . . . En het vader
land en de ondergang van Moskou ! Waartoe gebeurt
dat alles Morgen word ik missehien gedood door een
der onzen, zooals het gisteren bijna gebeurd was, toen
die soldaat uit onvoorziehtigheid zijn geweer viak aan
mijn oor afsehoot. Dan zulien de Fransehen komen, mij
bij het hoofd en de voeten aanpakken en m in de graeht
werpen, opdat mijn lijk de lueht niet verpeste. En dan
gaat eindelijk het leven weer voort en wordt in nieuwe
banen geleid, even natuurlijk als de oude, en dan zal
ik er niet meer zijn om het te genieten !"
I[Iij keek naar de berken met hun gele, half verwelkte
bladeren en de witte schors, die in de zon sehitterde.
,,Welnu, laat ik morgen sterven. Laat er een einde aan
komen, laat alles voorgoed voorbij zijn !" llij stelde
zich het leven voor, als hij er niet meer zou zijn; en die
berken met hun licht en schaduw, die schapewolkjes,
die bivouakvuren, alles nam nu plotseling een vreeselijk
en dreigend voorkomen aan. Er voer hem een ruling
door de leden, hij stond driftig op en verliet de loods,
om wat heen en weer te loopen.
Hij hoorde stemmen en vroeg: ,,Wie is daar V'
Timoehin, de kapitein met den rooden neus, de vroegere chef van Dologows compagnie, maar nu door gebrek aan officieren batailonskommandant, kwam voor
den dag, gevolgd door den adjudant en den betaalmeester van het regiment. Prins Andreas luisterde naar
hetgeen zij te zeggen hadden, gaf hun daarop zijn be
velen en wilde hen juist laten gaan, toen hij een bekende
stem hoorde.
,,Wat duivel !" hoorde hij die stem zeggen.
Prins Andreas keek om en zag Peter, die zich aan een
balk gestooten had. Hij vond het altijd onaangenaam
en benauwend mensehen te zien, die hem aan het verleden herinnerden. De komst van Peter, die zoo nauw
betrokken was geweest in de smartelijke gebeurtenissen
van zijn Iaatste verblijf in Moskou, stemde hem dan ook
zeer verdrietig.
-

-

„Zoo, zijt gij daar zeide hij. ,,Door welk toeval ?
U verwachtte ik wel het laatst !”
Bij het uiten dier woorden nam zijn gelaat een meer
dan koele, ja, een bijna vijandige uitdrukking aan.
Peter merkte dit en voelde zich er pijnlijk door getroffen. llij werd verlegen en kwam sleehts schoorvoe
tend een paar sehreden naderbij.
,,Ik ben gekomen... ge weet... och... ik ben gekomen, omdat ik het zoo belangwekkend vind," antwoordde hij, terwiji hij voor den honderdsten keer
dezelfde phrase bezigde. ,,Ik was er op gesteld, ook eens
een slag bij te wonen !"
,,Zoo, werkelijk!... En wat zullen uw broeders
vrijmetselaars er van zeggen ?" vroeg prins Andreas
op spottenden toon... ,,Hoe is het met mijn bloedver
wanten Zijn zij er eindelijk aangekomen °U' voegde
hij er ernstiger bij.
,,Ja, zij zijn er. Julia IDroebetzkoI zeide het mij en
daarop ben ik er terstond heen gereden; maar zij waren
er niet meer, ze waren naar hun landgoed vertrokken."
0?

-

VII.
De officieren wilden heengaan, maar prins Andreas,
die liever niet met zijn vriend alleen wilde zijn, hield hen
tegen en bood hun een glas thee aan.Zij sloegen niet zonder
verbazing Peters herculisehe gestalte gade en luisterden
opmerkzaam naar hetgeen hij van Moskou en over de
stellingen der troepen vertelde. Prins Andreas bewaarde
het stilzwijgen en de onaangename uitdrukking van zijn
gelaat bracht Peter er toe, zich bij voorkeur tot den
bataillons-kommandant te wenden, die hem welwillend
aanhoorde.
,,Gij hebt dus de dispositie van onze troepen begrepen f" vroeg prins Andreas, terwiji hij hem onver
wachts in de rede viel.
,,Ja... dat is te zeggen, voor zoover als een nietmffitair die zaken kan begrijpen... 1k heb er nu een
algemeen idee over."

-
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,,Zoo, dan zijt ge verder dan iemand anders," antwoordde prins Andreas in het Fransch.
„Wat zegt gij ? " riep Peter ontsteld nit, terwijl hij zijn
vriend over zijn brilleglazen heen aankeek. ,Maar wat
denkt gij dan van de aanstelling van Koetoezow a?"
„Ik heb er mij over verheugd, dat is alles, wat ik er
van zeggen kan."
,,En wat denkt gij van Barclay de Tolly ? ... God mag
weten, wat men in Moskou van hem zegt; daar hoort
men nu eens dit, dan weer dat... Maar hier ... wat
zegt men her van hem ? "
,,Wel, vraag dat aan die heeren," antwoordde prins
Andreas.
Peter wendde zich tot Timochin met een vragenden
glimlach, zooals iedereen onwillekeruig deed, die tot den
rechtschapen koinmandant sprak.
„Het is Licht geworden, Excellentie, sedert Zijne
Hoogheid het kommando op zich heeft genomen," antwoordde Timochin met een vluchtigen blik op zijn chef.
,,Hoezoo 'I" vroeg Peter.
„Daar hebben wij bij voorbeeld met hout en fourage.
Toen wij van Swentziani terugtrokken, durfden we nergens een weinig hoof of wat hout wegnemen, en Loch
gingen wij verder ... Wat wij achterlieten, was dus
voor „hen," niet waar Excellentie ?" voegde hij er tot
,,zijn" prins bij ... „En wee ons, als we het deden t
Twee officieren van ons regiment zijn voor zulke histories ter verantwoording geroepen, maar nadat Zijne
Hoogheid tot opperbevelhebber is benoemd, is alles
klaar als de dag geworden."
,,Maar waarom was het dan eerst verboden "
Timochin keek verlegen voor zich, hij wist niet,. hoe
hij deze vraag zou beantwoorden, en daarom deed Peter
haar aan prins Andreas.
,,Om het land, dat men aan den vij and overliet, niet
to verwoesten," antwoordde prins Andreas met boos-.
aardigen spot. ,Dat was een zeer verstandige maatregel, want men mag Been plundering toelaten, en in
Smolensko heeft hij een even schitterend bewijs van zijn
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juist oordeel gegeven, door aan to nernen, dat de Franschen ons konden omsingelen, daar zij de onzen in
aantal verre overtreffen . . . Maar wat hij niet kon
begrijpen," riep de prins nit met verheffing van stem,
,,dat was, dat wij daar voor het eerst den Russisehen
bodem verdedigden en dat de troepen er vochten met
een vuur en een geestdrift, als ik nooit vroeger bij hen
had opgemerkt. Hoewel wij daar twee dagen lang
dapper pal bleven staan en doze uitkomst onze krachten vertienvoudigde, gaf hij toch bevel verder terug
to trekken, waardoor al onze moeite en dapperheid
en al onze verliezen vruchteloos werden!... Hij dacht
volstrekt niet aan verraad, hij handelde naar zijn beste
weten, hij had alles voorzien, maar daarom juist deugt
hij niet. Hij deugt niet, omdat hij to veel denkt en te
nauwgezet is, zooals alle Duitschers zijn. Hoe zal ik
het u uitleggen a... Laat ons stellen, dat uw vader
een Duitschen bediende heeft, een voortreffelijken
bediende, die, zoolang uw vader gezond is, hem meer
diensten bewijst dan gij zoudt kunnen doen... Maar
als uw vader ziek wordt, zendt ge den knecht weg, en
hoe onhandig gij ook zijt, gij zult toch uw vader beter
verplegen en beter zijn smarten lenigen dan de bekwaam
ste vreemde. Dat is ook zoo met Barclay de Tolly;
zoolang het Husland voorspoedig gaat, kan een vreemdeling er van veel dienst zijn, maar in de ure des gevaars heeft het een man noodig van zijn eigen blood.
Hebt gijlieden in de club niet verteld, dat hij een ver
rader was Wat geven die lasterpraatjes Men zal later
weer tot een ander uiterste vervallen, en nit schaainte
over die lasterlijke aantijgingen zal men hem verheffen en een held van hem maken, wat even onrechtvaardig is. Hij is een brave en pedante Duitscher,
niets meer en niets minder!
,,Toch wordt er gezegd, dat hij een good veldheer is,"
wierp Peter tegen.
,,Ik weet niet, wat daarmee bedoeld wordt," hernam
prins Andreas.
,,Wel," zeide Peter, ,,een good veldheer is iemand,
-
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die niets aan het toeval overlaat, die de plannen van
zijn tegenstander raadt . .
,,Dat is onmogelijk !" riep prins Andreas nit op een
toon, alsof deze zaak hem al lang duidelijk was. .Peter
keek hem verwonderd aan.
,,Zegt men niet," vroeg hij, ,,dat de oorlog op een
partij schaak gelijkt
,,Met dit kleine versehil," hernam prins Andreas,
,,dat bij een spel sehaak niets u tot spoed aanzet, en
dat gij geheel op uw gemak nadenkt en overlegt...
En dan, is het paard niet altijd sterker dan een pion,
en twee pionnen sterker dan een, terwiji in den oorlog
een batafflon soms sterker is dan een divisie en soms
zwakker dan een compagnie. Dc verhouding van de
kraehten van twee legers blijft altijd onbekend; geloof
mij, als de uitslag altijd afhing van de bevelen van
den staf, dan zou ik daarbij gebleven zijn en ik zou
bevelen hebben gegeven evenals de anderen. Maar
ge ziet, dat ik in plaats daarvan then met deze heeren,
dat ik een regiment aanvôer, en ik ben overtuigd,
dat de uitslag morgen meer afhangt van ons dan van
hen! De uitslag kan onmogelijk het gevolg zijn van de
positie, noch van de wapens, noch van het aantal, en
het is ook nooit zoo geweest !"
,,Waarvan hangt de uitslag dan at t" vroeg Peter.
Van het gevoel, dat mij bezielt en hem," hij wees
naar Timochin, ,,en ieder soldaat."
Timochin keek zijn chef, wiens opgewondenheid in
't oog loopend aistak bij zijn gewone bedaardheid
en ingetogenheid, verwonderd aan. Allen gevoelden,
dat hij niet laten kon de gedachten, die zich in menigte
aan zijn geest opdrongu, nit te spreken.
,,De slag wordt altijd gewonnen," vervolgde hij,
door die partij, die onherroepelijk besloten is, hem
te zullen winnen. Waarom hebben wij den slag van
Austerlitz verloren? Onze verliezen stonden gelijk met
die der Franschen, maar wij hebben te spoedig de hoop
opgegeven, wij hebben te vlug geloofd aan onze nederlaag en wij geloofden er aan, omdat wij er niet op ge-
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steld waren te veehten, rnaar er naar verlangden, het
slagveld te ontruimen. Wij hebben den slag verloren,
zoo zeiden wi,j toen, wel, laat ons dan vluchten, was
ons besluit, en wij zijn gevlucht ! Wanneer wij dat niet
gezegd hadden, wie weet, wat er dan gebeurd was
Maar morgen zullen wij het niet zeggen. Gij hebt rnij
verteld, dat onze linkervleugel zwak en de reehter al
te uitgebreid was. Dat beteekent niets, want daar zit
hem de knoop niet; denk eens aan hetgeen ons morgen
waeht! Duizenden onvoorziene, toevallige omstandigheden, die alles in een enkel oogenblik kunnen beslissen, omdat de onzen of de hunnen op de vlucht zullen
gaan; omdat deze of die gedood zal zijn. Wat er vandaag
gedaan wordt, is niets dan spel, en de heeren, met wie
gij de positie bezocht hebt, kunnen den loop der be
wegingen niet bevorderen; zij verhinderen then eerder;
want zij hebben slechts hun persoonlijk belang op
het oog !"
,,Hun persoonlijk belang! En dat in het tegenwoordige oogenblik " vroeg Peter.
,,Het tegenwoordige oogenblik," hernam prins Andreas, ,,is voor hen eenvoudig niets anders dan het oogenblik, dat zij het gemakkelijkst een tegenstander ten val
kunnen brengen en een kruisje of een lintje kunnen krijgen.
1k zie in alles slechts dit eene: morgen zullen honderd
duizend Russen en honderd twintig duizend Fransehen
elkander ontmoeten, om samen te vechten; wie het dapperst strijdt en zich het minst spaart, zal overwinnaar
zijn; ik zal u nog meer zeggen: wat er ook gebeure, hoe
zeer onze chefs elkander ook in het vaarwater zitten en
elkaar tegenwerken, wij zullen morgen den slag winnen!"
,,Dat is waar, Excellentie, dat is de zuivere waarheid!" mompelde Timochin, ,,wij mogen ons niet in
acht nemen... Denk eens aan, de soldaten van mijn
bataillon hebben geen brandewijn willen drinken,..
Daar is het geen dag voor, zeggen zij."
Allen zwegen.
De officieren stonden op en prins Andreas ging met
hen naar buiten, om aan zijn adjudant zijn laatste
Oorlog en Vrede. 4e druk. ILL
3
:
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bevelen te geven. Op dit oogenblik hoorde men op geringen afstand den hoefslag van eenige paarden. Prins,
Andreas keerde zich om en herkende aanstonds Woltzogen en Klausewitz, die door een kozak gevolgd
werden; zij reden zoo dieht voorbij, dat Peter en prins
Andreas konden hooren, wat zij in het Duitseh tot
elkander zeiden.
,,De oorlog moet zich meer uitbreiden, dat is de eenige
manier, om er een einde aan te maken," zeide de een.
,,Ja, dat is waar," antwoordde de ander, ,,daar
het voornaamste doel van den strijd is, den vijand te
verzwakken, doet het er niets toe, of er wat meer of
minder mansehappen sneuvelen, dat beteekent niets !"
,Juist," hernam de eerste stem.
,,Ja wel, de oorlog moet zich uitbreiden !" herhaalde
prins Andreas met verontwaardiging, toen de ruiters
voorbij waren. ,,Zoo werden mijn vader, mijn zuster
en mijn zoon van hun landgoed verjaagd! Maar wat
kan hun dat schelen Het is precies zooals ik u
zooeven zeide: het zijn niet de heeren Duitschers,
die den slag zullen winnen, daar kunt ge zeker van zijn,
zij zullen integendeel de zaak zooveel mogelijk bederyen, omdat het hoofd van den Duitscher vol redeneeringen is, waarvan de beste nog geen duit waard is,
en omdat hij niet in zijn hart draagt wat Timochin
heeft en wat morgen voor al het andere noodig zal
zijn. Zij hebben geheel Europa aan ,,hem" overge
Mooie
leverd, en zij wilen ons een lesje geven!
leermeesters, op mijn woord !"
,,Gil gelooft dus, dat wij morgen zullen zegevieren O'
,,Ja ," antwoordde prins Andreas afgetrokken. ,,Er
is echter een ding, dat ik gaarne verhinderd had:
gevangenen te maken. Waartoe gevangenen? Dat is
een misplaatste ridderlijkheid! De Franschen hebben
mijn huis verwoest, zij zullen Moskou verwoesten: zij.
zijn dus mijn vijanden, zij zijn misdadigers! Timochin.
en het geheele leger denken er evenzoo over, zij kunnen
onze vrienden niet wezen, wat er ook in Tilsit gezegd.
mogezijn !"
.,..
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„Ja, ja !" riep Peter met schitterende oogen uit,
,,zoo is het, ik ben het geheel met u eens."
Hid had thans een antwoord gevonden op de vraag,
die hem den geheelen dag reeds bezighield. Nu begreep
hij de beteekenis en de belangrijkheid van den oorlog
en van den slag, die morgen geleverd werd, en alles
wat hij Bien dag gezien had, de ernstige, vrome uitdrukking op de gezichten der soldaten, die latente
warmte, om een natuurkundigen term to gebruiken,
die bij alles merkbaar werd, dat alles was hem nu geen
raadsel meer; en hij verwonderde zich niet langer
over de kalmte en de schijnbare zorgeloosheid, waarmee alien zich tot den dood voorbereidden.
,,Wanneer er geen krijgsgevangenen werden gemaakt, dan zou de oorlog geheel van aard veranderen
en stellig minder wreed worden ... Maar wij hebben
slechts oorlog gespeeld, dat is de font; wij toonen ons
edelmoedig, maar onze edelmoedigheid is een over
dreven gevoeligheid, wij staan gelijk met een dame,
die onwel wordt als zij een kalf ziet slachten: de aanblik van het bloed maakt haar akelig, maar als het
kalf met een lekkere sans is toebereid, eet zij er even
goed van als de anderen. Er wordt gebazeld over
oorlogswetten, ridderlijkheid, parlementatie"n, over een
menschlievende behandeling der gekwetsten ... zij
misleiden elkander van weerszlj den ! Huizen worden
geplunderd, valsch papiergeld gemaakt en in omloop
gebracht, onze vaders en kinderen gedood ... eu dan
komt men ons aan boord met praatjes over oorlogswetten en edelmoedigheid jegens den vijand 2 Neen,
we mogen niemand sparen ! We moeten alien zonder
mededoogen neerhouwen en zelf op den dood voorbereid zijn. Iedereen, die evenals ik tot deze overtuiging
is gekomen, die zoo vreesehjk geleden heeft . .
Prins Andreas, die een oogenblik gemeend had dat
het hem onverschillig was of Moskou , in het lot van
Smolensko zou deelen of niet, hield plotseling op. Het
was alsof hem de keel werd toegeknepen; - hij ging
zwijgend een paar maal op en veer; zijn oogen hidden
,
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een koortsachtigen gloed en zijn lippen beefden, toen
hij verder sprak.
,,Wanneer er geen valsehe edelmoedigheid in den
oorlog werd betracht, zou men, wetende dat men een
zekeren dood tegemoet ging, den vrede niet zoo
lichtzinnig verbreken; dan zou men niet gaan vechten
onder voorwendsel, dat Paul Iwanowitsch Michael
Iwanowitsch beleedigd heeft ! Dan zouden al die Hessen
en Westfalen, die Napoleon hierheen heeft gesleept,
niet in Rusland zijn gekomen, evenmin als wij naar
Oostenrijk en Pruisen waren gegaan, zonder te weten
waarom. We mogen slechts met den grootsten ernst zoo
iets verschrikkelijks, als de oorlog is, beginnen .. .
Weg met alle leugen. en bedrog! Wij mogen er geen'
spel van maken. De krijg is geen ontspanning en tijdverdrijf voor leegloopers en ij dele menschen. De militaire
stand is de eervolste stand en toch, tot Welke uiterste
middelen nemen de soldaten niet hun toevlucht, om zich
de zege te verzekeren ? Wat is in werkelijkheid het doel
van den oorlog? Moord! Zijn middelen? Spionage en
verraad ! Wat is de drijfveer ? . Plundering en roof om
de manschappen proviand te verschaffen ! ... Dat
is dus leugen en bedrog onder elken vorm en onder den
naam van krijgslisten ... Aan welken regel onderwerpen
zich . de soldaten ? Aan een algeheele opoffering hunner
vrijheid, . dat wil zeggen aan de krijgstucht of discipline, die een dekmantel is voor luiheid, onwetendheid,
verdorvenheid, dronkenschap, en toch worden zij
overal ge6erd en geacht. Alle souvereinen, behalve
de . keizer van China, dragen een militaire uniform,
en hij, die het grootste aantal menschen doodt, krijgt
de hoogste belooning ! ... En dan gebeurt het, zooals
morgen b.ij voorbeeld, dat duizenden verminkt worden...
Wat wordt er daarna gedaan ? Er worden Te Deums
en dankdagen gehouden voor de vele dooden, die er
gevallen zijn, welk getal bovendien altij d vergroot
wordt; dan wordt de overwinning , luide geprezen,
want hoe meer dooden er zijn, des te schitterender is
de zege ... En hoe zal God, die dit sehouwspel gade-
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slaat, die gebeden aanhooren ? Ach, mijn vriend, het
leven is mij in den laatsten tij d tot last geworden;
ik dring te diep door tot de kern der dingen en het is
niet goed voor den mensch van den boom der kennis
des goeds en des kwaads te eten ... Nu, lang zal het
niet meer duren ! ... Maar vergeef mij, mijn uitweidingen vermoeien u en mij zelven ook ! ... Het is
tijd ... ga naar Gorky terug !"
,Neen, nog niet," antwoordde Peter, zijn vriend ver'
schrikt, maar met hartelijke sympathie aankijkende.
„Ja, ge moet gaan! Voor een slag moet men uitslapen," zeide prins Andreas, terwijl hij snel naar Peter
toe kwam en hem omhelsde. ,Vaarwel !" riep hij uit.
,,Zullen wij elkander wederzien2 Dat weet God alleen!"
En nadat hij zijn vriend de deur had uitgedrongen,
keerde hij zich haastig om.
Het was donker, zoodat Peter de uitdrukking van
zijn gezicht niet kon onderscheiden. Hadden nu zachtere gevoelens de overhand gekregen, of was hij nog
even somber en verdrietig 2 Peter bleef nog een oogenblik besluiteloos staan; ,hij wist niet, of hij nog weer
naar hem toe zou gaan, of naar Gorky terugkeeren.
,,Neen, ik doe het niet, hij heeft mij niet noodig;
ik voel, dat wij elkander niet weerzien," zeide hij met
een diepen zucht. Daarop reed hij naar Gorky terug.
Prins Andreas ging op een tapijt liggen, maar hij kon
den slaap niet vatten. Allerlei herinneringen en beelden doemden voor zijn werkzame verbeelding op;
bij een daarvan verwijlde hij lang; diep ontroerd
dacht hij aan zekeren avond, Bien hij in Petersburg
bij de Rostows had doorgebracht. Natascha vertelde
hem met haar natuurlijken eenvoud en opgeruimdheid,
hoe zij den vorigen zomer bij het zoeken naar champignons in een uitgestrekt woud verdwaald was. Rj
horten en stooten beschreef zij hem de plechtige stilte
van het woud, haar gewaarwordingen, haar gesprek
met den ouden opzichter over de bijenkorven en elk
oogenblik vi el zij zich zelve in de rede, zeggende:
,,Neen, zoo was het niet, ik kan net zeggen, wat ik
-
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ik ben zeker, dat ge mij niet begrijpt !" En
meen
ondanks de herhaalde betuigingen van het tegendeel
van prins Andreas was zij verdrietig geworden, dat zij
den verheven en poëtisehen indruk, welken zij then dag
gekregen had, niet juist kon weergeven... ,,IDie grijsaard was zoo innemend ... en het woud was zoo donker,
en hij had zulke goede oogen!... Och neen, het gaat
niet, 1k kan niet vertellen," voegde zij er bij, terwijl zij
een kleur als vuur kreeg. Prins Andreas glimlachte
bij deze herinnering, zooals hij ook then avond geglim
lacht had, toen hij haar aankeek. ,,Ik begreep haar toen
heel goed," daeht hij. ,,Ik begreep haar opreehtheid,
de reine onbevangenheid van haar ziel; ja, het was
haar ziel, die ik liefhad in haar, die ik zoo innig en
krachtig beminde met een liefde, die mij gelukkig
maakte !" Plotseling voer hem een riling door de leden;
H dacht aan het einde van zijn liefde. ,,Hij had zoo
iets niet noodig. llij heeft van dit alles niets in haar
ontdekt, voor hem was zij slechts een frisch, mooi meisje,
welks lot hij niet eens aan het zijne wilde verbinden,
terwijl ik ... En toch leeft hij no en vermaakt zich! . . ."
Bij die herinnering was het hem, aisof hij met een gloeiend ijzer werd aangeraakt; hij sprong op, ging naar
buiten en begon weer op en neer te loopen.

-

VIII.
Op den 6den September, den dag voor den slag van
Borodino, kwamen er twee heeren in het bivouak van
Napoleon te Waloejew aan. De eerste, de prefect van
het paleis, de heer de Beausset, was uit Parijs, de ander,
kolonelFabvier, nit Madrid gekomen. Mijnheer de Beausset, die de uniform van het hof droeg, liet een groot
pak aan het adres van den keizer, dat hij had meegenomen, naar de tent dragen. In de voorste afdeeling
der tent begon hij het, al pratende met de adjudanten,
die hem omringden, nit te pakken. Fabvier was bij
den ingang blijven staan en onderhield zich daar met
eenige heeren. Keizer Napoleon was in zijn slaapvertrek
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nog met zijfl toilet bezig; hij liet zich door zijn kanmerdienaar borstelen en draaide hem, terwijl hij als een
paard, dat geroskamd wordt, trilde van genot, nu eens
zijn breede schouders en dan weer zijn sterk gewelfde
Borst toe. Een tweede kamerdienaar had een flesch
eau-de-Cologne in de hand, en den duim op de opening
houdend, besprenkelde hij het weldoorvoede lichaam
zijns meesters met het geurige vocht, innig overtuigd,
dat hij alleen wist hoeveel droppels er noodig waren en
hoe hij ze moest sprenkelen. Het korte haar van den
keizer was nat en zat tegen zijn voorhoofd geplakt,
en zijn bol en bleek gelaat drukte een gevoel van
lichamelijk welbehagen nit.
,,Flink zoo, nog sneer !" zeide hij tot den kamerdieraar, die nog harder begon te wrijven.
De adjudant, die gekomen was om verslag te geven
van het treffen van den vorigen dag en het aantal gevangenen, stood bij de deur en wachtte, tot hij verlof
zou krijgen om heen te gaan. Napoleon wierp hem een
zijdelingschen blik toe.
„Geen gevangenen ? " herhaalde hij. ,Zij laten zich
dus liever in de pan hakken ... Des te erger voor het
Russische leger !" zeide hij uit de hoogte, terwijl hij zich
onder de handen van zijn kamerdienaar om- en omdraaide, ten einde beurtelings elk deel van zijn lichaam
te laten wrijven en borstelen. „'t Is goed," zeide hij
tot den adjudant, „laat mijnheer de Beausset binnenkomen en Fabvier ook."
„Tot uw dienst, Sire," antwoordde de laatste en ging
daarna haastig heen.
De twee kamerdienaren hadden hun meester in een
ommezien gekleed in de uniform van de garde, en daarop
ging hij met haastigen en vasten tred naar het salon. Intusschen had de Beausset vlug het pak losgemaakt, dat
een geschenk van de keizerin bevatte. Hij had dit op twee
stoelen gezet tegenover de deur, waardoor de keizer
moest binnenkomen, maar Zijne Majesteit had zu1.k
een haast gemaakt met zijn toilet, dat de prefect geen
tijd had gehad, om de verrassing zoo te plaatsen, dat
-
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zij op het voordeeligst uitkwaiii. Napoleon, die de Beaussets verlegenheid bemerkte, deed alsof hij niets zag
en wenkte Fabvier. Hij luisterde met gefronst • voorhoofd en zonder een woord te zeggen naar den lof,
then de kolonel aan zjjn troepen toebraeht, aan zijn
troepen, die bij Salamanca aan het andere einde van
Europa gestreden hadden en die maar een wensch
koesterden: zich hun keizer waardig te toonen, en
slechts een vrees kenden: hem te mishagen! Toch was
de uitslag van den strijd niet gelukkig geweest, maar
Napoleon scheen het zich weinig aan te trekken, hij
viel Fabvier in de rede en deed hem allerlei spottende
vragen, die duidelijk bewezen, dat hij in zijn afwezighied
niets beters verwacht had.
,,Ik moet het in Moskou weer goed maken," zeide
Napoleon. ,,Tot zoo aanstonds, tot ziens!. . ." En nu
wendde hij zich tot de Beausset, die zich den tijd ten
nutte had gemaakt en het geschenk der keizerin met een
doek bedekt had.
De Beausset maakte een diepe buiging, zooals
sleehts de oude dienaren der Bourbons dat kunnen
en overhandigde den keizer daarop een verzegeld
schrijven. Napoleon trok hem vroolijk aan het oor.
,,Ge hebt u gehaast, dat doet me veel genoegen...
Wei, wat zegt Parijs " voegde hij er b en zette plotseling een ernstig gezicht.
,,Sire, geheel Parijs betreurt uw afwezigheid," antwoordde de prefect.
Napoleon wist zeer goed, dat dit niets dan een behendige vleierij was; er waren oogenblikken, dat hij
dit zeif inzag, maar toch deed dit gezegde hem genoegen
en hij trok den prefect opnieuw aan het oor.
Het spijt mij," zeide de keizer, ,,dat ik u zulk een
groote reis moest laten maken."
,,Sire, ik dacht niet anders, dan dat ik u aan de,
poorten van Moskon zou vinden."
Napoleon glimlachte enwierp een vluchtigen blik rechts
van zich. Onmiddellijk kwam een adjudant naar hem toe
en bood hem, sierlijk buigend, ecu gouden snuifdoos aan.
-
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,,Ja, gij treft het,"vervolgde hij, terwiji hij een snuifje
,,GA) reist gaarne, welnu, binnen drie dagen
zult gij Moskon zien. Ge hadt zeker niet gedacht,
die Aziatisehe hoofdstad te zullen bezoeken !"
De Beausset boog om zijn dank te betuigen voor de
kiesehe oplettendheid van zijn souverein, die hem een
sinaak voor reizen toeschreef, waarvan hij zich zeif
onbewust was.
,,Wat is er toch " vroeg Napoleon, toen hij merkte,
dat ieders opmerkzaamheid op het met een doek bedekt voorwerp gerieht was.
Met de behendigheid van een volmaakten hoveling
ging de Beausset met een halve wending aehteruit
en trok het doek weg, zeggende: ,,Dit is het gesehenk
van de keizerin aan TJwe Majesteit !"
Het was het portret van den koning van Rome, den
zoon van Napoleon en de doehter van den keizer van
Oostenrijk, door Gerard gesehilderd. Het bekoorlijk
knaapje met zijn krullig haar en een blik, die aan het
Christuskindje der Sixtijnsehe Madonna deed denken,
speelde met een vangbekertje; de bal stelde de aardglobe voor en het stokje, dat hij in de andere hand hield,
was een sehepter. Ofsehoon het moeilijk uit te maken
was, waarom de kunstenaar den koning van Rome had
gesehilderd, terwijl hij den aardbol met een stok doorboorde, werd deze allegorisehe voorstelling door allen,
die haar in Parijs hadden gezien, even duidelijk en
kieseh gevonden, als zij nu Napoleon voorkwam.
,,De koning van Rome !" zeide hij met een sierlijke
handbeweging... ,,bewonderenswaardig!..." En met
die eeht Italiaansehe eigenaardigheid, om onmiddellijk
een andere uitdrukking aan zijn gezieht te geven,
ging hij met een peinzenden en teederen trek op het
gelaat naar het portret.
Hij wist, dat elk woord, dat hij thans nitte en het
minste g'ebaar, dat hij maken zou, in de historie geboekt werd en hij besehouwde het als een gelukkige
ingeving, om tegenover die grootheid, die hem toeliet
zijn zoon af te beelden als spelende met den aardbol,
11am.
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het eenvoudige en natuurlijke gevoel van_ vaderliefde
te stellen. Er kwam een floers voor zijn oogen, hij deed
een schrede naar voren en strekte de hand uit naar een
stoel, die haastig naar hem toegeschoven werd; hij
ging tegenover het portret zitten en- wenkte met de
hand; alien slopen op de teenen uit het vertrek, om den.
grooten man alleen te laten, opdat hij zich ongestoord.
aan zijn ontroering kon overgeven. Nadat hij eenige.
oogenblikken zwijgend de trekken van zijn zoon had.
gadegeslagen, stood hij op en riep de Beausset en den
adjudant terug; hij gaf bevel de schilderij buiten de
tent te brengen, om zijn oude garde ook het voorrecht
te gunnen den koning van Rome, den zoon en erfgenaam - van hun aangebeden keizer, te zien. Wat hij
voorzien had, gebeurde; terwijl hij met den peer de
Beausset, die de eer genoot met hem te ontbijten,
aan tafel zat, klonken voor de tent luide en opgewonden kreten. De officieren en soldaten, die toegesneld
waren om het portret te zien, riepen vol geestdrift:
„Leve de keizer ! Leve de koning van Rome !"
Na afloop van het ontbijt, dicteerde Napoleon in
het bijzijn van de Beausset zijn dagorder aan het leger.
„K.ort en krachtig !" zeide Napoleon, nadat hij de
proclamatie, die hij zonder haperen gedicteerd had,
had overgelezen.
Zij luidde Aldus:
„Soldaten !
,,De stap, waarnaar gij zoozeer verlangd hebt, is
eindelijk daar! De overwinning hangt van u af; wij
moeten de zege behalen, zij zal ons verschaffen, wat wij
noodig hebben: goede winterkwartieren en een spoedigen terugkeer naar het vaderland. Strijdt zooals gij
gedaan hebt bij Austerlitz, bij Friedland, Witebsk
en Smolensko. Moge. het verste nageslacht van uw
li.eldendaden op dezen dag gewagen ! Moge van a alien
eens gezegd worden; Ook hij nam deel aan - dezeu
grooten veldslag !
Napoleon,"
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Nadat hi,j inijnheer de Beausset, die immers zooveel
van reizen hield, had uitgenoodigd hem op zijn wandeirit te vergezellen, ging hij met hem nit de tent en
richtte zijn sehreden naar de paarden, die juist gezadeld waren.
,,TJwe Majesteit is al te goed," zeide de Beausset,
hoewel hij meer lust had om te slapen dan om mee te
gaan; hij kon niet eens rijden, maar Napoleon kuchte
even, en toen moest de Beausset hem tegen wil en
dank volgen.
Bij den aanblik van den keizer verdubbelden de
oude snorrebaarden, die om het portret stonden, hun
juichkreten. Napoleon eehter fronste het voorhoofd.
,,Neemt het weg," zeide hij met een blik op het por
tret: ,,hij is nog te jong om een slagveld te zien !"
De Beausset sloot de oogen, boog het hoofd, zuchtte
diep en toonde door een gebaar vol eerbied, dat hij de
roorden van den keizer begreep en op prijs stelde.
-

Ix.
Volgens zijn gesehiedschrijver bracht Napoleon dien
dag door met een verkenning op het terrein, een onderzoek van de versehillende plannen, die zijn maarschalken aan zijn goedkeuring onderwierpen en met het
geven van bevelen aan de generaals. De oorspronkelijke
linie der Russisehe troepen langs de Kolotseha was
verbroken en een deel er van, namelijk de linkervleugel,
ten gevolge van het verlies der redoute van Schewar
dino, naar achteren verplaatst. Dit gedeelte was niet
versterkt en werd ook niet door de rivier gedekt, en
daarvoor strekte zich een eentonige, open vlakte nit.
Ret was zelfs voor een niet-militair duidelijk, dat daarop
de aanval gericht moest worden. Daartoe waren
geen diepzinnige overwegingen of allerlei maatregelen
van den keizer en zijn maarschalken noodig en evenmin
die zeldzame, verheven gave, die men genie noemt en
zoo gaarne aan Napoleon toedieht; maar zij, die hem
omringden, dachten er anders over en de geschiedschrij-
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vers, die eerst lang daarna de gebeurtenissen beschreven,
zingen hetzelfde liedje. Terwiji hij het terrein doorreed
en met een peinzenden en bezorgden blik de geringste
bijzonderheden van de positie onderzocht, sehudde hij
nu eens twijfelend het hoofd en knikte dan weer goedkeurend, en zonder een der generaals de gewiehtige
gronden mee te deelen, die drijiveeren waren tot zijn
besluiten, bepaalde hij zich er eenvoudig toe, hun
zijn bevelen te geven. Davout, de zoogenaamde prins
van Eckmiihl, stelde voor, de linkerfiank der Russen
te omsingelen, maar Napoleon gaf zonder nadere uitlegging ten antwoord, dat dit onnoodig was. Daarentegen keurde hij het ontwerp van generaal Compans
goed, dat daarin bestond, dat men de versehansingen
aanvallen en de divisiën door het bosch zou voeren,
hoezeer Ney zich veroorloofde op te merken, dat een
beweging door het woud gevaarlijk worden en tot
verwarring aanleiding geven kon. Bij het verkennen
van het terrein tegenover de redoute van Schewardino
dacht Napoleon eenige seconden na, bepaalde toen,
waar tegen den volgenden morgen twee batterijen
moesten aangelegd worden, om de Russische versterkingen onder vuur te nemen en wees tevens de positie
aan, die de veldartillerie moest innemen. Na het geven
van deze en andere bevelen, keerde hij naar zijn bivouak
terug en dicteerde de ,,ordre de bataille" voor de aanvalstroepen.
Deze dispositiën, die een buitengewone geestdrift
verwekt hebben bij de Fransche geschiedschrijvers
en eenstemmig door de anderen werden goedgekeurd
en geprezen, luidden aldus:
,,De beide batterijen, welke gedurende den nacht
opgeworpen zullen worden in de vlakte, die de prins van
EckmiIhl bezet houdt, zullen bij het krieken van den
dag het vuur openen op de tweevijandeiijke batterijen
daartegenover.
,,De kommandant van de artillerie van het eerste
korps, generaal Pernetti, zal dan voorwaarts rukken met
30 kanonnen van de divisie Compans en alle houwit-
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sers van de divisies Desaix en Friant; hij zal het vuur
openen en zijn granaten werpen op do vijandoiijke
batterij, die dus wordt aangevallen door:
24 kanonnen van do artillerie der garde.
30 kanonnen van de divisie Compans.
8 kanonnen der divisies Desaix en Friant.
To zamen 62 kanonnen.
,De kommandant der artillerie van het derde korps,
generaal Fouché, zal alle houwitsers van het Me en
het 8ste korps, in het gehoel 16 stukken, op de viougels
van de battorij plaatsen, die bestemd is om do linker
schans te beschieten, zoodat er in het geheel 40 vuurmonden op haar gericht zijn.
,,Genoraal Sorbier moet zich gereed houden, om op
het oerste signaal alle houwitsers van de artillerie der
garde vooruit te brengen en op do een of andere ver
schansing te richten.
,,Gedurende de kanonnado rukt prins Poniatowsky
op naar het dorp in het bosch en tracht do vijandelijke
positie to omtrekken.
,,Generaal Compans zal door het woud eon aanva1
doen op do eerste verschansing en trachten zich daar
van meester to makon.
,,Zoodra hot govecht volgens dit plan begonnen
zullen or andoro bevelen worden gogeven naar gelang
van do omstandighoden on 's vijands togenstand.
,,Het geschut op den linkervlougel zal hot vuur openon, zoodra dat aan den rochtervleugel zich laat hoOron.
Do tiraillours van do divisie Morand en van do divisie
van den ondorkoning zullen eon hovig vuur oponen,
wanneer do aanval van don rechtervleugel bogint.
,,Do ondorkoning zal zich meester makon van hot
dorp (Borodino), do drie bruggen ovortrokken on op
golijke hoogte blijven met do divisies Morand en
Gerard, die, door hem aangevoord, hun marschrichting
zullen nemen op do redoute en zich met do ovorige
troepen mooten vereonigen.
)

-
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Dit alles moet gebeuren met orde en regelmaat,
terwiji zooveel mogelijk troepen in reserve moeten
worden gehouden.
,,Gegeven in het keizerlijk kainp bij MosehaIsk,
den 6den September 1812."
Wanneer het ons vrij staat Napoleons besehikkingen
te beoordeelen, waarbij wij ons losmaken van den
haast bijgeloovigen invloed, then zijn genie uitoefende,
dan blijkt ons juist, dat zijn disposities volstrekt
niet duidelijk en nauwkeurig zijn. Het bovenstaande
document bevat inderdaad vier disposities, waarvan
gèen enkele uitgevoerd kon worden, wat dan ook niet
gebeurde. Er wordt in de eerste plaats gezegd, dat de
batterijen, die op de door Napoleon aangeduide plek
werden opgeworpen, in vereeniging met de vuurmonden
van Pernetti en Fouché, in 't geheel 102 stukkei, het
vuur moesten openen en de voorste versterkingen van
den vijand beschieten. Nu was het eenvoudig onmogelijk dit bevel nit te voeren, omdat de projectielen
de vijandelijke verschansingen niet konden bereiken,
en die 102 vuurmonden ze bijgevolg in de lucht af
schoten, totdat een generaal op zijn eigen verantwoording, tegen het bevel van den keizer in, ze vooruit
liet brengen.
De tweede dispositie, waarin Poniatowsky bevel kreeg
door het bosch tegen het dorp op te rukken en den
linkervleugel der Russell te omsingelen, kon evenmin
volvoerd worden, want Poniatowsky stiet in het woud op
Toetschkow, die het hem belette. Dc derde dispositie
beval generaal Compans, door het bosch op te rukken
en zich van de eerste verschansing meester te maken: de
divisie Compans maakte zich er niet meester van, zij werd
teruggeslagen, omdat zij bij het verlaten van het woud
door een omstandigheid, die Napoleon onbekend was,
genoodzaakt werd, zich onder het schiootvuur te vei
zamelen. Ten slotte werd den onderkoning gelast, zich
meester te maken van het dorp Borodino, derivier over
te steken over de drie bruggen op dezelide linie als
de divisiën Morand en Friant, divisiën, waarvan de
-
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opmarseh nergens opgegeven wordt, en daarna met al
die troepen naar de redouten op to rukken en zici
in dezelfde linie op to stellen als de andere troepen.
Voor zoover als het mogelijk is deze dispositie te
begrijpen en afgaande op de pogingen, die de onderkoning in 't work stelde, om haar uit te voeren, blijkt,
dat hij Borodino doortrekken en de redouten van de
link'erzijde aanvallen moest, terwiji de divisiën Morand
en Friant terzelfder tijd den aanval in front zouden doen.
Geen enkel onderdeel van deze dispositie kon ten uitvoer worden gebracht. Nadat de onderkoning door
Borodino was getrokken, word hij op de Kolotseha
teruggeworpen, en de divisiën Morand en Friant,
die hetzelfde lot ondergingen, vermeesterden de redoute
niet, hetgeen eerst tegen het einde van den dag aan de
ruiterij gelukte. Men ziet dus, dat geen der vier dis
posities uitgevoerd word. Er werd nog gezegd, dat
verdere bevelen gegeven zouden worden naar gelang
van de handelingen des vijands. Men zou dus kunnen
vermoeden, dat Napoleon de noodige rnaatregelen
nam in den loop van den slag, maar dit was het geval
niet, want, zooals later bekend werd,. beyond hij zich
op zulk een afstand van het centrum der operaties,
dat hij er volstrekt niet van op de hoogte was en dat
geen der toen door hem gegeven bevelen uitgevoerd
kon worden.

Verseheiden geschiedsehrijvers beweren, dat de nederlaag der Fransehen bij Borodino to wijten is aan
een erge verkoudheid, waaraan Napoleon dieii dag
leed. Zonder deze verkoudheid zouden zijn disposities aangemerkt zijn als een kenmerk van het genie.
Rusland ware verloren geweest en de geheele wereld
zou een ander aanzien hebben gekregen! Doze gevolgtrekking is volkomen logisch voor de schrijvers,
die aannemen, dat Rusland door den wil van Peter
den Grooten alleen is veranderd, dat de Fransehe

48
republiek een keizerrijk is geworden en de Fransehe
legers Rusland zijn binnengedrongen, alleen door den
wil van Napoleon. Wanneer het van hem had afgeliangen, den slag van Borodino al of niet te leveren,
deze of gene beslissing al of niet te nemen, dan zou het
ontegenzeggelijk waar zijn, dat de verkoudheid, die
hem belette helder te denken, de oorzaak van Ruslands
heil is geworden, en dat de kamerdienaar, die den
Men September vergat, zijn meester ondoordringbare
sehoenen te geven, onze redder is geweest ! Bij zulk
een opvatting is deze gevolgtrekking even aannemelijk
als het besluit, dat Voltaire sehertsend uit de Parijsehe
bloedbruiloft trekt, die, zegt hij, te wijten is aan een
maagongesteldheid van Karel IX. Maar zij, die deze
wijze van redeneeren afkeuren, vinden een dergelijke
gevolgtrekking eenvoudig dwaas en in alle opziehten
strijdig met elke mensehelijke logika. Op de vraag,
wat dan eigenlijk de oorzaak der historisehe feiten
is, komt het ons veel eenvoudiger voor aan te nemen,
dat de loop der gebeurtenissen in deze wereld van den
aanvang af bepaald is en afhangt van de samenwerking
van den wil van al degenen, die aan de gebeurtenissen
deelnemen en dat de wil van mannen als Napoleon
er sleehts een zeer geringen, meer schijnbaren dan werkelijken invloed op uitoefent.
Hoe vreemd het bij den eersten aanblik ook moge
sehijnen, dat de bloedbruiloft, door Karel IX bevolen
en gewild, niet een daad van zijn wil is geweest, en dat
het bloedbad van Borodino, dat aan 80.000 mensehen
het leven kostte, niet inderdaad door Napoleon is
teweeggebraeht, hoewel hij alle besehikkingen trof om
het voor te bereiden, strekt onze verklaring, die herhaaldelijk door de navorsehingen der gesehiedsehrijvers
wordt bevestigd en waarin opgesloten ligt, dat niemand
van ons voor Napoleon behoeft onder te doen, toch
veel meer tot de verheffing der waarde van den menseh.
Op den dag van den slag van Borodino heeft Napoleon
niet gesehoten en niemand gedood: alles werd door zijn
soldaten gedaan, zij doodden hun vijanden, niet op zijn
I
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bevel, rnaar volgens hun eigen aandrift. Het geheele
leger, Franschen, Duitschers, Italianen, Polen was
door de groote marschen afgemat en zag er uitgehongerd en haveloos uit; elk individu gevoelde tegenover
het andere leger, dat het den voortgang belette, dat
de teerling geworpen en terugkeeren of stilstaan
onmogelijk was ! Wanneer Napoleon hun verboden had
tegen de Russen te vechten, zouden zij hem wellicht
gedood hebben en toch den vijand zijn aangevallen,
omdat het onvermijdelijk was geworden!
Bij het lezen van Napoleons proclamatie, waarin
hun als vergoeding voor het lijden en hun - dood beloofd werd, dat de nakomelingschap zou zeggen, dat
ook zij hadden deelgenomen aan den grooten slag bij
de Moskwa, hadden zij luidkeels: „Leve de keizer !"
geroepen, evenals zij dit reeds gedaan hadden voor het
portret van het kind, dat balvangertje speelde met den
wereldbol en zooals zij hem hadden toegejuicht bij
elken onzin, Bien hij had gezegd. Slechts een ding stood
hun dus te doers en dat was te herhalen: ,Leve de
keizer!" en dan te strijden, om voedsel en rust te krijgen,
die hun ten deel zouden vallen, als zij Moskou als
overwinnaars binnentrokken. Zij doodden dus hues
gelijken niet ten gevolge van de bevelen van hun
meester; Napoleon heeft zelfs niet den minsten invloed
gehad op den loop van den slag, daar geen zilner disposities uitgevoerd is en hij niet eens wist, wat er, voorviel .
De vraag dus, of Napoleon op dat oogenblik verkouden
was of niet, doet voor de geschiedenis even weinig ter
zake als de verkoudheid van den geringsten treinsoldaat.
De geschiedschrijvers schrijven de onvolledigheid
van zijn beschikkingen, die volgens onze overtuiging
beter wares. dan die van zoo menigen door hem gewonnen slag, aan die legendarische verkoudheid toe;
zij komen ons nu zoo onvoldoende voor, omdat de slag
van Borodino de eerste was, Bien Napoleon verloor..
De meest doordachte en schranderste beschikkingen
schij nen altij d slecht en bieden. den krij gskundigen
menig zwak punt aan, wanneer zij niet de overwinning
4
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ten gevolge hebben. Ook het tegendeel is waar. De
disposities van Weihrother in den slag van 'Austerlitz
waren in haar soort volmaakt te noemen en toch heeft
men ze gegispt juist om haar onberispelijkheid en nauwkeurigheid.
Napoleon heeft bij Borodino zijn rol als vertegenwoordiger van het gezag even goed gespeeld
als in zijn andere veldslagen, en zelfs beter dan Coen.
Hij had de verstandigste maatregelen verordend. Men
kan hem geen enkele tegenstrijdigheid verwijten;
hij raakte geen oogenblik zijn bezinning kwijt, hij is
het slagveld niet ontvlucht, en zijn takt en zijn groote
ervaring stelden hem in staat, kalm en waardig de taak
als opperste leider te vervullen, die in het bloedig treurspel voor hem scheen weggelegd.
XI.
Peinzend en in nadenken verzonken, kwam Napoleon van de inspectie terug. „De batterijen zijn gereed,
morgen begint het spel !" zeide hij bij zich zelven.
Nadat hij zich een glas punch had laten brengen, liet
hij de Beausset roepen, om enkele veranderingen met
hem te bespreken, die in het huffs der keizerin moesten
aangebracht worden; de wijze, waarop hij blijk gaf
van de geringste aangelegenheden van het hof op de
hoogte te zijn, maakte in hooge mate de Beaussets verwondering gaande.
Hij vroeg naar allerlei kleinigheden, plaagde de
Beausset met zijn reislust en praatte even onbezorgd
als een geoefend operateur misschien gedaan had, die
bedaard zijn mouwen opstroopt en zijn voorschoot
voordoet, terwijl de patient op het rustbed wordt
vastgebonden. „De zaak is in mijn handen," scheen hij
te denken, ,ik breng alle drijfassen in beweging;
wanneer er gehandeld moet worden, dan zal ik het
doen, zooals geen tweede het kan... Maar nu mag ik
schertsen, hoe meer ik scherts en hoe kalmer ik ben,
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des tegeruster kunt gij zijn en des te meer zult gij u
verwonderen over mijn genie !"
Nadat hij een tweede glas punch gebruikt had, besloot hij een weinig te rusten; toch was hij in gedachten
te zeer met den dag van morgen bezig, om tekunnen
slapen, en hoewel de vochtigheid van den avond zijn
verkoudheid nog verergerd had, stond hij om drie
uur 's morgens weer op, ging, terwijl hij zich geweldig
den neus snoot, naar dat gedeelte del' tent, dat hem
tot salon diende, en vroeg of de Russen nog altijd in
't gezicht waren. Er werd hem geantwoord, dat de vijandelijke vuren nog altijd op dezelfde punten waren.
De dienstdoende adjudant trad binnen.
"WeI, Rapp, zouden we vandaag succes hebbent "
"Ongetwijfeld, Sire ... "
De keizer keek hem aan.
"HeI'inneI' u, Sire, wat gij de goedheid badt mij in
Smolensko te zeggen: Ret vat is aangebroken, we
moeten dus drinken !"
Napoleon fronste het voorhoofd en bewaarde langen
tijd het stilzwijgen.
"Dat arme leger," zeide hij eensklaps, "het is heel
wat verminderd sedert Smolensko. Het geluk is een
veile deerne, Rapp, dat heb ik altijd gezegd en ik begin het nu te ondervinden; maar is de garde nog vol ..
tallig ~" vroeg hij.
"Ja, Sire. "
Napoleon stak een klontje suiker in den mond en
keek op zijn horloge; hij had geen lust om te slapen,
en het duurde nog lang eel' de morgen aanbrak. Hij
had geen bevelenmeer te geven, om den tijd te dooden:
alles was gereed.
"Is er beschuit uitgedeeld aan de regimenten van de
garde ~" vroeg hij streng.
Ja, Sire!"
"En rijst ~"
Rapp antwoordde, dat hij zelf de noodige maatregelen daartoe had genomen, maar Napoleon schudde
met een ontevreden gelaat het hoofd; hij scheen te
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twijfelen, of dit laatste bevel wel ten uitvoer was gebracht. Een kamerdienaar bracht punch. Napoleon
liet ook een glas aan zijn adjudant geven, terwijl hij
het zip ne in kleine teugj es leegdronk.
„Ik heb smaak noch reuk," zeide hij; ,,,die verkoudheid is ellendig. En dan prijst men nog de geneeskunde
en de geneesheeren, terwijl ze mij niet eens van die
verkoudheid kunnen afhelpen ! ... Corvisart heeft mij
die borstplaatjes gegeven, maar ze helpen mij niets!
Die heeren weten er niets van en ze zullen er ook nooit
wat van weten. Ons lichaam is een leefmachine, daarvoor is het ingericht, dat is zijn natuur; laat het aan
zich zelf over, het zal zich wel tegen invloeden van
buiten weten te beschermen, veel beter dan wanneer
gij het volstopt met geneesmiddelen en daardoor zijn
kracht verlamt. Ons lichaam is als een volmaakt .uurwerk, dat een bepaalden tijd moet gaan; de horlogemaker kan het niet openers, hij kan het slechts door
betasten en met geblinddoekte oogen behandelen .. .
Ons lichaam is een leefmachine, dat is alles !"
Nu hij eenmaal bezig was bepalingen te geven, wat
hij - gaarne deed, kwam hij plotseling met een nieuwe
verklaring voor den dag.
„Weet ge wat krijgskunst is, Rapp f" vroeg hij.
„Het is het talent, op een gegeven oogenblik sterker
te zijn dan de tegenpartij !"
Rapp antwoordde niets.
„Morgen staan we tegenover Koetoezow. Hij was het,
die bij Braunau het leger aanvoerde, herinnert gij het
u nog 'I Hij is in drie weken geen enkele maal uitgereden, om de versterkingen in oogenschouw te nemen .. .
Nu, we zullen zien !"
Hij keek weer op zijn horloge; het was nog maar
vier uur. Hij stond op, liep eenige malen op en neer,
deed een overjas aan over zij n uniform en trad naar
buiten. De nacht was donker, er hing een lichte nevel.
Men kon ternauwernood de wachtvuren der garde onderscheiden ; die van de Russische voorposten schemerden flauw door den rook heen. Alles was rustig;
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men hoorde slechts het doffe geluid en de beweging der Fransche troepen, die zich gereed maakten
de aangeduide posities te bezetten. Napoleon ging
verder, wandelde langs de wachtvuren, luisterde naar
het geluid, dat steeds duidelijker werd, en toen hij
voorbij een reusachtigen grenadier kwam, die voor de
keizerlijke tent op post stond, onbeweeglijk en recht
als een pawl, bleef hij voor den schildwacht staan.
„Hoeveel dienstj aren f" vroeg hij hem met die hartelijk gemeende, militaire kortheid, welken Loon hij
gaarne aansloeg tegen de soldaten.
De soldaat antwoordde.
„Ha, een der ouden! En de rijst ? ... Heeft men rijst
uitgedeeld in het regiment f"
, Ja, Sire."
Napoleon knikte met het hoofd en ging verder.
Om half . zes reed hij naar het dorp Schewardino.
Het begon te dagen, de hemel werd hoe langer hoe
helderder, een enkele wolk werd in het oosten ziehtbaar,
overigens was de lucht rein. De verlaten wachtvuren
glommen nog slechts flauw in het bleeke morgenlicht; rechts klonk een kanonschot, dof en plechtig
te midden der algemeene stilte. Een tweede en een
derde deden de lucht trillen, ergens aan den rechtervleugel, maar zeer dicht bij. Nog was hun geluid niet
weggestorven, of andere schoten volgden en vermengden hun doffe tonen met de echo's der eerste. Napoleon
bereikte met zijn gevoig Schewardino en steeg van zijn
paard; het gevecht was begonnen.
XII.
Toen Peter weer in Gorky terug was, beval hij zijn
bediende,' de paarden klaar te houden en hem 's morgens heel vroeg te wekken. Daarop sliep hij onmiddellijk in, in den hoek, Bien Boris hem welwillend had
afgestaan. B, j zijn ontwaken was de hut ledig, de kleine
vensterruiten rinkelden en zijn knecht schudde hem.,
om hem wakker te krijgen.
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,,Excellentie, Excellentie !" riep hij al geruimen tijd.
„Ja ... Wat is er .I ... Is het begonnen "
,,Luister eens naar dat kanonvuur," zeide de knecht,
die vroeger ook soldaat was geweest. „Allen zijn al
lang weg, Zijne Hoogheid zelfs ook."
Peter kleedde zich haastig en snelde toen onmiddellijk naar buiten.
Het was een frissehe, mooie, vroolijke morgen, de
dauw schitterde op de bladeren en het gras; de zon
scheurde het wolkfloers vaneen en wierp over het lage
dak en door de dampen, die er boven hingen, een bundel stralen, die het stof van den weg, de muren der huizen, de planken schuttingen en Peters paarden, die
voor den ingang der izba gezadeld stonden, vroolijk
verliehtten. De geschutstrijd werd steeds duidelliker
verneembaar. Een adjudant kwam in galop voorbij.
,,Haast u, graaf, het is tij d ! " riep hij Peter in het
voorbijgaan toe.
Peter ging de straat door tot aan den voet van
den heuvel, van welks top hij gisteren het slagveld
overzien had, hij liet zijn paard nabrengen. Op de hoogte
stonden tal van militairen; de officieren van den
staf spraken in het Fransch met elkander en een weinig
van de anderen verwijderd zag men er het grijze hoofd
van Koetoezow, die een witten schako met een rooden
band droeg; zijn dikke nek verdween bijna tussehen
zijn sehouders. Hij keek door een verrekijker naar
den straatweg. Bij het bestijgen van den heuvel werd
Peter getroffen door het schouwspel, dat zich aan
zijn blikken voordeed. Het was hetzelfde panorama
van den vorigen dag, maar nu verlevendigd door de
groote massa troepen in kruitdamp gehuld en verlicht
door de schuine stralen der zon, die links van Peter
opsteeg en de refine morgenlucht tintte met een rozigen weerschijn en hier en daar lange, zwarte sehaduwen wierp. De uitgestrekte bosschen, die den horizon
begrensden, schenen nit een schitterenden, groenachtig
gelen steen to zijn gehouwen, en achter hun kruinen, die
als een groote, donkere, door een grillige lijn begrensde
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piek tegen den hemel afstaken, strekte zich in de verte
de groote Smolenskosehe weg nit, die thans dielit met
troepen was bezet. Dc hellingen van den heuvel en de
blonde korenvelden daarnaast baadden in liclit, maar
overal, voor, reelits en links, zag men niets dan soldaten.
Het was een schouwspel vol leven, afwisseling en
grootsehe tooneelen; maar Peters aandacht werd
bovenal getroffen door het slagveld zeif, het geziclit op
Borodino en het dal der Kolotseha, dat zich aan
weerskanten der rivier uitstrekte.
Boven het dal, in Borodino zeif, daar waar de WoIna
zich met de Kolotseha vereenigt, hing een lichte, vochtige nevel, die, terwiji hij door de zonnestralen allengs
werd opgelost, het landsehap in een doorsehijnend
waas hulde en er een eigenaardige, bekoorlijke tint
aan gaf. De stralen van het morgenlicht boorden tintelend door dezen nevel, waarin de kruitdamp in dichte
vlokken zweefde; zij streken met flitsen en weersehij
nen over het water, weerkaatsten in den dauw en in
de bajonetten en verliehtten spelend Borodino zeif.
Door dit lichte, fijne waas heen bemerkte men de
witte kerk en de daken van de hutten van het dorp en
overal dieht opeengepakte soldaten, groene kruitwagens en kanonnen. Uit het dal, van de heuvels
en halver hoogte der hellingen, uit de bosschen on van
de akkers kionken kanonsehoten, nu eens afzonderlijk,
dan vele tegelijk, waarna groote rookwolken, die allerlei grillige vormen aannamen, zich met elkander vereenigden en zich eindelijk in den dampkring oplosten.
Vreemd! juist deze rook en dat gebulder verleenden
aan dit schouwspel zijn grootste bekoring. Peter brandde
van verlangen daar te zijn, waar hij die rookpluimen
zag opstijgen, daar, waar die sehitterende bajonetten
zich bewogen, daar, waar de handeling plaats had en
van waar dit onophoudelijk gebulder kwam. Hij keerde
zich om en keek naar Koetoezow en diens gevoig, om
hun indruk met den zijnen te vergelijken; het seheen
hem toe, dat hij op al die gezichten sporen zag van
die latente kraeht, die hij den vorigen dag reeds bij de
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meesten had opgemerkt, maar die hij eerst begrepen
had na zijn onderhoud met pries Andreas.
„Ga, mijn vriend; ga, God zij met u !" zeide Koetoezow tot een generaal naast hem.
De generaal, die dit bevel had gekregen, ging Peter
voorbij en daalde den heuvel af.
,,Naar de brug," antwoordde hij op een vraag van
een der officieren.
„Dat zal ik ook doers," zeide Peter, en hij volgde
den officier. De generaal besteeg het paard, dat een
kozak bij den teugel had, terwijl Peter naar zijn bediende ging en hem vroeg, Welk van zijn twee rijpaarden het makste was waarop hij dat met behuip van
den knecht besteeg. Hij vatte het dier bij de manen
en de teugels vast, boog zich voorover en drukte zijn
hielen in de zij den van het paard. I3ij voelde eensklaps,
dat hij zijn bril verloor, maar hij kon hem niet grijpen,
daar hij de teugels en de manen niet durfde loslaten.
Zoo volgde hij den generaal tot groot vermaak van de
officieren, die hem, zoo ver als zij konden, nakeken.
XIII.
De generaal draafde den heuvel af en sloeg bij den
voet plotseling links af, terwijl Peter, die hem uit
het oog verloren had, tusschen de gelederen van een detaehement infanterie terechtkwam. Vruchteloos trachtte
hij er vandaan te komen; de soldaten, die hem van
alle kanten omringden, wierpen ontevreden en vragende
blikken op den dikken man met den witten hoed,
die hen zonder noodzaak in zulk een ernstig, gewichtig
oogenblik in hun bewegingen belemmerde.
,,Wat duivel beteekent dat, om midden door het
bataillon te rij den V' zeide een hunner.
Een ander gaf het paard een slag met de koif van
zijn geweer, zoodat Peter, die zich aan den zadelknop
vastklemde en slechts met groote moeite zijn dier
in bedwang hield, woest vooruitschoot en eindelijk
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op een vrije plek kwan. Voor hem was een brug, waar
andere soldaten stonden, die hun geweren afvuurden.
Zonder het zelf te weten, had hij de brug over de Kolotscha tusschen Gorky en Borodino bereikt, waarop de
Franschen, na bezetting van het laatstgenoemde
dorp, een aanval waagden. Aan beide kanten der brug
en op de met hooi bedekte weide, die hij, den vorigen
dag uit de verte had gezien, waren soldaten druk in
de weer, maar ondanks het onophoudelijke geweervuur,
daeht Peter volstrekt niet, dat hij zich midden op het
slagveld beyond. Hij hoorde niet de geweerkogels, die
hem langs de ooren floten, noch de projectielen, die
over zijn hoofd vlogen, hij vermoedde zelfs niet, dat
de- v^^ and aan de overzij de der rivier was en het duurde
lang, eer hij besefte, dat het dooden en gewonden
waren, die in zijn onmiddellijke nabijheid neervielen.
,,Wat doet die kerel daar toch voor de linie ?"
riep een stem.
,,Links, links aanhouden," werd hem toegeschreeuwd.
Peter week naar rechts uit en stiet zoodoende onverwachts op een adjudant van generaal Rajewsky; de
adjudant keek hem woedend aan en was op het punt
hem eenige toornige woorden toe te voegen, Coen hij
hem herkende en groette.
„Hoe komt gij - hier 2" vroeg hij hem onder het
wegrij den.
Peter begon te beseffen, dat hij niet op zijn plaats
was en uit vrees anderen te hinderen, reed hij den adjudant achterna.
„Is het hier 2 Kan irk mij bij u aansluiten ?" vroeg hij.
,,Aanstonds," antwoordde de adjudant, die de vlakte
op reed naar een dikken kolonel, wien hij een bevel
moest overbrengen.
Daarna kwam hij bij Peter terug en zeide: ,,Vertel
mij toch eens, graaf, hoe gij hier komt! Zeker als toeschouwer 2"
„Ja, ja" zeide Peter, onderwijl de adjudant zijn paard
deed wenden, om zich weer te verwijderen.
,,Hier gaat het, Goddank, nog zoo warm niet toe,
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maar op de linkerflank bij Bagration is het verschrikkelijk !"
„Werkelijk ? " vroeg . Peter. ,Waar is dat "
„Volg mij naar den heuvel. Van daar uit kan men
het heel goed zien en daar is het nog dragelijk .. .
Gaat ge mee 2
„Ik volg u," antwoordde Peter, terwijl hij naar zijn
bediende omkeek en niets dan gekwetsten zag, die
zich met moeite voortsleepten of op brancards werden
weggedragen; een arme jonge soldaat lag met zijn schako
naast zich roerloos op de vlakte, terwijl het hooi om
hem heen zijn bedwelmenden geur verspreidde.
,,Waarom heeft men Bien daar niet weggehaald ?"
wilde Peter vragen, maar het ernstige gezicht van den
adjudant, die juist den blik had afgewend, deed hem
verstommen. Zijn bediende zag hij nergens en daarom
reed hij met den adjudant door het dal tot aan de batterij van Rajewsky. Daar begon zijn paard achter to
blijven en schudde hem hevig door elkaar.
„Men ziet wel, dat ge geen paardrijden gewoon zijt,"
zeide de, adjudant.
„O, dat is niets," antwoordde Peter; „het dier stapt
zees ongelijkmatig."
,,Verduiveld !" riep de adjudant uit, „het is aan den
rechterpoot boven de knie gewond. Het is zeker door
een geweerkogel getroffen! Ik wensch u geluk, graaf,
met uw vuurdoop !"
Zij reden het zesde korps voorbij en kwamen door
een dichten kruitdamp achter de artillerie, die vooruit
gebracht was en onafgebroken vuurde. Eindelijk bereikten zij een boschje, waar zij in de stille, .kalme herfstlucht een weinig tot zich zelven kwamen. De twee
ruiters stegen of en beklommen toen den heuvel.
„Is de generaal bier !" vroeg de adjudant.
,,Hij is ` juist vertrokken !" werd hem geantwoord.
De adjudant keek Peter aan, alsof hij niet recht wist,
wat hij met hem beginners zou.
,,Bekommer a niet om mij," zeide Peter, ,ik ga tot
den top van den heuvel."
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,,Ja, doe dat . . . Van daar uit kan men alles zien
en het is niet zoo gevaarlijk; ik kom later weer bij u."
Zij namen afseheid en eerst geruimen tijd later 'v-ernam Peter, dat zijn rnakker een arm had verloren. Dc
graaf bereikte weldra de batterij op de beroemde
schans, die bij de Russen onder den naam van ,,batterij van de schans", of ,,batterij van Rajewsky"
en bij de Fransehen, die haar als den sleutel der positie
besehouwden, als ,,de groote redoute," ,,de noodlottige
redoute" of ,,de redoute van het centrum" bekend stond.
Aan den voet dezer redoute werden tienduizenden
mansehappen doodgesehoten. Dc schans bestond nit
een heuvel, die aan drie kanten door graehten begrensd
was. Op den heuvel stonden tien kanonnen met de
monden door de sehietgaten, waaruit zonder ophouden
werd gesehoten; nit de andere stukken, die in hetzelfde
front stonden, werd ook onafgebroken gevuurd.
Daar aehter was de infanterie opgesteld. Peter besefte
voistrekt niet de belangrijkheid van deze schans, hij
meende zelfs, dat zij maar een onbeduidend punt
der positie was. Hij ging op den wal der batterij zitten
en keek met een laehje van voldoening in het rond;
flu en dan stond hij op, om beter te zien wat er gebeurde,
waarbij hij zooveel mogelijk zorg droeg de soidaten,
die de kanonnen iaadden en riehtten, niet te hinderen,
en hun, die kardoezen aanbraehten, nit den weg te
biijven. In tegenstelling met het gevoel van onbehaag
iijkheid, dat de soldaten der infanterie ondervonden,
waren de artilleristen op dat besehutte, door graehten
van het overige slagveld geseheiden piekje grond opgeruimd en wel te moede; het was aisof een band van
broedersehap hen verbond. Dc aanwezigheici van den
peking, in den persoon van Peter, stemde hen eehter
onaangenaam. Zij keken hem van ter zijde aan en
sehenen min of meer versehrikt bij zijn aanblik; een
offieier der artillerie, een groote, forsehe man, naderde
hem en keek hem nieuwsgierig aan, terwiji een piep
jong iuitenantje, bijna een knaap nog, met frissehe,
voile wangen, die met het bevel over twee stukken
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belast was, zich tot hem wendde en op strengen Loon
zeide: ,Ga, als het u belieft, weg, mijnheer, daar kunt
gij niet blijven."
De artilleristen bleven ontevreden het hoofd schudden, maar toen zij eindelijk overtuigd waren, dat die
heer met zijn witten hoed hen volstrekt niet hinderde,
dat hij rustig bleef zitten kijken of op de schans rondwandelde en zich even kalm aan het vuur blootstelde,
als wandelde hij op den - boulevard, dat hij hun beleefd
nit den weg ging met een goedig glimlachje, maakte
hun ontevredenheid plaats voor een vriendelijke, schertsende sympathie, zooals de soldaten ook aan den dag
leggen voor honden, kippen en andere dieren, die zij
meestal bij zich hebben. Zij raakten met zijn tegenwoordigheid verzoend en noemden hem schertsend onder
elkander ,onzen mijnheer."
Twee passen van Peter sloeg een kanonskogel in,
en terwiji hij de aarde, die was opgeworpen en ook
zijn kleederen bedekte, afschudde, keek hij lachend om.
„Zit gib dan werkellik niet bang, mijnheer vroeg
een breed geschouderd soldaat met een rood gezicht
aan Peter, waarbij hij zijn blanke tanden liet zien.
„Zijt gij dan misschien bang f" was Peters wederantwoord.
,,Nu, maar hij zal u niet ontzien," zeide de soldaat.
„Als hij u ter aarde werpt, laat hij^ uw ingewanden
in de lucht vliegen ... Hoe is het mogelijk, dat gij niet
bang zijt !" voegde hij er lachend bij.
Er kwamen nog een paar soldaten bij Peter staan,
die hem opgeruimd en vriendelijk aankeken en verwonderd en aangenaam verrast schenen, toen zij hem evenals iedereen hoorden spreken.
„Het is nu eenmaal ons vak, mijnheer ! ... Maar
bij u is het heel wat anders, en het is wel vreemd, dat
,,Bij de stukken !" riep de jonge luitenant, die blijkbaar voor de eerste of tweede maal zijn taak vervulde,
zoo overdreven -nauwgezet kwam hij zijn verpli.eb.tingen
jegens den kommandant en de soldaten na.
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Het onafgebroken kanongebulder en het geweervuur nam over het geheele slagveld in hevigheid toe,
vooral links, waar de versterkingen van Bagration
waren; maar de kruitdamp belette Peter, wiens aandacht toch ook reeds werd getrokken door hetgeen
er in zijn onmiddellijke nabijheid voorviel, zich rekenschap to geven van den strijd. Zijn eerste indruk van
blijde voldoening had voor een geheel andere gewaarwording plaats gemaakt, die door den aanblik van
den op de weide liggenden jongen dooden soldaat
was opgewekt. Het was nog pas tien uur, en reeds
waren er een twintigtal manschappen van de batterij
weggedragen en twee stukken gedemonteerd. Do
projectielen kwamen in veel grooter aantal en de geweerkogels vlogen de manschappen fluitend en gonzend
om de ooren. De artilleristen schenen ze niet eens to
bemerken, men hoorde niets dan vroolijke scherts.
„Dat is eon mooie !" riep een soldaat, terwijl hij
een granaat nakeek, die als een pijl de lucht doorkliefde.
„Hier moet go niet wezen, daar bij de infanterie !"
,,Bij de infanterie !" herhaalde een ander, lachend
bij den aanblik van een projectiel, dat midden tusschen
de soldaten insloeg.
,,Zeg eens, is dat een kennis !" riep een derde tot een
hoer, die zich voor een kanonskogel bukte.
Eenige soldaten stonden in een groepje bij elkander
op den wal, om eens to kijken, wat er in de verte gebeurde.
„Zie, de voorposten zijn ingetrokken, zij verzamelen !"
zeide de een.
,,Pas maar op je eigen zaken," riep een oude onderof cier hem toe; ,als zij ingetrokken zijn, dan is dat alleen,
omdat zij ergens moeten vechten." En hij pakte een
der soldaten bij den schouder en gaf hem een stomp
met de knie, waarover de anderen in lachen uitbarstten.
,,Nommer 5 vooruit !" werd er van een anderen
leant geroepen.
,,Allen tegelijk, maar netjes, boor !" antwoordden
de soldaten, die het kanon richtten, vroolijk.
.
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,,Kijk, daar is er een, die bijna den hoed van onzen
Inijnheer had meegenomen, ' ' zeide een grappenmaker
tot Peter. ,,O, die drommelsehe kogel," riep hij nit,
toen de kogel een wiel van een wagen en het been van
een soldaat trof.
,,Zeg eens, gij vossen," riep een stem den boeren
toe, die bukkend en kruipend nader kwamen, om de
gekwetsten weg te voeren; ,,die hutspot zal u wel
niet smaken, he "
,,Kijk die raven eens !" zeide een ander tot een groep
landweermannen, die vol schrik waren blijven staan,
toen zij den soldaat bemerkten, die zijn been verloren had.
Peter merkte op, dat zoo vaak er een granaat insloeg
of er een man gedood of gewond werd, de algemeene
opgewondenheid toenam. Evenals nit een onweerswolk
de bliksemstralen elkander des te sneller opvolgen,
naarmate de bui nader komt en hot onweder in hevig
heid toeneemt, helderden ook de gezichten dier soldaten hoe langer hoe meer op, alsof zij de tegen hen
ontketende machten uitdaagden. Peter voelde, dat
ook in hem die zedelijke kracht ontwaakte.
Om tien uur zag men de soldaten, die voor de batter"
in het kreupelhout en op den oever van het riviertje
de Kamenka geposteerd waren, terugwijken en hun
gewonden op do geweren buiten het gevecht dragen.
Op dit oogenblik verseheen een generaal op den heuvel,
hij wisselde enkele woorden met een kolonel, keek Peter
verbolgen aan, beval de tot bedekking van de batterij
opgestelde infanterie plat op den buik te gaan liggen,
mu minder gevaar te loopen en reed toen weer weg.
Terstond daarna vernam men in de gelederen der infanterie tromgeroffel en zag men, hoe het voetvolk
voorwaarts rukte. Peters aandacht werd getrokken
door een jong officier, die er doodsbleek uitzag en met
den degen naar beneden, schuw om zich heen ziende,
achterwaarts liep; de infanterie werd weidra door den
kruitdamp aan ieders oog onttrokken en men hoorde
niets meer dan lang aangehouden kreten en het ge
-
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knetter van een hevig geweervuur. Eenige minuteii
later werden tal van gewonden op brancards uit het geveclit gedragen. De projectielen sloegen dicht als hagel
bij de batterij in en eenige mannen vielen neer. Dc
soldaten, die de stukken bedienden, toonden hoe Ianger hoe meer ijver, niemand gal meer acht op Peter,
een paar rnaal riep men hem toe, dat hij in den weg
stond; en de oude officier ging met groote sehreden en
gefronst voorhoofd tusschen de stukken op en neer. Dc
kleine luitenant, wiens wangen gloeiden, gaf nog ijveriger
en nauwgezetter zijn bevelen, de artilleristen brachten
de ladingen aan, richtten de stukken en laadden met een
steeds grooter opgewondenheid. Zij liepen niet, maar
sprongen, als werden zij door onzichtbare draden be--,
wogen. Dc onweerswolk dreigde van nabij. Op alle gezichten gloeide het vuur, waarvan Peter de uitwerking
gadesloeg. Hij stond naast den ouden officier. Daar
trad ijlings het jonge officiertje, met de hand aan de
muts tengroet, op zijn chef toe.
,,Tk heb de eer u te verwittigen, dat er nog maar
lading is voor acht schoten. Moeten we verder vurenl"
,,Kartetsen !" riep de oude officier, zonder een rechtstreeksch antwoord op de hem gedane vraag te geven,
terwiji hij over de versehansing keek. Daar slaakte
de kleine luitenant een kreet, hij draaide om en viel
neer als een aangeschoten vogel.
Het werd Peter wonderlijk te moede, alles draaide
hem voor de oogen. Ecu hagelbui van kanonskogels
sloeg in de borstwering, in de soldaten en de kanonnen.
Peter, die er tot nog toe geen acht op geslagen had,
boorde flu geen enkel ander geluid. Rechts van de batterij zag hij soldaten rennen, die luid hoera riepen, maar
het kwam hem voor, dat zij terugtrokken in plaats van
vooruit te stormen. Een kanonskogel sloeg in den wal
in, waar Peter stond en wierp de aarde hoog op, terwijl
op hetzelfde oogenblik eenige geweerkogels over den
wal vlogen. Bij dit gezicht liepen de landweermannen
snel terug.
,,Kartetsen !" herhaalde de oude kommandant.

Een onderofficier trad haastig naar hem toe en
fluisterde met een verschrikt gezicht, dat alle ammunitie verbruikt was. Het leek alsof een bottelier zijn
peer kwam waarschuwen, dat de wijn op was.
,,Die roovers ! Wat nu te doen ?" riep de - officier
uit, terwijl hij zijn vuurrood bezweet gezicht Peter
toekeerde en hem met oogen aankeek, die koortsachtig schitterden.
,,Loop vlug naar de reserve en breng ammunitie
mode !" voegde hij er toornig bij tot een der soldaten.
„Ik zal gaan," zeide Peter.
De officier ging, zonder hem antwoord te geven,
een paar sehreden op zijde.
,,Niet schieten ... wachten !" beval hij.
De soldaat, die . bevel had ontvangen, ammunitie
te halen, liep Peter tegen het lijf.
„Zeg eens, mijnheer, gij behoort hier niet," zeide
hij en rende verder.
Peter snelde hem achterna, maar hij ve'rmeed de plek,
waar de jonge officier lag. Een, twee, drie kanonskogels vlogen ,over zijn hoofd en sloegen naast hem in.
,,Waar Moot ik eigenlijk heen f" vroeg hij zich af,
toen hij reeds bij de ammunitiewagens was.
Hij bleef besluiteloos staan, hij wist niet, waar hij
heen zou gaan. Op dit oogenblik werd hij door een verschrikkelijken schok achterover geworpen, een ontzettende vlam verblindde hem eensklaps en hij werd
geheel en al verdoofd door een schel gefluit, gevobgd
door een ontploffing en een donderend geraas. Toen
hij weer tot zich zelven kwam, lag hij op den grond
met de armen recht uitgestrekt. De ammunitiewagen
was verdwenen, op het verschroeide gras lagen hier
en daar groene, half verkoolde planken en verscheurde
kleedingstukken; een paard schudde de overblijfselen
van een gebroken lamoen van zich af en draafde toen
verder, terwijl een ander, doodelijk gewond, smartelijk
kreunde.
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XIV.
Schier van alle bezinning beroofd, sprong Peter op
en snelde naar de batterij terug, de eenige plek, waar
hij een schuilplaats kon vinden tegen al die verschrik.kingen. Toen hij er aankwaln, bemerkte hij tot zijn verwondering, dat het schieten was opgehouden, en de
batterij bezet was door een groote menigte personen,
die hij niet herkende. De kolonel lag op den wal, alsof
hij over de borstwering keek en een soldaat, die worstelde om los te komen nit de handen van zijn aanvallers, riep om hulp. Peter had nog geen tij d gehad om
te begrijpen, dat de kolonel dood en de soldaat gevangen
genomen was, toen een ander onder zijn oogen door
eon bajonetsteek in den rug werd gedood. Nauwelijks
was hij binneri de verschansing, of een man in een
blauwe uniform met een mager, bruin gezicht, Wien
het zweet van het voorhoofd liep, kwam met de bloote
sabel op hem af en wierp zich gillend ei. schreeuwend
op hen. Peter weerde werktuigelijk den slag af en
greep zijn aanvaller bij den sehouder en de keel. Het
was een Fransche officier; hij liet zijn sabel vallen
en greep Peter op zijn beurt bij den kraag, beide mannen
keken elkander eenige seconden aan en op ieders gezicht
lag een uitdrukking van verwondering over hetgeen
zij gedaan Madden.
„Ben ik zijn gevangene, of is hij de mij ne ?" dacht
ieder van de twee.
De officier helde tot het eerste vermoeden over, want
Peters krachtige hand knelde zijn keel hoe langer hoe
weer toe. De Franschman scheen. te willen spreken,
toen een kanonskogel fluitend over hun hoofden vloog;
Peter dacht, dat het hoofd van zijn tegenstander door
het schot was meegenomen, zoo snel bukte hij zich.
Peter volgde zijn voorbeeld en liet op hetzelfde oogenblik zijn vijand los. De Franschman,- die er niet bijster
op gesteld scheen te wezen, wie van de twee de gevangene
van den ander was, liep naar, de batterij, terwijl Peter
den heuvel afging, - ieder oogenblik struikelend over
Oorlog en Y retie. 4 druk. Ill.
5
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dooden en gekwetsten; in zijn angst meende hij, dat zij
zich aan de banden van zijn rok vastklemden. Hij was
nog niet geheel beneden, toen dicht opeengepakte
massa's Russen hem zoo snel tegemoet en voorbij ijiden,
dat hij meende, dat zij vluehtten. Schreeuwend en
nu en dan struikelend, stormden zij op de batterij los.
Dat was de aanval, waarvan Jermolow zich de eer
toesehreef; hij verzekerde aan iedereen, die het hooren
wilde, dat deze manoeuvre sleehts mogelijk was ge
maakt door zijn dapperheid en geluk; hij had, zeide
hij, op de batterij de Sint-Georgekruisen, die hij bij zich
had, bij handen vol op den walgeslingerd. De Fransehen,
die zich meester hadden gemaakt van de batterij,
werden op hun beurt er nit verdreven en zoo hard
nekkig door de Russen vervolgd, dat het moeilijk was,
de laatstgenoemden tot staan te brengen. De gevangenen,
onder wie zich ook een Fransch generaal beyond,
then de IRussische officieren omringden, werden buiten
de batterij gebracht. Een menigte gekwetsten, zoowel
Fransehen als Russen, sleepten zich met door smart
verwrongen gezichten moeilijk voort, of werden op
brancards vervoerd. Peter trad de verschansing weer
binnen, maar in plaats van hen, die hij er een oogen
bilk te voren gezien had, vond hij er slechts een hoop
dooden, van welke hij enkelen kende. ITij zag er ook
den jongen officier, die nog altijd in dezelfde houding
op den rand der borstwering in een vreeselijken bloedplas lag; de soldaat met het roode, opgezette gezieht
bewoog zich nog, maar niemand dacht er aan hem weg
te brengen. Peter vluehtte weer den heuvel af. ,,Nu
zullen ze wel ophouden," dacht hij, ,,want ze moeten
wel afschuwelijk vinden, wat zij gedaan hebben." En
hij volgde werktuigelijk de brancards, die zich in een
lange nj van het slagveld verwijderden. Dc zon, aehter
een dichten sluier van kruitdamp verborgen, stond nog
hoog boven den horizon. Daar ginds, links en vooral
in de buurt van Semenowsky bewoog zich een dichte,
verwarde massa, terwijl het geknetter van het ge weervuur en het gebulder der kanonuen, verre van te ver-
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minderen, nog steeds in hevigheid toenam; het geheel
gaf den indruk van een menseh, die in zijn uiterste
wanhoop alle kraehten inspant, om zijn laatsten kreet
te slaken.

xv.
Het hoofdtreffen had plaats op een ruimte van twee
wersten tussehen Borodino en de versehansingen
van Bagration. verder deed nog de cavalerie van Oewarow tegen den middag een aanval achter Oetitza,
terwiji aan de andere zijde Poniatowsky met Toetsch
kow slaags raakte; maar deze beide voorvallen waren
van weinig belang. Op de vlakte bij het bosch tussehen
Borodino en de flèches van Bation had de eigenlijke
slag plaats op de eenvoudigste en meest kunstelooze
wijze, als men zich kan voorstellen. Het sein tot den
aanval werd van beide kanten gegeven door het kanonvuur uit meer dan honderd stukken. Terwiji de kruitdamp zich als een dichte wolk over het veld uitbreidde,
rukten de beide Fransche divisies van Desaix en Compans naar de flèches op, terwiji het detachement
van den onderkoning naar Borodino trok. Dc afstand
van die flèches tot de redoute van Schewardino, waar
Napoleon zich ophield, bedroeg een werst, maar de
werken van Schewardino waren wel twee wersten
van Borodino verwijderd. Napoleon kon dus onmogelijk
nagaan, wat er op dit punt gebeurde, want het geheele
terrein was door een dichten rook bedekt. Dc soldaten
van de divisie Desaix kon hij slechts volgen, totdat
zij in het ravijn afdaalden: zoodra zij uit zijn gezicht
waren vèrdwenen, werd de rook zoo dicht en zwaar,
dat ook de helling aan de andere zijde van het ravijn
niet meer zichtbaar was. Flier en daar kon men wel
enkele zwarte vlekken en eenige bajonetten zien, maar
van de redoute van Schewardino was het onmogelijk
te bepalen, of de Russen en Franschen stil stonden
of in actie waren. De schuine, felle zonnestralen beschenen het gelaat van Napoleon, die de hand voor
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de oogen hield, om de versehansingen beter te kunnen
zien. Midden tussehen het geweervuur hoorde men nu
en dan kreten en geroep, maar de steeds toenemende
kruitdamp belette hem jets to onderseheiden. IE[ij verliet de versehansing en begon heen en weer te loopen;
bleef nu en dan staan, orn naar het geknal van het
geweervuur te luisteren en een blik op het slagveld te
werpen; maar het was onmogelijk te begrijperi, wat er
voorviel; hij kon het zoo min zien van de plaats, waar
hij nu stond, als van de hoogte, waar zijn generaals
waren gebleven, zelfs niet van de versehansingen zelven,
die beurtelings door de Fransehen en de Russen genomen en hernomen werden. Gedurende verseheiden urert
k men te midden van een onalgebroken gebemerte
weervuur op dezelide plaatsen nu eens Russen, dan
Fransehen, soms infanterie, dan cavalerie; zij kwamen,
vielen, vuurden, wankelden, en niet wetende wat te
doen, sehreeuwden ze, viuehtten ze en keerden ze op
hun schreden terug. De door Napoleon uitgezonden
adjudanten en de ordonnanee-officieren zijner maarsehalken kwamen gedurig versiag geven van den strijd;
die rapporten konden niet anders dan leugenaehtig
zijn, het was in het vuur van den strijd immers onmogelijk, juist te weten wat er voorviel; de meeste
adjudanten hepaalden zich er ook sleehts toe te vertellen, wat zij van anderen hoorden, zonder zich naar
het tooneel van den strijd te begeven, en bovendien
was alles reeds van aanzien veranderd in de weinige
oogenblikken, die zij noodig hadden on 1 hun beriehten
over te brengen. Bijgevolg moesten hun tijdingen wel
onjuist zijn. Zoo kwam bij voorbeeld een adjudant
van den onderkoning de inneming van Borodino en
de yermeestering van de brug over de Kolotseba
Iberiehten en aan Napoleon vragen, of de troepen al dan
niet de rivier moesten overtrekken. Napoleon beval, dat
zij zich op den anderen oever moesten opstellen en
waehten, maar lang voor hij dit bevel gaf, op hetzelfde
oogenblik dat de adjudant Borodino verliet, was de
brug weer door de Russen genomen en verbrand; d at
-
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viel voor in hetzelfde treffen bij hèt begin van den slag,
waarin ook Peter betrokken werd als toesehouwer.
Een ander adjudant kwam met een doodsbleek gezieht melden, dat de aanval op de versehansingen teruggeslagen, dat Compans gewond en Davout gedood
was, terwiji werkelijk deze v€rsterkingen hernomen
waren door versehe troepen en Davout sleehts gekwetst
was. Ten gevolge van die rapporten, die uit kraeht der
omstandigheden zelven valseh moesten zijn, maakte
Napoleon disposities, die, als zij al niet genomen waren
door anderen op een meer gelegen oogenblik, onuitvoerbaar zouden geweest zijn. De maarsehalken en de generaals, die diehter bij het slagveld waren dan hij en zich
sleehts nu en dan aan het vuur blootstelden, namen hun
maatregelen, zonder er Napoleon in te kennen, riehtten
het vuur en lieten de cavalerie her voortrukken en de
infanterie elders toesnellen. Maar ook hun bevelen
werden meestal slechts ten deele, verkeerd of in 't
geheel niet uitgevoerd. De soldaten, die bevel kregen
op te rukken, keerden hun hielen, zoodra zij in het
vuur kwarnen; zij, die pal moesten staan, vluchtten of
stormden vooruit, wanneer zij plotseling den vijand
voor zich zagen, en de cavalerie zette zonder kommando
de op de vlucht slaande IRussen na. Zoo reden twee
regimenten cavalerie door het ravijn van Semenowsky
en den heuvel op, maakten plotseling keert en kwamen
in vollen ren terug, terwijl de infanterie evenzoo deed
en zich ook liet meesleepen. Zoo werden dus alle maatregelen, die het belang van het oogenblik meebraht,
door de aanvoerende chefs genomen, zonder dat zij
wachtten op de bevelen van Ney, Davout of Murat en
nog minder op die van Napoleon. Om de verantwoordelijkheid, die zij daardoor op zich laadden, bekommerden zij zich volstrekt niet, daar in het heetst van den
strijd de mensch geen andere gedaclite heeft dan
eigen leven te redden, en hij vooruitstormt, vlucht en
handelt uitsluitend onder den invioed van zijn overprikkelden toestand. Hieruit volgt, dat al die bewegingen, die door het toeval worden teweeggebracht, de
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posities der troepen niet gemakkelijker maakten of
veranderden. Hun samentreffen en hun aanvallen
deden sleehts weinig kwaad; het waren de kanons
kogels en het geweervuur, die dood en verderi brachten
in de gelederen. Zoodra de mansehappen buiten het
bereik der projectielen waren, werden zij door hun
aanvoerders weer verzameld, zij moesten zich weer
richten en onder den invloed dierzelfde discipline wer
den zij teruggedreven binnen den kring van ijzer en
vuur, totdat zij er opriieuw hun koelbloedigheid verloren en vluchtten, zonder te weten waarheen, de eon
den ander meesleepende.

xv'.
De Fransehe generaals Davout, Ney en Murat hadden reeds meer dan eens geweldige massa's goed godisciplineerde troepen in het vuur gebracht, maar
in plaats dat, zooals bij vorige voidsiagen altijd was
gebeurd, de vijand op do vlucht sloeg, kwamen die
gedisciplineorde troepen in opgeloste, ordelooze hoopen
verschrikt terug; wel werden zij dan weer opnieuw,
geformeerd, maar do rijen waren op schrikbarende
wijzo gedund. Tegen den middag zond Murat zijn
adjudant naar Napoleon, om versterkingen aan to
vragen. Napoleon zat aan den voet van den heuvel
en dronk punch. Toen de adjudant hem verzokerde,
dat zij de Russen zouden vordrijven, indien Zijne
Majesteit versterking wilde zenden, riep Napoleon
verwonderd en met eon strengen blik uit: ,,Versterkingen " Hot was alsof hij den zin van de vraag niet
bogreep. Hij kook den jongen, knappen officier met lang
krullig haar verwonderd aan en herhaalde bij zich zelyen: ,,Versterkingon
Wat vorderen zij toch van
me, ze hebben immers de heift van hot legor om over
to beschikken tegen de Itussische linkerfiank, die niet
eons versterkt is! Zeg aan den koning van Napels,
dat hot nog goon middag is en dat ik nog niet duidelijk
genoeg op hot schaakbord kan zion. Ga heen !"

a...

De jonge, knappe adjudant zuchtte diep en verwijderde zich met de hand aan zijn schako. Napoleon
stond op; hij riep Caulaincourt en Berthier, om met
hen te praten over dingen, die niets met den strijd te
maken hadden. Midden onder het gesprek werd B erthiers
aandaeht getrokken door een generaal, die, door zijn
staf vergezeld, op zijn met sehuim bedekt paard den
heuvel opreed: het was Belliard. Iiij steeg af en snelde
op den keizer toe; hij beweerde stoutmoedig en op
luiden toon, dat de versterkingen noodzakelijk waren.
Napoleon haalde de sehouders op en bleef zwijgend
op en neer gaan, terwiji Belliard levendig zijn eisch
toelichtte aan de generaals, die hem omringden.
,,Gij zijt te opgewonden, Belliard," zeide Napoleon!
,,in de hitte van den strijd vergist men zich lieht. Ga
heen, onderzoek het nog eens en kom dan terug !"
Belliard was nauwelijks weggereden, of een nieuwe
bode kwam van het slagveld.
,,Nu, wat is er V' vroeg Napoleon op den toon van
iemand, die ontstemd is, omdat hij onvoorziene hinderpalen op zijn weg ontmoet.
,,Sire, de prins.. ." begon de adjudant.
,Vraagt versterkingen, niet waar ?" riep Napoleon
ongeduldig nit.
De adjudant boog toestemmend het hoofd. Napoleon
keerde zich om, deed een paar schreden vooruit, kwam
op dezelfde plaats terug, waar hij eerst stond en riep
Berthier.
,,We moeten hun de reserve geven, wat denkt gij er
van Wie zullen we zenden naar then ganzerik, waarvan
ik een adelaar had willen maken "
,,Laat ons de divisie van Olaparède zenden, Sire,"
antwoordde Berthier, die alle divisies, regimenten en
bataillons bij name kende.
De keizer knikte goedkeurend; de adjudant reed
in gestrekten draf naar de divisie van Claparéde en
eenige oogenblikken daarna stelde de jonge garde, die
aehter de batterij geposteerd was zieh in beweging.
Napoleon keek zwijgend toe.

„Neen,” zeide hij eensklaps; ,,ik kan er Claparède
niet heen zenden, laat Friant er heen gaan."
Iloewel er niet de minste reden was, om liever de
tweede dan de eerste divisie te zenden en dit terugkornen
op zijn eerst genomen besluit een belangrijke vertraging
in de uitvoering veroorzaakte, werd dit bevel toeh
nauwgezet opgevolgd. Napoleon speelde, zonder er
aan te denken, met zijn soldaten de rol van den dokter,
die door zijn middelen de natuur in haar werking belemmert, een rol, die hij altijd zoo streng in anderen
afkeurde. De divisie Friant was evenals de anderen
weidra in den kruitdamp nit het gezicht verdwenen,
terwiji van alle kanten adjudanten aankwamen, die
afgesproken schenen te hebben alien hetzelfde te vragen.
Allen zeiden, dat de Russen in hun posities stand hidden en een verschrikkelijk vuur onderhielden, dat
de Fransehe troepen vreeselijk dunde. Mijnheer de
Beausset, die nog niets gebruikt had, naderde Napo
leon en waagde het hem eerbiedig voor te stelien, te
ontbijten.
,,Mij dunkt, dat ik Uwe Majesteit nu wel geluk kan
wensehen met de overwinning."
Napoleon sehudde ontkennend het hoofd. De Beausset, denkende dat dit gebaar betrekking had op de
overwinning, merkte toen schetsend op, dat geen
enkele reden hem moest beletten te ontbijten, wanneer
het eenigszins mogelijk was.
,,Oeh, houd op. . ." zeide Napoleon plotseling en
wendde zich af.
Met een medelijdend en half verdrietig laehje ging
de Beausset naar de generaals.
Napoleon ondervond de onaangename gewaarwording van den speler, die, anders altijd gelukkig, het
geld bij handen vol waagt, alle kansen meent voorzien
te hebben en nu ten slotte gevoelt, dat hij op het punt
is te verliezen, juist door al te schrandere herekenirig
der zetten. De troepen en de generaals waren dezelfde
van vroeger; zijn maatregelen waren wel overwogen,
zijn proclamatie was kort en bondig; hij was zeker van
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zich zelven, van zijn ervaring en zijn genie, dat de
jaren nog hadden doen toenemen; de vijand, dien hij
bestreed, was dezelide als bij Austerlitz en Friedland, hij
had gerekend, zich met alle kracht op hem te werpen ...
en zie, dat plan mislukte als door toovermaeht ! Zijn
vroegere besehikkingen waren altijd met een gelnkkigen
nitsiag bekroond geworden; hij had evenals aitijd zijn
batterijen op een enkel punt samengetrokken, zijn
reserve en de cavalerie - mannen van ijzer en staal laten oprukken, om de vijandelijke linie als met een wig
te doortrekken en toch liet de zege op zich wachten!
Van alle kanten werden hem versterkingen gevraagd,
ieder oogenblik werd hem gemeld, dat er generaals
gesneuveld of gekwetst, dat de troepen in verwarring
geraakt waren en dat het onmogelijk was de Russen
nit hun stellingen te verdrijven. Vroeger was het geheel
anders geweest. Na twee of drie disposities, een paar
woorden in der haast genit, kwamen de adjudanten
en de maarschalken met een van voldoening stralend
gezicht hem met tal van gelukwensehen melden, dat
geheele korpsen krijgsgevangen waren gemaakt,
zij braehten hoopen vaandels en adelaars mee, die
op den vijand waren veroverd, kanonnen werden meegesleept, en Murat kwam hem verlof vragen, met de
cavalerie een charge op de bagagetreinen te doen!
Zoo was het bij Lodi, Marengo, Arcole, Jena, Austerlitz
en Wagram gegaan. Maar heden gebeurde er jets zon
derlings en vreemds, ofschoon wel de versehansingen
stormenderhand waren genomen; hij voelde als bij ingeving, dat er jets niet in den haak was, en hij begreep,
dat zijn militaire omgeving diezelfde gewaarwordingen
deelde. Allen zagen er neerslaehtig nit en vermeden
zooveel mogelijk elkander aan te kijken, en beter dan
iemand anders wist Napoleon, wat men moest denken
van een strijd, die reeds acht lange uren duurde, waarin
hij al zijn krachten had ontwikkeld en die nog niet
het uitzicht gaf op een zegepraal. iij wist, dat het een
mislukte slag was, dat het geringste toeval in dit oogenblik van niterste spanning hem en zijn leger ten verderve
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kon voeren ! Toen hij in gedachte dezen gansehen,
vreernden Russisehen veldtoeht naging, waarin ook
geen enkele slag gewonnen was en waarin gedurende
twee maanden tijds geen vaandel, geen kanon was veroverd en geen enkel korps krijgsgevangenen was gemaakt en hij daarbij de neerslaehtige gezichten van
zijn omgeving zag, dan drukte die hardnekkige tegenstand der Russen als een nachtmerrie op zijn ziel.
De Russen konden elk oogenblik zijn linkervleugel
aanvallen en zijn centrum overhoop werpen, een afge
dwaalde kanonskogel kon hem treffen! Dat alles was
zeer wel mogelijk. Vroeger had hij slechts aan een geluk
kigen afloop gedaeht, maar nu kwamen hem allerlei
ongelukkige mogelijkheden in den zin. Bij het vernemen,
dat de Russen de linkerflank aanvielen, stond Napoleon
als vernietigd.. Berthier trad op hem toe en stelde hem
voor het slagveld langs te rijden, om zich een juist
denkbeeld te vormen over den toestand.
,,Wat? Wat zegt ge? Ja, juist, laat een paard zadelen
.
Een oogenblik daarna reed hij naar het dorp Semenowsky.
Den geheelen weg zag men slechts paarden en menschen, badende in hun bloed, afzonderlijk of verseheidenen bij elkander; nooit hadden Napoleon en zijn
generaals zooveel dooden op zulk een kleine ruimte
gezien. Het doffe gedreun der kanonnen, dat nu reeds
meer dan tien uren achtereen onafgebroken duurde
en het oor vermoeide, gaf jets sombers en plechtigs
aan dit schouwspel. liii kwam bij de hoogte van Se
menowsky en ontdekte in de verte door den kruitdamp
heei geheele rijen uniformen, welker kleuren hem niet
bekend waren: het waren allen Russen. Zij waren in
dichte massa's opgesteld aehter het dorp en de batterij
en hun vuurmonden verspreidden dood en verderf
langs de geheele linie; het was geen veldslag meer,
maar een slachting, die zoo min voor de Russen als de
Franschen eenig voordeel opleverde. Napoleon hield
zijn paard in en verviel weer in het sombere gepeins,
....
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waaruit Berthiers voorstel hem gewekt had. Beletten
wat hij zag, was onmogelijk en toch was hij in ieders
oog de verantwoordelijke bewerker van dit of schuwelijke tooneel, en dit eerste mislukken deed hem al het
vreeselijke en het nuttelooze van dit moorden begrijpen. Een der generaals, die hem volgden, veroorloofde
zich hem voor te stellen de oude garde te doen oprukken.
Ney en Berthier wisselden een blik en glimlachten
minachtend bij het dwaze voorstel. Napoleon boog het
hoofd en bewaarde langen tijd het zwijgen.
,,Op achthonderd mijlen van Frankrijk zal ik mijn
oude garde niet laten vernietigen !" riep hij uit en
zijn paard wendende, reed hij naar Schewardino terug.
XVII.
Koetoezow zat met op de borst hangend hoofd en
geheel ineengedoken nog op de met een kleedje bedekte bank, waar Peter hem Bien morgen gezien had.
Hij nam zeif geen enkele dispositie, maar bepaalde
zich er toe goed of of te keuren, wat men hem kwam
voorstellen.
„Juist, zoo is het... ja, ja, doe dat !" zeide hij,
of wel: ,Ga er heen, vriendje !" of : ,Niet noodig,
laat ons wachten ! ... "
Hij luisterde naar de rapporten, die hem gedaan
werden, en gaf de noodige bevelen, zonder dat evenwel
de ontvangen berichten hem eenige belangstelling
schenen in te boezemen; hij gaf geen acht op de woorden
der sprekers, maar sloeg des to nauwlettender de uitdrukking op hun gezichten gade. Zijn lange ervaring
en de wij sheid, die het deel is van den ouderdom, hadden
hem geleerd, dat een man niet in staat is honderdduizenden te leiden, die met den dood worstelen. Hij
wilt, dat noch de disposities van den opperbevelhebber,
noch de plaats, waar de troepen staan, noch zelfs het
aantal der kanonnen en der gesneuvelden het lot
van den dag beslist, maar alleen die kracht, die zoo
moeilijk te omschrijven is, en die men den geest der
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soldaten noernt. En dezen juist trachtte hij op te wekken en te leiden zooveel in zijn vermogen was. Op Koetoezows gelaat stond een uitdrukking van kairnte
en ernst te lezen, welke met zijn door ouderdorn ge
bogen en verzwakt liehaam een aangrijpende tegenstelling vormde. Om elf uur kwam men hem zeggen,
dat de door de Fransehen genornen sehansen hernomen
waren, maar dat prins Bagration gekwetst was.
Koetoezow slaakte een kreet en sehudde het hoofd.
,,Rijd onrniddellijk naar prins Peter Iwanowitseh
en zie hoe het hem gaat," zeide hij tot een adjudant
en daarop voegde hij er tot den prins van Wurternberg bij: ,,Zou TJwe Hoogheid het kommando over
het eerste leger willen overnernen n
De prins reed spoorsiags heen, maar nog kon hij het
dorp Semenowsky niet bereikt hebben, of .hij liet door
zijn adjudant versterkingen aanvragen. Koetoezow
fronste het voorhoofd, zond IDoktoerow om het kornmando over het eerste leger over te nemen en liet
den prins verzoeken terug te keeren, daar hij in deze
ernstige ornstandigheden onmogelijk Ain raad kon ont
beren. Toen hem gemeld werd, dat Murat krijgsgevangen was, glimlaehte hij en zijn staf wenschte hem
hartelijk geluk.
,,Waeht, heeren, waeht !" zeide hij. ,De slag is ongetwijfeld gewonnen en het berieht van Murats gevangenfleming is niets bijzonders; maar we moeten ons niet
te vroeg verheugen !"
Toch liet hij door zjn adjudant de tijding aan de
troepen meedeelen. Toen een weinig daarna Seherbinin
hem kwam zeggen, dat de sehansen bij Sernenowsky
weer door de Fransehen waren genomen, zag hij terstond aan de uitdrukking van zijn gezieht en aan
de geruehten, die van het slagveld kwamen, dat het
sleeht ging. iij stond op en nam hem ter zijde.
,,Vriendje," zeide hij tot hem, ,,ga naar Jermolow
en zie of daar jets te helpen is."
Koetoezow beyond zich in Gorky in het centrum
der Russisehe positie; de aanvai, door Napoleon op
?"
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de Bussische linkerflank gericht, was herhaaldelijk
dapper afgeslagen door de cavalerie van Oewarow,
en in het centrurn konden zijn troepen niet verder
doordri....gen . dan tot Borodino. Orn Brie uur staakten
de Franschen den aanval. Koetoezow las op de gezichten van alien, die van het slagveld terugkeerden
en van degenen, die hem on gaven, een spanning, die
tot het uiterste was gestegen. Ike uitkomst overtrof
zijn verwachtingen, maar zijn krachten begaven hem,
zijn hoofd zonk hoe langer hoe dieper op de Borst en
hij 1 uinnerde even in. Er werd hem eten g ebracht.
Onder den maaltxj d kwam Woltzogen b j hem, dezelfde die gezegd had, dat de oorlog zich moest uitbreiden en die Bagration niet kon uitstaan. IIij kwam
unit naam van Barclay aan Koetoezow rapport uitbrengen van de m ilitaire operaties op de linkerflank.
De w jze Barclay had een schare gekwetste vlinchtelzngen gezien en gemerkt, dat de laatste gelederen
vesrbroken • waren; hij had daaruit opgemaakt, dat de
slag verloren was en onmiddellijk. zijn meest bevoorrechten adj dart opgedragen, Koetoezow hiervan kennis
te geven. IDeze kauwde juist met moeite een stuk
gebraden kip, toen Woltzogen met een half minachtend glimlachje in achtelooze houding naderhij kwam
en met geveinsde beleefdheid de hand aan de klep
van zijn sel_iako bracht; de geleerde en voorname
krijgskundige scheen te zeggen: ,,Ik laat het. aan de
ussen over, dezen onnutten grijsaard to bewierooken,
ik weet wat h1i waard is !" „De oude heer," . dat was
de naam, dies. de :Duitsehers aan Koetoezow hadden
gegeven, „de oude heer neemt zij u gemak !" dacha
Woltzogen, ter\yiji hij met een hlik op het bord zijn verslag he -ion te doen over den toestand van den linkervleugel, zooals dat hem was opgedragen en zooals hij
steeds w erkel jk ineende dat waar was.
,,IJe voornaamste punten van onze posit e zijn in
de macht van den vijand; wij kunnen hem niet verdrij ven bij gebrek aan troepen; de onzen vluchten
en het is onmogelijk hen te houden !"
-

-
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Koetoezow held op met eten en keek hem verrast
aan; hij scheen niet te kunnen begrijpen, wat hij had
gehoord. Woltzogen, die zijn ontroering bemerkte,
vervolgde : „Ik geloof niet, - dat ik Uwe Hoogheid
mag verzwijgen, wat ik heb gezien; de troepen zijn
op de vlucht gejaagd !"
„Hebt gij dat gezien, hebt gij dat gezien ?" riep
Koetoezow, terwijl hij driftig opstond, het voorhoofd
fronste en zijn bevende handen zich dreigend balden.
Naar adem snakkend, voegde hij er bij : „Hoe durft
gij mij zoo jets zeggen, mijnheer ? Gij weet er niets
van! Zeg aan uw generaal, dat zijn berichten valsch
zijn, dat ik beter dan hij den waren stand van zaken
ken i"
Woltzogen wilde hem in de rede vallen, maar Koetoezow ging voort met spreken.
,,De vijand is op den linkervleugel teruggeslagen
en op den rechter bijna vernietigd. Omdat gij slecht
ziet, behoeft ge niet te zeggen, dat het niet waar is.
Rijd naar generaal Barclay terug en zeg hem, dat ik
voornemens ben morgen den vijand aan te vallen !"
Allen zwegen; men hoorde slechts de zware adem
haling van den grijsaard.
„Hij is overal teruggeslagen," hernam hij, „en ik
dank daarvoor God en onze dappere troepen ! De zege
is ons en morgen zullen wij hem verjagen van Ruslands
heiligen grond !" besloot hij en maakte snikkend het
teeken des kruises.
Woltzogen haalde de schouders op, zijn lippen
plooiden zich tot een spotachtigen glimlach en hij ging
keen, zonder zelfs te trachten zijn verwondering te verbergen over de verblinde halsstarrigheid van den ,,ouden
heer." Op dat oogenblik verscheen een generaal met
een gunstig uiterlijk op den heuvel.
„Ha, daar is mijn held !" zeide Koetoezow, de hand
naar hem uitstrekkende.
Het was Rajewsky, die den ganschen dag op het
gewichtigste punt van het slagveld van Borodino had
doorgebracht. Hiij deelde mede, dat de troepen nog

79
altijd funk stand hielden en dat de Fransehen geen aanval meer durf den wagen.
,,Gij denkt dus niet, zooals de anderen, dat wij
genoodzaakt zijn terug te trekken " vroeg Koetoezow
hem in het Franseh.
,,Volstrekt niet, Uwe Hoogheid; in zaken, die niet
beslist worden, wint altijd de stijfhoofdigste, en mijn
meening. . ."
,,Kaisarow," riep Koetoezow uit, ,,schrijf de dagorder, en gij," zeide hij tot een ander adjudant, ,,rijd
de linie langs en meld, dat wij morgen den aanval
wagen !"
Intussehen was Woltzogen weer teruggekomen, hij
verwittigde den maarschalk, dat zijn chef de schriftelijke bevestiging vroeg van het bevel, dat hem was
overgebraeht. Zonder Woltzogen met een blik te ver
waardigen, liet Koetoezow het bevel schrijven, waardoor
de vroegere opperbevelhebber verantwoord was. Dank
zij die geheimzinnige moreele kracht van hetgeen men
overeengekomen is den geest der troepen te noemen,
werd de inhoud van Koetoezows dagorder onmiddellijk tot in de uiterste gelederen van het leger verspreid.
Wel waren het ongetwijfeld niet dezelfde woorden,
die de soldaten bereikten, zelfs was er niets waars in
de uitdrukkingen, die aan Koetoezow werden toegeschreven, maar iedereen begreep den zin en de bedoeling er van; zij waren dan ook niet het resultaat van
meer, of minder schrandere overwegingen, maar zij
gaven trouw weer, wat er in het hart van den opperbeveihebber omging en dit gevoelen vond weerkiank
in het hart van elken Rus! Al die uitgeputte en besluitelooze soldaten gevoelden, bij het vernemen dat
men morgen den vijand zou aanvallen, dat die slechte
tijdingen, die zij zoo ongaarne aannamen, vaisch waren;
zij voelden zich getroost en hun moed herleefde.

80
XVIII.
net regiment van prins Andreas behoorde tot de
reserve achter Sen .enowsky, die tot twee uur werkeloos gebleven, maar aan een hevig artillerievuur blootgesteld was. Om twee uur werd het regiment, dat
reeds weer dan tweehonderd man had verloren, in de
voorste geveehtsli.nie gebracht tusschen het dorp
Semenowsky en de batterij van den heuvel, waar Bien
dag reeds duizenden manneri waren gesneuveld en
waarop het versterkte vuur van verseheiden honderden stukken gene iut van den vijand werd gericht,
Zonder van deze plaats te wijken, zonder een enkel
geweersehot te lossen, verloor het regiment bier riog
een derde van zijn mansehappen. In front en vooral
op de rechterflank donderden de kanonnen te midden
van een dichten kruitdamp, een hagelbui 'van kogels
en granaten sloegen zonder ophouden tusschen hen in.
Nu en dan ging er een kwartier voorbij, waarin de granaten en kogels fl.uitend en suisend over hun hoofden
peen vlogeii, maar sours ook werden in een enkele
seconde v er►scheiden mannen getroffen; dan werden de
dooden ter zijde gescho wren en de gekwetsten weggebracht. Bij elke nieuwe ontploffing verminderden de
levenskansen voor hen, die tot dusverre gespaard waren
gebleven. Het regiment stond in bataillonskolonnes op
onderlinge afstanden van driehonderd passen, maar ondanks de uitgebreidheid dezer linien. ondervonden
alle mansehappen denzelf den invloed. Allen waren
somber en neerslaehtig; er werden ternauwernood een
paar afgebroken woorden op zachten Loon gewisseld
en z elf s . die enkele woorden bestierven hun op de lippen
bij het inslaan van een projectiel en het geroep one
brancards. Op bevel der aanvoeders zaten of lagen de
soldaten op den grond. De een draaide den schako
tusschen zijn vingers rond, een ander wreef leemaarde
fijn en, poetste er zijn bajonet mede, een derde maakte
de riemen van zijn ransel los en gespte ze weer toe, nog
een ander sloeg zorgvuldig de opslagen van zijn laarzen
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never, die hij beurtelings uit- en aantrok; sommigen
groeven gaten in den grond of vlochten het stroo van
den akker. Allen schenen geheel in hun bezigheden
verdiept en niernand sloeg er acht op, wanneer de
brancards hen rakelings voorbijgingen of men door
den rook heen de diehte dromnien van den vijand
bemerkte. Zoodra zij echter de IRussische artillerie of
cavalerie zagen voortrukken of wanneer zij de beweg ingen der infanterie meer rieden dan zagen, klonken
toejuiehingen uit tiller none, maar terstond daarop
vestigden zij weer al hun aandacht op zaken, die niets
te maken hadden met den strijd, die zich. daar voor hun
oogen ontwikkelde, diet scheen, dat hun belangstelling
voor andere dan zeer gewone zaken, ten gevolge van
hun toestand, geheel verdwenen was.
Een batterij artillerie kwam voorbij het front van het
regiment; een der paarden voor een aminunitiewagen
was met den poot in de strengen verward geraakt.
„uei daar, pas toch op ! ... Zie het bijdehandsche
paard eens ! ... Het zal nog vallen ... Ziet ge dat dan
niet a?" werd er van alle kanten geroepen.
Een anderen keen barstte het geheele regiment in
lachen uit, torn een bruin hondje; waarvan niemand
wist, hoe het daar kwam, angstig voor de gelederen
heen en weer liep, bij het inslaan van een kanonskogel
een klagend gehuil aanhief en met den staart tusschen
de beenen wegvluehtte. Maar zulk een afleiding duurde
slechts een oogenblik en die mannen stonden daar
reeds meer dan acht nur zonder voedsel met den vreeselijksten dood voor oogen. De bleeke en afgematte gezichten begonnen er hoe langer hoe ellendiger uit te zien.
Prins Andreas schreed, even bleek als zijn mansehappen, met gebogen hoofd en de handen op den rug gekruist langs het haverveld op en veer; hij had niets te
doen, hij behoefde geen enkel bevel zelfs te geven;
alles werd gedaan, zonder dat hij zich er in behoefde
te mengen; de dooden werden weggenomen; de gekwetsten op brancards gelegd en buiten het bereik der kogels
gebracht, waarop de gelederen zich weer aaneensloten.
6
Oorlog en Vrede. 4e druk. III.
-
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Aanvankelijk had hij gemeend zijn mansehappen moed
te moeten inspreken, en hij was daarom door de gelederen gegaan, maar hij had terstond gernerkt, dat hij
hun niets behoefde te leeren. Al zijn geestkracht was,
evenals die van elk soldaat, slechts daarop gerieht, om
het vreeselijke van zijn toestand te vergeten. E[ij slenterde over het vertrapte gras en keek naar het stof,
dat zijn laarzen bedekte; nu eens maakte hij groote
passen en traehtte de door de zeis der maaiers achtergelaten sneden in het grasveld te volgen, dan eens telde
hij de sneden en berekende hoeveel er wel in een werst
zouden gaan; soms plukte hij een paar takjes alsemkruid, dat aan den zoom van het weiland groeide en
wreef de bloemen tussehen zijn vingers, om den sterken,
bitteren geur te ruiken. Van al de gedachten, die hem
den vorigen dag hadden beziggehouden, was geen spoor
meer in zijn geheugen overgebleven; hij daeht aan niets
en leende onversehillig het oor aan de eentonige ge
luiden, zooals het geknetter van de granaten en het
geweervuur. Nu en dan wierp hij een blik op het
eerste bataillon en wachtte dan.
,,Daar is er een! Hij komt hier !" zeide hij bij zich
zelven, op het hooren van een sissend gefluit, dat door
den kruitdamp heen naderkwam. ,,Daar is er weer
an!... Neen, hij is boven mijn
een! Daar komt aan!
hoofd weggevlogen ...Ja, dezen keer is er een ingeslagen!. . ." En dan telde hij weer opnieuw zijn sehreden; hij kon juist in vijftien passen tot aan den zoom
van het weiland komen.
Plotseling suisde een kanonskogel, vijf passen van hem
af sloeg hij in. Onwillekeurig voer hem een rilling door
de leden, hij keek naar de gelederen; er waren zeker
velen gevallen, want hij nam een groote ontsteltenis
waar bij het tweede bataillon.
,,Mijnheer de adjudant," riep hij uit, ,,belet die mannon toch, zoo dieht bij elkander te blijven !"
Do adjudant voerde het bevel nit en kwam bij den
prins terug, terwiji hij bataillons-kommandant Bolkonsky van den anderen kant naderde.
..
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,,Opgepast !" riep op dit oogenblik een soldaat versehrikt tiit, en nauwelijks had hij dat woord gesproken,
of daar daalde evenals een vogel in snelle vlueht een
granaat neer en sprong voor het paard van den bataillons-kommandant, op twee passen van Prins Andreas.
Zonder zich er om to bekommeren of het goed of
verkeerd was zijn angst to toonen, begon het paard
te steigeren en hinnikte van schrik; daarna sprong
het zoo wild op zijde, dat zijn berijder er bijna afviel.
,,Bukt u i" riep de adjudant.
Prins Andreas blèef besluiteloos staan; de granaat
draaide als een groote tol rookend en dampend op den
zoom van het weiland in het rond naast een alsemplant,
tussehen Prins Andreas en den adjudant. ,,Zou dit
de dood zijn ?" daeht de Prins en keek met een onverklaarbaar gevoel van medelijden naar het alsemkruid
en dat zwarte, draaiende ding. ,,Ik wil niet sterven;
ik wil leven, 1k heb de aarde lief." iloewel hij dit bij
zich zelven zeide, begreep hij toch al to good, wat hem
te waehten stond.
,,Mijnheer de adjudant," riep hij uit, ,,het is een
sehande om. .
Hij voltooide den zin niet; een vreeselijke ontplof
fing, gevolgd door een vreemd geluid als van een gebroken glasruit, had plaats, sehroot en granaatscherven
werden omhoog geslingerd en vielen als een regen
van scherven weer neer, waarbij een sterke kruitluoht
verspreid word. Prins Andreas word op zij geworpen
met de armen vooruit en viel met een zwaren plof op de
borst neer. Eenige officieren snelden op hem toe; nit de
rechterzijde vloeide een vreeselijke bloedstroom; de
landweermannen, die onmiddellijk geroepen waren,
bleven achter de officieren staan; Prins Andreas lag
rochelend met het gezicht in het gras.
,,Vlug, komt toch hier !" zeide een stem. De boeren
kwamen nader en beurden hem bij het hoofd en de
voeten op; hij steunde en kermde, waarop de boeren
elkander aankeken en hem weer neerlegden.
,,Kom, neemt herntoeh o!"-werd er gezegd.
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EIij werd nu voor den tweeden keer opgebeurd en
op de brancard gelegd.
,,Ach God! Wat is dat! In den buik!. . . Dan is het
met hem gedaan !" zeiden verseheiden officieren.
,,}]Iij suisde viak aan mijn oor voorbij !" voegde de
adjudant er bij.
De dragers spoedden zich haastig langs het voetpad,
dat zij pas gebaand hadden, naar de ambulance.
,,Och, die boeren! loopt toch langzamer !" riep een
officier, die de voorste dragers tegenhield, daar door
bun onregelmatigen gang de brancard hevig schudde.
,,Opgepast, Fedor! zeide een hunner.
,,Ja wel, ja wel !" antwoordde deze vroolijk, terwijl
bij den pas vertraagde,
,,Exeellentie! Mijn prins !" zeide Timochin, die de
baar naderde, met een van ontroering bevende stem.
Puns Andreas sloeg de oogen op, keek den spreker
aan en toen vielen zijn oogleden weer toe.
"

Dc landweermannen droegen prins Andreas naar het
bosch, waar de ambulance en de vertuigen voor de
zieken waren. Dc ambulance bestond nit drie tenten,
die aan den zoom van een jong berkenboschje waren
opgeslagen. De paarden waren voor de voertuigen
gespannen en aten rustig hun haver; de musschen p1kten de korreltjes op, die voor hen neervielen en de raven,
die bloed roken, viogen onder ongeduldig gekras van
boom tot boom. Om de tenten lagen, zaten of stonden
mannen van alle wapenen in met bloed bedekte uniformen; om hen heen stonden verscheiden dragers,
die de gekwetsten droevig en versiagen aankeken, en
die de officieren tevergeefs van deze plaats poogden
te verwijderen. Zij bleven op de brancards leunen,
alsof zij over de oorzaak peinsden van het verschrikkelijke schouwspel, dat zij voor oogen hadden. In de
tenten kionken nu eens wilde kreten van toorn en woede,
dan weer zacht klaaggeschrei, nu en dan trad een heelmeester naar buiten, om water te halen, en dan wees
hij tevens de gewonden aan, the binnengebracht moesten
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worden en die schreeuwend en vloekend, weenend en
brandewijn eischend, hun beurt afwaehtten. Sommigen ijiden. Prins Andreas werd als regimentskommandant tussehen al die gekwetsten door tot voor de
naaste tent gebraeht en daar neergelegd. Zijn dragers
waehtten er nadere bevelen af. llij opende de oogen,
maar begreep niet, wat er om hem voorviel; het weiland,
het alsemkruid, de omgeploegde akker, die zwarte,
draaiende tol, de vurige lust om te blijven leven, die
zich toen van hem meester had gemaakt, dat alles
stond weer voor zijn geest. Op twee passen van den
prins stond een forsehe, knappe onderofficier, wiens
zwart haar onder het verband uitkwam, tegen een
boom geleund; hij sprak op luiden toon en trok ieders
aandacht; hij was aan het hoofd en aan een voet door
geweerkogels gewond. Allen luisterden nieuwsgierig
naar hem.
,,Wij hebben hem zoo goed ontvangen, dat hij op
de vlucht is geslagen en alles in den steek heeft gelaten!"
,,Wij hebben den koning zelf krijgsgevangen gemaakt," riep een soldaat met fonkelenden blik.
,,Ha, als de reserves gekomen waren, zou er geen man
van zijn overgebleven, op mijn woord van eer !"
Prins Andreas luisterde even gretig als de anderen
en voelde een gewaarwording van troost bij die woorden.
,,Maar nu," dacht hij, ,,wat kan mij dat alles schelen
Wät is er toch met mi gebeurd, en waarom ben ik
hier?... Waarom die wanhoop, nu ik sterven moet.
Is er dan in dit leven nog iets, wat ik niet heb verstaan?"
j

XIX.
Een der chirurgijns kwam met een voorsehoot, dat
evenals zijn handen met bloed bevlekt was, nit de tent;
hij hield een sigaar behoedzaam tusschen duim en wijsvinger vast. Hij staarde over de zieken heen, strak
voor zich nit in de ruimte; het was hem aan te zien, dat
hij dringend behoefte had een luchtje te scheppen, maar
toch liet hij zijn blik al weer, spoedig rechts en links over
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de gekwetsten gaan; hij zuchtte en sloeg de oogen
neer.
,,Ja, aanstonds," zeide hij tot een ehirurgijn, die hem
op prins Andreas opmerkzaam maakte, waarop hij
bevel gaf, den prins in de tent te brengen.
Onder de gekwetsten verhief zich een ontevreden
gemor.
,,Daar hebben wij het weer! Zou men niet zeggen,
dat ook in de andere wereld alleen de heeren het recht
hebben om te leven ?"
Prins Andreas werd op een tafel gelegd, die pas
was leeg gekomen, de chirurgijn veegde er nog met
een spons over heen. De gewonde kon niet nauwkeurig
onderseheiden, wie in de tent aanwezig waren. De
smartkreten, die hij hoorde en de gevoelige, stekende
pijn in zijn rug verdoofden hem. Alles. wat hij rondom
zich zag, gal hem slechts een indruk. Het naakte, bloedige menschenvleesch, dat de lage tent geheel cheen
te vullen, herinnerde hem het tooneel, dat hij op een
brandend heeten dag in Augustus, in den kleinen vijver
aan den grooten Smolenskoschen weg, had aanschouwd.
Hier was nu dat kanonnenvleesch, weiks aanblik hem
toen zulk een profetisehe walging en afkeer had ingeboezemd.
Er waren drie tafels in de tent; prins Andreas, die
op een daarvan lag, werd gedurende enkele minuten
aan zich zelven overgelaten, zoodat hij kon zien, wat
er op die beide andere gebeurde. Op de tafel, die het
dichtst bij hem stond, lag een Tartaar, die, naar de
uniform naast hem te oordeelen, een kozak moest
zijn. Vier soldaten hielden hem vast en een dokter
met een bril op was bezig een kogel nit zijn gespierden
rug te snijden.
,,Och, och !" brulde de Tartaar, en plotseling hid
hij zijn gebruind gezicht met breede slapen en den
platten neus op, slaakte een doordringenden kreet
en rukte en trok, om zich los te scheuren uit de handen
van degenen, die hem vasthielden.
De derde talel werd door vele personen omringd;
I
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daar lag een forsche, groote man met een naar achteren
gebogen hoofd uitgestrekt; de kleur van zijn krullig
haar en de vorm van zijn hoofd kwamen prins Andreas
bekend voor.. Verscheiden ziekenoppassers lagen met
hun voile gewicht over hem heen, om. hem te verhinderen zich te bewegen. Zijn blank, fraai gevormd, krachtig been bewoog onophoudelijk krampachtig, en zijn
gansche lichaam schudde onder de hevige snikken,
die zijn stem smoorden. Twee chirurgijns, van wie
de een doodsbleek was en beefde, waren met zijn andere
been bezig. Toen de dokter met den Tartaar gereed
was, die met een mantel werd toegedekt, naderde hij,
terwijl hij zijn handen afveegde, prins Andreas, zag hem
even aan en wendde zich toen snel af.
„Kleed hem uit ! ... Wat staat gij daar toch !"
riep hij toornig een der oppassers toe.
Toen de oppasser met opgestroopte mouwen haastig
prins Andreas' uniform begon los te knoopen, kwamen
den gewonde allerlei herinneringen uit zijn prille jeugd
weer voor den geest. De chirurgijn bong zich over hem
keen, om de wonde te onderzoeken, hij zuchtte diep.
Daarna riep hij iemand en begon zijn werk. De vreeselijke pijn, die prins Andreas plotseling voelde, deed
hem zijn bewustzijn verliezen. Toen hij weer bijkwam,
waren de stukken van zijn gebroken ribben uit de wonde
verwij derd, gansche stukken vleesch weggesneden
en de kwetsuur verbonden. Juist terwiji hij de oogen
opsloeg, boog de dokter zich over hem heen, kuste hem
zwijgend en verwijderde zich toen.
Na de vreeselijke smart, die hij had doorstaan,
doorstroomde hem nu een onbeschrijflijk gevoel van
behagelijkheid; de schoonste oogenblikken van zijn
leven, vooral de uren uit zijn prilste jeugd, wanneer
hij uitgekleed, in zijn bedje gelegd en door zijn oude
kindermeid in slaap gezongen werd, stonden hem weer
fielder voor den geest. Hij voelde zich gelukkig, dat
hij nog leefde, en het was hem, alsof het verleden
weer herleefd was. De chirurgijns waren nog altijd
bezig met den gekwetste op de derde tafel, Bien hij
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meende te herkennen. De doktoren beurden hem op
en traehtten hem tot kalmte te brengen.
,,Laat mij het eens zien, toe, laat eens zien !" zeide
hij weenend, door de marteling geheel tot onderwerping gebracht.
Toen prins Andreas die kreten hoorde uiten, kon
ook hij zijn tranen niet bedwingen. Was het, omdat
hij roemloos stierf, of omdat het hem zwaar viel iiit
het leven te seheiden Kwam het door de herinneringen
nit zijn kindsheid Of omdat hij zeif zooveel geleden
had, zoodat de smart van anderen hem tranen van
medelijden in de oogen perste °
Er werd den gekwetste zijn afgezet been getoond,
waar de geheel met bloed bevlekte laars nog om sloot.
,,Ach !" riep hij uit, en hij begon te weenen als een
vrouw.
De dokter, die voor den gekwetste stond, trad op
zijde en nu herkende prins Andreas in den ongelukkige, die zoo maehtel000s kermde en jammerde,
Anatole Koeragin. ,,O God, is hij dat? daeht prins
Andreas, toen hij hem in de armen van een oppasser
zag, die hem een glas water reikte. De beklagenswaar
dige man kon bijna niet drinken, zoo beefden zijn
gezwollen lippen.
,,Ja, hij is het, hij is die man, met wien ik zoo nauw
ben verbonden door een smartelijke herinnering. Maar
hoe was dat ook ?" dacht prins Andreas, zonder zich
het recite van de zaak te binnen te kunnen brengen.
Plotseling rees Natascha's beeld voor zijn geest op,
als een gestalte uit die ideale, reine en liefdevolle
wereld. Hij zag haar voor zich, zooals hij haar voor het
eerst had gezien op dat bal in 1810, met haar nog ongevorrnde gestalte en haar tengere handen en met haar
van geluk en opgewondenheid stralend gezichtje...
en zijn liefde en genegenheid voor haar ontwaakten
in hem sterker en krachtiger dan ooit... Toen Ook herinnerde hij zich, welke band er tussehen hem en then
man bestond, wiens roode, door tranen benevelde
oogen op hem gevestigd waren. Prins Andreas her"
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innerde zich alles en een innig medelijden bewoog
zijn gelukkig hart. Hij kon zich niet langer bedwingen;
hij weende tranen van mededoogen en liefde, over zich
zelven, over de menschheid en over de zwakheden
en gebreken van hem en van then ongelukkige. „Ja,"
zeide hij bij zich zelven, ,dat is het zuivere medelijden,
de ware liefde tot den naaste, de liefde jegens hen,
die ons beminnen, zoowel als jegens hen, die ons
liaten, die liefde, die de Heer op aarde predikte,
die Maria mij wilde leeren en die ik toen niet begreep ..
Dat inoest ik nog leeren in dit bestaan, en daardoor
Scheid ik slechts noode uit dit Leven ! ... Maar nu is
het te laat, dat voel ik."

xx.
De ontzettende aanblik van het met lijken en gewonden bedekte slagveld, de zware verantwoordelijkheid,
die op hem rustte, de vermelding van het sneuvelen
van zooveel generaals, terwijl er nog meer gekwetst
en buiten gevecht gesteld waren, het verlies van zijn
tot dusverre onaangetast gebleven invloed, dat alles
bracht op Napoleon een buitengewonen indruk teweeg.
Hij, die gewoonlijk gaarne de dooden en gewonden op
het slagveld ging zien en daarmee een bewijs van zielegrootheid en geestkracht meende te geven, voelde
zich lien dag moreel geheel en al overwonnen, en hij
verliet het tooneel van den str**d zoo haastig als h** kon,
om naar Schewardino terug te keeren. Daar zat hid met
bleeken opgezet gezicht, matten blik en heesche stem
op zijn veldstoel, en zonder de oogen op te heffen,
luisterde hij onwillekeurig naar het geweervuur. Met
een koortsachtige onrust wachtte hij het einde van
dezen strij d af, dien hij zelf in het leven had geroepen,
maar onmachtig was te doen ophouden. Voor een oogenblik behield een natuurlijk en menschelijk gevoel de
overhand over de zinsbegoocheling, die hem reeds
zoo langen tijd meesleepte, zoodat hij geheel onder den
indruk was van het lijden, waarvan hij op het slag-
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veld getuige was geweest. iij dacht aan de mogelijkheid van dood en lijden en hij wenschte niets meer;
Moskou, roem en zegepraal, alles was hem in dat oogenblik onverschillig, hij begeerde slechts rust, vrede
en vrijheid !
Toen hij echter de hoogte van Semenowsky bereikt
had en de kommandant der artillerie hem voorsloeg,
daar eenige batterijen to plaatsen, om het tegen de
Russische troepen voor Kniazkow gerichte vuur to
versterken, stemde hij er in toe en gal bevel, dat men
hem het verkregen resultaat moest mededeelen.
Een adjudant meidde hem weidra, dat er nu tweehonderd kanonnen op de Russen waren gericht,
maar dat dezen nog stand hidden.
,,Ons vuur maait geheele gelederen weg en toch
blijven zij pal staan !"
,,Zij willen nog meer !" zeide Napoleon met heesche
stem.
,,Sire ..." vroeg de adjudant, die 's keizers woorden
niet verstaan had.
,,Zij willen nog meer !" herhaalde Napoleon. „Nu,
geef hun dan nog meer ! ..." En nu was hij weer in
die tooverwereld vol zinsbedrog, die hij zich geschapen
had, terug, om er de wreede, droevige en onmenschelijke rol weer op to nemen, die hij moest vervullen.
Ike beneveling van het verstand en de onderdrukking
van het geweten van dezen man, die meer dan eenig
ander verantwoordelijk was voor al die gebeurtenissen,
verhinderde hem tot aan het einde zijns levens de juiste
gevolgen van de door hem in strijd met de eeuwige
wetten van het ware en het goede bedreven daden to
begr jpen, en daar de helft van de wereld die daden goedkeurde, kon hij ze niet verloochenen, zonder in strijd
to komen met de logika dier feiten zelven. Het was
niet voor den eersten keer, dat hij met een gevoel
van vol.doening het getal van de lijken der Russen
met het getal van die der Franschen vergeleek, het
was niet voor den eersten keer, dat hij naar Parijs schreef,
dat het slagveld prachtig was... Waarom sprak hij
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aldus 6 • • • Omdat er 50.000 dooden waren, en op SintHelena, waar hij zijn tijd doorbracht met het schrijven
zijner herinneringen, dieteerde hij het volgende:
De Russisehe krijg had de populairste krijg uit
den nieuweren tijd moeten zijn; hij werd door het
gezond verstand voorgeschreven en had slechts
wezenlijke belangen op het oog, rust en veiligheid
van allen; hij was van zuiver behoudenden en vreedzamen aard.
,,Voor de groote zaak was hij het einde van bet toeval en het begin der veiligheid. Een nieuwe horizon
zou verrijzen, nieuwe tafereelen zouden ontrold worden
vol geluk en voorspoed voor alien. Het Europeesehe
stelsel was reeds gegrondvest, en er was nog slechts
sprake van het te organiseeren.
,,Voldaan over de belangrijkste punten, zou ik overal
rust en vrede hebben doen beersehen en ook ik zou
mijn Congres en mijn Heilige AUiantie gebad bebben.
Die denkbeelden zijn mij ontstolen. In dat verbond
der groote souvereinen zouden wij onze belangen
onder elkander bebben bebandeid en den volkeren
verantwoording bebben gedaan over onze bandelingen.
,,Op die wijze zou Europa weldra sleehts ais één yolk
zijn geweest en iedereen zou bet geheele werelddeei
kunnen doorreizen, zonder bet gemeenscbappelijk
vaderland te verlaten 1k had aile bevaarbare rivieren
voor iedereen bescbikbaar gesteld, de zeeën tot een gemeensebappelijk eigendom van allen gemaakt, en de
groote staande legers zouden dan teruggebracht worden
tot een kleine garde voor de souvereinen.
En bij mijn terugkomst in Frankrijk, in den beiligen seboot van bet groote, kraebtige, beeriijke, rustige,
roemrijk.e vaderland, zou ik zijn grenzen voorgoed
bebben vastgesteid; elke toekomstige oorlog zou
een verdedigingsoorlog ziji, iedere nieuwe vergrooting
van gebied antinationaal. 1k zou mijn zoon aan bet
keizerrijk bebben verbonden, mijn dietatorsebap zou
eindigen met bet begin van zijn constitutioneele regeering.
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,,Parijs zou de hoofdstad der wereld zijn geworden
en de Franschen de lust der volkeren!...
,,Den besten tijd mijns levens en mijn ouderdom
wilde ik in gezelschap der keizerin en gedurende de
leerjaren van mijn zoon gebruiken om langzaam, als
een eenvoudig plattelandsbewoner met mijn eigen
paarden alle plaatsen en afgelegen hoeken van het
keizerrijk te bezoeken, ik zou dan ieders klachten aanhooren, alle onrecht herstellen en overal zouden monumenten en weldaden mijn weg teekenen."
Hij, de beul der volkeren, door de Voorzienigheid
onherroepelijk voorbestemd tot deze rol, trachtte te be
wizen, dat hij het welzijn der volkeren beoogde, dat hij
het lot van millioenen wezens in zijn macht had en dat
hij ze naar eigen inzichten met weldaden kon overladen!
,,Van de vierhonderd duizend man, die den Weichsel
overtrokken," schreef hid, ,waren de helft Oostenrljkers,
Pruisen, Saksers, Polen, Beieren, Wurtembergers,
Mecklenburgers, Spanjaarden, Italianen en Napolitanen. Het eigenlijke keizerlijke leger bestond voor
een derde uit Hollanders, Belgen, bewoners der Rijnprovincien, Piemonteezen, Zwitsers, Geneefsehen,
Toskanen, Romeinen, bewoners van de 32ste militaire
divisie, van Bremen, Hamburg, enz.; er waren nauwelijks 140.000 Franschen bij. De Russische veldtocht
kostte aan het tegenwoordige Frankrijk niet minder
den 50.000 man; het Russische leger heeft op den
terugtocht van Wilna naar Moskou vier maal zooveel
verloren als het Fransche leger; de brand van Moskou
heeft aan 100.000 Russen het leven gekost, die van
kou en gebrek in de bosschen zijn omgekomen; op
hun marsch van Moskou naar den Oder hadden ook
de Russen veel van het strenge klimaat te lijden;
Coen ze bij Wilna kwamen, telden ze nog 5C.000 man
en bij Kalisch minder dan 18.000."
Napoleon meende dus, dat de oorlog, Bien hij tegen
Rusland voerde, alleen afhing van zijn wil, en de vreeselijke ellende, waartoe de krijg aanleiding gaf, veroorzaakte hem niet de minste wroeging !
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Hoopen rnenschen in allerlei uniformen lagen bij lienduizenden op de akkers en in de weilanden, die aan
den heer Davydow en de kroonboeren behoorden,
verward dooreen. Honderden jaren hadden de boeren
uit den omtrek er hun kudden laten grazen en er het
koren zien rijpen. Bij de ambulances, die tè zarnen een
oppervlakte hadden van ongeveer een dessiatin, was
de grond met bloed gedrenkt; scharen gewonde en
ongewonde soldaten van versehillende wapens sleepten
zich bleek en ontdaan voort, sommigen naar MosehaIsk,
anderen naar Waloejew; anderen lieten zich uitgeput
van honger en vermoeienis willoos door hun aanvoerders
leiden, terwiji nog anderen op het slagveld bleven
en verder vuurden. Boven het slagveld, dat er eenige
uren geleden nog zoo vroolijk en laehend uitzag, en waar
toen de bajonetten glinsterden in den rozigen weer
sehijn van den morgen, hing nu een zwarekruitdamp
en verspreidde zich een vreemde lueht van salpeter
en bloed. Dikke wolken trokken samen en een fijne motregen, die op de dooden, de gekwetsten en de uitgeputte strijders neerviel, seheen te zeggen: ,,Genoeg,
genoeg, gij ongelukkigen, keert tot u zelven in....
Wat doet gij ?" En twijfel maakte zich meester van
die arme schepselen en zij vroegen zich af, of die slachting moest worden voortgezet. Het was eehter eerst
tegen den avond, dat deze gedaehte veld won; want
hoewel de strijd zijn einde naderde en de manschappen
gruwden van het vreeselijke bloedbad, seheen het toch
alsof een geheimzinnige en onnaspeurbare macht de
hand van den met zweet, kruit en bloed bedekten ar'tillerist bleef besturen; hij, de eenig overgeblevene
van de drie soldaten, die het stuk bedienden, droeg met
moeite de lading aan, laadde, richtte en stak de lont
aan!... En de kanonskogels kruisten elkander nog
altijd in de lucht en maakten steeds nieuwe slachtoffers in grooten getale... en het versehrikkelijke werk,
dat niet door den wil van een mensch werd bestuurd,
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maar door den wil van Hem, die de mensehen en de
werelden leidt, ging onverbiddelijk zijn gang! Wie de
opgeloste troepen der Russen en der Fransehen had
gadegeslagen, zou wellieht gedacht hebben, dat een
zwakke poging van een der beide partijen voldoende
ware geweest, om de andere volkomen te vernietigen.
Maar noch de Russen, noch de Fransehen deden de
poging en zoo nam a11€ngs de strijd in hevigheid af.
De Russen waagden den aanval niet, omdat zij sedert
het begin van den strijd op den grooten weg naar
Moskou waren opgesteld, tot het einde op hun post
bleven en zich bepaalden tot de verdediging er van.
Maar ook al hadden zij tot den aanval willen overgaan,
het zou hun toch onm6gelijk zijn geweest, daar hun
gelederen verbroken waren en zij de heift van hun mansehappen verloren hadden. Voor de Fransehen ware
die laatste poging gemakkelijk en zeer goed mogelijk
geweest bij de herinnering aan hun vroegere zegepralen, hun overtuiging van Napoleons onverwinlijkheid,
de onbeduidendheid hunner verliezen, die sleehts het
vierde van hun aantal bedroegen; de zekerheid, dat
zij behalve de garde, die niet eens in het vuur was geweest, nog 20.000 man versehe troepen achter zich hadden en de woede, die hen bezielde, omdat zij de Russen
niet uit hun posities konden verwijderen. Dc gesehiedschrijvers zeggen, dat Napoleon den slag zou gewonnen hebben, indien hij slechts zijn oude garde had laten
voorrukken, maar men kan evengoed onderstellen, dat
de herfst plotseling in de lente kan overgaan. Deze fout
mag NapoleOn niet worden aangewreven; alien, van
den opperbevelhebber tot den minsten soldaat, wisten
dat die laatste poging onmogelijk was; maar de geest
der troepen was als verlamd door then geduchten vijand,
die, na de heift van zijn mansehappen te hebben verloren, bij het einde even dreigend bleef ais bij het begin.
De overwinning, door de Russen bij Borodino behaald,
was geen zege, waarvan lappen stof aan een stok,
die men vaandels noemt, de teekenen zijn, en die haar
roem ontleent aan de uitgebreidheid van het slagveld,
Is
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maar het was een dier zegepralen, die den tegenstander
de overtuiging geven van eigen zwakheid en van het
moreele overwicht van zijn vijand. Als een wild beest,
dat uit zijn kooi is gebroken, waren de Fransehen in
Rusland gevallen: en nu had het roofdier een doodelijke
wonde in de schoft ontvangen, het gevoeld, dat het
zijn verderf tegemoet liep, maar nu de stoot eenmaal
gegeven was, moest het, het kostte wat het wilde,
Moskou bereiken. Ook het Russische leger werd, hoewel
slechts half zoo sterk als het Fransche, met onweerstaanbare macht er toe gedreven, zijn tegenstand vol
te houden. En terwijl de Franschen zich nog niet hersteld hadden van de bij Borodino geleden verliezen,
moest de volharding del" Russen noodzakelijk leiden
tot Napoleons vlucht, tot zijn terugtocht langs denzelfden weg, als hij gekomen was, tot het bijna totale verlies van de 500.000 man, die hem gevolgd waren en tot
de vernietiging van het N apoleontische Frankrijk,
dat bij Borodino voor het eerst de kracht gevoeld had
van een tegenstander, wiens zedelijke macht vel"boven
de zijne was verheven !

TWEEDE

HOO~B'DSTUI{.

I.
Demenschelijke geest kan onmogelijk a priori
de volstrekte eeuwigdurende beweging del" lichamen
begrijpen; hij weet slechts dan de wetten van die beweging uit de waarneming af te leiden, wanneer hij elk
onderdeel derbeweging op zich zelf beschouwt; maar die
willekeurige verdeeling is tevens de oorzaak van de
meeste onzer dwalingen.
Wie kent niet het sophisme del" ouden, volgens hetwelk beweerd wordt, dat Achilles de schildpad, die hij
voor zich uit ziet Ioopenvniet kan inhalen, hoewel zijn
snelheid tienmaal zoo groot is als die van het dier,
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Want terwiji Achilles den aistand, die hem van de
schildpad scheidt, heeft afgelegd, is deze het tiende
dccl van then aistand verder gekomen, en wanneer
Achilles dat tiende dccl afgelegd heeft, heeft de schuld
pad het honderdste dccl gedaan en is den held dus weer
vooruit, en zoo vervolgens tot in het oneindige. Voor
de ouden was dit vraagstuk een onoplosbaar probleern.
Dc onzin van dit theorema ontspruit nit de omstandig
heid, dat men eenheden van beweging aanneemt met
oponthoud, terwijl in werkelijkheid Achilles en de
schildpad zich voortdurend bewegen.
Door de kleinst mogelijke eenheid tot grondslag
aan te nemen, naderen wij tot de oplossing, zonder haar
ooit te bereiken; alleen door oneindig kleinen aan te
nemen en de som van de termen liunner opklimmende
meetkundige reeks tot op een tiende nauwkeurig
te berekenen, verkrijgen wij de verlangde oplossing.
Door de nieuwe wetensehap van het gebruik der oneindig kleinen worden thans vraagstukken opgelost,
die eertijds onoplosbaar selienen. Door het aannernen
der oneindig kleinen wordt inderdaad de eerste voorwaarde der beweging hersteld (haar onalgebroken
voortduren) en tevens de fout vermeden, die onverrnijdelijk is, wanneer men de eenheid van de bewegingssnelheid stelt in de plaats der beweging zelve.
Bij het opsporen van de wetten der geschiedenis
moet men denzelf den weg volgen. Dc voortgaande
beweging der menschheid is het gevolg van een on
eindig aantal persoonlijke wilsuitingen, maar zonder
dat er ooit stilstand is. Dc studie dezer wetten is het
doe van de beoefening der historic, en om zich die
wetten te verklaren, welke de sorn van de wilsuitingen
van deze voortdurende beweging beheersehen, neemt
de menschelijke geest onafhankelijke en op zich zelven
staande eenheden aan. Het eerste, wat de historicus
doet, bestaat. in het nauwgezet onderzoek van een
reeks elkander opvolgende gebeurtenissen, op goed
geluk af genomen; geen van die feiten kan men als
begin noch als einde beschouwen, daar het eene nood
-
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zakelijk uit een ander volgt en ook weer andere ten
gevolge heeft. In de tweede plaats onderzoekt hij de
daden van een persoon op zich zelven besehouwd,
van een koning of een veidheer bij voorbeeld, en hij
neemt die aan als de resultante van de wilsuitingen
van alle mensehen, terwiji deze resultante zich nooit in
de handelingen van een enkelen mensch laat samenvatten, hoe groot hij ook zij. Hoe klein echter ook de
eenheden mogen zijn, waarmede de gesehiedvorseher
rekent, om het naast bij de waarheid te komen, wij ge
voelen dat hij toch dwaalt, door ze willekeurig van het
geheel te scheiden, door aan te nernen, dat elke openbaring haar eigen oorsprong heeft en dat de uitingen
van den mensehelijken wil zich vertolken in de daden
van een enkele historisehe figuur.
Geen enkel als historiseh aangenomen feit is tegen
het ontleedmes der eritiek bestand, orndat de eritiek
een min of meer uitgebreide aaneensehakeling van
feiten voor het veld harer onderzoekingen kiest; en
daartoe heeftzij alle reeht. Alleen door de studie der
oneindig kleinen ook op het gebied der gesehiedenis toe
te passen, door dus de gelijksoortige stroomingen na
te gaan, die de mensehen meesleepen, en daaruit
den juisten maatstaf af te leiden, mogen wij hopen,
de wetten der historie te begrijpen.
Dc eerste vijftien jaren van de l9de eeuw bieden
een merkwaardig sehouwspel aan van een ongewone
beweging van millioenen mensehen. Zij laten hun be
zigheden in den steek, trekken Europa door van het
eene eind naar het andere, plunderen, dooden elkander
en behalen beurt om beurt de overwinuing of worden
versiagen. In dit tijdvak wordt het dagelijksche leven
in een geheel nieuwen stroom geleid, maar aan do opgewondenheid en de gisting, die eerst steeds toenamen,
komt plotseling een einde. Wat is de oorzaak van dat
versehijnsel Volgens welke wetten openbaarde het
zich? Deze vragen dringen zich als vanzelf aan den
mensehelijken geest op.
De gesehiedvorsehers geven antwoord op deze vraOorlog en Yrede. 46 druk, III.
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gen door ons de daden en de woorden van eenige
dozijnen mensehen in een gebouw der stad Parijs mee
te deelen, en zij bestempelen die daden en die woorden
met den naam Omwenteling. Vervolgens verseliaffen
zij oils een uitvoerige levensbesehrijving van Napoleon
en van enkele personen, die hem gunstig of vijandig
gezind zijn; zij wijzen op den wederkeerigen invloed
van die personen op elkander en zeggen: ,,Zie, dat is
flu de oorzaak dier beweging! Dat zijn haar wetten !"
De mensehelijke geest kan zich eehter niet neerleg
gen bij zulk een verklaring; hij vindt haar valseli,
omdat de aangegeven oorzaak kennelijk veel te zwak
is voor het teweeggebraclite gevolg. Het is de som van
de mensehelijke wilsuitingen, die de omwenteling en
ook Napoleon heeft voortgebraeht, zooals zij beide
ook heeft geduld en eindelijk vernietigd.
,,Wanneer er veroveringen zijn," zegt de gesehiedsehrijver, ,,zijn er ook veroveraars, en zoo vaak er
geweldige omkeeringen plaats grijpen in een rijk,
zijn er ook groote mannen !"
,,Dat is waar," antwoordt de menschelijke geest,
,,maar daarmede is niet bewezen, dat de veroveraars
de oorzaak zijn der oorlogen en dat men reeht heeft
te beweren, dat de oorlogswetten wortelen in de persoonlijke daden van een enkelen menseh. Elken keer,
wanneer de wijzer van mijn horloge op tien staat, hoor
1k onmiddellijk het klokkenspei van de naburige kerk,
maar mag ik nu daaruit het besluit trekken, dat de stand
van de wijzers op de wijzerplaat van mijn horloge
de klokken der kerk in beweging brengt Wanneer
ik een loeomotief in beweging zie en de stoomfluit hoor,
de zuigklep open en dieht zie gaan en de wielen draaien,
zal ik daar evenmin nit besluiten, dat de fluit en
de beweging der wielen de locomotief vooruitbrengen.
De boeren beweren, dat er tegen het einde der lente
een koude wind waait, omdat de eiken dan uitbotten.
Ofsehoon de oorzaak van then kouden wind mij onbe
kend is, kan 1k toch de meening der boeren niet deelen,
't is mij onmogelijk den wind toe te sehrijven aan het
-

99
ontbotten der eiken. Ik zie hierin niets anders dan een
gelijktijdigheid of het samenvallen van twee omstandigheden, die ik in elke levensuiting opmerk; en hoe ijverig
ik ook de wijzers van mijn horloge, de zuigklep van de
locomotief en de knoppen der eiken onderzoek, ik zou
Loch niet de oorzaak van het klokkenspel, van de
beweging der locomotief en van den kouden voorjaar-wind ontdekken. Om daartoe te komen, moet ik mijn
punt van uitgang geheel anders nemen, daartoe moet
ik de wetten van den stoom, van het geluid en van den
wind bestudeeren. De geschiedschrijver moet denzelfden
gang volgen (er zijn reeds stappen in die richting gedaan) en, in plaats van slechts acht te geven op
koningen en keizers, ministers en veldheeren, de gelijksoortige elementen en de schijnbaar onbeduidendste beweegredenen trachten op te sporen, waardoor de groote
Ynassa zich laat leiden. Niemand kan vooruit zeggen,
hoe dicht hij bij de waarheid zal komen, wanneer hij
dezen weg inslaat, die kennelijk de eenige rationeele
is. En toch heeft de menschelijke geest tot dusverre
nog niet het millioenste gedeelte van de kracht, die hij
gebruikt heeft voor het beschrijven van souvereinen,
generaals en ministers en voor de uiteenzetting van
de drijfveeren tot hun daden in deze richting aangewend.
II.
De vereenigde krachten van de verschillende . Europeesche nationaliteiten hadden zich op Rusland geworpen. Het Russische leger en het yolk weken, terwijl zij
elke ontmoeting met hen vermeden, eerst tot Smolensko
en van daar tot Borodino terug; het Fransche leger
werd met een snelheid, Welke evenals die van een valve
lend lichaam steeds toenam, hoe meer het zijn doel
naderde, naar Moskou voortgedreven en liet duizenden
wersten verwoeste gronden in het vijandelijke land
achter zich. leder soldaat van Napoleon wist dit, ieder
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soldaat gehoorzaamde aan een kracht, die hem voorwaarts dreef. Hoe meer het Russisehe leger terugtrok,
des te feller ontbrandde in ieders hart de haat tegen
den vijand. Bij Borodino kwam het eindelijk tot een
verschrikkelijken schok tussehen de beide tegenstanders. Maar geen van beiden boog; en na deze ontmoeting week het Russisehe leger even onvermijdelijk terug,
als een kogel terugrolt, die een grooteren in zijn loop
ontmoet.
De IRussen mareheerden tot 120 wersten aehter
Moskou terug, de Franschen echter trokken deze stad
binnen en evenals een vervolgd en gekwetst roofther
zijn wonden lekt, bleven zij er vijf weken, zonder slag
te leveren, om daarna zonder reden te vluchten langs
denzelfden weg, then zij gekomen waren. Zij wierpen
zich op den weg van Kaloega en niettegenstaande
zij bij Malo-Jaroslawetz de overwinning behaalden,
zetten zij hun toeht zoo snel mogelijk tot achter Smolensko voort, trokken van daar naar Wilna, de Beresina en nog verder terug.
Op den avond van den Men September was Koetoezow zoowel als het geheele Russische leger overtuigd,
dat de slag van Borodino gewonnen was, en de opper
beveihebber schreef ook in then zin aan den keizer.
Daarop beval hij, dat allen zich tot een nieuwen slag
moesten voorbereiden, om den vijand geheel te vernietigen; maar toen in den loop van den avond en den
volgenden dag van alle kanten de berichten over de
geleden verliezen kwamen, werd hij gewaar, dat het
leger tot op de helft verminderd was, zoodat een tweède
treffen onmogelijk werd. Hoe kon men er aan denken,
opnieuw slag te leveren, zonder dat er juiste inlichtingen ingewonnen, de gekwetsten in de hospitalen en
ambulances gebracht, de dooden weggevoerd en nieuwe
kommandanten benoemd waren Ook hadden de
manschappen voor alles tijd noodig om ult te rusten
en te eten. Daarbij kwam, dat het Fransche leger door
een onweerstaanbare macht voorwaarts werd gedreven,
waardoor de Russen genoodzaakt werden terug te
-

101
trekken. Koetoeow en het leger wensebten, dat den
volgenden dag de aanval gewaagd zou worden, maar
voor een aanval is meer noodig dan louter de wenseh
om aan te vallen: het moest ook mogelijk zijn, en deze
mogelijkheid bestond niet! Het was integendeel noo
dig, bij dagmarsehen terug te trekken van legerplaats
tot legerplaats, en toen het IRussisehe leger voor de
muren van Moskou was aangekomen, noodzaakten de
omstandigheden het nog verder te gaan, hoe woedend
ook iedereen daarover was. Zoo viel Moskou den vijand
in handen.
Zij, die meenen, dat de plannen voor veldtochten en
slagen in de studeervertrekken der generaals worden
vastgesteld, vergeten of miskennen de onvermijdelijke
omstandigheden, waarin de opperbeveihebber moet han
delen. Hetgeen hij te doen heeft, lijkt volstrekt niet op
de taak, zooals wij ons die voorstellen, wanneer wij op
een kaart den een of anderen veidsiag nagaan, met
een bepaald aantal troepen aan beide kanten en een
ons bekend terrein en op ons gemak over elke mogeiijke
beweging kunnen denken. Een opperbeveihebber verkeert nooit in zulke omstandigheden. Onder kuiperijen en zorgen, bevelen en bedreigingen, ontwerpen
en bijeenkomsten, waarmee hij rekening moet houden,
is het hem onmogelijk, hoezeer hij ook overtuigd is
van den ernst der gebeurtenissen, alles te doen dienen
tot bereiking van zijn oogmerken.
Geleerde krijgskundigen beweren in alien ernst, dat
Koetoezow lang voor het dorp Fii de troepen op den
Kaloegasehen weg had moeten brengen en dat hem
dit zelfs was voorgesteld; maar zij vergeten, dat een
opperbeveihebber in zulke oogenbiikken aitijd tien
ontwerpen voor een heeft, die alie gegrond zijn op de
strategie en de taktiek en toch met elkander strijden.
In zuik een geval schijnt het zijn piieht te zijn, een
van die ontwerpen te kiezen, maar zelfs dat is niet altijd mogelijk, want de tijd en de gebeurtenissen waehten
niet. Laat ons eens aannemen, dat hem den 9den werd
voorgesteld,. op den weg van Kaloega over te gaan
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en dat in ditzelfde oogenblik een adjudant van Miloradowitsch hem komt vragen, of hij de Franschen
moet aanvallen of terugtrekken; hij moet onmiddellijk
met zijn antwoord gereed zijn, maar het bevel tot
den terugtocht verwijdert hen nog verder van den
straatweg van Kaloega. Daar komt de militaire intendant hem vrragen, waarheen hij het proviand moet
laten brengen, de chef der ambulances moet weten,
waarheen de gekwetsten vervoerd moeten worden,
terwijl een koerier uit Petersburg hem een brief van
den keizer overhandigt, waarin tegen de overgave
van Moskou geprotesteerd wordt;ten slotte wordt
hem door een mededinger, want die heeft hij altij d
verscheidenen, een plan voorgesteld, dat lijnrecht staat
tegenover het juist door hem aangenomene ontwerp.
Voeg daar nog bij, dat de opperbevelhebber behoefte
heeft aan rust en slaap, om zijn uitgeputte krachten
te herstellen; Loch moet hij den generaal aanhooren,
die zich over veronachtzaming beklaagt, hij moet luisteren naar de smeekbeden der ontstelde dorpsbewoners,
die bang zijn, dat men hen aan hun lot zal overlaten,
naar het rapport van een op verkenning uitgezonden
officier, hetwelk geheel strijdt met het voorgaande
rapport, terwijl een spion, een gevangene en een ender
generaal hem de positie van den vijand beschrijven.
Ms men dit alles nagaat, zal men wel begrijpen, dat
Koetoezow bij Fili, op vijf wersten van de hoofdstad
niet de noodige kalmte en kracht had, om over de overgave of de verdediging van Moskou een juist oordeel
te vellen. Zij, die dit kunnen meenen, verkeeren in dwaling. Wanneer werd deze vraag eigenlijk beslist °
Dat was reeds het geval bij Drissa en Smolensko, en
het tastbaarste den 5den September bij Schewardino,
den 7den bij Borodino en daarna elken dag, elk uur,
elke minuut van den terugtocht.
-
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III.
Toen Jermolow, die door Koetoezow met een onderzoek der positie was belast, hem kwam melden, dat het
onmogellik was, onder de muren van Moskou slag te
leveren, keek de maarschalk hem zwijgend aan.
,,Geef mij uw hand eens," zeide hij en hij voelde Jermolow den pots. ,,Ge zijt ziek, vriend; bedenk wel, wat
ge zegt ! ..." Koetoezow kon niet gelooven, dat hij
verder terug moest trekken, zonder slag te leveren.
Toen Koetoezow op den Poklonnajaberg, zes wersten
van de Dorogomilowpoort, was gekomen, steeg hij nit
het rijtuig en ging op een bank zitten, waar hem weldra
verscheiden generaals omringden; onder hen beyond
zich ook graaf IRostoptschin, die juist nit Moskou kwam.
De heeren, die zich in versehillende groepen verdeel.den,
bespraken de voor- en nadeelen van de positie, den
toestand der troepen, de voorgestelde plannen en den
geese, die in de stad heerschte. Zonder dat een van
allen het hardop zeide, voelde ieder, dat het een krijgsraad was; alleen de algemeene belangen werden aangevoerd; was er al eens iemand, die een bijzondere tijding
had mede te deelen, dan deed hij dat fluisterend; geen
scherts, geen glimlach deed zelfs voor een oogenblik
de rimpels van hun bewolkte voorhoofden verdwijnen
en het was duidelijk, dat alien hun best deden, geheel
op de hoogte van den toestand te komen. De opperbevelhebber luisterde naar alles, wat er te berde werd
gebracht, vroeg soms lets aan dezen of genen, zonder
zich in de discussie te mengen of zijn eigen meening
bloot te leggen. Wanneer hij lets hoorde, dat hem
tegenviel, wendde hij teleurgesteld het hoofd af. Sommigen spraken over de gekozen positie; anderen keurden
Naar niet slechts af, maar gispten hen, die haar gekozen
hadden; een derde beweerde, dat de Pout hierin school, dat
men den slag een dag eerder had moeten aannemen;
een vierde vertelde over den slag van Salamanca, waarover een zekere Franschman, Crossart genaamd, tijding.
had meegebracht. Deze Franschman, die een Spaansche
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uniform droeg, behoorde tot het gevolg van een in
Russischen dienst zijnden Duitschen pries; hij sprak
met het oog op een mogelijke verdediging van Moskou
over de wisselvalligheden in het belang van Saragossa.
Graaf Rostoptschin verzekerde, dat hij bereid was met
zijn landweer onder de muren der oude hoofdstad
te sterven; hij betreurde echter, dat men hem zoo
lang werkeloos had gelaten en voegde er bid, dat hij
geheel anders gehandeld zou hebben, wanneer hij
alles geweten had. Sommigen spraken met een groot
vertoon van geleerdheid over allerlei strategische
verwikkelingen en over den weg, Bien de troepen
moesten nemen; de meesten kraamden slechts onzin
uit. Koetoezow begreep uit al die redeneeringen alleen,
dat de verdediging van Moskou feitelijk onmogelijk
was. Ret bevel om slag te leveren moest een vreeselijke wanorde ten gevolge hebben, want deze positie
was niet verdedigbaar naar het gevoelen der genera ls, die reeds beraadslaagden over de gevolgen van
een terugtocht; en het geheele leger dacht hiermede
eenstemmig. Bennigsen alleen drong op de verdediging van Moskou aan, maar hem was het niet zoozeer
om de zaak te doers, als wel om een voorwendsel te
hebben tot redetwisten en kuiperijen. Koetoezow doorzag hem en liet zich niet verleiden door het patriotisme,
waarmee Bennigsen zoo druk pronkte, dat Koetoezow er wrevelig onder wend. ITij begreep heel goed,
dat, wanneer de uitkomst tegenviel, hem zou verweten worden, dat hij de troepen zonder slag te leveren
tot den Musschenberg had laten terugtrekken, terwijl
Bennigsen in geen geval schuld kon worden aangewreven. Maar die listen en kuiperijen hielden den grijsaard thans weinig bezig; een enkele dreigende vraag
drong zich aan hem op, een vraag, die niemand
nog had kunnen oplossen. ,Heb ik werkelijk Napoleon
tot voor de muren van Moskou laten komen ?
Welk bevel heb ik dan toch gegeven, dat tot zulk een
uitkomst geleid heeft V' vroeg hij zich voor den
honderdsten keer af. „Was het gisteravond, toen
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ik aan Platow heb laten zeggen, dat hij terug moest
trekken, of was het eergisteren, Coen ik, half ingedommeld, Bennigsen bevolen heb, zijn disposities
te nemen Ja, Moskou moet overgeleverd worden,
de troepen moeten terugtrekken, er is nets meer aan
te doen, we mQeten ons er in schikken !" Het kwam
hem even verschrikkelijk voor, dit besluit te nemen, als
het opperbevel neer te leggen. Want zonder in aan.merking te nemen, dat hij gaarne veel macht had
en gewoon was te bevelen, was hij overtuigd, dat
voor hem de roem was weggelegd, om zijn land te redden;
was dat ook niet de openbare meening ? Zou het yolk
anders, tegen den wil des keizers, op zijn benoeming
hebben aangedrongen ? Neen, hij alleen was in staat
het leger in deze gewichtige omstandigheden aan
te voeren, hij was de eenige, die zonder vrees tegen zijn
onoverwinnelijken tegenstander kon optrekken, dat
geloofde hij vast. Maar hij moest nu een besluit nemen
en een einde maken aan het nuttelooze getwist van
zijn omgeving. Rhj riep de oudste generaals bij zich en
zeide tot hen: ,Mijn hoofd, of het nu sterk of zwak.
moge - zijn, moet her alleen beslissen ! ..."
Met die woorden stond hij op, steeg weer in het rij tuig en reed naar Fili terug.
IV.
Om twee uur kwam de krijgsraad bijeen in de ruimste
van de beide boerenwoningen, die aan een zekeren
Andreas Sewastianow toebehoorden. De boeren,
vrouwen en tal van kinderen verdrongen zich voor
de deur der andere woning; het zesjarig dochtertje
van Andreas, Malascha, aan wie Zijne Hoogheid een
kus had gegeven en die een stukje suiker van hem had
gekregen, was alleen in de groote kamer , gebleven;
zij zat op de kachel neergehurkt en keek met nieuwsgierigen en half beschroomden blik naar de uniformen
en kruisen der generaals, die achtereenvolgens binnenkwamen en plaats namen. De grootvader, zooals
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Malaseha Koetoezow bij zich zelve noemde, zat alleen
in den donkeren hoek, waar de kachel stond, op zijn
veldstoel; hij toonde voortdurend zijn prikkelbaarheid,
nu eens door een plotselingen, half gesmoorden uitroep,
dan door zenuwachtig aan den kraag van zijn uniformjas te trekken, die, hoewel hij open was, hem toch scheen
te benauwen; hij drukte enkele generaals de hand en
knikte sommigen toe. Zijn adjudant Kaisarow ging
naar het venster tegenover den opperbevelhebber,
om or het gordijn voor wog to schuiven, maar op een
wenk van Koetoezow begreep hij, dat Zijno Hoogheid
liever in het halfdonker bleef, opdat niemand de uitdrukking van zijn gelaat kon zien. Rondom de grenenhouten met plannen, kaarten, papieren en potlooden
overdekte tafel hadden reeds zooveel heeren plaats
genomen , dat de militaire oppassers nog een bank
brachten voor de laatst aangekomenen, Jermolow,
Kaisarow en Toll. De eere-plaats, juist onder de heiligenbeelden, werd door Barclay de Tolly ingenomen, die
het Sint-Georgekruis aan een lint om den hals droeg.
Zijn bleek en lijdend gezicht met het hooge voorhoofd,
dat door zijn kaalheid nog scherper uitkwam, verried
de kwellingen der koorts, die hen ook thans hevig deed
rillen. Oewarow, die naast hem zat, fluisterde hem met
een heftig gebaar iets toe. Niemand sprak trouwens
hardop. De kleine, dikke Doktoerow luisterde met
opgetrokken wenkbrauwen on de armen over de borst
geslagen opmerkzaam toe. Tegenover hem zat Ostermann-Tolstoy met de ellebogen op de tafel, terwijl hij,
als in gedachten verdiept, het forsche hoofd met de
schitterende oogen in zijn handen liet rusten. Rajewsky
rolde een lok van zijn zwart haar om de vingers en streek
het dan als gewoonlijk naar voren over de slapen;
hij wierp gejaagde blikken op Koetoezow on naar de dour.
Konowitzins schoon on innemend gezicht ward door
een vriendelijken lach verhelderd; hij had Malascha's
blik opgevangen on knikte haar nu on dan glimlachend
toe, wat zij schroomvallig beantwoordde.
Allen wachtten op Bennigsen, die onder voorwenc sal
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dat hij nog eens de positie bezocht, zich tehuis aan een
lekker diner te goed deed. Twee uren gingen onder
fluisterende gesprekken voorbij, zonder dat er een besluit werd genomen.
Toen Bennigsen eindelijk kwam, schoof Koetoezow
zijn stoel bij de tafel, maar zoo, dat het licht der kaarsen,
die juist waren binnengebracht, niet op zijn gezicht viel.
Bennigsen opende terstond den raad door de volgende vraag te stellen:
,,Moeten wij zonder slag of stoot de oude, heilige
czarenstad opgeven, of wel, moeten wij haar verdedigen I
Een lange, diepe stilte volgde op deze woorden.
Ieders gezicht stond ernstig, aller blikken vestigden
zich op Koetoezow, die met samengetrokken wenkbrauwen voor zich uitkeek, kuchte en zijn ontroering
meester trachtte te worden. Ook Malascha liet haar
blikken op hem rusten.
,,De oude, heilige czarenstad f" herhaalde hij eensklaps toornig met den klemtoon op elk woord, om
Bennigsens huichelarij aan het licht te doen treden.
,,Laat mij Uwe Excellentie doen opmerken, dat die
vraag allen zin mist voor een oprecht Russisch hart !
Zoo moet de zaak, waarvoor ik de heeren pier heb laten
komen, niet worden voorgesteld; zij is van zuiver
militairen aard en komt hierop neer: Is het, nu het welzijn van het land bij het leger berust, raadzaam het
leger en Moskou in de waagschaal te stellen, door een
slag te wagen, of is het beter verder terug te trekken
en de stad zonder tegenstand over te geven f Daaromtrent wensch ik uw meening te weten."
Hierop begonnen de debatten. Bennigsen, die zich
volstrekt niet voor geslagen hield, was het met. Barclay
eens, dat de verdediging van de positie. bij Fili. onmogelijk was; hij stelde daarom voor, des nachts de troepen
van de rechterflank naar de linkerflank te brengen,
ten einde den rechtervleugel van den vij and aan te vallen. Daar de meeningen hierover verdeeld waren, werd
het voor en het tegen overwogen. Jermolow, Doktoerow
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en Rajewsky waren op de hand van Bennigsen; dachten
zij, dat er jets gewaagd moest worden, eer men Moskou
opgaf, of waren er persoonhjke belangen bij in het spel 2
Zij schenen niet to begrijpen, dat hun krijgsraad den
onvermijdelijken gang der gebeurtenissen toch niet
kon tegenhouden. Dit zagen de andere .generaals duidelijk in, zij beraadslaagden dan ook enkel maar over
den weg, langs welken het leger zou terugtrekken.
Malascha, die met alle aandacht luisterde en keek,
meende dat er een twist was gerezen tusschen den
,,grootvader" en den ,mijnheer met de lange rokspanden," met Wien zij Bennigsen bedoelde. Zij merkte,
dat die beide heeren boos op elkander waren en in den
grond van hair onschuldig hartje gaf zij „grootvader"
gelijk. Zij ving den scherpen, dreigenden blik op, Bien
deze zijn tegenstander toewierp, waarop Bennigsen
vuurrood ward, opstond en een paar driftige schreden
naar voren deed. De woorden, die Koetoezow op kalmen, afgemeten toon had geuit, behelsden een volkomen
afkeuring van Bennigsens voorstel.
„Ik kan het plan van den graaf niet goedkeuren,
mijne heeren," zeide Koetoezow. ,Verandering in de
positie van een leger aan te brengen in de oniniddellijke
nabijheid van den vijand is altijd gevaarlijk; de geschiedenis is daar om het te bewijzen. Bij voorbeeld ..."
Hij hield op, als om zijn geheugen to raadplegen. En
Coen vervolgde hij met een open, argeloozen blik op
Bennigsen: ,,Zoo bij voorbeeld is de slag bij Friedland,
lien gij u nog wel zult herinneren, graaf, niet in ons
voordeel uitgevallen, juist omdat onze troepen veel
te dicht bij den vijand van positie, wisselden."
Eon drukkende stilte, waaraan geen einde scheen te
komen, volgde op daze woorden.
Eindelijk warden de beraadslagingen bij tusschenpoozen hervat, maar alien voelden, dat er eigenlijk niets
meer to zeggen was.
Eensklaps loosde Koetoezow een diepen zucht.
De generaals, begrijpende, dat hij wilde spreken, keken
hem alley. aan,
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,,Welnu, heeren, ik zie wel, dat ik het gelag moet
betalen. 1k heb ieders meening aangehoord. 1k weet,
dat sommigen het met mij eens zijn, maar. . ." voegde
hij er bij, terwijl hij opstond... ,,kraehtens de macht,
die mij door den keizer en het vaderland is gegeven,
beveel ik den terugtocht !"
Daarop stonden alien op en de vergaderden gingen
even plechtig en zwijgend iiteen, alsof zij een lijkdienst
hadden bijgewoond. Maiascha, die men reeds lang
met het avondeten wachtte, kiom langzaam en ruggelings met haar bloote voetjes van de kachel af en sloop
toen haastig tussehen de beenen der generaals door
de kamer uit.
Koetoezow bleef nog lang, nadat de leden van den
raad vertrokken waren, met het boofd in de handen
over het verschrikkelijk vraagstuk nadenken; telkens
weer vroeg hij zich af, waar en wanneer eigenlijk tot
de overgave van Moskou was besloten en wie het besluit genomen had.
Ik had zoo iets niet verwacht," zeide hij tot zijn
adjudant Schneider, die iaat in den nacht bij hem binnenkwam. ,,Ik had nooit gedacht, dat zoo iets mogelijk was !"
,,Gij moet wat rust nemen, EJwe Hoogheid," aiitwoordde de adjudant.
,,Welnu, we zullen zien! 1k zal hun paardenvleesch
laten eten, net ais de Turken !" riep Koetoezow nit
en sloeg met de vuist op de tafel. ,,Ja, dat zullen zij
eten, dat zulien ze !" herhaalde hij.
V.
Evenais Koetoezow beschouwd wordt als de oorzaak
van den terugtoeht van het leger, neemt men, doch
ten onreehte, aan, dat graaf Rostoptschin de overgave en den brand van Moskou bewerkstelligde, een
gebeurtenis van vrij wat meer belang nog dan de terugtocht van het leger.
ledere Bus, met dat gevoelen bezield, dat toen algemneen was, had echter wel kunnen voorspellen, dat
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dit alles moest gebeuren; het was onvermijdelijk
geworden door den slag van Borodino.
In Smolensko en in alle steden en dorpen van het
czarenrijk heerschte dezelfde geest als in Moskou,
hoewel tot geen dier plaatsen de invloed van graaf
Rostoptsehin en van zijn bulletins doordrong. Filet yolk
wachtte onbezorgd de komst van den vijand af, zonder
zich te beangstigen en zonder wanordelijkheden te
bedrijven. Het wachtte bedaard den loop der dingen
af, voelende, dat het zou weten te handelen, wanneer
het juiste oogenblik gekomen was. Zoodra het gerucht
ging, dat de vijand naderde, verlieten de welgestelde
lieden de stad, alles met zich nemend, wat zij konden,
en de armen verwoestten of verbrandden de rest.
De overtuiging, dat dit zoo moest zijn en altijd zoo zal
blijven, woonde toen en woont nog heden in elk Russiseh
hart. Deze overtuiging, of liever dit voorgevoel van de
inneming van Moskou was reeds in 1812 bij alle klassen
der bevolking algemeen. Zij, die in Juli en Augustus
uit de stad trokken en hun huizen en een groot deel
hunner rijkdommen in den steek lieten, bewezen
dit voldoende; want zij handelden onder den invloed
van die latente yaderlandsliefde, die niet in hoogdravende woorden bestaat en ook niet in de opoffering van
zijn kinderen voor het welzijn van het vaderland
of in andere tegennatuuriijke daden, maar die zich
nit zonder ophef en juist daardoor groote uitkomsten
oplevert. ,,Het is schande," stond er in de bulletins
van graaf Rostoptschin, ,,om het gevaar te ontvlieden.
Alleen de lafhartigen verlaten Moskou !" En toch,
niettegenstaande de betiteling van lafaards, vertrok
ken er velen! Zij gingen heen, omdat zij voelden, dat
het zoo moest zijn. ]lostoptsehin kon hun geen schrik
hebben aangejaagd door het verhaal van de gruwelen
door Napoleon in de veroverde landen bedreven.
Zij wisten zeer goed, dat Berlijn en Weenen onaangetast waren gebleven en dat de bewoners onder de
Fransche bezetting hun tijd vroolijk hadden doorge
bracht met die innemende overwinnaars, met wie de
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mannen en zelfs de Russische vrouwen gaarne orngingen ! De gegoede Moskovieten verlieten de stad, omdat er voor hen geen sprake kon zijn van te leven
onder Fransehe overheersehing; zij moeht dan goed
of slecht zijn, zij was voor hen eenvoudig onaannemelijk ! Zij gingen heen, zonder zich bewust te zijn van de
grootheid, die zij aan den dag legden door een schoone,
rijke hoofdstad aan brand en plundering prijs te geven;
brand en plundering toch werden onvermijdelijk door
hun vertrek. Want het is maar al te waar, dat het nietverbranden en niet-plunderen van verlaten huizen geheel en al strijdt met den Russisehen volksaard! De
voorname dame, die, ondanks dat zij op bevel van
Rostoptsehin zou worden aangehouden, in Juni met
haar negers en haar narren Moskou verliet, om haar
goederen in het gouvernement Saratow te betrekken,
was onbewust besloten zich niet aan Bonaparte te
onderwerpen en volbraeht aldus volgens onze overtui
ging eenvoudig het groote werk tot behoud van het
vaderland! G-raaf Rostoptsehin daarentegen besefte
volstrekt niet de hooge zedelijke waarde van de gebeurtenis, die onder zijn oogen haar beslag kreeg; hij was
wankelmoedig, zoodat hij nu eens de vertrekkenden
berispte, dan zelf de reehtbanken buiten de stad verplaatste; nu eens onbruikbare wapens liet uitreiken
aan dronken gespuis, processies toeliet, om ze den
volgenden dag te verbieden, en alle vervoermiddelen
der burgers in beslag nam, dan weer verkondigde, dat
hij zijn huis en geheel Moskou in brand zou steken, om
een kw•artier daarna het tegendeel te beweren, soms
het yolk aanspoorde om spionnen te zoeken en boos
was, als zij gegrepen werden; den eenen dag de Fran
schen uit de stad verjoeg, echter met uitzondering van
madame Aubert-Chalmé, die het groote middelpunt
was van de Fransehe bevolking, een anderen keer zonder
de minste reden den ouden en achtenswaardigen
Kloetscharew, den directeur der posterijen, verbande,
op zekeren dag het yolk op Ae Drie-bergen samenriep,
em tegen den vijand te strijden en dan weer een ongeluk-
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kige aan de woede van het yolk prijs gaf! Dezelfde
man, die beweerde het ongeluk van Moskou niet te
zullen overleven, eindigde met door een geheime deur
te ontvluchten onder het dichten van een vierregelig
Franseh versje. Deze man, die verteerd werd door de
begeerte, om geheel alleen te handelen en de wereld
te verbazen door een daad van heldenrnoed en vaderIandsliefde, gedroeg zich als een knaap, terwiji hij met
zijn maehteloozen arm den bruisenden stroom van de
volksbeweging, die hem evenals alle anderen mee
sleepte, traehtte tegen te houden of te keeren.
VI.
Gravin Helena beyond zich, nadat zij met het hof
nit Wilna teruggekeerd was, in een lastigen toestnd.
In Petersburg namelijk had zij zich in de bijzondere
hulde van een zeer hooggeplaatst persoon mogen verheugen, die een der eerste posten in den staat bekleedde,
terwiji zij in Wilna nauwe betrekkingen had aangeknoopt met een buitenlandsehen prins. Daar nu
de prins en de staatsbeambte hun rechten deden gelden,
moest zij een middel traehten te vinden, om beiden
tevreden te stellen, zonder een hunner te kwetsen. Wat
voor elke andere vrouw moeielijk of missehien onmogelijk geweest ware, kostte haar zelfs geen oogenblik nadenkens; in plaats van haar daden te verbergen
of allerlei uitvluehten te zoeken, om zoo nit haar valsehe
positie bevrijd te raken, wat alles nog meer in de war
zou brengen en tevens haar schuld bewijzen, aarzelde
zij geen oogenblik om, als een echt groot man, het
recht aan haar zijde te stellen.
Toen de jonge prins haar bij zijn eerste bezoek in
Petersburg met verwijten overlaadde, hief zij fier haar
schoon hoofd op en keek hem van ter zijde aan.
O, wat zijn die mannen toch zelfzuchtig en wreed !"
zeide zij uit de hoogte. ,,Maar ik had niets beters verwacht: de vrouw offert zich voor u op, zij lijdt en dat
is nu haar belooning! Met welk recht vraagt gij mij
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rekenschap van de vriendschapsbetrekkingen, die ik
onderhoud G? Die mean is meer dan een vader voor mij
geweest. Ja," voegde zij er op levendigen toon bij, one
hem te beletten, haar in de rede te vallen, ,misschien
koestert hij jegens mij andere gevoelens dan die van
een vader, maar dat kan. toch voor inij geen reden zijn,
om. hemm de dear te wijzen ... Men zou ecu plan moeten_
wezen, o111 tot zulk een ondankbaarheid in staat te zijn!
Weet, hoogwaarde heer, dat ik slechts aan God en mijn
geweten verantwoording sehuldig ben wegens mijn
innigste gevoelens." Zij drukte plechtig de hand tegen
haar fraaien boezem, die van ontroering op en nee
ging en zij sloeg de oogen ten hemel.
,,: Maar luister toch in 's hernels naain eens naar inij !'
,,Neeni mij ten huwelijk, dan zal ik uw slavin zijn !"
,,I)at is immers onmogelijk !"
„Ach, gi j verwaardigt u niet tot mid af te dalen ! 9 9
zeide zit weenend.
De Prins poogde haar te troosten, terw ijl zij hem
tusschen haar tranen door verzekerde, dat een scheidin_g gemakkelajk te bewerken was, dat er wel reeds
voorbeelden van. waren (zij waxen. echter toen zoo zeldzaani, dat zij Napoleon en eenige andere hoogge•laatste personen noemde); dat zij noo .t de vrouw van
haar man was geweest, en dat zij was opgeofferd geworden !"
,,Haar de godsdienst, de wetter. !" hervatte de
jonge man, reeds half gewonnen.
,,De wetten, de godsdienst a... Wat zou men er aan
hebben, als zij niet voor zoo iets konden dienen Q"
Verrast door deze schijnbaar zoo eenvoudige opmerking, vroeg de jonge minnaar de Eerwaarde Vaders van
de congregatie van Jezus, met wie hij in nauwe betrekking stond, om raad.
Eenige dagen daarna op een van die sehitterende
feesten, die Helena op haar ,datscha" in Kammen.n.oiOstrow gaf, werd haar een innemende niet meer jonge
man met sneeuwwit haar en schitternde, zwarte oogen
voorgesteld. Dat was de heer de Jobert, een wereldlijk
-
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geestelijke van de Jezuletenorde, die langen tijd met
Helena in den tooverachtig verlichten tuin vertoefde,
waar hij onder de wegsleepende tonen van een vroolijk
orkest met haar sprak over de liefde van het schepsel
tot den Schepper, tot Jezus Christus, over de heilige
harten van Jezus en Maria en over den troost, die in
dit leven en in het leven hiernamaals door den eenig
waren godsdienst, Katholicisme, beloofd wordt ! Diep
bewogen door deze waarheden, voelde Helena meer dan
eons haar oogen vochtig worden bij het luisteren naar
den heer de Jobert, wiens stem van heilige ontroering
trilde. De cavalier, die haar kwam afhalen voor de wals,
maakte een einde aan dit onderhoud, maar den dag
daarop bracht haar toekomstige ,gewetensraad" geheel
alleen den avond bij haar door, en van dat oogenblik of
werd hij een harer trouwste bezoekers.
Op zekeren dag geleidde hij de gravin naar de Katholieke kerk, waarin zij lang voor een der altaren knielde.
De Fransche priester, die niet jong meer was, maar volkomen doorkneed in zalige verlokkingen, legde haar de
handen op het hoofd, en bij deze aanraking gevoelde zij,
zooals zij later vertelde, een heerlijke, wonderbare, opwekkende frischheid, die ook tot haar hart doordrong .. .
Dat was de werking der genade !
Daarna werd zij naar een priester in ambtsgewaad
gebracht, die haar de biecht afnam en haar absolutie
schonk. Den volgenden dag bracht hij haar in een gouden
doosje de heilige hostie; hij wenschte haar geluk, dat
zij nu in den schoot der heilige Katholieke kerk was opgenomen, en hij gal haar tevens de verzekering, dat de
pans er mee in kennis zou worden gesteld en zij van hem
weldra een belangrijk document zou ontvangen.
Alles, wat er rondom en met haar gebeurde, de oplettendheden, die al die heeren met hun innemende
manieren en beschaafden toon haar bewezen, de onschuld
der duif, die haar deal was geworden en waarvan haar
vlekkelooze en sneeuwwitte linten een zinnebeeld
waren, dat alles verschafte haar een genoegelijke of leiding. Toch verloor zij haar doel niet uit het oog en,
,,
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zooals het altijd gaat, wanneer er list in het spel is, was
het ook her de domste, die de verstandigsten overwon.
Helena besefte maar al te goed, dat al die mooie
phrases en al die moeite, die de Jezuieten zich gaven,
geen ander doel hadden, dan haar tot het Katholicisme
te bekeeren, om op die wijze geld van haar te krijgen
voor de behoeften der orde. Daarom drong zij er, voor
zij in hun eischen bewilligde, steeds opnieuw op aan,
dat zij haast zouden maken met de verschillende formaliteiten, the met het oog op haar echtscheiding
noodig waren. Zij zag in den godsdienst slechts een
middel, om onder het inachtnemen van zekere vormen
aan haar luimen en begeerten te voldoen. In een van
haar gesprekken met haar biechtvader drong zij er op aan,
dat hij haar ronduit zeide, in hoeverre zij door haar
huwelijk gebonden was. Het schemerde reeds; beiden
zaten voor het open venster van het salon en ademden
met wellust den bloemengeur in, die uit den tuin naar
binnen drong. Een dun moesselinen overkleed bedekte
ternauwernood Helena's boezem en schouder; de weldoorvoede abt met ziju gladgeschoren gezicht had de
blanke handen zedig op zijn knieen gelegd en verklaarde haar, met een wellustigen blik op - haar
schoone vormen, zijn zienswijze over de brandende vraag,
die haar zoozeer bezighield. Een verlegen glimlachje
speelde om Helena's mood; als men daarbij de out
roering zag op het gelaat van haar geestelijken leidsm an, - had men licht kunnen denken, dat zij een voor
haar onaangename wending van het gesprek vreesde.
Dat was echter volstrekt niet het geval, doch de abt
schepte er behagen in, om, terwijl hij zich overgaf aan
de bekoring, die de schoone vrouw op hem uitoefende,
zijn meening op sierlijke en logische wijze te ontvouwen.
,,Bij volslagen onbekendheid met de verplichtingen,
the gij op u naamt," zeide hij, ,,hebt gij trouw gezworen
aan een man, die eveneens een huwelijk aanging, zonder
er eenig godsdienstig gewicht aan te hechten, en die
dus heiligschennis heeft bedreven; het huwelijk heeft bijgevolg nooit zijn voile waarde gehad, maar toch waart
-
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gij gebonden door uw eed. Dien hebt gij verbroken...
Wat is flu uw zonde Een vergefelijke zonde of een
doodzonde Ongetwijfeld een vergefelijke zonde, daar
gij haar zonder slechte bedoeling hebt bedreven. In
then het doel van uw tweede huwelijk is, kinderen te
krijgen, kan uw zonde u kwijtgescholden worden; maar
hier doet zich een nieuw hezwaar op, en. .
,,Maar," zeide Helena, hem eensklaps vol ongeduld in de rede vallende, ,,hoe kan ik nog gebonden zijn
door de verplichtingen van een godsdienst, die ecu
dwaling is, nu ik den eenig waren godsdienst heb
omhelsd "
Deze opmerking bracht op den bieehtvader ongeveer
denzelfden indruk teweeg, als Columbus' oplossing om
een ei op zijn spits to stellen op zijn benijders had;
hjj was onthutst over de eenvoudige wijze, waarop
zij het vraagstuk had opgelost. Hoezeer ook verwonderd
en verrast over haar snelle vorderingen, wilde hij zich
toch het genoegen niet ontzeggen, haar zijn redenen

verder mede to deelen.
,,Laat ons elkander goed begrijpen, gravin," zei.de
hij, en nu trachtte hij de redeneering van zijn geestes
kind to weerleggen...
VII.
Gravin Helena begreep heel goed, dat de zaak zelve
uit een godsdienstig oogpunt geen bezwaren opleverde
en dat de tegenwerpingen van haar geestelijke vrienden
hun slechts werden ingegeven door de vrees voor de
wereldlijke autoriteiten.
Zij besloot daarom, de maatsehappij er een weinig
OP voor to bereiden. Zij begon met. de ijverzueht van haar
ouden besehermer op to wekken en speelde met hem hetzelfde spel, als zij met den prins had gedaan. Dc staatsman
ontstelde even hevig als met den prins het geval was
geweest bij het voorstel om een vrouw, wier echtgenoot
nog leefde, to huwen, maar de vaste verzekering van
Helena, dat dit de eenvoudigste en natuurlijkste zaak
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der wereld was, overtuigde ook hem zeer spoedig.
Helena zou zeker niet zoo gemakkelijk geslaagd zijn,
wanneer zij eenige vrees of aarzeling aan den dag had
gelegd of haar zaak geheirn had gehouden; maar zij
vertelde zonder den minsten sehroom en met een zekere
voorname onversehilligheid aan al haar vrienden, dat
was hier aan geheel Petersburg, dat zij en van den
Prins en van Zijne Exeellentie een huwelijksvoorstel
had ontvangen, dat zij beiden evenzeer liefhad en dus
niet wist, hoe zij een besluit moest nemen, zonder een
van beiden te grieven. Het gerucht van haar echtscheiding verbreidde zich spoedig; heel veel mensehen,
die anders ongetwijfeld hun afkeuring er over zouden
te kennen gegeven hebben, vonden er nu niets op aan
te merken, doordat Helena's wijze maatregel om hen
in het onzekere te laten, wien van de twee aanbidders
zij zou nemen, hun belangstelling had opgewekt en
hen afleidde van de hoofdzaak. Het was nu niet meer
de vraag, of de zaak mogelijk was, maar welk van de
twee aanzoeken haar het meeste voordeel aanbood
en hoe het hof over haar besluit zou denken. Er waren
wel enkele bekrompen mensehen, die, niet in staat
zich op zulk een verheven standpunt te plaatsen, de
geheele zaak als een ontwijding van het huwelijks
sacrament beschouwden, maar bun aantal was geriug
en zij spraken in bedekte termen. Wat de vraag betreft,
of het goed of verkeerd is voor een vrouw, om tijdens
het leven van haar echtgenoot een tweede huwelijk
aan te gaan, daarover werd geen woord gesproken,
omdat die kwestie, zooals men beweerde, reeds door
de ontwikkeldste lieden was opgelost, en men geen lust
had voor een dwaas of voor een zonderling door te gaan.
Maria Dimitriewna was de eenige, die een tegenovergestelde meening durfde uiten. Zij was dezen zomer
in Petersburg gekomen, om een harer zonen te zien en
ontmoette zoodoende Helena op een bal. Zij hield de
gravin staande en riep haar in een oogenblik van al
gemeene stilte met haar krachtige, ruwe stem toe:
,,Ge wilt dus een tweede huwelijk aangaan bij bet leven
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van uw man ! Denkt ge misschien, dat dat iets nieuws
is 1 Volstrekt niet, mijn waarde, zoo iets gebeurde
reeds veel vroeger, en het is al sedert lang gebruik
in alle publieke huizen !"
Maria Dimitriewna stroopte bij deze woorden volgens
gewoonte haar wijde mouwen omhoog, keek Helena
streng aan en keerde haar daarop den rug toe. Ondanks
de vrees, die de oude vrouw inboezemde, deed men het
soms gaarne voorkomen, alsof zij gek was; van haar
gansche strafpredicatie hadden alleen de laatste woorden indruk gemaakt; die werden fluisterend herhaald,
die beschouwde men als de eigenlijke kern der rede.
Prins Wassili, die in den laatsten tijd wat vergeetaehtig werd en ieder oogenblik hetzelfde zeide, sprak
zoo vaak hij zijn dochter ontmoette tot haar: „Helena,
ik moet u iets zeggen ... Ik heb de lucht gekregen
van... ge weet wel. Welnu, ge weet, mijn lief kind,
dat mijn vaderhart zich in uw geluk verheugt ... ge
hebt zooveel geleden.. maar, lieve, ga slechts te rade
met uw hart. Dat is alles, wat ik u te zeggen heb..."
En om zijn voorgewende ontroering te verbergen,
drukte hij haar aan zijn hart.
Bilibin, die nog altijd voor een geestig man doorging, was een van Helena's belangelooste vrienden,
zooals vrouwen als zij er dikwijls hebben en die nooit
uit hun rol vallen; hij deelde haar op zekeren dag mee,
hoe hij over deze belangrijke zaak dacht.
„floor Bens, Bilibin," antwoordde Helena, die vrien
den van zijn soort bij hun familienaam noemde. Zij
legde haar blanke, met ringen bedekte hand op zijn
schouder. ,Zeg mij eens, alsof ik uw zuster was, wat
ik moet doen ° ... Wien van de twee moet ik nemen V'
Bilibin trok zijn voorhoofd in rimpels en daeht na.
,,Ge moet mij niet te zeer haasten," zeide hij. „Ik
moet er goed over nadenken. Wanneer gij den pries
neemt, verliest gij voor immer de leans om met den ander
te trouwen, terwijl gij tevens u het ongenoegen van het
hof op den hals haalt, want ge weet, dat hij nog eenigszins verwant is aan de keizerlijke familie. Neemt gij
:
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echter den ouden graaf, dan maakt gij zijn laatste
levensdagen gelukkig, en als weduwe van een hooggeplaatst persoon kan de prins u huwen zonder een
mesalliance te doers."
,,Gij zijt een waar vriend voor mij !" zeide Helena
stralend van vreugde. ,Maar ik heb beiden lief; ik
zou geen hunner verdriet willen aandoen, ik zou mijn
leven voor beider geluk willen opofferen !"
Bilibin haalde de schouders op; voor die smart
vond hij geen leniging. „Welk een vrouw !" dacht hij.
,,Dat heet eerst de kwestie zuiver oplossen! Zij zou ze
alle drie tegelijk willen trouwen !"
,,Maar zeg mij eens, hoe uw man er over denkt
Zou hij - er in toestemmen '1" vroeg de diplomaat aan
Helena.
„O, hij houdt veel te veel van mij, om niet alles voor
mij op te offeren," antwoordde Helena, die werkelijk
overtuigd was, dat ook Peter haar liefhad.
„Bemint hij u tot scheidens toe ?" vroeg Bilibin.
Helena barstte in lachen uit.
Helena's moeder behoorde ook tot de weinige menschen, die de wettigheid van het voorgenomen huwelijk
in twijfel trokken. Verteerd door de jaloezie, die haar
dochter haar inboezemde, kon zij de gedachte niet
verdragen, dat Helena zulk .een geluk te beurt zou vallen. Zij wendde zich tot een Russischen priester, om
te vragen of echtscheiding mogelijk was. De priester
verzekerde haar tot haar groote voldoening, dat zoo
iets niet mocht toegestaan worden en tot staving hiervan haalde h j een tekst uit het Evangelic aan, die een
vrouw elke hoop, om tij dens het leven van haar man te
hertrouwen, benam. Met deze bewijzen gewapend,
waarop in haar oogen niets was of te dingen, ging zij
des morgens heel vroeg naar haar dochter, om zeker
te zijn haar alleen aan te treffen. Helena hoorde haar
bedaard en met een spotachtig glimlachje aan.
„Ik verzeker u, dat het streng verboden is met een
gescheiden vrouw te trouwen," zeide de oude prinses.
,,Och kom, mama, vertel toch geen onzin, daar hebt

120
gij geen verstand van. 1k he bin mijn positie plichten. ."
,,Maar, mama, begrijpt go dan niet, dat de Heilige
Vader die vrijstelling kan geven.. ."
Zij hield op; haar gezelschapsdame kwam binnen en
zeide, dat Zijne Hoogheid haar in het salon waehtte.
,,Neen, ik wil hem niet zien; zeg hem, dat ik woedend
ben, omdat hij zijn woord gebroken heeft. . ."
,,Gravin, iedere zondaar vindt genade," zeide een
jonge, blonde man met scherp geteekende trekken,
die op den drempel van het vertrek verscheèn.
De oude prinses stond op, rnaakte een eerbiedige
buiging voor den prins, die er echter niet de minste
notitie van nam, en verliet toen met een blik op haar
dochter op statige wijze het vertrek.
,,Zij heeft geiijk !" daeht de oude prinses, wier bezwaren verdwenen waren, nadat zij Zijne Hoogheid
had gezien. ,,Zij heeft gelijk! Floe is het mogelijk, dat
wij niet aan zoo iets dachten, toen wij jong waren!
Het was toch heel eenvoudig I" mompelde zij, toen zij
in het rijtuig stapte.
-

In het begin van Augustus was Helena's zaak in
orde; zij schreef toen aan haar echtgenoot, ,,die haar
zoo liefhad," een brief, waarin zij hem haar voornemen
to kennen gaf, met N. in het huweiijk to treden. Tevens
decide zij hem haar bekeering tot het ware geloof
mode. Zij verzocht hem, de formaliteiten to vervullen,
die noodig waren om tot een eehtscheiding to geraken.
Dc brenger van den brief kon hem daaromtrent voldoende inliehten. ,,En hiermee, mijn vriend," zoo besioot zij, ,,bid ik God, dat Hij u in Zijn heilige en
maehtige hoede neme. Uw vriendin Helena."
Doze brief word bij Peter bezorgd, toen hij op het slagveld bij Borodino was.
VIII.
Voor den tweeden keer sedert het begin van den
slag verliet Peter de batterij en Rep met een hoop soldaten naar Kniaskow. Door het ravijn bereikte hij de
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verbandplaats; wiji hij daar niets dan bloed zag en
sleehts gesteun en gekerm Iioorde, ging hij haastig
verder; hij had rnaar een wensch, zoo spoedig mogelijk
van deze plaats der versehrikkingen weg te komen,
hij verlangde naar de rust van zijn kamer en zijn bed
en naar het gewone dagelijksehe leven; hij begreep,
dat hij eerst daar in staat zou zijn, zich rekensehap te
geven van al hetgeen hij had gezien en ondervonden.
Maar hoe kwam hij op zijn kamer? Wel floten de kogels
hem niet meer om de ooren, maar dezelfde versehrik
kelijke tooneelen van lijden en smart ontmoette hij bij
elke sehrede; overal dezelfde uitgeputte, vermoeide
geziehten met een vreemde uitdrukking van onversehil
ligheid! In de verte hoorde hij nog het akelige geluid
van het geweervuur.
Nadat hij drie wersten langs den stoffigen weg naar
MosehaIsk had afgelegd, ging hij moedeloos aan den
kant van den weg zitten. De nacht viel in, het gebulder
der kanonnen had opgehouden. Peter bleef lang met
de kin in de handen geleund liggen en keek naar de schaduwen, die in de duisternis hem voorbijschoven. Hij
daeht ieder oogenblik, dat er een kanonskogel naar
hem toe vioog en dan sprong hij sidderend overeind.
IIij wist later niet, hoelarig hij daar gebleven was. In
het hoist van den nacht werd hij uit zijn verdooving
opgewekt door drie soldaten, die in zijn onmiddeilijke
nabijheid vuur aaniegden, om er jets op te koken;
zij brokkelden besehuit in hun keteltje en deden er
vet bij; al spoedig verspreidde zich een aangename
geur, die zich met den rook vermengde en opsteeg.
Peter zuehtte, maar de soidaten letten niet op hem en
gingen voort met praten.
,,Zeg eens, wie zijt ge ?" vroeg eensklaps een hunner
aan Peter. Hij wilde blijkbaar te kennen geven, dat zij
hem wei van hun eten wiiden meedeelen, mits hij hun
beiangsteiling waard was.
,,Ik, ik ?" vroeg Peter. ,,Ik ben een officier van de
iandweer, maar mijn detachement is her niet; ik heb
het op het slagveid verioren."
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„Zoo !" zeide een der soldaten, terwijl diens makker
het hoofd schudde ... „Wel, eet dan wat, als gij wilt .
voegde hij er bij en hij reikte Peter meteen zijn houten
lepel toe, Bien hij eerst aflikte.
Peter kwam bij het vuur en begon te eten; nog nooit
had het hem zoo goed gesmaakt. Terwijl hid lepels vol
verzwolg, keek de soldaat naar zijn door het vuur beschenen gezicht.
,,Waar moet ge heen, vertel mij dat eens !" zeide de
man eindelijk.
„Ik ga naar Moschaisk."
„Zijt ge dan een peer ?"
„Ja "
,,Hoe heet ge ?"
,,Peter Kirilowitsch."
,,Zoo, Peter Kirilowitsch; nu, wij zullen u er heen
brengen, als gij dat wilt ..."
En de soldaten begaven zich met Peter op weg.
. De hanen kraaiden reeds, Coen zij Moschaisk bereikt
hadden en met moeite de steile berghelling beklommen.
Peter had in zijn afgetrokkenheid geheel vergeten,
dat zijn herberg aan den voet van den berg lag en hid
zou zeker nog verder zijn gegaan, wanneer hij niet zijn
bediende had ontmoet, die hem wilde gaan zoeken
en zijn meester herkende aan zijn witten hoed.
,,Excellentie !" riep hij uit, „wij wisten niet, wat
er van u geworden was. Zi t ge to voet . Waar gaat gij
toch heen 2 IIierlangs !"
„Ach ja, het is waar!" zeide Peter,terwijl hij bleef staan.
De soldaten deden eveneens, en een hunner vroeg:
,,Zoo, hebt ge de uwen al gevonden 2 Welnu, vaarwel,
Peter Kirilowitsch."
„Vaarwel !" herhaalden de anderen tegelijk.
„Vaarwel !" antwoordde Peter, terw *1 hij heenging .. .
„Had ik hun niet wat moeten geven " vroeg hij zich
of en stak de hand reeds in den zak. ,Neen, niet noodig,"
antwoordde hem een geheime stem in zijn binnenste.
Daar de kamers der herberg alle bezet waren, ging
Peter in zijn reiskales liggen.
.,

,

.
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Ix.
Nauwelijks had hij het hoofd op het kussen gelegd,
of hij voelde, dat hij insliep; eensklaps meende hij zoo
duidelijk, alsof hij waakte, kanongebulder, het inslaan
der projectielen en het gekreun der gekwetsten te
hooren en was het hem, alsof hij bloed en kruit rook.
Een gewaarwording van angst en ontzetting maakte
zich van hem meester. Hij opende de oogen en hief het
hoofd van het kussen op. Alles was stil om hem heen.
Alleen hoorde hij een militairen oppasser met den
dwornik voor de staldeur praten en de duiven, die
boven zijn hoofd onder het dak nestelden, bewogen,
door het gedruisch in de kales in hun rust verstoord,
hun vleugels. Door een reet heen zag Peter den prachtigen sterrenhemel, en de scherpe, doordringende lucht
van hooi, Leer en mest wekte onbestemde gedachten
aan vredigen veldarbeid bij hem op.
„God zij gedankt, dat het voorbij is ! Zulk een angst
is ontzettend, eigenlijk is het schande, dat ik mij zoo
door mijn angst liet meesleepen ! ... En „zip" dan;
zij zijn tot het laatste oogenblik kalm en standvastig
gebleven !"
Met die „zij" bedoelde Peter de soldaten, die de
batterij verdedigd, die hem te eten gegeven en die
voor het heiligenbeeld geknield hadden! In zijn. geest
waren zij van alle andere mensehen afgescheiden.
,,Soldaat zijn, gemeen soldaat zijn," daeht Peter, ,,hetzelfde levee l.eiden als alle kameraden, daarin geheel
opgaan, doordrongen worden van dat, waarvan zij
doordrongen zijn ! ... Maar hoe mij te bevrijden van
lien demonischen en onnutten last, die op mijn schouders rust ? Vroeger ware het gemakkelijk geweest,
ik had het huis mijns vaders kunnen ontvluchten,
en zelfs nog, na het duel met Dologow had ik soldaat
kunnen worden !"
En in zijn verbeelding doorleefde hij weer het feestmaal in de Engelsche club, de uitdaging van Dologow,
zijn onderhoud met Basdejew en Anatole en Neswitsky
.,

,
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en Denissow; en alien, die een rol in zijn leven gespeeld
hadden, gingen in flauwe omtrekken aan zijn geest
voorbij. Toen hij wakker werd, drong het blauwaehtige
liclit van de morgenseheinering reeds door de reten
der sehuur naar binnen, de naehtvorst had de balken
en palen met een ruig Iaagje bedekt. ,,Het begint al te
dagen !" daeht Peter, maar hij ging weer liggen en sliep
opnieuw in, in de hoop nu de woorden van Basdejew
te begrijpen, die hij in zijn droom gehoord had. En weer
droomde hij en nu hoorde hij alles zoo duideiijk, dat hij
het zich nog lang daarna herinnerde. IIij was overtuigd,
dat die woorden werkelijk gesproken waren, te meer
daar hij zich niet bekwaam achtte z'ijn gedaehten in
dezen vorm to gieten.
,De oorlog," had deze geheimzinnige stem hem gezegd,
,,is voor de menschelijke vrijheid de moeilijkste daad
van onderwerping aan de goddelijke wetten... De
ongekunsteidheid van het gemoed bestaat in de onderwerping aan Gods wil... ,,Zij" zijn eenvoudig en ,,zij"
spreken niet, maar handelen... Spreken is zilver,
zwijgen is goud... Zoolang een mensch bang is voor
den dood, is hij een slaaf... }iij, die den dood niet
vreest, overwint alles... Wanneer er geen smart bestond, zou de menseh zijn begeerten niet beteugelen
llij mompelde
en zou hij zich zelven niet kennen..
die woorden nog in den slaap, toen zijn bediende hem
wekte en hem vroeg, of hij zou inspannen. Dc zon
seheen Peter vlak in het gezieht; hij wierp een blik
op de vuile, met modder en mest bedekte binnenplaats,
waar soldaten hun uitgemergelde paarden bij den put
drenkten; de dieren, die voor karren waren gespannen,
verlieten een voor een de binnenplaats. Peter wendde
zich met walging af, sloot de oogen weer en liet het
hoof ci op de lederen kussens van het rijtuig terug
valien. ,,Neen," daeht hij, ,,ik wil al die akelige dingen
niet zien; 1k wil begrijpen, wat mij in mijn slaap geopenbaard is. Een seconde nog en dan had ik misschien
alles begrepen. Wat moet ik nu doen °" vroeg hij
zich af, daar hij tot zijn spijt gevoelde, dat alles, wat hem
in den droom zoo helder was, hem nu ontging.
."

-

De bediende en de dwornik vertelden hem, dat de
Fransehen MosehaIsk naderden en dat de bewoners
vluehtten. Toen stond Peter op, hij liet inspannen en
liep voor het rijtuig uit. lie troepen trokken werkelijk
terug; tienduizend gekwetsten bleven aehter, daar er
geen wagens waren om hen verder to vervoeren. Alen
zag ze overal in de straten, op de binnenplaatsen en
voor de vensters der huizen; alom hoorde men getier
en gevloek. Peter zag een gekwetsten generaal, then hij
wel kende; hij bood hem een plaats in zijn kales aan,
en daarop zetten zij samen hun weg naar Moskou
voort. Onderweg vernam hij den dood van zijn sehoonbroeder en van prins Andreas.

Den liden September reed Peter Moskou weer binnen;
reeds bij de poort word hij staande gehouden door een
adjudant van graaf Rostoptsehin.
,,We hebben u overal gezocht," zeide de adjudant
tot hem; ,,de graaf wenseht U voor een beiangrijke zaak
to spreken en verzoekt u daarom aanstonds bij hem
to komen."
Yonder eerst naar huis to gaan, nam Peter een izwostsehik en liet zich bij den generaal-gouverneur brengen,
die zeli ook juist van een nt buiten de stad terug
was gekomen. De waehtkamer was vol mensehen. Wassiltschikow en Platow waren reeds door graaf Rostoptschin ontvangen en hadden hem verklaard, dat het
onmogelijk was Moskou to verdedigen en dat de stad
dus aan den vijand zon worden overgeleverd. Ofschoon
men deze tijding nog voor de inwoners geheim traehtte
te houden, kwamen toch de ambtenaren van de verschullende takken van dienst den graaf vragen, wat hun
te doen stond; zij wilden gaarne de verantwoordelijkheid van zieh afsehuiven. Toen Peter het salon binnentrad, word juist de deur van Rostoptschin geopend,
en verseheen een koerier, die uit het leger was gekomen,
op den drempel. Men bestormde hem met vragen, die
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hij met een wanhopig schouderophalen beantwoordde,
terwrji hij zich haastte om weg te komen. Peter sloeg
de verschillende oude en jonge, militaire en civiele
ambtenaren, die zich in groepjes verdeeld hadden, gade.
Allen zagen er ongerust en angstig uit. Hij trad op
twee kennissen toe, die samen praatten. Nadat zij Peter
begroet hadden, zetten zij het afgebroken gesprek voort.
,,Zooals de toestand nu is, kan men niets met zekerheid zeggen," zeide de een.
,,En toch schrijft hij dat," antwoordde de ander en
wees op een gedrukt artikel.
„Ja, dat is wat anders, dat is voor het yolk."
,,Wat is er toch ?" vroeg Peter.
„Kijk, dat is zijn nieuw bulletin."
Peter nam het papier en las het volgende:
„Ten einde de vereeniging met de troepen, die hens
tegemoet gezonden zijn, te bespoedigen, is Zijne Hoogheid Moschaisk doorgetrokken en heeft zich in een
sterke stelling verschanst, waar de vij and hem niet
zoo spoedig zal aanvallen. Er zijn hem van hier acht
en veertig kanonnen en de noodige ammunitie gezonden, en Zijne Hoogheid verklaart Moskou tot den laatsten droppel bloed te zullen verdedigen en den strij d
zelfs tot in de straten te zullen voortzetten. Hecht
niet te veel aan de smiting der gerechtshoven, mijn goede
vrienden; die maatregel was noodig. Maar dat maakt
niets uit ! De booswicbt zal ondervinden, met wie hij
te doen heeft. Wanneer dat oogenblik daar is, zal ik
een beroep doen op de jonge, dappere mannen uit de
stad en van het land. Dan zal ik een machtigen kreet
doen hooren, maar vooreerst zwijg ik nog. De bijl
zal een goed wapen zijn; de jachtspies is ook niet kwaad,
maar het beste is nog de hooivork; de Franschman
is niet zwaarder dan een roggeschoof. Morgen na den
middag wordt het beeld van Iwerskaj a bij de gekwetsten
in het Katharina-hospitaal gebracht. Wij zullen hen
met wijwater besprenkelen, dat zal hun genezing bevorderen. Ik ben wel; ik had een zeer oog, maar nu
zie ik weer met beide oogen."
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„De militairen hebben mij verzekerd," zeide Peter,
„dat het onmogelijk was in de straten der stad to strij den, en dat de positie ..."
,,Daar hadden wij het juist over," merkte een der
beide ambtenaren op.
,,Wat beteekent toch dat gezegde over zijn oog "
De graaf heeft een gezwelletje op het ooglid gehad,"
antwoordde een adjudant, „en hij maakte zich ongerust, toen ik hem zeide, dat men kwam vragen hoe het
hem ging... Maar om op lets anders to komen, graaf,"
voegde de adjudant er lachend bij, ,wij hebben gehoord,
dat gij huiselijke onaangenaamheden hadt en dat de
gravin, uw vrouw.. . "
„Ik weet er nets van," antwoordde Peter onverschillig. ,Wat hebt gij dan gehoord ?"
,,Och, er wordt al.tijd zooveel gepraat, maar ik zeg
alleen maar, wat ik gehoord heb; er wordt verzekerd,
dat zij ..."
,,Nu ?"
„Men zegt, dat uw vrouw naar het buitenland gaat."
,,Wel mogelijk," antwoordde Peter, terwiji hij verstrooid rondkeek ... ,Maar wie is dat toch ?" vroeg
hij en wees naar eon f orschen grij sward, wiens Witte
baard en wenkbrauwen een zonderlinge tegenstelling
vormden met zijn blozend . gezicht.
„G, die ? ... Dat is een tafelhouder, hij heet Wereschagin. Gij hebt toch zeker wel over die geschiedenis
met de proclamatie gehoord ?"
,,Wel, is hij dat ?" vroeg Peter, terwijl hij zijn blik
liet rusten op het kalme, fiere gelaat van den koopman_, die er volstrekt niet als een verrader uitzag.
„Neen, hij is de vader; die de proclamatie heeft geschreven, is zijn zoon. Die zit nu in de gevangenis en
ik geloof, dat het hem zal opbreken ! ... 't Is een
heel ingewikkelde historie. 't Is ongeveer twee maanden
geleden, dat de proclamatie verscheen. De graaf liet een
onderzoek instellen, waarmee Gabriel Iwanowitsch,
die Kier nu ook is, belast werd; de proclamatie was van
hand tot hand gegaan.
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,ioe komt gij er aan ?' vroeg Gabriel I vanow tsch
aan den een.
,,Van dien en dien," werd hem . geantwoord. En dan
ging hij naar dien persoon, en zoo kwam hij ten slotte
bij Wereschagin, een jongen, niet zeer snuggeren
koopman. Cook hem werd gevraagd, hoe hij er aan kwam,
maar wij wisten het heel goed; hij kon haar van nieniand
anders dan van den postdireeteur gekregen hebben, en
we konden duidelijk zien, dat het een doorgestoken
kaart was.
llij antwoordde op onze vraag: „Ik heb haar van
niemand, ik heb haar zelf geschreven."
Men dreigt hem, smeekt hem, niets helpt; hij blijft
bij hetgeen hij gezegd heeft.
Eindelijk laat de graaf hem bij zich ontbieden.
„van Wien hebt gij die proclamatie ?" vraaagt de
generaal-gouverneur hem.
„Ik heb haar zelf opgesteld," is zijn antwoord. Gee
kunt begrijpen, hoe woedend de graaf werd," voegde
de adjudant er bij, ,,maar ge zult I oeten toegeven,
dat er reden was voor zijn toorn. Zoo halsstarrig to
liegen t"
,,Ja, ik begrijp het," zeide Peter; „de graaf had gehoopt, dat Kloetscharew werd aangewezen !"
„volstrekt niet, volstrekt niet," hernam do adjudant verschrikt. , loetscharew had andere vergrijpen
op zijn geweten, waarvoor hij verbannen is ... MIaar om
op de zaak terug to komen, de graaf was verontwaardigd.... „Hoe hadt gij haar kunnen opstellen ? " yr oeg
hij. •„Gij hebt haar vertaald; her is de Hamburger
courant, daar staat zij in; maar wat erger is, gij hebt
haar slecht vertaald, want gij kent gees. Fransch,
domoor i"
„Keen," was zijn antwoord, ,ik heb geen enkele
courant gelezen; ik heb haar zelf opgesteld."
,,Als dat zoo is, zijt gij een verrader; ik zal u laten
vonnissen, en dan wordt gij opgehangen '" IDaarbij bleef
het. Toen liet de graaf den oude bij zich komen, maar
de wader zegt hetzelfde als de noon. Het vonnis is uit9
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gesproken, hij is veroordeeld, ik meen tot dwangarbeid
en de oude komt vandaag genade voor hem vragen. 't
Is een gemeene kerel, een verwend zooxtje, een luchthartige verleider; hij heeft missehien hier of daar een
cursus gevolgd en denkt nu, dat hij boven ieder ander
verheven is. De vader heeft een restaurant dicht bij de
steenen brug; men ziet op die brug een groot beeld, dat
God den Vader voorstelt met den schepter in de eene en
den aardbol in de andere hand. Welnu, stel u eens voor,
dat hij het beeld meegenomen heeft naar zijn huis en
dat zoo'n vent van een schilder. . ."
XI.
Midden in het nieuwe verhaal van den adjudant
werd Peter bij den generaal-gouverneur onthoden.
Toen Peter het kabinet binnentrad, streek graaf Bostoptschin met de hand over de oogen en het gefronste
voorhoofd.
,,Wel zoo, mijn dappere krijgsman !" zeide Rostoptschin. ,,We hebben van uw heldendaden gehoord, maar
voor het oogenblik is dat niet de hoofdzaak... floor
eens, mijn waarde, zijt gij vrijmetselaar V' vroeg hij op
een strengen toon, waarin een verwijt en tevens toegevendheid doorsehemerde.
Peter zweeg.
,,Ik ben goed ingelicht, mijn waarde," hernam de
graaf, ,,maar ik weet wel, dat er onderscheid is tussehen
vrijmetselaar en vrijmetselaar, en ik hoop, dat g*' niet
tot die soort behoort, die Ruslands ondergang bewerken
onder voorwendsel van de menschheid te redden."
Ja, ik ben vrijmetselaar," antwoordde Peter.
,,Welnu, mijn waardste, het is u zeker bekend, dat
de heeren Speransky en Magnitzky weggezonden zijn
naar... nu ja, ge weet wel waarheen met Kloetscharew
en nog een paar anderen, wier doel was de stichting van
den tempel van Salomo en de verwoesting van den
tempel des vaderlands. Ge beg rijpt toch wel, dat ik
den postdireeteur niet zou weggezonden hebben, als
Oorlog on Vrede. 4° druk In.
9
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hij geen gevaarlijk menseb was! 1k weet, dat gij hem geholpen en hem uw rijtuig gegeven hebt en dat hij u
belangrijke papieren heeft toevertrouwd. 1k houd van U
en gij zijt jonger dan 1k, luister daarom naar mijn
vaderlijken raad. Breek alle gemeensehap met die lieden
af en vertrek zoo spoedig mogelijk."
,,Maar wat heeft Kloetseharew dan eigenlijk gedaan!"
vroeg Peter.
,,Dat is mijn zaak en niet de uwe !" riep Rostoptschin uit.
,,Hij wordt beschuldigd, proclamaties van Napoleon
verspreid te hebben, maar dat is niet bewezen," vervolgde Peter, zonder den graaf aan te kijken. ,,En
Weresehagin ....
"" * wij het!
„Daar hebben
riep Rostoptsehin, hem
toornig in de rede vallend, uit: ,,Weresehagin is een verrader, die zijn straf niet zal ontgaan. 1k heb u niet laten
roepen, om mijn daden te beoordeelen, maar om u een
raad of een bevel te geven, zooals gij wilt. Vertrek dus
en breek alle geineensehap met Kloetseharew en eon
sorten af !"
Plotseling bezon hij zich, dat zijn drift tegenover
iemand, die zich niets te verwijten had, misplaatst was.
IIij veranderde daarom van toon en drukte Peter de
hand. ,,Wij zijn aan den vooravond van groote onhei1n
en ik heb geen tijd voor beleefdheden en zoete woordjes,
het hoofd loopt mij om! Welnu, mijn waarde, wat denkt
gij te doen "
,,Niets," antwoordde Peter met een bezorgd gelaat
en zonder de oogen op te heffen.
,,Sla den raad van een vriend niet in den wind, mijn
waarde, vertrek, en wel zoo spoedig mogelijk, dat is alles,
wat ik u te zeggen heb. Een goed verstaander heeft maai
een half woord noodig... 0 ja, dat wilde ik u flog
vragen: is het waar, dat de gravin in de klauwen van
de heiige vaders der JezuIetenorde gevallen is "
Peter antwoordde niet, maar ging somber en fleerslaehtig heen.
Hij ging terstond naar huis en vond daar verseheiden
”
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personen, die hem iets te vragen hadden. Peter begreep
niets van al, wat zij zeiden, hun zaken lieten hem onversehilhig en hij antwoordde alleen, om zoo spoedig mogelijk van hen ontslagen te worden. Toen hij eindelijk alleen
was, brak hij den brief van zijn vrouw, then hij op de
tafel vond liggen, open en las hem. ,,De reinheid van het
hart bestaat in de onderwerping aan Gods wil. Zij geven
daarvan een voorbeeld," mompelde hij na het lezen van
den brief. ,,Men moet weten te vergeven en alles traehten
te begrijpen... Mijn vrouw zal dus een tweede huwehijk
aangaan. . ." Daarop ging hij naar bed, wierp zich er
op, zonder zich te ontkleeden en sliep onmiddellijk in.
Toen hij ontwaakte, kwam zijn bediende hem zeggen,
dat verseheiden rnenschen op hem wachtten en dat er
een politiebeambte geweest was, om namens graaf
Rostoptschin te vragen, of hij reeds vertrokken was.
Peter veranderde in der haast jets aan zijn kleeding en
in plaats van naar het salon te gaan,. waar zooveel
mensehen hem wachtten, ging hij langs de achtertrap
en door de staldeur het huis nit.
Van then tijd af tot na den brand van Moskou zag
niemand van zijn bedienden hem weer, en ondanks alle
nasporingen, die in het werk gesteld werden, wist geen
menseh wat er van hem geworden was.
XII.
Dc Rostows verlieten Moskou eerst den 13den September, den dag voor de vijand de stad binnentrok.
Nadat Petia dienst had genomen en met het kozakkenregiment van Obolensky naar Bjeloja-Tserkow was
vertrokken, verkeerde de gravin in onophoudelijke on
rust. Dc gedachte, dat haar beide zonen in den oorlog
waren en elk oogenbhik in gevaar verkeerden van te
sneuvelen, liet haar geen oogenbhik met rust. Zij maakte
allerlei plannen, om Nicolaas weer bij zich te krijgen en
Petia in Petersburg in veiligheid te brengen, maar geen
enkel plan gelukte. Nieolaas, die in zijn laatsten brief zijn
onverwaehte ontmoeting met prinses Maria had verteld,
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had reeds in langen tijd niets meer van zich laten hooren.
Dat vermeerderde nog de gejaagdheid der gravin, die
ten laatste zelfs in den slaap geen rust meer vond.
De graaf zon op een middel, om zijn vrouw gerust te
stellen en deed daarom moeite hun jongsten zoon overgepiaatst te krijgen in het regiment van Besoekow, dat
in Moskou zeif werd gevormd; de gravin verheugde zich
zeer in bet vooruitzicht, haar Benjamin bij zich t€
krijgen en zij nam zich voor, een wakend oog op herr
te houden. Zoolang Nieolaas alleen in gevaar verkeerd
had, had zij wel eens gedacht, dat zij meer van heir
hield dan van een harer andere kinderen, maar toer
de jongste, die guitige kwajongen, met zijn zwarte
van ondeugd fonkelende kijkers, zijn roode wangen
zijn met zachte, donzige haartjes bedekte lippen er
kin en zijn stompen neus eensklaps uit den huiselijker
kring werd weggerukt en zich in gezelsehap van ruwe
onbeschaafde soldaten beyond, die tegen den vijanc
moesten strijden, meende ze, dat hij haar Reveling was
en zij daeht nergens anders aan, dan aan het oogenblik
waarop zij hem zou weerzien. In haar vurig verlanger
naar hem maakten de anderen, hoeveel zij ook van her
hield, haar ongeduldig en wrevelig. ,,Ik heb alleer
Petia noodig," daeht zij. ,,Wat kunnen de anderer
mij schelen f" In het begin van September kwam er een tweed
brief van Nicolaas uit het gouvernement Woronesch
waar hij paarden moest koopen. Nu de gravin wist
dat hij buiten gevaar was, verdubbelde haar onrus
over Petia. Bijna alle kennissen der Rostows haddei
Moskou reeds verlaten, alien rieden de gravin aan, zo
spoedig mogeiijk dat voorbeeld te volgen, maar zi
wilde van geen vertrekken hooren, voordat haar 11ev
Petia terug was, die eiridelijk den 9den Septembe
in Moskou aankwam. Tot haar groote verwonderin
voelde het zestienjarige officiertje zich echter weini
ingenomen met de overdreven en bijna ziekelijk
genegenheid, die zij hem toonde; zij paste wel op, da
hij niet merkte, hoe zij hem onder haar hoede wild
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houden, maar Petia ried hettoch en om zich niet to
laten verteederen of, zooals hid zeide, om niet verwijfd
be worden, beantwoordde hij haar liefkoozingen met
?en berekende koelheid en bracht bijna al zijn tijd bij
l'atascha door, van wee hi^ van jongs of bljzonder veel
iehouden had.
De graaf was nog altijd even zorgeloos; den 9den
September, den dag voor hun vertrek bestemd, was
,r niets gereed, de wagens, die van de landgoederen
^ij Moskou en Riazan gezonden werden, kwamen eerst
len 11den aan. Van den 9den tot den 12den heerschte
.,r in geheel Moskou een koortsachtige opgewondenheid;
ilken dag kruisten duizenden wagens elkander in de
>traten en bij de poorten der stad met gekwetsten
an het slagveld van Borodino en met inwoners, die
Mlles, wat zij bergen konden, meenamen. Ondanks of
nisschien juist ten gevolge van graaf Rostoptschins
)ulletins, deden de zonderlingste geruchten de rondte.
jr werd beweerd, dat het verboden was, de hoofdstad
le verlaten, of wel, dat, na het in veiligheid brengen
ter heiligenbeelden en der relieken, de bewoners geioodzaakt zouden worden te vertrekken, of dat er na
ten slag van Borodino weer een nieuwe overwinning was
)ehaald; anderen zeiden, dat het leger geheel vernie^igd was, dat de landweer, met de geestelijkheid aan
iet hoofd, naar de Drie-bergen zou trekken, dat de
moeren waren opgestaan, dat er verraders waren aanehouden, en dergelij ke dingen meer. Dat waren wel
s waar valsebe geruchten, maar zoowel zij, die de stad
rerlieten, als zij, die bleven, waren vast overtuigd,
[at Moskou overgeleverd zou worden en dat het zaak was
le vluchten en te redden, wat men redden kon. Ret voor;evoel, dat alles verwoest zou worden, was algemeen,
naar tot den lsten September was er schijnbaar niet s
reranderd; evenals de misdadiger, die naar de gerechts)laats wordt geleid, nog een laatsten blik om zich been
V-erpt, bleef ook in Moskou door de kra cht der gewoonte
Mlles zijn dagelijkschen gang gaan, ondanks den grooten
rnvang van het onheil, dat alles dreigde omver te werpen.
,

.
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De familie Rostow was the drie dagen bezig met inpakken. Terwiji de graaf de stad doorsienterde, om allerlei nieuwtjes op to vangen en enkele algemeene
bevelen gaf voor hun vertrek, keek de gravin na, wat
er in de eerste plaats moest meegenomen worden,
zoeht elk oogenblik naar Petia, die haar ontliep en tot
ergernis van zijn moeder liever bij Nataselie bleef.
Sonia was de eenige, die zich ernstig met het inpakken
bemoeide. Zij was den laatsten tijd droevig en neerslaehtig gestemd. INieolaas' brief, waarin hij over zijn
ontmoeting met prinses Maria sehreef, had bij de gravin
allerlei verwachtingen opgewekt, die zij niet eens voor
Sonia verzweeg, want zij meende in die ontmoeting
Gods hand te herkennen. ,,Ik heb er mij nooit bijzonder
in verheugd," had zij gezegd, ,,dat Bolkonsky zich met
Natascha, verloofde, maar ik heb altijd gewenscht,
dat Nicolaas met prinses Maria zou trouwen, en 1k heb
er een voorgevoel van, dat het ook nog eens gebeuren
zal... Wat zou dat gelukkig zijn!. . ." En de arme
Sonia moest haar wel gelijk geven, want was een hu
welijk met een rijke erfgename niet het eenige middel,
om de Rostows' er weer boven op te brengen Zij ging
er zwaar onder gebukt en om haar verdriet te vergeten,
had zij de vervelende en lastige zorg voor de verhuizing
op zich genomen, zoodat de graaf en de gravin zich
met elk bezwaar en elke schikking tot haar wendden.
Petia en Natascha deden niets, zij liepen iedereen in
den weg en bemoeilijkten het inpakken zeer. Het ge
heele huis weerkionk van hun vroolijk gelach, zij liepen
nu eens her, dan weer daar. Zij lachten, zonder zeIven
te weten waarom, alleen omdat zij vroolijk waren en
A* in alles aanleiding tot schertsen vonden. Petia,
die ais een kwajongen het ouderlijke huis had verlaten,
was trotsch, dat hij als een jonge man was teruggekeerd;
hij was ook blij, dat hij niet meer in Bjeloja-Tserkow
was, waar hij niet de minste kans had gehad den vii
and te ontmoeten, hier in Moskou zou hij ongetwijfeld
in de gelegenheid zijn, kruit te ruiken. Natascha was
blijde, omdat zij al te lang zich aan haar droefheid had
-
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overgegeven, omdat niets haar in dit oogenblik aan de
oorzaak van haar verdriet herinnerde, en zij weer even
gezond was als vroeger. En dan ook waren zij blijde,
omdat de oorlog voor de deur stond en er gestreden
zou worden; omdat er wapenen werden uitgedeeld,
omdat er plunderaars en ertrekkenden waren, omdat
geheel Moskou in opgewondenheid verkeerde, en er
buitengewone gobeurtenissen plaats hadden, die altijd
een opwekkenden invloed uitoefenen op den menseh,
vooral in zijn vroegste jeugd.
XIII.
Op Zaterdag den 12den September was alles bij de
Rostows in rep en roer, het geheele huis seheen het on
derste bovon gehaald; de deuren stonden open, de
meubels waren ingepakt of van hun plaats gesehoven,
de spiogels en schilderijen waren weggenomen, do
kamers lagen vol hooi, papieren en kisten, die de be
dienden en de boeren met zwaren, slependen trod
naar buiten braehten. Op de binnenplaats stonden
verseheiden wagens waarvan enkele nog ledig, maar
andere reeds geheel geladen waren; de lading was met
touwen stevig vastgesjord; overal, in het huis zoowel
als op de binnenplaats, weerklonkon de stemmen der
talrijke hedienden en boeren. Do graaf was uitgegaan.
Do gravin, wie do drukte en hot geraas hoofdpijn
bozorgd hadden, lag in een der salons in eon fauteuil
met compressen met azijn op hot hoofd. Petia bezocht
eon kameraad, die evenals hij van plan was, van do
landwoer bij het legor over to gaan. Sonia hield hot
toezicht bij hot inpakken van hot porselein en hot
kristalwerk on Natascha zat in haar kale kamer midden
tusschen een hoop japonnon, strikken en linten op den
grond. Zij had een oude baljapon in do hand; zij kon
or haar oogon niot van afwonden: hot was do jurk,
die zij in Petersburg op haar eerste bal had aangohad.
Zij schaamdo zich, dat zij in die algemoene drukto
niets uitvoerde; zij had al Iierhaaldelijk getracht moo
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to helper, maar het verveelde haar on zij had nooit iets
kunnen doen, als zij er niet met hart en ziel bij was.
Na een paar mislukte pogingen, besloot zij de zorg
voor het kristal en het porselein aan Sonia over to laten
en maar liever haar eigen goed in to pakken. Eerst
schepte zij er vermaak in, zij gaf aan alle kamervrouwen
een deel der japonnen en strikken en linten om op to
vouwen, maar toen het aan het inpakken toe was, had
zij er genoeg van.
,,Och, Doeniascl a, gij zult het wel netjes doen, niet
waar ?" vroeg zij, terwijl zij weer op den grond ging
zitten en, met de oogen op haar oude baljurk gevestigd,
in diepe gedachten verzonk en zich het verleden voor
den geest haalde.
Zij werd in haar mijmering opgeschrikt, doordat zij
in het aangrenzend vertrek de kamervrouwen druk
hoorde babbelen en tegelijkertij d menschen de achtertrap hoorde opkomen. Zij stond op en keek naar buiten.
Een lang konvooi gekwetsten stond voor het huis stil.
De vrouwen, de lakeien, de huishoudster, de kindermeid,
koks, de koksjongens, de koetsiers en de postilljons,
alien verdrongen zich in de koetspoort, om er naar te
kijken. Natascha sloeg haar zakdoek over het hoofd
en bond hem onder de kin vast en ging toen ook naar
buiten.
De voormalige huishoudster, de oude Mawra Koesminischna, verliet de groep, die bij de deur stond,
trad op een der met matter van lindeschors bedekte
wagens toe en begon met een jongen, bleeken officier,
die er in lag, te praten. Natascha bleef dicht bij haar
staan, om to vernemen, wat zij zeiden.
„Hebt gij geen familie in Moskou ?" vroeg de oude.
„Het was toch prettiger, als ge in een kamer gebracht
kondt worden, bij ons bij voorbeeld ... Zie, onze
meesters vertrekken toch."
„Mawr zou dat mogen ?" vroeg de gewonde met een
zwakke stem. „Het moet aan den chef gevraagd
worden," voegde hij er bij, terwijl hij naar een dikken
majoor wees, die een paar schreden verder stond.

!Jill

Natascha wierp een blik vol medelijden op den
gekwetste en ging daarop naar den majoor.
,,Kunnen die gekwetsten bij ons onder dak gebracht
worden vroeg zij hem.
„Wien wenscht gij to hebben, freule ? " vroeg de
majoor glimlachend en de hand aan zijn schako brengend.
Natascha zeide bedaard nog eons, wat zij verlangde.
Zij zag er zoo ernstig uit en haar houding was zoo
waardig, niettegenstaande den om het hoofd geknoopten zakdoek, dat de majoor ophield met lachen en haar
de verlangde toestemming gaf.
,,Wel zeker, waarom niet !" zeide hij. Natascha boog
even voor hem en ging daarop snel naar de huishoudster terug, die nog met den gewonde praatte.
,,Het mag, het mag !" zeide Natascha fluisterend.
De kar, waarop de officier lag, werd op de binnenplaats gebracht en nu volgden ook de Buren het voorbeeld. Dit voorval, dat de eentonigheid van het dagelijksche leven verbrak, gaf Natascha veel genoegen,
en zij liet nog meer gekwetsten binnen.
,,Ge moat in elk geval eerst uw vader waarschuwen,"
zeide de oude huishoudster.
„®ch, is dat de moeite wel waard ? " vroeg Natascha.
,,'t Is immers maar voor een enkelen dag; wij kunnen
best in een herberg gaan en hun onze kamers afstaan !"
,,Maar, freule, dat is weer net iets voor u; zelfs
wanneer ze in de dienstbodenvertrekken geherbergd
werden, ' moest het gevraagd worden !"
,,Nu, goad dan, ik zal het vragen."
Natascha snelde het huis in en trail op de teenen het
groote salon binnen, waar het naar ether en azijn rook.
,,Mama, slaapt go 2 " vroeg zij.
„Hoe zou ik kunnen slapen ? " riep de gravin uit,
die toch gesluimerd had.
„Mama, mijn engel !" zeide Natascha, en zij knielde
voor haar moeder neer en vlijde haar gelaat tegen dat
harem moeder aan. ,Vergeef me, dat ik u wakker
maakte, ik zal het nooit weer doen! Mawra Koesminischna heeft mij hierheen gezonden, om u iets to
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vragen . . . Er zijn gekwetsten, officieren zijn het,
vindt ge het goed Zij weten niet, waar ze met hen heen
moeten, en ik weet wel, dat gij het toestaat . . . " zeide
zij in een adem door.
,,Wat bedoelt ge ? Welke officieren ? Wie zijn hier
gebraeht 1k begrijp er niets van," stamelde de gravin.
Nataseha begon te lachen; daarop glimlachte ook
de gravin.
,,Zie, 1k wist wel,'dat ge het goed zoudt vinden, ik zal
het hun aanstonds zeggen!. . ." Zij sprong op, omhelsde
haar moeder en snelde weer de kamer uit; in het aangrenzend salon Rep zij haar vader tegen het lijf, die juist
thuis was gekomen en allerlei slechte tijdingen had.
,,Wij hebben veel te lang gedraald," riep hij knorrig
nit. ,,De club is gesloten en de politie gaat zeus heen!
,,Papa, ge vindt het toch goed, niet waar, dat de
gekwetsten hier komen ?"
,,Natuurlijk," antwoordde de graaf verstrooid.
,,Maar dat is de vraag niet; gij zult flu allemaal wel
zoo goed zijn, u niet langer met allerlei dwaasheden
op te houden; er moet vlug gepakt worden, want morgen moeten wij weg, hoe eerder hoe beter. . ." En de
graaf herhaalde deze vermaning aan alien, die hij zag.
Onder het eten vertelde Petia, wat hij gehoord had.
Het yolk had zich des morgens in het Kremlin van
wapenen voorzien en hoewel Rostoptsehin in zijn
bulletins verklaard had, dat hij twee dagen vooruit
alarm zou laten slaan, wist men dat het bevel, om den
volgenden morgen in massa naar de Brie-bergen te
trekken, reeds was gegeven en dat daar een versehrik
kelijke slag zou geleverd worden! Be gravin sloeg ontsteld het opgewonden gezieht van haar zoon gade;
zij gevoelde, dat, al smeekte zij hem ook er niet heen
te gaan, hij toch niet naar haar zou luisteren, maar haar
op een wijze zou antwoorden, die alles zou bederven.
Daarom bleef zij zwijgen. Zij hoopte te kunnen vertrekken en Petia als haar besehermer mee te nemen. Na
het diner verzoeht zij haar eehtgenoot met tranen in
de oogen dien nacht te vertrekken, als het eenigszins
"
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mogelijk was. Met eeht vrouwelijke list, haar door
moederliefde ingegeven, verklaarde de gravin, die tot
dusverre niet den minsten haast getoond had, dat
zij het besterven zou van sehrik, indien zij niet zoo
spoedig rnogelijk de stad verlieten.
XIV.
lMlevrouw Sehoss, die haar dochter een bezoek had
gebraeht, vermeerderde nog den angst der gravin door
haar te vertellen, wat zij onderweg gezien had in een
bergplaats van sterke dranken; zij was genoodzaakt
geweest een izwostschik aan te roepen, om uit de dronken
menigte te blijven, die haar aan alle kanten huilend en
sehreeuwend omringde, en de izwostsehik had haar gezegd, dat het volk bevel had gekregen de vaten in te slaan.
Nauwelijks was het diner afgeloopen, of alien begonnen met een koortsaehtigen ijver weer te pakken. De
oude graaf liep van de binnenplaats naar het huis en
van het huis naar de binnenplaats, om de bedienden
tot spoed aan te zetten, hetgeen hen geheel in de war
bracht. Petia gaf rechts en links bevelen. Sonia's hoofd
Rep om bij de tegenstrijdige bevelen, die de graaf
haar gaf, zij wist niet meer, wat zij beginnen moest.
De bedienden liepen schreeuwend en twistend kamer
nit, kamer in, Nataseha was eensklaps met ijver aan het
werk getogen, maar haar vlijt werd met wantrouwen
begroet. IDaar men daeht, dat zij allerlei gekheid in
haar schild voerde, luisterde eerst niemand naar haar,
maar door haar voiharding overtuigde zij eindelijk ieder
een van haar goeden wil en werd zij stipt gehoorzaamd.
Haar eerste heldendaad, die haar buitengewone inspanning kostte, maar die terstond iedereen van haar
hekwaamheid overtuigde, bestond in het inpakken
der tapijten; de graaf had een zeer schoone verzameling Perzische tapijten en gobelins. Natascha zag twee
kisten nog open voor zich staan: in de eene waren de
tapijten, de andere bevatte het porselein. De tafels
stonden bovendien nog vol en er werd nog steeds meer
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bijgebraeht uit de kasten; er was this nog een derde
kist noodig, en er waren reeds lieden heengegaan, om
er een to halen.
„Kijk Bens, Sonia," zeide Natascha; „we kunnen
best alles in de twee kisten .pakken."
„Dat is onmogelijk, freule," wierp de bediende tegen;
„dat hebben we reeds geprobeerd."
,,Nu, wacht eens, dat zult ge zien ..."
En Natascha begon de schotels en borden, die met
zooveel zorg ingepakt waren, weer uit de kist to nemen.
,,We moeten de schotels en border tusschen de tapijten leggen," zeide zij.
„Maar dan hebben we alleen voor de tapijten wel
drie kisten noodig," hernam de bediende.
,,Wacht eens," riep Natascha uit. „Kijk, dat behoeft
niet .mee," zeide zij en zette het Kiewsch porselein
weg. „En die Saksische serviezen moeten tusschen de
tapijten gepakt worden."
„Mawr Natascha, laat toch staan; we zullen alles
wel zonder u in orde waken," zeide Sonia op een toon
van verwijt.
„Maar., freule, freule !" herhaalde de bediende.
Doch ondanks alle tegenwerpingen ging Natascha
haar gang; zij vond het onnoodig, oude tapijten en
gewoon aardewerk mee to nemen, en nadat zij al het
waardelooze had weggelegd, begon ze opnieuw in to
pakken. Ten gevolge van dezen maatregel werd alles
wat waarde had in de beide kisten geborgen; men
kon de kist met de tapijten echter niet dicht krijgeh,
hoeveel moeite men zich ook gaf. Toch gaf Natascha
het niet op; zij nam er een tapijt weer uit, vouwde
het anders op, verplaatste een paar andere en daarop
drukten zij, de bediende en Petia met al hun gewicht
op het deksel.
„Gij hebt gelijk, Natascha, het zal gaan, als wij er
een tapijt uitnemen."
,,Neen, neen, we moeten er maar goad op drukken!
.... Toe dan, Petia, zoo sterk als ge kunt ! ... En gij
ook, Wassilitsch," zeide zij, terwijl zij met de eene hand
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haar voorhoold afveegde en met de andere meedrukte.
,,lloera !" riep ze eensklaps uit.
De kist sloot eindelijk; Nataseha kiapte van blijdschap in de handen en lion een kreet van voldoening
over haar zegepraal niet onderdrukken. Nadat zij op
deze wijze ieders vertrouwen gewonnen had, begon zij
aan een andere kist. Zeus de oude graaf werd niet meer
ongeduldig, wanneer hem gezegd werd, dat Natalia
Ilinischna deze of gene nieuwe beschikking had genomen.
Maar ondanks hun vereende pogingen kwam then nacht
nog lang niet alles gereed; de graaf en de gravin gingen
een weinig rusten, nadat zij hun vertrek tot den volgenden dag hadden uitgesteld en Natascha en Sonia gingen
ieder op een canapé liggen.
IDienzelfden dag liet Mawra Koesminischna nog
een nieuwen gekwetste binnen; het moest, dacht zij,
een hoofdofficier zijn. Hij was geheel door zijn kapotjas en het schootkleed van de kales bedekt. Een oude
kamerdienaar, die er deftig uitzag, zat naast den koetsier op den bok, terwiji de dokter en twee soldaten in
een ander rijtuig volgden.
,,Kom maar hier, rijd maar binnen, als 't u belieft;
onze meesters vertrekken, het huis is toch leeg," zeide
de oude vrouw tot den bediende.
,,Helaas," antwoordde deze; ,,God mag weten, of
hij nog leeft! Hij heeft ook een huis in Moskou, maar
dat is nog ver en het is al leeg."
,,Kom maar hier !" herhaalde de huishoudster.
,,TJw heer schijnt wel heel erg te zijn !" De kamerdie
naar zuchtte en haalde met een wanhopig gebaar de
schouders op.
,,Wij hebben geen hoop meer," zeide hij... ,,Maar
laat ik den dokter waarschuwen."
Hij kiom van den bok, ging naar het andere rijtuig
en sprak een paar woorden met den dokter.
,,'t Is goed," antwoordde deze.
De bediende wierp een blik in de kales, schudde het
hoof en gaf den koetsier bevel, de binnenplaats op te
rijden.

142
,O Heere Jezus Christus !" riep Mawra Koesminisehna
nit, toen het rijtuig stilhield; ,,breng hem toch in
huis, dat vindt mijn meester heel goed," voegde zij er
bij, en om het trappenklimmen te vermijden, werd de
gewonde naar den linkervleugel van het huis gedragen
en in de kamer gebraeht, die den vorigen dag nog door
mevrouw Schoss was bewoond. Die gewonde was
Prins Andreas Bolkonsky.

xv.
De laatste dag brak over Moskou aan; het was een
Zondag een schoone, heldere berfstdag; evenals altijd riep vroolijk klokgelui de geloovigen op tot de
mis. Niemand ken nog gelooven, dat het lot der stad
zijn heslissing zoo nabij was en de algemeene onrust en
gejaagdheid openbaarde zich sleehts door twee dingen,
de buitengewone duurie van sommige zaken en de
groote menigte armen in de straten. Een sehare fabrieks
arbeiders, boeren en bedienden, waarbij zich weidra
seminaristen, ambtenaren en allerlei andere lieden
voegden, trok met het aanbreken van den dag naar de
Drie-bergen. Daar gekomen, bleven zij er eenigen
tijd op Rostoptschin wachten, maar toen zij lang
tevergeefs naar hem uitgezien hadden, keerden zij,
overtuigd dat Moskou onverbiddelijk aan den vijand
zou worden overgeleverd, naar de stad terug en verspreidden zich in de herbergen en kroegen. Dien dag
steeg de prijs der wapenen, karren, paarden en van het
goud voortdurend, ter wiji papiergeld, effeeten en
voorwerpen van weelde bijna te geef ware-u. Er werd
voor een werkpaard 500 roehels betaald, terwijl men
hronzen voorwerpen en spiegels bijna voor niets ken
krijgen.
In het kalme, eenvoudige gezin der Bostows merkte
men slechts weinig van de onrust en de wanorde,
die daarbuiten heerschten. Wel verdwenen er drie van
hun bedienden, maar er werd niets gestolen. Dc dertig
wagens, die zij van hun goed hadden laten komen,
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vertegenwoordigden een groot fortuin, zoo zeldzaam
waren de vervoermiddelen geworden, en verseheiden
mensehen boden er den graaf fabelachtige sommen
voor. De binnenplaats van hun hotel was vol soldaten;
de officieren, die in de buurt een onderkomen hadden
gevonden, zonden ze maar naar de Rostows, ook kwamen er steeds nieuwe gekwetsten bij, die den maitre
d'hôtel smeekten, hen mee te nemen nit Moskou. Hoeveel
medelij den hij ook met de arme duivels had, toch meende
hij ronduit hun verzoek te moeten afslaan. Hij zou,
zeide hij, niet bij den graaf met hun bede voor den
dag durven komen... en dan, wanneer men een wagen
afstond voor dat doel, dan was er geen reden, om niet
alle er voor te geven en dan zouden ook de eigen rijtuigen
wel volgen. Het was onmogelijk, met dertig wagens
alle gewonden te redden en in de algemeene ellende
was het ieders plicht, voor alles aan de zijnen te denken.
Terwiji de maitre d'hôtel aldus in naam van zijn heer
sprak, werd deze wakker, hij sloop op de teenen de
slaapkamer nit, om de gravin niet te hinderen en ging
in zijn violetkleurige zijden kamerjapon naar het terras. Het was nog zeer vroeg; alle wagens stonden
zwaar beladen voor den hoofdingang; de maitre d'hôtel
stond met een ouden militairen oppasser en een jongen,
bleeken officier, die den arm in een draagband droeg,
te praten. Toen hij den graaf zag, beduidde Wassilitsch
hun met een strengen blik, dat zij moesten heengaan.
,,Nu, is alles klaar ?" vroeg de graaf hem, .streek
met de hand over zijn kaal voorhoofd en groette
vriendelijk den officier en den oppasser.
,,Er behoeft nog maar aangespannen te worden,
Excellentie !"
,,Best! De gravin zal wel aanstonds wakker worden,
en dan, met Gods huip vooruit!... En gij, heeren,"
zoo wendde de graaf zich tot de militairen, ,,gij zijt ten
minste onder dak !"
De officier trad op hem toe en zijn door ellende en
ontbering vermagerde trekken werden door een flauw
blosje overtogen.
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,,Mijnheer de graaf, sta mij in 's hemels naam toe
op een van uw bagagewagens mee te rij den; ik heb
niets bij mij en ben met een klein plaatsje tevreden."
IIij was nog niet klaar met spreken, of de oude militaire bediende kwam namens zijn meester met hetzelfde verzoek voor den dag.
,,Wel zeker, wel zeker, heel gaarne !" antwoordde
de graaf ... ,,Wassilitsch, gij zult er wel voor zorgen,
niet waar, dat er een paar wagens leeggepakt worden...
We hebben ze noodig, ziet ge ?"
En zonder zijn bedoeling verder toe te lichten, wendde
hij haastig het hoofd af, terwijl een uitdrukking
van innige dankbaarheid het gelaat van den officier
verhelderde.
De graaf, wien zijn goede daad een gevoel van voldoening gaf, wierp een blik in het rond; op de binnenplaats verdrongen zich weldra de gewonden, van alle
kanten naderden zij graaf Rostow en aan elk venster
zag hij er ook verseheidenen, die hun bleeke gezichten
met een uitdrukking van angstige onzekerheid naar
hem toe keerden.
,,Zou Uwe Exeellentie zoo goed willen zijn, naar de
galerij te gaan f" vroeg de maitre d'hôtel gejaagd. „Er
is nog geen besluit genomen omtrent de schilderijen."
De graaf ging naar binnen, maar eerst herhaalde hij
nog, dat den gekwetsten niet de middelen onthouden
moehten worden, om te vertrekken.
,,Er kunnen heel goed enkele kisten worden afgeladen,
die kunnen hier wel blijven," mompelde de graaf zacht,
als vreesde hij, dat men zijn woorden mocht hooren.
Om negen uur werd de gravin wakker; zij vernam
onmiddellijk van haar vroegere kamenier, 1VMatrona
Timofewna, die bij haar de rol van geheimen politieagent vervulde, dat mevrouw Schoss heel boos was,
en dat de zomerjaponnen van de freules niet ingepakt
waren. Op de vraag der gravin, waarom mevrouw Schoss
ontevreden was, werd haar gezegd, dat de kilt van
mevrouw Schoss van den wagen was genomen en dat
men bezig was nog meer af te laden, dat de goederen
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op de binnenplaats werden opgestapeld en de graaf
bevel had gegeven in plaats daarvan de gekwetsten
mee te nernen. Zi:j liet haar echtgenoot terstonci bij
zich komen.
,,Wat gebeurt er toch, rnijn vriend ? Er wordt mij
verteld, dat ge alles weer laat uitpakken."
,,lk wou het je juist komen zeggen, lieve . . . Zie je,
gravinnetje, dat komt, dat er officieren bij mij gekomen
zijn, die hebben mij verzoeht, hun eenige wagens voor
de gekwetsten af te staan. Die dingen zijn toch overbo
dig, vindt gij ook niet?... en dan, we kunnen die
anne mensehen toch her onmogelijk aehterlaten.
Wij hebben hun vrijwillig gastvrijheid aangeboden
en, rnij dunkt, lieve, dan moeten we ook. . . Waarom
zouden wij hen niet meenemen? Er is bovendien volstrekt geen reden, om zich zoo te haasten.. ."
De graaf had dit alles op schroomvallige wijze te
berde gebraeht, evenals hij geldzaken behandelde.
De gravin, die dezen toon maar al te goed kende, daar
hij then telkens aannam, wanneer hij groote sommen
had uitgegeven, hetzij voor het bouwen van een galerij
of een oranjerie, hetzij voor het ontwerpen van een
feest of een liefhebberijtooneel, was altijd onmiddellijk
tot verzet gereed, zoodra zij then toon hoorde. Zij deed
zich ook nu weer als een onderworpen slaclitoffer voor
en zeide tot haar echtgenoot: ,,Luister eens, graaf,
gij hebt het al zoover gebraclit, dat niemand meer een
kopeke voor ons huis geeft, en nu wilt ge ook nog de
rest van het vermogen uwer kinderen prijsgeven!
Gij hebt mij zelf gezegd, dat 'al onze meubels een
waarde vertegenwoordigen van honderd duizend roebels!
Welnu, mijn waarde, ik ben er niet op gesteld, dat te
moeten missen; gij kunt doen, wat gij wilt, maar dit
laat ik niet toe. Het gouvernement moet voor de gekwetsten zorgen. Zie eens, wat de Lopoekins gedaan
hebben, die hebben alles meegenomen, zoo doen verstandige mensehen, maar wij lijken wel gek... Heb
toch in 's hemels naam medelijden met uw kinderen,
als gij het dan niet met mij hebt !"
Oorlog en Vrede. 4e druk. IlL
10
.
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Dc graaf boog het hoofd en ging met een wanhopig
gebaar de kamer nit.
,,Papa, wat is er toch?" vroeg Nataseha, die binnengekomen was en alles had gehoord.
,,Niets, dat gaat u niet aan," gal de graaf ten antwoord.
,,Maar papa, ik heb alles gehoord. Waaroin vindt
mama het niet good ?"
,,Wat kan u dat schelen ?" riep de graaf boos.
Nataseha liep naar het venster met een bezorgd
gezicht.
,,Papa," riep zij eensklaps nit, ,,kijk, daar komt
Berg aan."

xv'.
Berg, de schoonzoon van graaf Rostow, was nu kolonel en had de Sint-Wiadimir en de Sint-Anna orde
ontvangen. ETij diende nog als vroeger in het tweede
iegerkorps en bekleedde er nog dezeffde gemakke
lijke en voordeelige plaats bij den chef van den staf.
iij had den 13den September des morgens het leger
verlaten en kwam reeds vroeg in Moskou aan, zonder
dat hij er jets bepaalds to doen had. Daar hij eehter
had gemerkt, dat iedereen verlof vroeg om er heen to
gaan, had hij het ook gedaan en de verlangde toestemming verkregen, zooals het heette voor familie
aangelegenheden. Berg was in een fraai rijtuig met een
paar weldoorvoede paarden gekomen, evenals hij bij
prins X. had gezien; onder het uitstijgen sloeg hij opinerkzaam de wagens gade, die de binnenplaats bijna
geheel vulden. Toen hij de treden van de stoop opging,
haalde hij zijn hageiwitten zakdoek to voorschijn en
legde er een knoop in. Daarna snelde hij de vestibule
door, stool het salon binnen, vloog den graaf orn den
hals, kuste Natascha en Sonia de hand en vroeg met
bijzondere belangstelling hoe het mama ging.
,,Wie denkt thans aan zijn gezondheid ?" antwoordde
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de graaf wrevelig. ,,Vertel oils liever eens, wat er
gebeurt. Waar zijn de troepen Zou er slag geleverd
worden "
,,Dat weet God alleen, papa," antwoordde Berg.
,,Het leger toont een buitengewonen heldenmoed en
de aanvoerders zijn flu bezig te beraadslageri; hun
besluit is nog niet bekend. Maar ik kan u in het algemeen
wel dat zeggen, papa, dat woorden te zwak ziju om uit
te drukken, welk een edit Spartaansche dapperheid
de Bussisehe troepen den Men aan den dag hebben
gelegd. Laat ik u alleen maar vertellen, papa," vervolgde
hij, terwiji hij zich op de borst sloeg, zooals hij dik
wijis een generaal van zijn kennis had zien doen, wanneer
die over de IRussische troepen sprak, ,,laat ik u alleen
maar zeggen, dat wij aanvoerders onze soldaten nooit
behoefden aan te vuren, maar dat wij hun ijver eerder
moesten beteugelen. Ja, papa, het zijn werkelijk Spartaansche helden! Generaal Barclay de Tolly was alttjd
in de voorste Men; hij daclit aan geen gevaar. Ons
legerkorps was op de helling van een berg opgesteld,
ge kunt begrijpen. . ." En nu deed Berg een lang, wijdloopig verhaal, een samenflansing van alles, wat hij
de laatste dagen gehoord had.
Natascha's blik, die onafgebroken op hem gevestigd
bleef, alsof zij op zijn gelaat de oplossing zocht van een
vraag, die zij zich zelve stelde, maakte den verteller
kennelijk verlegen.
,,De heldenmoed der troepen gaat werkelijk alle
beschrijving te boven en kan niet genoeg geprezen
worden," herhaalde hij, terwijl hij Nataseha toeiachte
om haar voor zich in te nemen. ,,Rusland is niet in
Moskou, maar in het hart van elk zijner kinderen,
niet waar, papa."
IDaar kwam de gravin binnen; zij zag er verdrietig
en vermoeid uit. Berg sprong op, trad op haar toe,
kuste haar de hand en deed allerlei vragen over haar
gezondheid, waarbij hij als teeken van belangsteffing
het hoofd schudde.
,,Ja, mama, 't is waar, het zijn moeilijke tijden voor

-
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de Russen. Maar waarover maakt ge U bezorgd Gij
hebt alien tijd, om te vertrekken . . ."
,,Waarlijk, ik begrijp niet, wat de mensehen hier
scheelt," zeide de gravin tot haar eehtgenoot; ,,niets
is klaar, niemand geeft de noodige bevelen, men zou
werkelijk Mitenka terugwenschen. Er komt geen einde
aan! De graaf wilde eerst antwoorden, doch vond
het bij nader overleg maar beter, eens naar de deur te
gaan, zonder ecbter het vertrek te verlaten.
Intussehen had Berg, treurig het hoofd schuddend,
den zakdoek uit den zak gehaald en daarin den knoop
opgemerkt.
,,O ja, papa, 1k wilde 11 jets verzoeken."
,Mij ?" vroeg de graaf.
,,Ja. Toen ik zooeven voorbij het huis der Yoessoepowsreed, kwam de intendant naar mij toe en vroeg
of ik niets koopen wilde. TJit nieuwsgierigheid ging 1k eens
even naar binnen en ik zag er toen een keurige chiffonhere.., en ge zult u zeker wel herinneren, dat Wera
er zoo dolgraag een wilde hebben, en dat we er zelfs
eens over gekibbeld hebben. Als ge eens wist, wat een
mool meubeistuk het is," vervolgde Berg opgetogen
bij de gedachte aan zijn goed onderhouden en nette
huishouding; ,,er zijn verseheidene laden en laadjes
en ook zelfs geheime laadjes in.. . 1k wilde haar. zoo
graag een verrassing bereiden! 1k heb verseheiden boe
ren op de binnenplaats gezien; laat een van hen meegaan, 1k zal hem een goed drinkgeld geven en.. ."
Be graaf fronste het voorhoofd.
,,Dat moet ge aan de gravin vragen," zeide hij droog.
,,Ik geef geen orders aan de bedienden en de boeren."
,,Wel, als het lastig is," zeide Berg, ,,dan is het niet
noodig. 't Is maar, dat Wera . . ."
,,Ik wou, dat ge allemaal naar den duivel liept," riep
de graaf toornig nit. ,,Het lioofd loopt me om !" Met
die woorden ging hij heen.
Be gravin begon te schreien.
,,Ach ja, de tijden zijn wel bitter hard!" hernam Berg.
Natascha was eerst haar vader gevolgd, maar plot"
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seling schoot haar lets anders te binnen, zij vloog naar
het terras, • waar Petia druk bezig was wapenen uit
te deelen aan hen, die Moskou wilden verlaten. De
wagens stonden nog klaar, maar twee waren weer
leeggepakt, en op een daarvan klom, door zijn oppasser
geholpen, de gekwetste officier.
,,Weet gij waarom " vroeg Petia aan zijn zuster.
Die vraag had betrekking op de oneenigheid der
ouders. Nataseha antwoordde niet.
,,Zeker omdat papa de wagens heeft willen afstaan
aan de gekwetsten," vervolgde de jongeling; ,,Wassili
zei daarvan zoo lets en mij dunkt.. ."
,,Mij dunkt," riep Nataseha eensklaps, terwiji zij
haar broeder haar opgewonden gezichtje toekeerde,
,,mij dunkt, dat is leelijk en slecht. 1k ben er veront
waardigd over. Zijn wij dan Duitsehers
Tranen van verontwaardiging verstikten haar stem,
en daar zij niemand vond, aan wien zij haar woede
kon koelen, Rep zij haastig heen.
Berg was juist bezig zijn sehoonmoeder op eerbiedige
wijze troost in te spreken, toen Nataseha geheel ontdaan het salon binnenstoOf en regelrecht op haar
moeder toetrad.
,,Het is sehande, het is laag !" riep zij uit. ,,Het is
onmogelijk, dat gij zoo lets bevolen hebt !"
Berg en de gravin keken haar verbaasd er ver.
sehrikt aan.
De graaf stond bij een der vensters; hij bleef zwijgen.
,,Mama, het is niet mogelijk ! Zie dan toch eens, wat
er op de binnenplaats gebeurt... Zij worden aan hun
lot overgelaten!. . ."
,,Wat seheelt u toch Wie bedoelt ge
,,De gekwetsten, en het is niets voor u, mama...
Och, mama, mijn lieve, beste mamaatje, mijn sehatje,
vergeef mij; 1k mag zoo niet praten! . . . Maar waartoe
hebben we ook al die dingen noodig !"
De gravin keek haar doehter aan en begeep in eens,
wat haar zoo opgewonden en haar man uit zijn humeur
gebracht had.
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,,Welnu, doet dan zooals ge wilt . . . ik zal het u niet beletten," zeide zij, zonder zich geheel gewonnen to geven.
,,Och mama, vergeef mij !"
De gravin sehoof haar doehter zaeht van zich af en
trad op haar man toe.
,,Lieve man, richt alles in, zooals ge het het beste
vindt; heb ik ooit belet, dat. . ." zeide zij, haar blik als
een schuldige neerslaand.
,,Ja, ja, het ei wil wijzer zijn dan de kip !" zeide de
graaf met tranen in de oogen en zijn vrouw in de armen
sluitend, die blij was, dat zij op die wijze haar verlegenheld kon verbergen.
,,Papa, papa, mag het ?" riep Nataseha. ,,We kunnen
toch nog wel alles meenemen, wat we noodig hebben. . ."
De graaf knikte toestemmend, en Natascha vloog
de zaal uit de trap af naar de binnenplaats.
Toen zij bevel gaf, de wagens weer leeg to pakken,
durfden de bedienden bun ooren bijna niet vertrouwen;
zij keken haar verbaasd aan en volgden haar bevelen
niet op, eer de graaf bun verzekerd had, dat het overeenkomstig den wil van zijn vrouw was. Maar toen begonnen zij ook met den grootsten ijver het goed weer
af to laden. Zij waren nu evenzeer overtuigd, dat het
onmogelijk was, de gekwetsten achter to laten, als
zij het eenige oogenblikken vroeger waren geweest van
de noodzakelijkheid, om al het goed mee to nemen.
De gekwetsten kwamen nu naar buiten en omringden
met bun bleeke, doch tevreden gezichten de wagens.
De goede tijding was in een oogwenk ook in de naburige
huizen bekend, en alle gekwetsten uit den omtrek
stroomderi naar de binnenplaats der Rostows. Velen
zeiden, dat zij wel een plaatsje tussehen de kisten
zouden vinden, maar hoe kon men het leegpakken
der wagens beletten, nu het eenmaal begonnen was,
en wat kon het ook eigenlijk schelen, of de heift of
alles achterbleef. Kisten met tapijten, porselein en brons,
hetgeen den vorigen avond met zooveel zorg was ingepakt, stonden hier en daar op de binnenplaats opgestapeld en allen waren ijverig in de weer om de bagage
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af te laden, ten einde des te grooter aantal gekwetsten
plaats te verleenen.
,,Er kunnen nog vier mee," zeide de intendant;
,,ik sta mijn wagen af !
,,Geef ook nog den wagen met mijn lijfgoed," zeide de
gravin. ,Doeniascha kan wel bij mij in het rijtuig komen."
Dit bevel werd onmiddellijk uitgevoerd en er werden.
gekwetsten gehaald, die een paar huizen verder onder
dak waren. Alle bedienden en Natascha zelve ook
verkeerden in een toestand van onbeschrijfelijke opgewondenheid.
„Hoe kunnen we deze kist toch meenemen ?" vroegen
eenige bedienden, die vruchteloos trachtten een kist
achter aan het rijtuig vast te binden ... „we moesten
toch nog een wagen hebben !"
,,Wat zit er in 2" vroeg Natascha.
,,De boeken uit de bibliotheek."
„Laat ze dan maar hier, we hebben ze niet noodig !"
De britschka was geheel vol, er was zelfs geen plaats
meer voor den jongen graaf.
,,Hij moet maar op den bok. Niet waar, Petia, gij
wilt wel op den bok gaan zitten ! ..."
Sonia was ook onophoudelijk ijverig bezig geweest;
zij had de zorg voor het goed, dat achterbleef, op zich
genomen, alles volgens het verlangen der gravin nauwkeurig opgeschreven en nu en dan getracht nog jets in
de wagens te stoppen.
,

XVII.
Des namiddags om twee uur stonden eindelijk de
vier rijtuigen ingespannen en geheel beladen voor de
stoep, terwijl de wagens een voor een de binnenplaats
verlieten. De kales, waarin pries Andreas zich beyond,
trok Sonia's aandacht, juist toen zij bezig was met
behulp der kamervrouw in het hooge, ruime rijtuig
een plaats voor de gravin in orde te maken.
,,Van wien is die kales a" vroeg Sonia, het hoofd buiten het portier stekend.
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,,Weet gij dat niet eens, freule d zeide de kamenier.
,,Zij is van den gekwetsten prins, die hier den naeht
heeft doorgebraeht en nu ook met ons meegaat."
,,Welke prins Hoe heet hij V'
,,Wel, de vroegere verloofde van Natalia Ilinischna,
prins Bolkonsky," gaf de vrouw met een zucht ten antwoord. ,,Ik heb gehoord, dat hij op sterven ligt."
Sonia sprong het rijtuig uit en snelde naar de gravin,
die in haar reiskleed, met den hoed op en de sjaal om
de sehouders geslagen, van het eene rijtuig naar het
andere liep, in afwaehting dat alle huisgenooten reisvaardig in het salon bijeen zouden komen, om volgens
een oud gebruik met gesloten deuren voor hun vertrek nog een kort gemeensehappelijk gebed te doen.
,,Mama," riep Sonia, ,,prins Andreas is hier; hij is
ernstig gewond en men verwacht, dat hij sterven zal !"
De gravin staarde Sonia ontsteld aan.
,,Natascha !" riep zij uit.
Zij zoowel als Sonia had bij het vernemen dezer onverwachte tij ding slechts een gedachte; beiden kenden Nataseha en begrepen, dat zij hevig ontroeren zou,wanneer zij
hoorde, dat prins Andreas bij hen was; de zorg voor haar
deed de gravin en haar niehtje geheel en al vergeten,welk
een sympathie zij altijd voor den prins hadden gekoesterd.
,,Nataseha weet nog niets; maar hij rijdt met ons
mee," herhaalde Sonia.
,,En ge zegt, dat hij wel sterven zal "
Sonia knikte; de gravin sloot haar in de armen en begon te schreien.
,,De wegen Gods zijn wonderbaar en onnaspeurlijk,"
daeht zij; zij gevoelde de almaehtige hand der Voorzienigheid in alles, wat er thans om haar heen gebeurde.
,,Nu, mama, is alles in orde " vroeg Nataseha, die
in dat oogenblik de kamer binnenkwam... ,,Maar wat
scheelt uf"
,,Niets. Alles is klaar !"
,,Kom, laat ons. dan gaan!. . ."
De gravin boog het hoofd, om haar ontroering te
verbergen.
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Sonia kuste Nataseha en doze keek haar nichtje
daarop onderzoekend aan.
,,Wat is er toch ? Wat is er gebeurd ?"
,,Niets, niets !"
,,Ja wel. Is het iets naars voor mij Wat is het dan
toch ' ' vroeg Nataseha, wie nooit iets ontging en die
zoo gevoelig voor indrukken was als een kruidje-roer
mij -niet.
De graaf, Petia, mevrouw Schoss, Mawra Koesminischna enWassiitsch traden nu het salon binnen; sloten
zorgvuldig de deuren en gingen daarna zitten: na verloop van een paar seconden stond de graaf op, hij loosde
een diepen zucht en maakte voor het heiligenbeeld
plechtig het teeken des kruises. Nadat allen het voorbeeld gevolgd hadden, omhelsde hij Mawra Koesminischna en Wassilitsch, die achterbleven om het huis te
bewaken, en terwiji dezen zijn hand grepen en hem op
den schouder kusten, klopte hij hen vriendelijk op den
rug en sprak hun eenige bemoedigende, hartelijke
woorden toe. De gravin was nog eens naar haar eigen
kamer gegaan; Sonia vond er haar geknield voor de
heiligenbeelden liggen, waarvan slechts enkele wegge
nomem waren; zij had er op aangedrongen de kostbaarste als lierinneringen mee te nemen.
Bij de stoep en op de binnenplaats stonden de bedienden.
met de broekspijpen in de laarzen en gewapend met de
hun door Petia verstrekte ponjaards, terwijl hun kleeren
om het middel door gordels en riemen werden bijeengehouden; zij namen afscheid van degenen, die achter
bleven. Zooals meestal 't geval is, bleek ook nu weer,
nu men op het punt was te vertrekken, dat er allerlei
dingen vergeten of slecht ingepakt werden; de beide
heiduks, die aan de portieren van het rijtuig stonden, om
de gravin er in te helpen, moesten lang wachten en dc
kamervrouwen kwamen nog elk oogenblik met kussens
en allerlei pakken of pakjes aansnellen, die volstrekt
mee moesten.
,,Zij vergeten toch altijd wat," zeide de gravin. ,,Ge
weet toch wel, IDoeniascha, dat ik zoo niet kan zitten !"
-
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En Doeniascha klemde de lippen op elkander en
begon met een boos gezicht de plaats van de gravin opnieuw in orde te maken.
„O, die bedienden, die bedienden," zuchtte de gravin
hoofdschuddend.
„Jephim, de koetsier der gravin, de eenige, Bien zij
vertrouwde, zat reeds op zijn hoogen bok en verwaardigde zich niet zich om te keeren, ten einde te zien wat er
gebeurde. Hij wist bij ondervinding, dat het nog wel
een poosje kon duren, eer hem werd toegeroepen:
„Vooruit, met Gods hulp !" en dat hij zelfs dan nog
minstens een pair keer moest stilhouden, omdat er wat
vergeten was. En dan eerst stale de gravin het hoofd
buiten het portier en smeekte hem, om in 's hemels
naam toch voorzichtig te zijn bij het dalen van den weg.
Hij wist dat alles en wachtte dus met een onverstoorbare kalmte en met geduld, hetwelk dat van zijn paarden verre overtrof, het rein tot vertrekken af. Het
linkerpaard echter trappelde en beet op de stang. Eindelijk zaten alien in het ruime rijtuig, de trede was
dichtgeslagen, het portier gesloten, het vergeten kistje
gebracht en de gravin wendde zich nu met haar gewoon
verzoek tot haar ouden koetsier, ontblootte langzaam
het hoofd en sloeg een kruis, waarop de postiljon en
alle andere bedienden zijn voorbeeld volgden.
„Met Gods hulp," zeide Jephim, terwiji bij zijn muts
weer opzette, „vooruit !"
De postiljon dreef zijn paarden aan, het linker achterste paard drukte tegen het gareel, de veeren piepten
en daarop zette het zware rijtuig zich in beweging. De
lakei sprong order het wegrijden op den bok en de
andere rijtuigen, even hard stootend en schuddend bij
het verlaten der binnenplaats, volgden. Voor de kerk,
die men voorbij moest, sloegen alien plechtig een kruis,
ook de bedienden, die achterbleven en de vertrekkenden
eenige passen uitgeleide deden en aan beide kanten van
de rijtuigen meeliepen. Natascha had zich zelden zoo
opgewekt gevoeld als in dit oogenblik, nu zij naast haar
moeder zittend, de muren en de huizen van Moskou, dat
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aan zijn lot werd overgelaten, langzaarn aan haar
blikken voorbij zag trekken. Van tijd tot tijd stak zij
het hoofd buiten het portier en sloeg de lange nj wagens
met gewonden gade, die voor hen uitreden; in 't bijzonder
werd haar aandaeht getrokken door de kales, waarin
prins Andreas werd vervoerd. Zij wist niet, wat die neergelaten kap verborgen hield, maar daar de kales de
eerste was van de lange nj, verloor zij haar geen seconde
nit het 00g.
Onderweg kwamen er uit alle zijstraten nog zooveel
wagens met gewonden en rijtuigen met vertrekkenden
bij, dat ze in de groote Sadowaja twee en twee naast
elkander moesten nijden. Voor den Soekarewtoren
riep Nataseha, die vol belangstelling naar de drukte op
stnaat keek, plotseling met een blijde verrassing nit:
,,Mama, Sonia, kijkt toch eens, daar is hij, ja, hij is het!"
,,Wie toch Waar dan °?"
,,Wel, Besoekow!. . ." En zij hing nit het portier,
om naar een forschen, stevigen man met een koetsiers
kaftan te kijken; zoodna men hem zag, begreep men, dat
het een vermomming was. Een kleine grijsaard met een
geel, baandeloos gezicht en in een mantel gewikkeld,
Rep achter hem.
,,Ja, dat is stellig Besoekow !" herhaalde Natascha.
,,Hoe komt ge er bij. Ge vergist u
,,Ik durf er mijn hoofd onden verwedden, dat hij het
is... loud op! loud op! riep zij den koetsier toe.
Dat was den man echter onmogelijk, de geleiders
der wagens en karnen, die van den andenen kant kwamen,
dwongen hem vloekend en schreeuwend zijn weg te
venvolgen en den doorgang niet te bemoeilijken. Toch
konden de Rostows, hoewel op grooten afstand, de
fonsehe gestalte van Peter onderscheiden; was hij het
niet, dan moest het in elk geval iemand zijn, die
spnekend op hem geleek. De bewuste persoon liep met
gebogen hoofd en ernstig gezicht op het tnottoin met den
kleinen, baardeloozen gnijsaard, die en uitzag als zijn
knecht, achter zich. Be laatste, menkende dat zijn
meesten wend gadegeslagen, stiet hem zacht en eer"
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biedig tegen den elleboog en maakte hem opmerkzaam
op het rijtuig der Rostows. Het duurde eenigen tijd,
eer Peter, die geheel in zijn mijmerijen verdiept was,
begreep, wat de knecht bedoelde. Eindelijk echter
hief hij het hoofd op en keek in de richting, hem door
den ouden man aangegeven. Toen hij Natascha zag,
snelde hij in de eerste opwelling zijner verrassing naar
haar toe, maar toen hij nog een pas of tien van het
rijtuig verwijderd was, bleef hij plotseling staan. Natascha, die nog altijd uit het portier lag, lachte hem
vriendellik toe.
,,Peter Kirilowitsch, kom toch hier," riep zij . „Ik
heb u terstond herkend! Hoe vreemd! ... Waar dient
toch die vermomming toe f" voegde zij er bij, hem de
hand reikende, die Peter eerbiedig, maar verlegen
kuste, terwijl hij naast het rijtuig bleef loopen.
„Wat overkomt a Loch f" vroeg de gravin nieuwsgierig.
„Mij ? Niets ! Hoezoo f ... Vraag mij nets," zeide
hij geheel onder den: indruk van Natascha's blik,
die vol blij dschap op hem bleef rusten en hem geheel
van zijn stuk bracht.
„Blijft gij in Moskou, of verlaat gij de stad oak f"
Peter bleef een oogenblik zwijgen.
„In Moskou f" herhaalde hij toen. ,Ja, juist, in Moskou ! ...Vaarwel !"
,,Waarom ben ik toch geen man !" zeide Natascha.
,,Wat zou ik gaarne met u hier blijven, want wat gij doet,
is goed ... Mama, als gij het toestaat, blijf ik hier !"
„Gij hebt den veldslag bijgewoond, niet waar. ?" zeide
.de gravin, haar dochter in de rede vallende.
„Ja, en morgen wordt er weer een slag geleverd."
„Haar wat scheelt u toch f" hernam Natascha.
,,Gij zijt heel anders dan gewoonlijk !"
,,O, vraag mij niets, ik weet niets, maar morgen ..
Neen, geen woord meer, vaarwel, vaarwel !" herhaalde
hij. „Welke vreeselijke tijden ! ... "
Ilij trad op zij de en ging - weer naar het trottoir,
terwijl Natascha hem nog lang met een vriendelijk,
maar eenigszins spottend lachje nakeek.
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XVIII.
Nadat Peter langs de aehtertrap zijn huis had verlaten, was hij naar de ledige woning van wijien zijn
vriend Basdejew gegaan. Allerlei overwegingen hadden
hem tot dat besluit gebracht.
Toen hij na zijn terugkeer van Borodino en zijn
ontmoeting met Rostoptschin den volgenden morgen
wakker werd, wist hij eerst volstrekt niet, waar
hij was, noch wat er van hem verlangd werd,
totdat zijn rentmeester hem meidde, dat verscheiden personen hem wensehten te spreken en in
het salon op hem wachtten. Onder dezen beyond zich
ook de Franschman, die hem den brief van zijn vrouw
had gebracit. Bj het vernemen van die tijding werd
hij door zulk een wanhoop en moedeloosheid overvallen, dat hij al zijn kalmte verloor en niet meer wist wat
hij deed. Het seheen hem toe, dat zijn leven voor nieinand meer waarde had, dat alles te niet was gegaan
en er voor hem geen uitweg mogelijk was. Met een pijnlijken glimlach en zacht in zich zelven sprekend, liet hij
zich flu eens moedeloos op de canapé vallen en trachtte
dan weer door het sleutelgat te ontdekken, wie er
in het aangrenzende vertrek waren; eindelijk nam hij
een bock en poogde te lezen. Dc rentmeester kwam
voor den tweeden keer binnen en zeide hem, dat de
Franschman hem dringend wenschte te spreken, al
was liet maar een seconde, en dat er verder iemand
van wege mevrouw Basdejew was. Dc weduwe van den
vrijmetselaar had zich gedwongen gezien, Moskou te
verlaten en zij liet hem nu verzoeken, de zorg voor de
boeken van haar echtgenoot op zich te nemen.
,,Goed, goed, zoo aanstonds... of zeg maar liever,
dat ik kom," antwoordde Peter, die, zoodra hij alleen
was, zijn hoed nam en door een geheime deur wegsloop.
In de gang ontmoette hij niemand, maar bij het eerste portaal stond de portier. Hij ging daarom de achtertrap af, die naar de binnenplaats leidde, zonder door
iemand bemerkt te worden. Maar toen hij de koets-
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poort uitging, moest hij voorbij de dworniks en de
koetsiers, die hem eerbiedig groetten. Om hun nieuwsgierige blikken te vermijden, deed hij evenals de struisvogel, die den kop in het zand steekt en dan meent,
dat niemand hem ziet; Peter keek een anderen kant nit,
versnelde den pas en verliet haastig het huis.
Na rijp overleg besloot hij eerst de papieren en de
boeken te gaan zien, die men hem wenschte toe te
vertrouwen. llij riep den eersten den besten izwost
schik aan en liet zich naar het huis der weduwe Basdejew, aan de Patriarchenvijvers, brengen. Hij zag overal
lange rijen rijtuigen met mensehen, die de stad verlie
ten; de oude drosehki, waarin hij zat, rammelde geweldig
en kwam sleclits langzaam verder, terwiji hij groot gevaar liep er uit te tuimelen; Peter had een gevoel, als
een schooljongen, die een sluipertje maakt. Hij knoopte
een gesprek aan met den koetsier; deze vertelde, dat
er in het Kremlin wapens waren uitgedeeld, dat den
volgenden dag de geheele bevolking de stad zou verlaten er er dan buiten de Drie-bergenpoort een groote
slag zou geleverd worden. Toen Peter gekomen was,
waar hij wezen moest, had hij moeite het huis te vinden;
hij was er ook in lang niet geweest. Oherassim, de kleine
grijsaard met het rimpelige, baardelooze gezicht, then
hij vijf jaar geleden te Tersehok had gezien, deed op
zijn kioppen de deur open.
Zijn ze thuis " vroeg Peter.
,,De omstandigheden hebben mevrouw en de kinderen genoodzaakt, naar hun landgoed in Terschok
te vertrekken."
,,Laat mij toch maar binnen; 1k moet de boeken
in orde brengen."
,,Kombinnen, mijnheer, kom binnen ... Debroedervan
den overledene. . .God hebbe de ziel van mijn meester!...
is hier gebleven, maar hij is, zooals ge weet, heel zwak."
Peter wist, dat hij door onmatig drinken geheel
verstompt en verdierlijkt was.
,,Komaan dan," zeide Peter, en hij trad de zijkamer
binnen, waar hij een grooten, kaalhoofdigen grijsaard
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in een kamerjapon aantrof, wiens bloote voeten in
een paar oude pantoffels staken en wiens roode neus
getuigenis aflegde van zijn drankmisbruik.
Toen hij Peter zag, bromde hij, alsof diens kornst
hem niet a anstond on verdween daarop in de lange gang.
,,Een helder hoold, maar nu, helaas! beneveld on
verzwakt," zeide de bediende. . . ,,WiIt gij hot kabinet
binnengaan ?"
Peter volgde hem daarheen.
,,Alles is verzegeld, zooals gij ziet. Sophia Danilowna
heeft ons eehter bevolen, u do boeken to geven."
Hot was hetzelfde sombere kabinet, waar Peter;
tijdens het leven van den Weldoener, eens in zulk een
neerslaehtige stemming was binnengetreden. Sedert
den dood van den eigenaar stond het vertrek leeg en
het stof, dat overal op lag, gaf aan alles nog een akeliger voorkomen. Cherassim stiet eon der luiken open
en ging toen heen. Peter, ontsloot een kast met handsehriften; hij nam er een pak zeer kostbare documenten
nit; het waren de oorspronkelijke handelingen der
Sehotsche loges met aanteekeningen en verklaringen
van den Weldoener. Hij spreidde de papieren voor zich
uit op tafel, doorliep ze, maar eindigde met zich geheel
in eigen overpeinzingen to verdiepen.
Cherassim, die nu en dan eens om een hoek van de
deur keek, vond Peter telkenmale in dezelfde houding.
Zoo gingen twee uren voorbij. Toen kuchte de oude
man eens en maakte wat leven, maar het hielp niets,
Peter hoorde het niet.
,,Moet ik uw izwostschik maar wegzenden " vroeg
Cherassim eindelijk.
,,O ja, "antwoordde Peter, die nu weer tot zich zelven
kwam. ,,Luister eens," vervolgde hij, trok Cherassim
bij eon knoop van zijn jas naar zich toe en keek hem met
schitterende en vochtige oogen aan... ,,Luister eens,
morgen zal er en slag geleverd worden, dat weet ge
immers wel . Verraad mij niet, en doe wat 1k u zg."
,,Goed," zeide de oude kortaf. ,,Verlangt ge, dat ik
ii iets to eten geef V'
..
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,,Neen, 1k heb wat anders noodig; breng mu" een geheel pak boerenkleeding en een pistool."
,,Goed !" antwoordde Cherassim, na zich een oogenbilk bezonnen to hebben.
Peter bleef den verderen dag geheel aileen in hetzelfde vertrek, Rep onafgebroken been en weer en de
oude bediende hoorde hem zelfs nu en dan hardop
spreken. Eindelijk ging hij op het voor hem in orde gebraehte bed liggen. Cherassim had in zijn lang leven
al heel wat vreemde dingen gezien; hij toonde dan
ook niet de minste verwondering over de zonderlinge
stemming, waarin Peter verkeerde; hij was blij, dat hij
iemand had, om te bedienen. Dienzelfden avond nog
versehafte hij den graaf den kaftan on de muts en hij
beloofde, dat den volgenden morgen het pistool in zijn
bezit zou zijn. Dc oude dronken idioot verseheen in
den loop van den avond tweemaal op den drempel
van het kabinet; hij bleef met een verlegen gezicht
Peter staan aangapen, maar zoodra deze zich omkeerde,
sloeg hij de panden van zijn kamerjapon over elkander
en slofte zoo spoedig mogelijk weer weg. Peter was, als
koetsièr verkleed, juist met Cherassim uitgegaan,
om een pistool to koopen, toen hij onverwachts de
Rostows ontmoette.
XIX.
In den nacht van den 13den September gaf KoetoezoW den troepen bevel, door Moskou langs den Riazantschen weg terug to trekken. De eerste regimenten
marcheerden nog des naehts ordelijk en bedaard af;
zonder zich ook maar in het minst te haasten, begon de
toeht, maar toen zij tegen den morgen bij de Doro
gomilower brug kwamen, troff en zij daar reeds een onte bare schare aan, die zich gedeeltelijk op de brug
verdrong en verder de hoogten bedekte, zich in de straten verspreidde en zoo het geregelde voortgaan
belemmerde; toen de soldaten bemerkten, dat zij een
even aanzienlijke menigte achter zich hadden, die hen
l
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voortdreef, ging door die dubbele beweging de orde verloren en alles stortte door elkander op de brug, in de
schuiten en zelfs in het water. Koetoezow zeif nam zijn
weg door de aehterbuurten. Om tien uur 's morgens was
alleen de aehterhoede nog maar in de voorstad Dorogomilow; het gros van het leger had Moskou reeds achter zich.
Op hetzelfde uur sloeg Napoleon te midden van zijn
troepen van den Poklonnajaberg het panorama gade,
dat zich voor zijn oogen ontrolde. Gedurende die
gansehe gedenkwaardige en veelbewogen week van den
7den tot den 14den September, van den slag bij Borodino tot den intocht van den vijand, was het in Moskou
dat heerlijke herfstweer, dat men als een aangename
toegift dankbaar aanneemt; de sehuine zonnestralen
boorden door de reine lucht, verblindden het gezicht
en bracbten een warmte voort, die de voorjaarstemperatuur overtrof; ieders borst zwol en ademde met wellust
de met geuren bezwangerde koelte in; de nachten waren
zoel en een regen van flonkerende gouden sterren
bood een schouwspel aan, dat sommigen met schrik
vervulde en anderen het hart verheugde.
Het rozige licht van den herfstmorgen had eon tooverachtigen glans over de stad uitgestort. Met zijn tuinon, zijn rivier, zijn vele kerken, welker koepeldaken
in de zonnestralen als goud blonken en zijn vreemdsoortige, in fantastischen stiji opgetrokken gebouwen aan
den voet van den Poklonnajaberg uitgestrekt, scheen
Moskou, evenals gewoonlijk, vol leven! Napoleon sloeg
het schouwspel met een opgewonden en nieuwsgierige
belangstelling gade, zooals do aanblik van onbekende
en vreemde zeden en gebruiken bij eon overwinnaar
onwillekeurig doet ontstaan. Hij meende in de stad
eon voiheid van leven to ontdekken, waarvan hij op
den top van den berg de onfeilbare bewijzen kon onderscheiden en hij hoorde, om zoo te zeggen, do hijgende
ademhaling van dat groote lichaam, dat daar voor
hem lag uitgestrekt. ledere Rus voelt bij den aanblik
, terwij
van Moskou, dat hot ,,de moeder"
is i elke vreemdeling, ook zonder zich rekenschap te geven van haar
Oorlog en Yrede. 46 druk. Ill.
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beteekenis en rol voor den Bus, getroffen wordt door
het karakteristiek vrouwelijke der stad. Ook Napoleon
gevoelde dat.
,,Deze Aziatisehe stad met haar ontelbare kerken, dat
heilige Moskou! Daar ligt eindelijk de beroemde stad
voor mij ! Het werd tijd !" zeide hij, terwiji hij van het
paard steeg. Daarop liet hij een platten grond van
Moskou voor zich uitspreiden en beval den tolk
Lelorgne d'Ideville te roepen.
Een door den vijand bezette stad is als een meisje,
dat haar eer heeft verloren, dacht hij, zooals hij in
Smolensko reeds aan Toetsehkow had gezegd. Verrukt
over de verwezenlijking van zijn lang gekoesterden
wensch, keek hij vol bewondering neer op de Oostersehe
schoone aan zijn voeten. Ontroerd, bijna verschrikt
door de zekerheid van haar bezit, liet hij zijn blikken
rondorn zich dwalen en liet dan weer zijn oog op de
kaart vallen, waarvan hij de bijzonderheden vergeleek met hetgeen hij in werkelijkheid voor zich zag.
,,lJaar is zij dan, die fiere hoofdstad," zeide hij bij
zich zelven, ,,daar is zij, overgeleverd aan mijn willekeur! Waar is flu Alexander en wat denkt hij nu
Ecu woord slechts, een teeken van mij, en do ezarenstad zal voor immer verwoest zijn! Maar ik ben altijd
tot genade geneigd jegens de overwonnenen ! Ook jegens
haar zal ik barmhartigheid toonen, ik zal op haar oude
gedenkteekenen van barbaarsehheid en despotisme
woorden van rechtvaarthgheid en verzoening laten
griff en. Van de tinnen van het Kremlin zal ik wijze wetten geven; ik zal hun doen begrijpen, waarin de ware
besehaving bestaat en do volgende geslachten der
Bojaren zullen met lief do zich den naam van hun
veroveraar herinneren. ,,Bojaren," zal ik aanstonds
tot hen zeggen, ,,ik wil geen partij trekken van mijn
zegepraal, om een souverein, then ik hoogacht, te
vernederen; ik zal u vredesvoorwaarden stellen, die u
en mijn volkeren waardig zijn!" Mijn tegenwoordigheid
zal hen in vervoering brengen, want ik zal als altijd
hun krachtig en fier toespreken !"
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,,Men brenge de Bojaren hier !" riep hij uit, terwiji
hij zich tot zijn gevoig wendde, waarop onmiddellijk

een generaa1 zich verwijderde, om hen to gaan halen.
Twee uren verliepen er. Napoleon ontheet intus
schen en keerde toen naar dezelide plek terug, om er
de deputatie af te wachten. Zijn toespraak was klaar,
zij was waardig en vol majesteit, zoo vond hij zeif
ten minste! Hij werkte zijn denkbeelden en plannen
verder uit en raakte vooral in vervoering over de
edelmoedigheid, die hij der hoofdstad wilde toonen;
zijn verbeelding stelde hem reeds voor, hoe in het paleis
der ezaren de groote Russische heeren van zijn hof
zouden samenkomen. Hij benoemde ze1fs een prefect,
die hem de harten van het yolk zou doen winnen,
hij gaf ruimë geschenken aan de inrichtingen van liefdadigheid, overwegende dat, wanneer hij in Afrika
zich in een boernoes hulde en in een moskee tot het
gebed opging, hij hier in Moskou zich op het voorbeeld
der czaren edelmoedig en vrijgevig moest betoonen.
Terwijl hij aldus mijmerde en ten slotte ongeduldig
werd over het wegblijven der Bojaren, fluisterden
zijn generaals onder bedenkelijk hoofdschudden met
elkander, want de officier, die uitgezonden was, om de
Bojaren te halen, was verschrikt en ontsteld terug
gekomen met het bericht, dat de stad bijna geheel
ledig was en dat de laatste inwoners vertrokken. Hoe dit
geval aan Zijne Majesteit mee te deelen, zonder hem
door het dwaze en belachelijke van den toestand te
kwetsen Hoe hem te zeggen, dat er, in plaats van de
met vurig ongeduld verbeide Bojaren, slechts dronken
kerels in de stad waren Eenigen hielden vol, dat men,
hoe moeilijk het ook mocht zijn, een deputatie hij elkander moest scharrelen; de overigen waren van oordeel, dat den keizer voorzichtig de voile waarheid
mQest meegedeeld worden. Het was een ernstig en moeilijk geval.
,Het is onmogelijk. . ." zeiden de heeren van het gevoig
onder elkander, ,,hij moet het toch weten !" Niemand
durfde evenwel het gevreesde woord uitspreken.

164
De keizer, die zich geruimen tijd had overgegeven
aan zijn droomen van grootheid en roem, voelde
eindelijk als bij ingeving, dat het verheven oogenblik
te lang duurde en daardoor alle pleehtigheid verloor.
Hij gaf een teeken en onmiddellijk daarop kionk een
kanonsehot; dat was een signaal; de troepen, die Moskoti
omringden, trokken door versehillende poorten in ver
snelden pas de stad binnen, zij stoven elkander, te
midden van diehte stofwolken, die door hun snellen
marseh opwarrelden, voorbij onder een oorverdoovend
geschreeuw. Meegesleept door de geestdrift zijner
soldaten, reed Iapoleon mee tot aan de Dorogomiower
poort; daar steeg hij af en bleef er geruimen tijd op
en neer loopen in afwachting van de deputatie der
Bojaren.

xx.
Moskou was doodseh en verlaten; wel seheen het flu
en dan nog een zwak teeken van leven te geven, rnaar
de stad was ledig en eenzaam als een verwoeste bijen
korf, die zijn koningin heeft verloren. Van verre lijkt
het nog wat, maar van nabij kan men er zich niet in
bedriegen; warineer de bijen hun woning in- en nitvliegen, ziet alles er heel anders uit; nu mist men den
eigenaardigen geur en het gewone, vroolijke gegons.
Het kloppen van den bijker tegen den wand brengt
niet meer, zooals vroeger, den korf in opsehudding,
men hoort niet meer het gegons vol leven en bedrijvigheid van duizenden wezentjes, die hun angel
vooruitbrengen en toornig met hun vlerkjes slaan.
Slechts een zwak gezoem komt uit de verste hoeken
van den korf. TJit het vlieggat dringt niet meer de
geurige, doordringende honiglucht, noch de lauwe
uitwasemingen van den ri"ken voorraad. Geen waak
zame schildwaehten meer, die, als er gevaar dreigt,
het sein geven en bereid zijn zich in het belang van het
algemeen welzijn op te offeren! Geen ireedzame en
geregelde bedrijvigheid, die zich openbaart in een zacht,
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aanhoud end gesuis of gemurmel, maar een woeste,
drukke wanorde ! Geen werkbijen, die naar de bloeiende
akkers en weiden vliegen, om met een zoeten last
terug te keeren. In plaats daarvan sluipen roofbijen den
korf binnen en vliegen met honig beladen weer weg.
Wanneer de bijker een blik in den korf werpt, ziet hij
niet de met honig beladen bijen poot aan poot aan
elkander hangen, zoodat zij als 't ware kettingen,
festoenen en guirlandes vormen, die zich van voren
gezien als een gordijn met plooien vertoonen, maar
hij ontdekt slechts stramme, halfdoode bijen, die,
zonder te weten wat zij doen, langs de wanden dwalen.
Op den bodem, then zij anders door het wuiven met
hun vlerkjes rein houden, en in de reten liggen her
en daar kruimpjes was, vormlooze lichamen, arme
stervende dieren, wier pooten nog krampachtig be
wegen, en lijken, die onbegraven blijven liggen. Het
bovenste gedeelte van den korf biedt denzelf den
treurigen ' aanblik aan: de cellen, die anders zoo fraai
zijn afgewerkt, hebben haar frisch en schoon voorkomen
verloren, alles ziet-er vuil en verwaarloosd uit. De roof bijen en de wespen sluipen behoedzaam door de verlaten
raten, en de beklagenswaardige bewoonsters sleepen
zich langzaam en met moeite voort; ze hebben geen
kracht en geen begeerte meer, en slechts, een vonkje
leven rest haar nog; vliegen, hommels en vlinders
komen binnen en stooten wild tegen den verwoesten
korf. Soms bemerkt men in een hoek nog een paar
bijen, die, trouw aan haar oude gewoonten, een eel
schoonmaken en er te zamen een doode uit verwijderen,
terwijl naast haar twee andere twisten of elkander
op trage wijze helpen. Hier hebben een paar, die de verwoesting overleefden, een slachtoffer gevonden, zij
onlringen het, werpen zich er op en dooden het; daar
vliegt een zwakke bij langzaam weg, om weldra n eer
te vallen op een hoop uitgedroogde lijken ... en in
plaats van de duizenden bijen, die de eieren bewaken
en de baker- en minnediensten voor de jonge maden
of larven op zich nemen, ziet men slechts uitgeputte
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werksters en arme dooden, die in hun laatsten slaap nog
het ontwijde heiligdom schijnen te besehermen! Overal
heerseht dood en verderf!.Wat nog leeft, klimt,
kruipt rond, tracht te vliegen of zet zich op de hand van
den bijker, maar heeft geen kracht meer hem te steken.
De bijker sluit dan de opening van den korf, merkt
hem met krijt, breekt hem en haalt er de Iaatste
raten nit.
Zoo was het ook in Moskou. Zij, die er waren achtergebleven, deden zooals zij gewoon waren en bewogen
zich werktuigelijk, zonder eenige verandering te
brengen in de sleur van hun bestaan, ter **I Napoleon
onrustig voor de poort op en neer ging en de deputatie
der Bojaren afwachtte, een ijdele cerernonie, die hij
echter als noodzakelijk beschouwde!
Toen hem met alie mogelijke behoedzaamheid werd
medegedeeld, dat Moskou verlaten was, wierp hij een
toornigen blik op den officier, die de vermeteiheid
had hem dit te zeggen en hervatte toen zwijgend
zijn wandeling.
,,llet rijtuig !" zeide hij, ging er met den dienstdoenden adjudant in en liet zich naar de voorstad
brengen.
Moskou verlaten Welk een ongeloofelijke gebeurtenis! En zonder de stad verder binnen te rijden, liet
hij voor een herberg in de voorstad Dorogomiow stilhouden. De comedie had voislagen fiasco gemaakt!

xx'.
Van des nachts twee uur tot twee uur van den volgenden namiddag trokken de Russische troepen door
Moskou en de laatste inwoners en de gekwetsten volgden
hen. Terwiji zij zich voor de zoogenaamde steenen brug
en voor de bruggen over de Moskwa en de Yaoeza verdrongen en daar in zulk een groot getal waren opgehoopt, dat zij niet verder konden, keerden vele soldaten
op hun schreden terug en trokken van dit oponthoud
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partij, om de verlaten magazijnen en winkels to p1uu
deren. Zij slopen langs de Wassili-Basehennoji en
verdrongen zich in de winkelbuurten, waar zij niet
terug werden gehouden door de eigenaars; or waren geen
straatventers, geen bonte menigte, geen vrouwen,
die inkoopen deden; men zag niets dan ongewapende
soldaten, die met leege handen do magazijnen binnen
drongen on zwaar beladen er nit terugkeerden. Do
enkele kooplieden, die in de stad waren gebleven,
liepen verschrikt on ontsteld rond, openden en sloten
hun winkels en namen alles weg, wat hun het eerst
onder de handen kwam, om hot door hun bediendon in
veilighoid to laten brengon. Op het Gostinnoji-IDworplein sloegen de tamboers het appèl, maar het was
vruchteloos; de plunderendo soldaten bekommordon
zich om geen discipline meer, doch verwijderden zich
integendoel nog haastigor, terwijl tussehen de diclite
schare zich oenigo mannen in grijze kaftans en met
gladgescboron hoofden bewogen. Twee officioren, do
eon met een sjorp om en op eon ouden schimmel, de
andere to voet, sprakon met elkander op den hock
der Iljinka, totdat een derde, eveneons to paard, zich
bij hen voegde.
,,De genoraal heeft bovolen hen, het koste wat het
wil, uiteen to jagen '......IDe beift der manschappen
is gevlucht!. . ."
,,Waar gaat go heen ?" riep hij drie infanteriston
toe, die met do panden van hun kapotjassen in do hoogte
hem voorbijslopen, om weer in hot gelid te gaan.
,,Hoe kunnen wij ze toeb weer verzamelen ! ... Hot
moot wat viuggor gaan, opdat or nog niet moor wogloopen !"
,,Hoe kan dat? Ze vordringen zich op do brug !"
,,Wol, jaag ze voor u uit !" riop eon oude officior.
De officier met do sjorp steog van zijn paard, riep den
tamboer on ging met dozen onder do overdokte gang
van eon koopmanshuis staan. Enkele soldaten mengden
zich onder hot yolk on liepen weg. Eon dikke koopman
met eon opgozet on puistig gozicht, die or hobzuchtig
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en zelfgenoegzaalTl uitzag, naderde onder allerlei gebaren den officier.
,,TJwe Edeiheid," zeide hij met jets ongedwongens
in zijfl voorkomen, ,,verleen ons uw beseherming.
Kielnigheden kunnen ons niet sehelen, en als er slechts
sprake van was een eerlijk man als gij zijt tevreden te
stellen, dan zouden we wel een paar stukken laken vinden,
want wij begrijpen wel, dat... Maar dat is immers
plunderen!... Wranneer er maar waehten werden opgesteld, of als we maar tijd hadden gehad, om te
sluiten !"
Er kwamen nog eenige kooplieden naderbij.
,,Waartoe zooveel drukte te maken over zoo'n
kleinigheid " zeide een oude koopman ernstig. ,,Wie
treurt over zijn haar, wanneer hot hoofd moot vallen
Laten ze nemen, wat ze willen," voegde hij er bij, zich
tot den officier wendende.
,,Gij hebt goed spreken, Iwan Sidoritseh," hervatte
de eerste koopman op ontevreden toon... ,,Kom,
Uwe Edeiheid, korn en beseherm ons."
7 J weet, wat ik zeg," zeide de oude koopman weer.
,,Heb ik zeif niet drie winkels en wel voor een waarde
van 100.000 roebels aan koopwaren Hoe kunnen wij
hopen ons vermogen te redden, nu de troepen ons verlaten a... Gods wil is sterker dan de onze !"
Kom toch," herhaalde de eerste koopman en hij
wenkte den officier, die hem besluiteloos aanstaarde.
,,Wat kan het mij alles ook schelen," zeide doze
plotseling en verwijderde zich haastig.
Op hetzelfde oogenblik hoorde men in een winkel,
waarvan de dour half open stond, gevloek en geschreeuw,
alsof er gevochten werd... De officier was op het punt
naar binnen to gaan, om to zion wat er toch gebeurde,
toen er een man in een grijzen kaftan en met kaal geschoren hoofd do deur uitgegooid werd; de man sprong
in een oogwenk overeind, boog zich toen voorover,
sloop tusschen den officier en de kooplieden door en ver
dween onder de menigte, terwiji de officier den winkel
binnenstoof, die door do soidaten overrompeld word.
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Daar kionken plotseling angstige kreten op de brug
over de Moskwa.
,,Wat is er toch? Wat is er ?" riep de officier uit on
hij volgde zijn kameraad naar de brug.
Reeds op eenigen aistand zag hij, dat er twee kanonnen van hun affuiten gelicht en verseheidon wagens
omgevallen ward; do infanterie marcheerdo en drong
hot yolk op zij, dat verschrikt hot op een loopen zette.
De soldaten keken lachend naar een groote kar, waar
allerlei goederen hoog opgostapeld lagen en waar boven
op een vrouw met de boenen in de lucht en onder het
slaken van wanhopige kreten zich aan een kinderstoeltje vastklomde, torwiji do vier honden, die de kar
trokken, zich stijf tegen elkandor aandrongon. Dc offi
cier vernam van zijn karneraden, dat het rumoer der
voorbijgangers en de kreten der vrouw veroorzaakt
waren door eon onbeschrijfelijke paniek. Zoodra generaal Jermolow ter ooro kwam, dat de soldaten de winkels
plunderden en de inwonors den soldaten den toegang
tot de bruggen versperden, had hij twee kanonnon
van hun affuiton laten nemen, om hot yolk to doen
gelooven, dat hij hot plein sehoon zou vegen. Half
waanzinnig van schrik, had do sehare ladders togen do
karron on wagens gezet on huilendo en olkandor stoo
tende alles or af gogooid on oindolijk was do doorgang
vrij geworden, zoodat do troepon hun marsch konden
voortzotten.
XXII.
In hot hart der stad waren do straton ledig en do
koetspoorten en do winkols gesloten; in do nabijhoid
der herbergen hoordo men hior on daar hot gezang
van dronkon liedon of nu en dan eon kroet, maar goon
goluid van rijtuigen on paardon kionk over hot plaveisel
en do schredon van enkele vootgangors vorbrakon op
sombere wijze do stile eenzaarnheid. In de Powarskaja
heerschte dezelfde stilte als in do andere straten; bossen
hooi, einden touw en koord en planken lagon hior
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en daar verspreid op de groote binnenplaats van het
huis der Rostows, dat met het kostbare huisraad door
de eigenaars was verlaten; men zag er geen levende ziel
en toch word er in het salon op de piano gespeeld; dat
deed Mischka, de kleinzoon van Wassilitsch, die met
zijn grootvader was aehtergebleven. De jongen vermaakte zich nu met het aanslaan der toetsen van het
instrument, terwiji de dwornik met de handen op de
heupen voor een grooten Spiegel stond en zijn beeld
vriendelijk toelaehte.
,,Wat ben 1k toch knap, oom Ignatius !" zeide de
jongen, met beide handen op het kiavier beukend.
,,Dat geloof ik," antwoordde Ignatius, die nog
steeds zijn stralend gezicht bekeek en er tegen laehte.
,,O, die luiaards, die akelige luiaards !" kionk plotseling achter hen de stem van Mawra Koesminischna,
die onhoorbaar was binnengeslopen. ,,Daar betrap
ik u!... Kijk me nu zoo'n grof gezicht eens aan, dat
daar tegen zich zeif lacht, terwiji nog niets hier in orde
is en Wassilitsch van vermoeidheid niet meer kan."
De dwornik hield op met langer in den spiegel to
kijken, trok zijn gOrdel recht en ging met neergeslagen
oogen en een onderworpen gezicht de kamer nit.
,,Ik rust nit, tantetje."
,,Och kom, deugniet; ga maar Aug heen en maak
den samowar voor je grootvader klaar."
En Mawra Koesminisehna veegde het stof af, waarmee
de meubels bedekt waren, sloot de piano, loosde een
diepen zueht en verliet het salon, waarna zij de deur
op slot draaide. Daarop ging zij naar de binnenplaats,
bleef er een oogenblik staan en vroeg zich af, wat zij
flu zou doen. Zou ze thee gaan drinken bij Wassilitsch
of verder voor de menbelen zorgen Eensklaps weerklonken haastige voetstappen in de eenzame straat;
de voetganger bleef bij de kleine deur staan en trachtte
die zoo onbesnisd te openen, dat de klink rammelde.
,,Wie is daar? Wat verlangt gij 6? riep Mawra
Koesminischna nit.
,,De graaf, is graaf lija Andrejewitseh thnis "
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,,Wie zijt ge dan ?"
,,.Een officier en ik moet hem spreken," antwoorcide
iemand met een aangenaam stemgeluid.
Mawra Koesminischna deed het deurtje open en daar
stond werkelijk een jonge, aclittienjarige officier voor
haar, die sterk op de Rostows geleek.
,,Zij zijn gisteravond vertrokken," zeide zij vriendelijk.
,,Aeh, wat tref ik dat ellendig! 1k had gisteravond
moeten komen," mompelde de jonge man spijtig.
De oude huishoudster had intussehen oplettend de
gelaatstrekken gadegeslagen, die haar zoo bekend voorkwamen en tevens waren haar zijn geseheurde mantel
en de versieten sehoenen in 't oog gevallen.
,,Waarom moest ge den graf spreken ?"
,,.Och, het is nu toch te Nat," antwoordde de officier
teleurgesteld, terwijl hij reeds aanstalten maakte orn
heen te gaan.
Toch bled hij onwillekeurig besluiteloos staan.
,,Ge moet weten," zeide hij, ,,dat 1k familie van den
graaf ben; hij is altijd heel goed voor mij geweest en
zie nu eens," voegde hij er glimlachend bij met een
blik op zijn laarzen en zijn jas... ,,Ik heb geen kopeke
rneer, en ik wilde den graaf vragen, of. . ."
Mawra Koesminischna liet hem geen gelegenheid
uit te spreken.
,,Waeht een oogenblik! . . ." zeide zij en zich plotseling omkeerend, snelde zij naar den kant van de
binnenplaats, waar zij woonde.
Dc officier bekeek intussehen met onderzoekenden
blik zijn laarzen en hij lachte droevig.
,,Hoe jammer, dat ik oom ben misgeloopen! Wat
een goede, oude vrouw! Maar waar is zij toch heen gegaan? 1k moet haar nog even vragen, welken weg
ik moet nemen, om mijn regiment weer in te halen; het
zal zeker wel reeds bij de Rogojskajapoort zijn !"
Daar zag hij Mawra Koesminischna terugkomen.
Haar gelaat drukte vastberadenheid nit, maar toch
leek zij een beetje verlege; zij had een geruiten zak-
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doek in de hand, dien zij losmaakte en waaruit zij een
biljet van vijf en twintig roebels nam, dat zij hem
zonder omsiag aanbood. ..
,,Wanneer Zl^ne Exellentie thuis geweest was, zou hij
stellig ... maar nu..."
De oude hield verlegen op, terwijl de jonge officier
het geld aannam en haar hartelijk bedankte.
„God zij met u !" zeide zij, terwijl zij den jongeling
tot aan de deur begeleidde. Hij snelde daarop de eenzame straten door, om zoo spoedig mogelijk zijn regiment aan de brug over de Yaoeza in te halen. Mawra
Koesminischna keek hem na en bleef daarna nog
eenige oogenblikken met de oogen vol tranen bij het
deurtje staan, dat zij weer zorgvuldig had gesloten.
Nog lang daarna dacht zij met gevoelens van moederlijke teederheid en medelij den aan Bien jongen man,
lien zij volstrekt niet kende.
..

XXIII.
In de benedenverdieping van een nog onvoltooid
huis in de Wawarka werd een herberg gehouden, waar
het op dit oogenblik vreeselijk rumoerig toeging. In
een lage en vuile kamer zaten een tiental dronken werklui met ontblooten hals en borst en benevelde oogen om
een paar tafels luidkeels te zingen en te schreeuwen.
Men kon het hun aanzien, dat zip zich vreeselijk inspanden, want het zweet straalde van hun gezichten;
zij zongen niet voor hun pleizier, maar om te toonen,
dat zip vroolijk waren en dat zij goede seer maakten.
Een van hen, een jonge, blonde man van een hooge
gestalte, in een blauwe kiel kon voor knap doorgaan,
wanneer zijn saamgeknepen lippen, die altijd in beweging waren, en zijn starende, sombere oogen hem niet
lets vreemds en boosaardigs hadden gegeven. Hij scheen
het koor te dirigeeren, hij sloeg plechtig de maat en
zwaaide zijn blanken arm, die door de tot aan den
schouder opgestroopte mouw geheel bloot was, rechts
en links over de hoofden zijner makkers. Midden onder

'
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het zingen hoorde hij, dat er buiten geworsteld werd
en dat er vuistslagen vielen, waarop hij onmiddellijk
op bevelenden toon uitriep: ,Genoeg, kinderen, ze zijn
daar buiten de deur aan het vechten !"
En terwijl hij voor den honderdsten keer zijn mouw
opstroopte, die weer afzakte, ging hij de kamer
zijn kameraden gevolgd.
nit, door al zlin
IDaar buiten waren ook verscheiden werklieden, die
tegen betaling van allerlei soorten van leder, dat zij uit
hun fabriek hadden meegebracht, door den kroeghouder onthaald werde^ i. Eenige smeden uit de buurt,
die op het rumoer waren toegeschoten, meenende dat
er iets bijzonders voorviel, trachtten naar binnen
te dringen; er was echter op den drempel van de herberg
twist ontstaan tusschen den eigenaar en een hoefsmid;
de laatste werd met zooveel geweld weggeduwd, dat
hij met het gezicht midden op de straat terechtkwam.
Een van zijn makkers trok partij voor hem, wierp zich
op den kroeghouder en liet zich met zijn voile gewicht
op diens borst vallen; op hetzelfde oogenblik kwam de
jonge man met de opgestroopte mouw, die, terwijl hij
den aanvaller een fermen vuistslag toediende, woedend
uitriep: ,Kinderen, ze vermoorden de onzen !"
De hoefsmid was met bebloed en gehavend gezicht
opgestaan en riep op klagenden toon: ,Weest op uw
hoede! Zij hebben iemand doodgeslagen ! ... Help !"
„® Heere God! er is een man doodgeslagen !" gilde
een vrouw, die in de staldeur naast de herberg stond.
Er vormde zich een groote kring rondom den ongelukkigen hoefsmid.
„Zs het u nog niet genoeg, het arme yolk uit te zuigen
en het van zijn laatste hemd te berooven, moet gij ook
nog iemand doodslaan, roover van een herbergier !"
Dc jonge, blonde man, die bij de deur stond, keek
met zijn matten blik beurtelings den kroeghouder en
den hoefsmid aan, alsof hij bij zich zelven overlegde,
met Wien hij zijn krachten zou meten.
„Booswicht !" schreeuwde hij plotseling en wierp
zich op den eersten ... ,Bindt hem, kinderen, vlug !"
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,,Mij binden Mij 1 " riep de kroeghouder, terwiji
hij met een forsehe beweging zich van ziji aanvallers
bevrijdde, zijn muts van het hoofd nam en die op den
grond slingerde. Het leek wel, alsof er in dèze daad een
geheimzinnige en dreigende beteekenis lag, want de
werklieden bleven besluiteloos staan.
,,Ik ben voor de orde, kameraad, en 1k weet beter
dan iemand anders, wat dat zeggen wil... 1k behoef
slechts naar den commissaris van politie te loopen.
Wat, denkt ge, dat ik het niet doen zal? Het is ver
boden, vandaag wanordelijkheden te bedrijven op
straat... verstaat ge dat " zeide de kroeghouder,
en hij raapte bedaard zijn muts weer op. Kom, laat
ons er heen gaan," vervolgde hij, en terstond daarop
zetten alien, de jonge man, de hoefsrnid, de werklieden en het oproerige yolk zich onder gesehreeuw
en gejoel in beweging.
,,Ja, laat ons er heen gaan, laat ons gaan!
Op den hoek der straat stonden een twintigtal
sehoenmakerskneehten voor een huis met gesloten
luiken, aan welks gevel een uithangbord van een
schoen- en laarzenmaker lung. De kleeren der werk
lieden waren versleten en op hun vermagerde en droevige gezidliten las men, dat zij honger hadden geleden.
,,Had hij ons niet moeten betalen voor ons werk ?"
riep een van hen uit, terwijl hij dreigend let voorhoofd fronste... ,,Maar neen, hij heèft ons uitgezogen
en meent nog, dat hij genoeg gedaan heeft: hij heeft
ons de geheele week aan de ooren gemaald met allerlei
praats en heeft op het laatste oogenblik de plaat
gepoetst."
Toen de werkman, die zoo sprak, de anderen zag
naderen, held hij op, en door nieuwsgierigheid en
onrust gedreven, sloot hij zich met al zijn makkers
bij hen aan.
,,Waar gaat dat naar toe Ha, we weten het wel! We
gaan naar de overheid !"
,,Is let dan waar, dat de onzen het onderspit hebben
gedolven 1 "

-
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,,Wat dacht ge dan . . . Luister wat men u vertellen zal."
Terwiji deze en dergelijke vragen en antwoorden over
en weer werden gedaan, trok de kroeghouder van de
opgewondenheid partij, om stilletjes te ontsnappen en
naar zijn huis terug te keeren. De jonge, blonde man,
die niet gemerkt had, dat zijn vijand verdwenen was,
ging door met het hoogste woord te voeren, onder het
zwaaien van zijn blooten arm en hij trok door zijn
levendige gebaren ieders aandaeht, alsof alien hoopten
een geruststellende opheldering van hem te verkrijgen.
,,Elij zegt, dat hij de wet kent, dat hij weet wat orde
is?... Maar daarom is de overheid er immers?
lieb ik geen geiijk, kameraden?... Kunnen wij het
wel zonder overheid stellen ? Wel neen, immers: dan zou
er geplunderd worden. Is het waar of niet ?"
,,Allemaal gekheid !" riep er een uit de menigte.
,,Is het mogelijk, dat men Moskou aldus aan zijn lot
overlaat?... De een of ander heeft je maar wat wijs
willen maken en dat hebt ge geloofd!... Ge ziet
immers wel, hoeveel troepen er doortrekken, en denkt
ge dan nog, dat men ,,hem" zoo maar zal binnenlaten... De overheid is er, om dat te beletten. Luister
eens, wat die daar te vertellen heeft !" zeide hij en wees
naar den jongen, blonden man.
Bij den ringmuur van Kital-Gorod troffen zij eenige
mannen aan, die een in een mantel gewikkeld persoon
omringden; de laatste las jets voor.
,,De ukase; hij leest de ukase voor !" werd er hier
en daar gezegd, en alien naderden de kieine groep.
Toen de geheele schare zich om den lezenden man
verdrong, werd deze een weinig verlegen, maar op verzoek van den jongen, blonden werkman begon hij
met een licht trillende stem opnieuw; het was het laatste
bulletin van Itostoptschin van den 12den September.
,,Ik vertrek morgen om met Zijne Hoogheid te beraadslagen..
,,Zijne Hoogheid !" herhaalde de jonge, blonde man
giimlaehend en op plechtigen toon.
."

176
,,Ik zal met den opperbeveIhebber bespreken," vervolgde de voorlezer, ,,hoe wij in gemeen overleg kunnen
handelen en de troepen behulpzaam zijn in de vernietiging dier roovers, die wij naar den duivel zullen
zenden, 1k kom voor het diner terug, ik zal dan alles
voorbereiden en dan zullen wij met moed en beleid
handelen en ,,hem" een goed pak ransel geven !"
De laatste woorden werden in diepe stilte aangehoOrd.
De jonge, blonde werkman boog somber het hoofd;
het was duidelijk, dat niemand der aanwezigen ze begrepen had en do belofte ,,voor het diner terug te
zullen komen" deed de hoorders vooral pijnlijk aan.
De geest, die onder het yolk heerschte, was zoo terneergeslagen, dat dit onbeduidende en alledaagsehe gezegde den werklieden onaangenaam in de ooren klonk.
Zoo jets had iedereen wel kunnen zeggen, bijgevolg
moest een ukase van zulk een hooggeplaatst persoon
daarmee niet voor den dag komen. Niemand, zelfs niet
do jonge, spraakzame werkman, wiens lippen krampaehtig bewogen, verbrak dit sombere zwijgen.
,,Wij moeten het hem gaan vragen... Kijk, daar is
hij!... Hij zal het ons zonder twijfel uitleggen !"
klonk het plotseling uit verscheiden monden tegelijk.
En flu werd ieders aandacht gevestigd op een heer in
een rijtuig, dat opreed en door- twee dragonders to
paard vergezeld was.
Dat was de hoofdcommissaris van 'politie, die op
bevel van graaf Rostoptschin des morgens do booten
in brand had gestoken. Hij was met eon aardig sommetje
geld teruggekomen, dat hij voorloopig maar in zijn
zakken had gestoken. Toen hij al het yolk op zich zag
toe komen, gaf hij den koetsier bevel stil te houden.
,Wat is er Wat verlangt ge " vroeg hij aan de
enkelen, die sehuehter op het rijtuig toetraden. ,,Wat
is er " herhaalde hij, toen niemand antwoord gaf.
,,Uwe Edelheid, zie... hot is... het is niets °?"
antwoordde de man met den mantel. Zij zijn allen
bereid, Zijne Excellentie te gehoorzamen en hun plicht
te doen; ze zullen hun leven in de waagschaal stellen...
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liet is geen muiterij, Uwe Edeiheid, maar daar er namens
den graaf gezegd is, dat. . ."
,,De graaf is niet vertrokken; hij is nog hier en men
zal U. niet vergeten!... Vooruit !" riep hij daarop den
koetsier toe.
Het yolk bleef staan en verdrong zich om de per
sonen, die, naar men daeht, gehoord hadden, wat de
vertegenwoordiger van het gezag had meegedeeld;
hem zeif echter lieten de werklieden met rust. De cornmissaris van politic keek nog eens versehrikt naar hen
om en fluisterde daarop zijn koetsier jets toe, waarna
deze zijn paarden tot den grootst rnogelijken spoed
aanzette.
,,We worden bedrogen, kinderen! We moeten hem
zeif opzoeken!... En then daar niet loslaten! liii is
verantwoording sehuidig! IEloudt hem! Houdt hem!
werd er geroepen.
En alien ijiden in de grootste wanorde den commissaris van politic na.
-
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XXIV.
Den 13den September kwam graaf Hostoptsehin
des avonds nit het kamp van Koetoezow in Moskon
terug. llij voelde zich diep gekrenkt door de ontvangst,
die hem te beurt was gevallen. Daar hem niet gevraagd
was, deel nit te maken van den krijgsraad, was zijn
voorsiag om de stad te verdedigen met stilzwijgen
voorbijgegaan; verder had hij zich zeer verwonderd
over de meening, die men in het kamp koesterde
over de rust in de hoofdstad; het scheen, alsof de
vaderlandsliefde der bewoners in de oogen van zekere
hooggeplaatste personen slechts een vraag van ondergeschikt helang was.
Na het souper ging de graaf geheel gekieed op een
canapé liggen, rnaar tusschen twaa1i en een werd hij
gewekt en hem een brief van Koetoezow ter hand gesteld, then een koerier had gebracht. De opperbevelhebber decide hem mede, dat het leger langs den grooten
Oorlog en Vrede. 4e druk. mu.
12
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Riazansehen weg terugtrok, en hij verzoeht den gene
raal-gouverneiir, de politie to zenden, om den doortocht
der troepen door de stad to vergemakkelijken. Doze
tijding was den graaf niet zeer aangenaam, olsehoon
hij na den slag bij Borodino wel gedaeht had, dat het
zoover zou kornen. Dc generaals toch, die van het slagveld teruggekeerd waren, verzekerden als uit een mond,
dat een tweede veldslag onmogelijk was en onmiddellijk
daarop was alles nit de stad verwijderd, wat tot de
openlijke schatkamer behoorde, evenals de krooneigen
dommen. Toch maakte zoowel het bericht zeif, als de
vorm, waarin het vervat was en de tijd, waarop het
kwam, in hooge mate zijn ontevredenheid gaande.
Veel later, toen hij zich bezighield met zijn werkzaamheden in dozen tijd nader toe te liehten, heeft hij
in zijn ,,Mmoires" herhaaldelijk medegedeeld, dat hij
zich ten doel stelde, de rust in Moskou to handhaven
on de bewoners tot vertrekken to nopen. Wanneer dit
werkelijk in zijn bedoeling heeft gelegen, wordt zijn gedrag onberispelijk. Maar waarorn werden dan niet
zooveel sehatten, wapens, ammunitie, kruit en koren
in veiligheid gebraeht Waarom werden dan zooveel
Moskovieten om den Win geleid en to gronde gericht,
doordat hun steeds opnieuw verzekerd word, dat Mos
kou niet werd overgeleverd
,,Dat alles gesehiedde, om de rust to handhaven,"
beweert graaf Rostoptsehin.
Waarorn werden dan heele hoopen onbelangrijke
papieren, de luchtballon van Leppich en zooveel andere
dingen weggebracht
,,Opdat er niets in de stad zou blijven," antwoordt
de graaf weer.
\Tann eer men doze zienswijze toegedaan is, wordt
elk zijner daden gereehtvaardigd.
Bij het bedrijven van de afschuwelijke wreedheden
door het Schrikbewind in Frankrijk heette bet ook, dat
men slechts de rust van bet yolk beoogde. Waarof
grondde zich de vrees van graaf Rostoptschin, dat ei
een omwenteling zou uitbarsten in Moskou, wanneei
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toch de bewoners de stad verlieten en de troepen
terugtrokken. Noch in Moskou, noch ergens anders in
geheel Rusland gebeurde iets, dat ook maar in de verste
verte op een omwenteling geleek.
Den 13den en den lAden September waren er nog
over de tien duizend mensehen in Moskou en met uitzondering van het oogenblik, dat de te hoop geloopen
menigte zich op bevel van den generaal-gouverneur op
de binnenplaats van zijn hotel vereenigd had, hadden
volstrekt geen wanordelijkheden plaats. Er was ook
geen reden om zoo iets te duehten, zeus al was na den
slag bij Borodino bekend gemaakt, dat Moskou zou
overgegeven worden in plaats van het tegendeel staande
te houden, wapens uit te deelen en allerlei maatregelen
te nemen, die het yolk opwonden en onrustig maakten.
Rostoptschin was een driftig, opvliegend man, die
zich altijd in de hoogste kringen had bewogen en niettegenstaande zijn waarachtige vaderlandsliefde het
yolk, dat hij meende te leiden, niet kende. Sedert
den inval van de Fransehen schepte hij er behagen in,
de nationale beweging van het centrum van Busland
uit te leiden en den volksgeest op te wekken. Hij verbeeldde zich niet alleen, dat hij de daden der Moskovieten bestuurde, maar ook dat hij hun gezindheid
in de door hem gekozen richting leidde. Hij meende,
dat hij dit doel bevorderde door zijn bulletins en
proclamaties, waarin hij woorden en uitdiukkingen
gebruikte, die den minderen man uit eigen mond heel
natuurlijk klinken, maar die hem mishagen, zoodra
zijn meerderen ze bezigen. Deze rol viel bijzonder in
zijn smaak en hij had zich er zoozeer mee vereenzelvigd,
dat de noodzakelijkheid om haar te laten varen, voordat
hij een heldendaad had verricht, hem geheel onvoorbereid trof. Hij voelde den grond onder zijn voeten weg
zinken en hij wist niet meer wat te dOen. iloewel hij er
reeds lang een voorgevoel van had gehad, weigerde hij
tot het laatste oogenblik aan de overgave van Moskou
geloof te slaan, en hij nam geen enkelen maatregel.
Bet was tegen zijn wil, dat de bewoners de stad ver-
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lieten en het kostte den ambtenaren heel wat inoeite,
zijn toestemming te verkrijgen voor het in veiigheid
brengen van de arehieven der rechthanken.
Al zijn geestkracht en al zijn werkzaamheden waren
daarop gerieht, bij de Moskovieten het gevoel op te
wekken of te versterken, dat hij zeif in zulk een hooge
mate bezat: haat tegen de Fransehen en zelfvertrouwen.
Of het voW hem begreep en zijn gevoelens deelde is
een andere vraag. Maar toen de gebeurtenissen zich
ontwikkelden en haar ware historisehe beteekenis
kregen, toen woorden onmachtig werden, om den haat
tegen den vijand nit te drukken en het niet meer
mogelijk was, het gevoel van wraak in de hitte van een
veidsiag uit te storten, toen zelfvertrouwen niet meer
voldoende bleek, om Moskou te verdedigen, toen het
gansehe yolk de stad uitstroomde en meenam, wat het
inee kon nemen, en door deze negatieve daad de kracht
zijner vaderlandsliefde openbaarde, toen bleek plotseling hoe onzinnig de rol was, die graaf Rostoptschin
had gekozen. Toen hij zeif tot dit inzicht kwam, voelde
hij, dat hij alleen stond en zwak was en zich belaehelijk
gemaakt had, en hij was des te meer verbitterd en
gekrenkt, daar hij zijn sehuld niet kon wegcijferen.
• Alles, wat Moskou had, was hem toevertrouwd geweest
en nu kon niets meer gered worden! ,,Wie is hiervoor
verantwoordelijk " vroeg hij zich af. ,,Ik toch niet!
Alles was gereed; ik wide Moskou besehermen en behouden, en nu zulk een besluit ! ... Die verraders!
Die roovers !" riep hij woedend uit, zonder nader aan
• te duiden , wie die verraders en roovers waren, tegen
wie hij zoo driftig uitvoer; hoe kon hij ook anders dan
hen haten, die hem in zulk een dwazen toestand
hadden gebracht.
E[ij braeht den geheelen nacht door met het geven
van bevelen, daar men nit alle wijken der stad tot hem
kwam. Nooit hadden zijn vrienden hem zoo neerslachtig
en zoo onhandelbaar gezien.
,,Excellentie, daar is iemand van de kroondomeinen,
van den kerkeraad, van de universiteit, van het vonde•
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lingenhuis! ... De brandweer, de directeur van de
gevangenis, die van bet gekkenhuis vragen, wat zij
moeten doen!" En zoo ging het den gehcelen naeht door.
De graaf antwoordde ernstig en kortaf en op een
toon, waarin doorstraalde, dat hij alle verantwoordelijkheid voor de gegeven bevelen van zich afschoof en zij
op hen neerkwam, die al zijn maatregelen overbodig
hadden gemaakt.
"Zeg aan dien dwaas, dat hij voor zijn archieven
zorg moet dragen, en aan den ander, dat hij mij niet met
zulke onnoozele vragen over de spuitgasten aan boord
moet komen ... Laten ze naar Wladimir gaan, er zijn
immers nog paarden ! Of zou hij ze misschien voor de
Franschen achter1aten ~"
"Exce11entie, de inspecteur van het gekkenhuis is
er; wat moet hij doen ~"
"Laat hen heengaan, allen heengaan en laat de gekken
maar los! Nu gekken de legers aanvoeren, is het niet
meer dan bi11ijk, dat ook aan dezen de vrijheid wordt
hergeven."
Op de vraag, wat er met de gevangenen moest aangevangen worden, riep hij den opzichter toornig toe:
"Woudt ge soms twee bataillons hebben, om ze weg te
voeren ~ Die kan ik u niet geven, ze zijn er niet. WeI,
1aat ze dus maar los 1"
"Maar, Excel1entie, er zijn ook politieke gevangenen,
Metschkow en Werestschagin I"~
"Werestschagin ~ Is die nog niet opgehangen ~ Breng
hem onmiddellijk hier 1"

xxv.
Om negen uur 's morgens, toen de troepen reeds door
de stad trokken, kwam niemand den graaf meer met
onnoodige vragen lastig vallen. Niemandhad hem
meer noodig, zoo min degenen, die vertrokken, als zij, die
bleven. Hij had zijn rijtuig besteld, om naar Sokolniki
te gaan, 'en in afwachting dat het voor zou komen,
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strekte hij zich met over de borst gekruiste armen en
een somber en verdrietig gezicht in een leuningstoel nit.
In vredestijd denkt iedere leider met een zekere
zelfverheffing, dat het yolk leeft en zich beweegt
ten gevolge van zijn zorg en zijn maatregelen en in
het bewustzijn van zijn onontbeerlijkheid vindt hij
een vergoeding voor zijn moeiten en lasten. Zoolang
alles rustig is, denkt de loods, die met zijn broos vaartuig het sehip van den staat den weg wijst en het in
de door hem aangegeven wateren ziet voortzeilen,
dat zijn zwakke kraehten het kolossale vaartuig sturen
en leiden, en dt is ook natuurlijk. Maar wanneer een
storm zich verheft, en de golven het schip meesleuren,
dan houdt die illusie op; het vaartuig volgt statig zijn
weg geheel alleen en de loods, die zooeven nog de vertegenwoordiger der almacht was, wordt een zwak en
onnut wezen. Dat voelde ook Rostoptschin en dat
was het juist, wat hem ergerde.
De commissaris van politie, dezelide die door de
volksmenigte was aangehouden, trad bij den graaf
binnen, juist toen de adjudant kwam zeggen, dat het
rijtuig voor was. Beiden zagen er bleek en ontdaan uit,
en nadat de eerste den generaal-gonvernenr rapport
had uitgebraeht, voegde hij er bij, dat een menigte
menschen op de binnenplaats van het hotel was saam
gestroomd en dat zij den graaf verlangden te spreken.
Zonder een woord te zeggen, stond de graaf open richtte
haastig zijn schreden naar het salon; reeds had hij
den knop van de glazen balkondeur in de hand, toen hij
zich omkeerde en naar een ander venster ging, vanwaar
hij kon zien, wat er op de binnenplaats gebeurde.
De jonge, blonde man voerde nog steeds onder drukke
gebaren het woord. De hoefsmid stond, met bloed be
vlekt, somber naast hem, en het geluid hunner stemmen
drong door tot het salon.
,,Is het rijtnig gereed " vroeg Rostoptschin.
,,Om u te dienen, Excellentie !" antwoordde de
adjudant.
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,,Wat willen die mensehen toeli ? " vroeg Rostoptschin, terwiji hij naar het balkon ging.
,,Zij hebben zich vereenigd, zeggen zij, om volgens
uw bevel tegen de Franschen op te rukken, Excellentie
. . . Zij spreken ook van verraad, het zijn rumoerige
lui, ik ben hun met moeite ontsnapt. Excellentie,
ik zou u raden..."
,,Wees zoo goed heen te gaan; ik weet, wat ik doen
moet..." Hij bleef naar buiten kijken. ,,Zie, zoover
is het met Rusland gekomen; dat is er van mij ge
worden," zeide hij met het hart vol haat tegen hen,
wien hij in zijn toomelooze woede de sehuld van alles
gaf. ,,Daar is de heffe des yolks, het plebs, dat zij door
hun dwaasheid hebben opgeruid," daeht hij, en hij liet
zijn blik op den jongen, blonden man rusten, terwiji hij
zich afvroeg, aanwien hij hen hun woede kon laten koelen.
,,ls het rijtuig voor °" herhaalde hij.
,,Ja Excellentie. Wat zijn uw bevelen omtrent
Werestsehagin E[ij wacht bij de stoep."
,,Ha! riep Rostoptschin nit, getroffen door een
plotseling bij hem opgekomen denkbeeld; daarop deed
hjj de balkondeur open en verscheen eensklaps voor
de saamgestroomde menigte.
Allen ontblootten het hoofd en zagen naar hem op.
,,Goeden dag, kinderen !" zeide hij snel en op luiden
toon. ,,Ik dank u, dat gij gekomen zijt! 1k kom aanstonds bij u, maar eerst moet 1k afrekenen met den
verrader, die Moskou's ondergang heeft veroorzaakt.
Wacht mij!. . ." En hij trad even haastig het salon
weer binnen, als hij het verlaten had.
Een goedkeurend gemompel doorliep de schare.
,,Merkt ge flu wel, dat hij er ons wel uit zal weten
te redden, en gij hieldt maar vol, dat de Fransehen..
werd er over en weer gezegd, terwiji ze elkander hun
gebrek aan vertrouwen verweten.
Een paar minuten daarna kwam een officier bij den
hoof dingang; hij voegde den dragonders een paar
woorden toe, waarop dezen zich in het gelid stelden.
Begeerig om te zien, wat er gebeurde, verdrong het yolk
"
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zich voor de zuilengang op hetzelfde oogenblik dat ook
Rostoptsehin daar verseheen. Hi.j keek rond, alsof
hij iemand zooht.
,,Waar is hij ? " vroeg de graaf toornig.
Daar kwam een jonge man met een mageren hals
en half gesehoren hoofd in een blauw lakensehen
kaftan en een vuile, versieten gevangenisbroek den
hoek om tussehen twee dragonders; hij sleepte zijn dunne
beenen,waaraan zware ketenen hingen, met moeite voort.
,,Laat hij daar gaan staan " zeide Rostoptsehin,
terwiji hij zijn oogen van den gevangene afwendde
en de onderste treden van de stoep aanwees.
De jonge man had moeite er op te stappen en men
hoorde onderwiji zijn ketenen rammelen; hij zuchtte,
liet zijn handen, die volstrekt niet op de grove knuisten
van een werkman geleken, langs het lijf neervallen,
legde ze daarna kruiselings op de borst en bleef in
onderworpen houding staan. De stilte, die gedurende
dat tooneel heersehte, werd slechts afgebroken door
enkele gesmoorde kreten uit de achterste rijen van de
dieht opeengepakte menigte, waar men zich verdrong
en elkander duwde en stiet, om beter te zien. De graaf
wachtte met gefronst voorhoofd tot de jonge gevangene
stond, waar hij bevolen had.
,,Kinderen," zeide hij daarop met scherpe, duidelijke stem: ,,die man is Werestschagin, die Moskou
ten verderve heeft gebracht !"
De beschuldigde, wiens vermagerde trekken een
diepe versiagenheid uitdrukten, stond daar met gebogen
hoofd; maar bij de eerste woorden van den graaf hief,
hij het langzaam op en keek hem van de voeten tot
het hoofd aan; het leek, alsof hij iets te zeggen had, of
althans den blik van den graaf zocht. Aan den tengeren
lials van den jongen man werd een blauwe ader zichtbaar, die sterk opzwol en als een koord boven de huid
lag, terwiji zijn geiaat met een donker rood overtogen
werd. Alle blikken werden op hem gericht; hij sloeg
de schare gade en alsof hij zich bemoedigd gevoelde door
de sympathie, die hij hier en daar meende te ontdek
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ken, glimlachte hij droevig en terwiji hij opnieuw
het hoold liet zinken, zette hij zijn voeten vaster neer.
,,Czaar en vaderland heeft hij verraden, hij heeft
zich aan Bonaparte verkoeht; hij is de eenige onder
oils, die zich den naam van Bus onwaardig heeft ge
rnaakt . . . Moskou gaat onder door zijn schuld !"
sprak Rostoptschin, zonder zich op te winden, maar
op harden, onmeedoogenden toon. Plotseling hervatte
hij met verheffing van stern en met een vernietigenden
blik op zijn slachtoffer: ,,Ik lever hem over aan 11W oordeel. Neemt hem en vonnist hem!
De zwijgende menigte drong hoe langer hoe meer
vooruit; het gedrang werd weidra ondragelijk; het was
akelig benauwd, die bedorven lucht te moeten in
ademen, zonder zich nit de sehare te kunnen loswringen
en ieder oogenblik iets vreeselijks en onbekends te
moeten verwachten. Zij, die vooraan stonden en alles
gehoord en begrepen hadden, stonden sprakeloos
van schrik en met wijd geopende oogen als een dijk
tegen de duwende en dringende massa aehter hen.
,,Slaat hem neer! Laat hij sterven, die verrader !"
riep Rostoptschin. ,,I-Iouwt hem neer, ik beveel het !"
Als antwoord op dezen uitroep, waarbij de stem van
den graaf van woede trilde, zoodat men zijn woorden
bijna niet kon onderséheiden, steeg een kreet uit de
menigte op, een oogenblik drongen de werklieden naar
voren, daarop bleven zij staan.
,Graaf," zeide Werestschagin op beschroomden,
doch pleehtigen toon in dit oogenblik van stilte, ,,graaf,
dezelfde God vonnist ons!.. ." Hij hield op.
,,Houwt hem neer! 1k beveel het u!" herhaalde
Rostoptschin bleek van woede.
,,De sabels nit de scheede!" kommandeerde de officier.
Bij deze woorden kwam er beweging in de schare;
zij, die vooraan stonden, werden de treden van de zuilengang op gedrongen. De jonge, blonde man beyond zich,
eer hij bet zelf begreep, viak tegenover Werestschagin;
hij zag er ontdaan uit en hield zijn arm met de opgestroopte mouw nog altijd omhoog.
"
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,,Sabelt hem neer !" herhaalde de officier zaeht tot
de dragonders; een van dezen liet driftig de sabel
met het plat op Werestsehagin neerkomen.
,,o !" riep de ongelukkige, zonder zich in zijn angst
rekensehap te geven van den slag, dien bij had ontvangen. Een siddering van afsohuw en medelijden doorliep de volksmenigte.
,,Heer ! fleer !" riep een stem nit de massa. Werestschagin slaakte een kreet van smart, dat was zijn on
dergang. De gevoelens van menschelijkheid, die de
opgeruide menigte nog in bedwang hielden, waren
plotseling tot zwijgen gebracht, en de misdaad, waaraan
reeds een begin van uitvoering was gegeven, werd
verder aan het slaehtoffer voltrokken. Een versehrikkelijk en dreigend gebrul overstemde de kreten van
den ongelukkige en de enkele uitingen van medelijden,
die zich nog deden hooren, en evenals de laatste golf
het schip verbrijzelt, dat tot nog toe tegen de woede
der elementen bestand scheen, stuwde ook de mensehen
massa met onweerstaanbare kracht vooruit en schiep
in een oogenblik de onbeschrijfelijkste wanorde. De
dragonder, die Werestschagin reeds met het plat van
de sabel op het hoofd had geslagen, hief den arm op,
om hem een tweeden slag toe te brengen. De arme man
bedekte het gelaat met beide handen en week op zijde
naar den kant van de volksmenigte, zoodat hij tegen
den jongen, blonden werkman aankwam; deze pakte
hem zoo stevig bij den nek vast, dat zijn nagels diep in
het vleesch drongen en onder het slaken van een woesten kreet, die aan het gebrul van een wild dier deed
denken, tuimelden beiden midden tusschen de menigte.
Nu vielen allen op hen aan; sommigen sloegen Werestschagin en schudden en trokken hem heen en weer,
terwiji anderen den jongen werkman afranselden;
hun kreten wakkerden de woede en den moordlust
van het yolk nog aan. De dragonders konden er eerst
na geruimen tijd in slagen, den werkman half dood uit
de handen van het grauw te redden en niettegenstaande
de razernij, waarmede de moordenaars hun bloedige
-
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daad verrielitten, duurde het toch flog lang, eer de
gruwelijk gemartelde veroordeelde den genadeslag
ontving; de massa drong zoo dieht om het slacbtoffer
opeen, dat zij geen ruimte had voor haar afsehuwelijke
bewegingen, maar als in een schroef was geklemd.
,,Een bijislag, om er een einde aan te maken!...
Is hij nog niet verpletterd ... Die verrader, die den
llij
Christus heeft verkocht!... Leeft hij nog?
heeft zijn loon ontvangen!..
Eerst toen het slaehtoffer zich niet langer verweerde
en zijn smartkreten in het geroehel van den doodstrijd
overgingen, kwam er een weinig ruimte om hem heen.
En toen hij als bloedig en misvormd lijk roerloos ter
neerlag, kwam ieder naderbij, keek wat hier was geschied en ging dan bevend van schrik en ontsteltenis
weer heen.
,,O God!... Het yolk is als een verseheurend dier!
Hij had met geen mogelijkheid aan hun woede kunnen
ontkomen!... En zoo jong nog... Zeker een koopmanszoon!... 0, het yolk!... En er wordt nu gezegd, dat hij niet eens de schuldige was... Er is ook
nog een ander doodgeslagen! Ach, wie de zonde niet
vreest!
Zoo werd er gesproken door hen, die een blik vol
medelijden lieten rusten op het verminkte lijk en het
met bloed en stof bezoedelde gezicht. Een ijverige
politie-agent, die het zeker onvoegzaam vond, het lijk
op de binnenplaats van Zijne Excellentie te laten
liggen, gaf bevel het daar vandaan te dragen en het
op straat te gooien. Twee dragonders pakten het terstond bij de beenen en sleepten het oneerbiedig weg,
waarbij het hoofd, dat half van den romp was geseheiden, bij elken stap der dragonders tegen de steenen
stootte. Het yolk week ontzet achteruit.
Op het oogenblilt, dat Werestschagin viel en de opgewonden en woedende menigte zich op hem wierp,
was Rostoptschin doodsbleek geworden, en in plaats
van naar de achterdeur te gaan, waar het rijtuig hem
wachtte, spoedde hij zich, zonder zeif te weten waarom,
...
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naar de benedenverdieping. Zijn tanden kiapperden,
alsof hij de koorts had.
,,Excellentie, niet daarheen, hier!" riep de verschrikte
bediende hem toe.
Bostoptsehin volgde werktuigelijk die aanwijzing,
steeg, bij het rijtuig gekomen, onmiddellijk in en beval
den koetsier, hem naar zijn landgoed te brengen. Men
hoorde nog van verre het gejoel en de opgewonden kreten
der sehare, maar hoe meer dit allengs wegstierf, des
te verdrietiger vond de graaf het, dat hij zijn ontroering
niet meester was gebieven en aan zijn minderen had
getoond, hoezeer het tooneel hem had aangegrepen.
,,Het plebs is versehrikke1ik, ja, afschuwelijk !" zeide
hij bij zich zelven in het Fransch. ,,Die mensehen zijn
als wolven, die men slechts met vleeseh en bloed kan
tevreden stellen!... ,,Graaf, dezelfde God zal ons vonnissen !" lEllet was hem, alsof een stem hem die woorden,
die Werestschagin gesproken had, in het oor fluisterde,
en een ijzig koude ruling Rep hem over den rug. Dat
duurde echter slechts een oogenblik, hij glimlaebte
al spoedig over zijn eigen zwakheid. ,,Kom," daelit hij,
,,ik had andere pliehten te vervuhlen; 1k moest het yolk
sussen!... Het algemeene welzijn kent geen genade
en ontziet niemand !" En hij dacht na over zijn ver
plichtingen jegens zijn gezin, jegens de hoof dstad,
die hem was toevertrouwd geweest, en jegens zich zelven
eindelijk, niet als ambteloos man, maar als vertegenwoordiger van den souverein. ,,Wanneer ik een eenvoudig
privaat persoon was geweest, dan zoude ik in de tegenwoordige omstandigheden een geheel andere gedragslijn
gevolgd hebben, maar flu moest ik tot elken prijs het
leven en de waardigheid van den generaal-gouverneur
besehermen !"
Door de lieht schommelende beweging van het njtuig kwam zijn lichaam langzamerhand een weinig
tot rust, terwiji de meest afdoende argumenten, die bij
achtereenvolgens voor zijn gedrag vond, ook zijn geest
tot kalmte brachten. Die argumenten waren verre van
nieuw; zoolang als de wereld bestaan heeft, zoolang als
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de mensehen elkander naar het leven staan, heeft liemand ooit een dergelijke inisdaad bedreven, zonder
zijn geweten te sussen met de overweging, dat het
algemeene welzijn die daad billijkte en hem er toe dwong.
Alleen hij, die zich niet door blinden hartstoeht laat
ineesleepen, neemt niet aan, dat het algemeene welzijn
zulke eisehen kan stellen. iRostoptschin voelde zich
in geen enkel opzieht sehuldig aan den moord van
Werestsehagin; hij vond integendeel duizend redenen,
om voldaan te zijn over den takt, waarmee hij den schuldige had doen straffen en tevens het yolk gesust had.
,,Werestsehagin was gevonnist en ter dood veroordeeld," daeht hij. Was hij dan vergeten, dat de senaat
hem tot dwangarbeid veroordeeld had ,,Hij was
een verrader, en ik mocht hem niet ongestraft laten.
Door hem aan de woede van het yolk prijs te geven,
sloeg ik dus twee vliegen in een kiap !" Onder dergelijke
gedaehten kwam de graaf op zijn landgoed aan en door
het nemen van allerlei maatregelen verjoeg hij ook de
laatste onaangename herinneringen.
Een half uur later reed hij zoo kaim, alsof or niets
was voorgevallen, over het Sokolniker veld; hij wilde
Koetoezow spreken, die, naar men hem gezegd had,
bij de brug over de Yaoeza was. Hij overlegde bij
zich zelven, op welke wijze hij den opperbeveihebber
het best zou doen gevoelen, dat hij, de sluwe indringer,
alleen verantwoordelijk was voor de rampen, die Rus
land troffen en voor de overgave van Moskou; hij had
een ongemakkelijke schrobbeering verdiend en de graaf
had er in gedachten reeds een klaar, die raak zou zijn.
De vlakte, die hij doorreed, was verlaten en eenzaam;
alleen aan het einde, bij een groot, geel huis ontdekte
men verseheiden menschen in het wit gekleed; zij
maakten heftige gebaren en sommigen schreeuwden.
Toen zij de kales van den graaf bemerktèn, snelde
een van hen het rijtuig tegemoet. De koetsier, de dragonders en Rostoptsehin zeif sloegen met een mengeling van angst en nieuwsgierigheid dezen troep gade;
het waren de krankzinnigen, die men then morgen
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losgelaten had. De man, die op hen toe kwam snellen,
wankelde op zijn lange, magere beenen, terwiji zijn
lange, witte kamerrok in den wind fladderde. Met
den bilk op Bostoptschin gerieht, stiet hij onverstaanbare kianken uit en wenkte heftig, dat hij moest stilhouden. Zijn somber en ontvleesd gezicht was met
stoppelige haren bedekt; zijn gele oogen met gitzwarte,
fonkelende pupillen rolden hem wild en woest door het
hoofd en hadden daarbjj lets angstigs.
,,Houd op ! loud op !" riep hij gillend en krijsehend,
en dan poogde hij weer zijn verhaal te hervatten, dat
hij met heftige gebaren begeleidde.
Eindelijk was het rijtuig hem genaderd; hij bleef er
schreeuwend naast loopen.
,,Driemaal ben 1k gedood, en driemaal ben 1k uit
de dooden opgestaan!.... Alen heeft mij gesteenigd
en gekruisigd ... 1k zal opstaan!.. . 1k zal opstaan!.
ik zal opstaan! Men heeft mijn liehaam uiteengereten!
Driemaal zal het koninkrijk Gods te gronde
gaan... en driemaal zal ik het weer herstellen !"
En zijn stem kionk hoe langer hoe gillender.
Graaf Rostoptsehin verbleekte evenals in het oogenblik, toen het yolk zich op Werestschagin had geworpen.
,,Vooruit! Viug !" riep hij den koetsier bevend van
angst toe.
De paarden schoten pijisnel vooruit, maar de vreeseiijke kreten van den krankzinnige, die hoe langer hoe
meer achter bleef, weerkionken nog steeds in zijn ooren,
terwiji voor zijn ontsteiden bilk opnieuw het bebloede
en misvormde gezicht van Werestschagin in zijn bon
ten mantel oprees. Hij gevoeide, dat de tijd onmaehtig
was, de hevigheid van dezen indruk te verzachten,
dat het bloedige spoor van deze berinnering nimmer
zou uitgewischt worden, maar hem tot het elude zijner
levensdagen zou vervoigen. Hij hoorde zich zelven
weer zeggen: ,,Houwt hem neer! Gij staat er mij met
uw hoofd voor in! ,,Waarom heb 1k dat gezegd l"
vroeg hij zich onwiliekeurig af. ,,Ik had kunnen zwijgen,
dan zou er niets gebeurd zijn." let gezicht van den
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dragonder stond hem weer voor den geest, dat gezicht,
waarop plotseling de sehrik had plaats gemaakt voor
woesten hartstocht, en daarnaast zag hij den bedeesden,
half droevigen, half verwijtenden blik, then zijn ongelukkig slaclitoffer hem had toegeworpon. ,,Tk kon niet
anders handelen... het plebs... do verrader... het
algemeene welzijn!. . ." prevelde hij.
Nog steeds trokken de troepen onder een drukkende
hitte in diohte drommen over de Yaoezabrug. Koetoe
zow zat afgemat en in gedachten yerzonken op eon
bank bij do brug en trok werktuigelijk figuren in hot
zand, toen eon generaal met een buitengewoon groote
pluim op zijn steek niet ver van daar uit eon kales
stapte, naar hem toe kwam en hem tegelijk wifelend
en wrevelig in hot Fransch toesprak. Dat was graaf
Rostoptschin! Hij zeide tot Koetoezow, dat hij, nu
Moskou niet meer bestond en or niets overbleef dan hot
leger, maar hierheen was gekomen.
,,Alles zou anders geloopon zijn, wanneer Uwe IE[oog
heid mij had gezegd, dat Moskou zonder strijd overgogeven zou worden !"
Koetoezow zag Rostoptschin onderzoekend aan,
zonder veel acht to gevon op zijn woorden; hij trachtto
zich alleen rekensehap to geven van do uitdrukking
van zijn gezicht. Rostoptschin zweeg verlegen stil.
Koetoezow echter schudde even hot hoofd en steeds
den blik op den graaf gevestigd houdende, mompeldo
hij bijna onhoorbaar: ,,Neen, ik zal Moskou niet zonder
strijd overlevoren !"
Daeht Koetoezow aan lets anders, of sprak hij die
woorden voorbedachtolijk uit, wel wetende, dat zij
niet den minsten zin hadden Wat hot ook was, graaf
Rostoptschin verwijderde zich en die hooghartige man,
die trotsche generaal-gouverneur van Moskou, wist niets
beters to doen dan naar do brug to gaan on daar met
forsehe zweepslagen do wagons uit den weg to doon
ruimen, die den toegang tot do brug bolotten.
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XXVI.
Des narniddags om vier uur trokken de troepen van
Murat, voorafgegaan door een detachement Wurtemberger huzaren en vergezeld door den koning van Napels
zeif met zijn talrijk gevoig, Moskou binnen. Op de
Arbatskaja hield Murat zijn paard in, om het berieht
af te wachten, dat zijn voorhoede hem omtrent den
staat van het Kremlin zou geven. FIij werd spoedig
omringd door eenige nieuwsgierigen, die then vreemden
aanvoerder met ijn lang haar, zijn veelkleurige pluimen en gouden versierselen als een wonderdier aangaapten.
,,Zeg eens, is dat hun koning " vroeg er een.
,,IIIij ziet er nog zoo kwaad niet nit!" zeiden sominigen.
,,Neem je muts dan af !" riepen weer anderen nit.
Een toik reed op het hoopje yolk toe en vroeg aan
een ouden dwornik, of het Kremlin nog ver van daar
was. Ten gevolge van den Poolsehen tongval, then de
man voor het eerst hoorde, verstond de dwornik den
tolk niet; hij sloop stilletjes weg en verborg zich achter
een zijner makkers. Op hetzelfde oogenblik kwam een
officier van de voorhoede terug; hij beriehtte Murat,
dat de poorten der sterkte gesloten waren en dat men
zich waarsehijnlijk op een hardnekkige verdediging
voorbereidde.
,,Goed," zeide hij en beval daarop een zijner adju-.
danten, stukken gesehut te laten oprijden.
De artillerie naderde in draf, en Murat ging de kolonne, die langzamerhand volgde, voorbij en wendde zich
naar de Arbatskaja. Aan het einde der straat maakte
de kolonne halt. Eenige Fransehe officieren richtten
de kanonnen en keken door een verrekijker naar het
Kremlin. Eensklaps begonnen er de vesperklokken
te luiden; de Fransehen, meenende dat het een sein
voor de Russen was om te wapen te snellen, verschrikten hevig en eenige mansehappen snelden naar de
Koetafiewpoorten, die door balken en planken versperd
waren. Op datzelfde oogenblik yielen twee geweer-
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schoten. De generaal, die bij de kanonnen stond, riep
hun een paar woorden toe, waarop alien, officieren
zoowel als soldaten, terugkeerden. Drie andere schoten
volgden, waarvan het eene een soldaat aan den voet
wondde. Bij het zien van den gewonde, verseheen
op ieders gezicht een uitdrukking van vastheradenheid,
in ieders bilk stond het onherroepeiijk besiuit te iezen,
om den strijd te aanvaarden en den dood te trotseeren;
de uitdrukking van kaimte en rust, die eerst hun trekken had verheiderd, was plotseiing verdwenen. Van
den maarsehaik tot den minsten soidaat begrepen
alien, dat zij niet in de straten eener sitad, maar op een
nieuw slagveid waren en dat hun missehien een bloedige
strijd wachtte. De stukken waren gericht, de artiie
risten staken de lonten aan en de officier kommandeerde: Vuur !" Twee schoten deden tegelijkertijd
hun sehei gefiuit hooren, het sehroot drong knetterend
in het metseiwerk der poorten, in de balken en de pailssaden, terwiji twee rookwoiken als piuimen boven de
kanonnen opstegen. Nauwelijks was de echo wegge
storven, of er ging een vreemd geluid door de iueht;
een onteibare viucht raven verhief zich krassend en
kiapwiekend boven de muren; op hetzeifde oogenblik
kionk een enkele kreet aehter de palissaden en baiken
en tussehen den rook, die iangzamerhand optrok, werd
de gestaite van een man in een kaftan en met een kaaigesehoren kruin ziehtbaar, die een geweer in de hand
hieid, waarmee hij op de Fransehen mikte.
,,Vuur !" herhaaide de officier, en tegeiijkertijd
kionk een geweerschot tussehen de twee kanonschoten
der Franschen. Een rookwolk verborg de poort voor
de Oogen der soidaten, niets verroerde er zich meer;
de infanteristen, die thans opnieuw de poort naderden,
vonden drie gewonden en vier dooden bij den ingang,
terwiji twee mannen langs den muur poogden te ontkomen.
,,Buimt dat weg !" zeide de officier, de hand naar
de baiken en de lijken uitstrekkende. Be Fransehen
maakten de gekwetsten verder af en wierpen de lijken
0orlog en Vrede. 4e druk. III.
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over den muur heen. Wie waren die lieden 6 Niemand
wist het. Thiers wijdt hun doze enkele regels:,Die
rampzaligen waren het heiige Kremlin binnengedron
gen, liadden zich meester gemaakt van de geweren
uit het tuighuis en sehoten daarmee op de Fransehen.
Eenigen thinner werden neergehouwen en men zuiverde het Kremlin van hun tegenwoordigheid."
Eindelijk werd Murat bericht, dat de weg vrij was.
De Fransehen trokken de poorten binnen en sloegen
op het Senaatsplein hun bivouak op; de soldaten wierpen stoelen door de vensters naar buiten, om er hun
waehtvuren mee te onderhouden. Andere detachementen volgden en trokken het Kremlin door, om do ledige,
verlaten huizen to betrekken, waar zij zich als in
een kamp inrichtten.
Met hun versleten uniformen, hun uitgehongerd en
uitgeput voorkomen, trokken de vijandelijke troepen
toch in goede orde Moskou binnen, al was ook hun
aantal geslonken tot het derde deel van hetgeen het
aanvankelijk bedragen had. Maar toen zij zich in de
ledigstaande huizen verspreidden, hielden zij op een
leger te zijn, en de soldaat verdween, om plaats te maken
voor den strooper en plunderaar. Die plunderaar nam,
toen hij vijf weken later Moskou verliet, een massa
voorwerpen mee, die hem onontbeerlijk of kostbaar
toesehenen. Het doel, dat hij beoogde, was niet meer
de overwinning, maar het behoud van hetgeen hij
zich had toegeëigend. Evenals de aap, die de hand in
een nauwe vaas steekt, een handvol noten neemt
en de hand niet weer wil openen, nit vrees alle noten
to verliezen, aldus gevaar loopt, zijn leven er bij in to
sehieten, stelden ook de Fransehen zich bij hun terugtocht aan een des te grooter gevaar -bloot, daar zij
een onmetelijken buit meenamen, then zij evenmin
als de aap wilden prijsgeven. Tien minuten nadat zij
in Moskou hun kamp hadden opgeslagen, was alle
onderseheid tussehen officieren en soldaten opgeheven.
Voor de vensters van alle huizen zag men man-non in
uniform, die met tevreden gezichten aiiè kamers door-
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snuffelden en de kelders en provisiekamers plunderden.
Zij braken de planken weg, waarmee de stallen en koetshuizen waren dichtgespijkerd, en met de mouwen tot
de ellebogen opgestroopt, staken zij de fornuizen aan
en hielden huis en keuken en kelder, deden sommigen
lachen, joegen anderen sehrik aan en poogden de vrouwen en de kinderen te Iokken en voor zich in te nemen.
Overal waren er van deze mensehen, in de winkels
zoowel als in de straten, maar eclite soldaten waren
er niet meer.
Tevergeefs werden er herhaaldelijk bevelen aan de
korpskommandanten uitgevaardigd, waarbij hun uit
drukkelijk gelast werd, den soldaten het plunderen en
alle geweld te verbieden, tevergeefs werd er bevolen,
elken dag algemeen appèl te houden. Ten split van al
die maatregelen verstrooiden de mannen, die gisteren
een leger vormden, zich overal in de verlaten stad,
om al het stoffelijk genot na te jagen, dat zij nog aan
bood. Evenals water in bet zand, verdwenen de soldaten
in het ruime Moskou. Dc soldaten der eavalerie, die
een blok koopmanshuizen in bezit namen met al het
achtergebleven goed, waren nog niet tevreden, hoewel
A* er stallen vonden met meer ruimte dan zij noodig
hadden; zij maakten zich ook nog meester van eenige
naburige huizen, die bun geriefelijker toesehenen; som
migen eigenden zich zeus verseheiden huizen tegelijk
toe en haastten zich met krijt hun namen op de deur te
sehrijven; en ten slotte ontstond er de grootste oneenig
heid tusschen de soldaten van de verschillende wapens.
Velen gingen zelfs, voor zij zich ingericht hadden,
de stad doorkruisen en begaven zich naar plaatsen,
waar zij volgens hooren zeggen voorwerpen van waarde
hoopten te vinden. Nadat de kommandanten vruchte
loos getracht hadden hen er van terug te houden, lieten
zij zich op hun beurt tot roof en plundering verleiden.
Zelfs de generaals waren soms in grooten getale in de
werkplaatsen der rijtuigfabrikanten te vinden, om er
een kales, een kibitka of een ander rijtuig uit te zoeken.
Dc weinige bewoners, die niet hadden kunnen vluchten,
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boden den hoofdoffieieren huisvesting aan, in de
hoop op die wijze niet aan plundering bloot te staan.
Het scheen den soldaten toe, alsof er geen einde kwam
aan de schatten en steeds meenden zij, dat de nog niet
doorzoehte wijken telkens kostbaarder zaken aan het
licht zouden brengen. Zoo had de bemaehtiging van
een rijke, bloeiende stad door een uitgeput leger de
vernietiging van datzelfde leger en de verwoesting
der stad ten gevolge, en plundering en brand waren de
noodlottige onheilen, die er mee gepaard gingen.
De Fransehen sehrijven den brand van Moskou toe
aan de barbaarsche vaderlandsliefde van Rostoptschin, de Russen aan de ruwheid der Fransehen; maar
inderdaad mag men hem noch aan Rostoptschin
noch aan de Fransehen wijten; alleen de omstandig
heden, waarin de stad zich beyond, waren er de oorzaak
van. Moskou is verbrand, zooals iedere andere houten
stad zou verbrand zijn, onversehihig of de in ellendigen
staat verkeerende bluschmiddelen aanwezig waren of
niet, zooals ieder dorp of fabriek of huis zou verbrand
zijn, dat, door de bewoners verlaten, door den eerste
den beste in bezit werd genomen. Wanneer het waar
is, dat Moskou door zijn eigen inwoners verbrand is,
dan is het evenzeer waar, dat het gesehiedde niet door
hen, die aehterbleven, maar door hen, die de stad
hadden verlaten. Moskou werd niet als Berlijn en Weenen
door den vijand gespaard, omdat zijn bewoners den
Fransehen niet de sleutels der stad aanboden en hen
niet met brood en zout ontvingen, maar de stad liever
aan haar ongelukkig lot overlieten.
-

XXVII.
De stroom van de Moskou binnentrekkende Franschen bereikte eerst tegen den avond de wijk, waar
Peter was. De twee dagen, die hij op zulk een vreemde
wijze en in de strengste afzondering had doorgebracht,
hadden hem in een schier aan krankzinnigheid gren
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zenden toestand gebracht. Eén gedachte hield hem zoo
geheel bezig, dat hij niet zou kunnen zeggen, wanneer
en hoe die in zjjn brein was opgekomen. Hij herinnerde
zich niets meer van het verleden en begreep niets meer
van het heden. Alles, wat zich voor zijn oogen ontrolde,
kwam hem als een droom voor; hij was zijn eigen omgeving ontvlucht, om zich te onttrekken aan de
ondragelijke verwikkelingen van het. dagelijksche
leven en hij had een vreedzaam toevluchtsoord gezocht
en gevonden in het huis van den Weldoener; de herinnering aan dezen edelen vriend riep hem een wereld
van eeuwigen vrede en plechtige, kalme rust voor den
geest, vrij van die koortsachtige gejaagdlieid, die hem
geen oogenblik verliet. Terwiji hij zoo in het stile
le
van den overledene aan diens met stof bedekte
schrijftafel zat, stelde zijn verbeelding hem weer in alle
bijzonderheden de gebeurtenissen voor oogen, waarin
hij in den laatsten tijd betrokken was geweest, vooral
die van den slag van Borodino, en hij ondervond een
onbeschrijfelijke gewaarwording van schaamte, wanneer
H zijn eigen laag zedelijk standpunt en zijn leven, dat
niets dan leugen was, met den machtigen eenvoud
vergeleek, die ,,zij" aan den dag legden en met de waarheid, die op ,,hun" leven haar stempel had afgedrukt.
Toen Gerassim hem nit zijn overdenkingen wakker
schudde, vroeg Peter, vast besloten met het yolk deel
te nemen aan de verdediging van Moskou, den kneclit
om een vermomming en een pistool en deelde hem
tevens mede, dat hij vooreerst in het huis wenschte te
blijven. Het was hem eerst onmogelijk, zijn aandacht
bij het maçonnieke liandschrift te bepalen; hij moest
steeds denken aan de kabalistische beteekenis van zijn
naam in verband met then van Bonaparte. Dc gedachte,
dat hij, ,,l'Russe Bésuhof" voorbestemd was, om een
einde te maken aan de maclit van het Beest, schoot
hem nog sleclits flu en dan als een droom door het brein,
zonder dat hij er ecliter lang bij stil bleef staan. Toen
echter het toeval hem nog een laatstenkeer samenhraoht
met de Rostows, en Natascha had uitgeroepen: ,,Gij
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blijft in Moskou ! Ach, dat is goed !" begreep hij, dat
hij goed zou doen met er te blijven, zelfs al werd de
stad ook aan den vljand overgeleverd, ten einde de
bestemming te vervullen, waartoe het lot hem had uitverkoren.
Met het voornemen bezield zich ,hunner" waardig
te betoonen, gang hij den volgenden dag naar de Driebergenpoort, maar toen hij daar de overtuiging erlangde 9
dat Moskou niet verdedigd zou worden, kwam hem
plotseling de uitvoering van het reeds sedert eenige
dagen onbestemd gekoesterde plan als volstrekt
noodzakelijk voor. Hij moest zich schuil houden, Napoleon pogen te naderen, hem dooden, wellicht met
hem sterven, maar in elk geval Europa bevrijden van
den man, die in zijn oogen de oorzaak was van alle
onheilen !
Peter kende alle bijzonderheden van den aanslag,
Bien in 1809 een Duitsch student te Weenen op het
leven van Napoleon had gepleegd; hij moist, dat de
jonge man doodgeschoten was, maar juist het gevaar,
verbonden aan de vervulling van hetgeen hij als zijn
heilige roeping beschouwde, woad hem hoe langer
hoe meer op.
Twee gevoelens beroerden hem even machtig. Het
eerste, de behoefte om zich op te offeren en te lijden,
dat het schouwspel van de algemeene ellende in zijn
hart had doen geboren worden, had hem met onweerstaanbare macht gedrongen naar Moschaisk te
gaan, zich aan het artillerievuur bloot te stellen, zijn
huis te verlaten, afstand te doen van de weelde en de
ge-makken, waaraan hij gewoon was, op den blooten
grond te slapen en de eenvoudige levenswijze van Gerassim te deelen. Het tweede was dat echt Russische
gevoel van diepe minachting voor de aangenomen
gebruiken en zeden van het dage'lijksche leven en
voor alles, wat in de oogen der groote menigte de hoogste
genietingen zijn. Voor den eersten keer was dit gevoel
Peter overvallen in het paleis Slobodski, daar had hij
plotseling begrepen, dat rijkdom, macht en alles, wat
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de mensehen gewoonlijk hoog op prijs stellen, inderdaad
slechts waarde heeft naar de mate der voldoening, the
oils het vrijwillig afstand doen van die voorreehten
versehaft. Hot is datzelfde gevoel, dat den rekruut
er toe brengt, zijn laatste kopeke to verdrinken, dat den
dronkaard do spiegels en do vensterruiten zonder
schijnbaar reden doet Auk slaan, hoewel hij zeer good
weet, dat hij uit eigen beurs het gelag moot betalen;
het is datzelfde gevoel, dat den mensch tot dwaze dingen
brengt, als om zijn kracht to toonon; maar het is tegelijkertijd de getuigenis van een hoogeren wil, die de
daden der monschen loidt, zooals het hem behaagt.
Do lichamelijke toestand van Peter was in overeenstemming met zijn moroele gesteidheid. Hot grove
voedsel, dat hij de laatste dagen gebruikt, de brande
wijn, waarmee hij zijn dorst goloseht had, het ontberen
van wijn en sigaren, de onmogelijkheid om schoon
linnon aan to trokken, do onrustige nachton, die hij
slapeloos op een to korte canapé doorbraeht, dat alles
werkte samon, om hem in eon overprikkoldon toostand
to brengen, die aan waanzin grensde.
Hot was twee nur na den middag, de Fransehen
waren Moskou binnengetrokken. Peter wist dit, maar
in plaats van to handolon, dacht hij slochts aan zijn
plan en overwoog hot in do minste bijzonderheden.
iij poinsde niet over do daad zelve, noch over den
mogelijken dood van Napoleon, maar hij bleef staan
bij zijn oigen dood en zijn heldenmoed, waarin hij zich
met eon droefgeestigen wollust vermeide.
,,Ja, ik moot hot doen," zeido hij btj zich zelvon...
7 71 alleen voor alien! ik zal hem zoo naderen... en
eensklaps... Zal ik eon pistool of eon dolk gebruiken?
Pat doot or woinig toe!... Niet ik, maar do hand
der Voorzienighoid zal hem treffen!.. . ." En daarna
dacht hij aan do woordon, die hij uit zou spreken, ais
hij Napoleon den dooclelijken slag toebracht: ,,Welnu,
hier ben ik, neem mij, bid mij naar hot schavot !"
vervolgde hij vastberaden, terwiji hij tier het hoofd
in den nek wierp.
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Terwijl hij zich aan die droomerijen overgaf, werd
de deur van het kabinet opengeworpen en op den drempel verscheen de gewoonlijk zoo schuwwe persoon van
Makar Alexejewitsch, die nu echter b**na onherkenbaar
was. Zijn kamerrok hing open, zijn gezicht was rood en
akelig om te zien, hij was dronken. Toen hij Peter zag,
schaamde hij zich, maar bemerkende, hoe verlegen.
Peter werd, vatte hij weer moed en kwam waggelend
op zijn magere beenen nader.
Zi' zijn bang geworden," zeide hij op vertrouweli'ken
stem„Ik heb hun gezegd:
?^ Jmet
g horrestem.
i' schorre
g :..ikg geef
Loon
mid niet over ... Dat was goed, niet waar Hid hield
op, hij had het pistool op tafel zien liggen; eensklaps
greep hij het wapen en snelde er toen haastig de kamer
mee uit.
Gerassim en de dwornik renders hem achterna,
om hem te ontwapenen, terwiji Peter met afgrijzen
en medelijden den half waanzinnigen grij sward gade sloeg, die met verwrongen gelaat het wapen trachtte
vast te houden en met een schorre stem uitriep: „Te
wapen! Valt wars....''
,,Wees rustig !" zeide Gerassim, die poogde hem bij de
ellebogen te grijpen en hem een kamer binnen te dringen.
,,Wie zijt gij 2 ... Bonaparte 2 ... Weg, ellendeling !
. , .. Raak mij niet aan ! ... Hebt gij dat gezien'"
riep de waanzinnige, al zwaaiend met het pistool.
,,Grijp hem," zeide Gerassim tot den dwornik.
Zij waren er eindelijk in geslaagd hem naar de vestibule to duwen, toen een andere kreet, een scherpe,
doordringende gil van een vrouw zich met het geroep
van Gerassim, den dwornik en de boven alles uitklinkende rauwe kreten van den dronken gek vermengde
... en de keukenmeid ontsteld de kamer kwam
binnenstuiven.
,,O lieve God!.. . Er zijn er vier ... alien te paard !"
Gerassim en de dwornik lieten de handen van Makar
Alexejewitsch los, en onmiddellijk daarop hoorde men
in de gang, waar het plotseling stil was geworden,
het geluid van stappen, die de voordeur naderden.
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XXVIII.
Peter was vast besloten tot aan de uitvoering van zijn
plan zijn naam, zijn rang en zijn kennis van de Fransehe
taal te verzwijgen en zoodra de vijand zich vertoonde,
zich te verbergen. Hij stond nog in de deur, toen de
Fransehen binnenkwamen. Door een onoverwinnelijke
nieuwsgierigheid teruggehouden, verroerde hij zich
niet. Het waren er twee,. een slanke officier met een
knap uiterlijk en een soldaat, blijkbaar zijn bediende,
een mager, bruin man met ingevallen wangen en een
dom gelaat. De officier, die moeilijk ging, strompelde
op een stok geleund een paar sehreden verder, keek
naar alle kanten om zich heen en riep toen, daar het
onderzoek kennelijk tot zijn genoegen was uitgevallen,
de bij de deur gebleven soldaten toe, de paarden te
halen. Daarop streek hij met een zekere zelfgenoeg
zaamheid zijn knevel op, bracht even de hand aan
de kiep van zijn schako en riep vroolijk uit: ,,Goeden
dag samen !"
Niernand beantwoordde zijn groet.
,,Zijt gij de huisheer °I" vroeg hij aan Gerassim,
die een angstig vragenden blik op hem vestigde.
,,Kwartier... huisvesting !" herhaalde de officier
met een goedhartig laehje en hem vriendelijk op den
schouder kioppend.
,,De Fransehen zijn goede kerels! Korn, wees niet
boos, oude! ... Zeg eens, spreekt men her geen
hij Peters
blik ontmoette.
H terwij
Fransch
°"
vroeg
Deze deed een selirede aehteruit, zoodat de officier
zich opnieuw tot Gerassim wendde en hem verzocht
de kamers te mogen zien.
,,Mijn meester niet her. .. begrijp niet," zeide Gerassim, terwiji hij zich zoo verstaanbaar mogelijk
poogde uit te drukken.
De Franschman glimlachte met een half wanhopige,
half komische uitdrukking en strompelde naar de
plaats, waar Peter stond. Juist wilde Peter heengaan,
toen hij door de half geopende deur Makar Alexejewitsch
-
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met het pistool in de hand uit de keuken zag komert
en met dat geslepen overleg, dat krankzinnigen soms
kenmerkt, bedaard op den Fransehman zag aanleggen.
,,Valt aan! riep de waanzinnige uit, terwiji hij aan
den trekker trok.
Bij het hooren van then kreet, keerde de Franschman
zich versehrikt om en Peter wierp zich op den ongelukkige, om hem het pistool te ontrukken. IVIlakar Alexejewitsch had echter nog juist tijd gehad het sehot te
lossen, dat de geheele kamer in kruitdamp hulde en
alien voor een oogenblik doodelijk deed ontstellen.
Dc officier verbleekte en week aehteruit; Peter vergat,
dat hij niet wilde doen blijken, dat hij Fransch kende
en vroeg angstig: ,,Zijt gij niet gewond ?"
,,Ik geloof van niet, 1k ben dezen keer met den sehrik
vrijgekomen," antwoordde de officier, terwiji hij zich
overal betastte en op de stukken kalk wees, die van
de muren waren gevallen. ,,Wie is die man 'i" voegde
hij er met een strengen bilk op Peter bij.
,,Ik kan u niet zeggen, hoezeer 1k het voorgevallene betreur," zeide Peter,die flu geheel uit zijn rol viel. ,, 't Is een
ongelukkige krankzinnige, die niet wist, wat hij deed."
Dc officier trad op den dronkaard toe en pakte hem
bij den kraag. Makar Alexejewitsch leunde waggelend
tegen den muur met een akelig neerhangende onderlip.
,,Roover, daar zult ge voor boeten !" riep deFranschman. ,,Wij zijn genadig en toegevend voor de overwon11)
n lingen, maar voor verraders is geen pardon
hij er met een dreigend gebaar bij.
Peter, die ook verder Fransch sprak, smeekte hem,
toch geen wraak te nemen op den armen, half idioten
drommel. Dc officier hoorde hem zwijgend en met
dreigend en strak gelaat aan; doch eindelijk ontspanden zijn trekken zich; hij glimlachte, keek Peter eenige
seconden aan en reikte hem daarop met een vertoon
van hartelijkheid de hand.
,,Gij hebt rnij het leven gered! Gil zijt een Franschman!" zeide hij.
Dat teekende geheel den Fransch-man. Slechts een
"
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Franschman kon een groote daad verrichten en een
groote daad, zoo niet de allergrootste, was het ongetwijfeld, den heer Ramballe, kapitein bij het 13de
regiment dragonders, het leven to redden. be vleiend
ook de onderstelling voor Peter mocht zijn, Loch haastte
deze zich, den officier uit den droom to helpen.
„Ik ben een Rus!" antwoordde hij snel.
,,Mack dat anderen wijs," hernam de kapitein met
een beweging, alsof hij twijfelde aan de juistheid dier
woorden. ,Gij zult me dat alles later wel eens uitleggen ... Ik ben verheugd een landgenoot to ontmoeten
... Wat moeten we met Bien man beginnen ?" vervolgde
hij, terwijl hij Peter als een kameraad toesprak, want
van het oogenblik af, dat hij hem goad en wel als
Franschman had uitgeroepen, vigil daar nets meer tegen
in to brengen.
Peter legde hem nog eens uit, wie Makar Alexejewitsch was, hoe de waanzinnige het pistool van hem had
weggenomen, en hij herhaalde zijn bade, den ongelukkige niet to straffen.
„Gij hebt mij het leven gered !" riep de heer Ramballe
ten tweeden male uit, terwijl hij de borst opzette en
een plechtig gebaar maakte. ,Gij zij t een Franschman,
gij vraagt genade voor hem, welaan, het zij zoo ! .. .
Brengt lien man weg ! ..." voegde hij er bij en daarop
nam hij Peter onder den arm en trad met hem de
kamer binnen.
De soldaten, die op het hooren van het schot waren
toegeschoten, maakten zich reeds gereed, den schuldige
to straffen, maar de kapitein kwam met een ernstig
gezicht tussehenbeide.
„Gij zult wel geroepen worden, wanneer we u noodig
hebben ... gaat heen !"
De soldaten verwijderden zich, terwijl de militaire
bediende, die intusschen de keuken eens had rondgesn.uffeld, zijn heer naderde.
„Kapitein," zeide hij, „er is soep en schapebout.
Z al ik het u brengen 2 "
, Ja, en ook wijn er bij !"
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xxix .
Peter beschouwde het als zijn plicht, den officier
nog Bens nadrukkelij k te verzekeren, dat hij geen
Franschman was; Coen hij dit gedaan had, wilde hij
heengaan, maar mijnheer Ramballe was zoo voorkomend, zoo vriendelijk en zoo beleefd, dat Peter het
niet over zijn hart verkrijgen kon, zijn uitnoodiging
of te slaan. Zij gingen dus samen in het salon zitten,
waar de kapitein hem onder menigen handdruk verzekerde, dat hij hem levenslang dankbaar zou zijn,
ondanks zijn zonderling denkbeeld, voor een Rus
te willen doorgaan. Wanneer hij de gave had bezeten,
de geheime gedachten van anderen te raden, en dus
die wist, welke Peter in dat oogenblik bezighielden,
dan zou hij hem waarschijnlijk aan zich zelven hebben
overgelaten, maar nu babbelde hij zonder ophouden
door.
,,Welnu dan, Franschman of Russische pries incognito," zeide hij, terwijl hij beurtelings Peters vuil, maar
fijn hemd en den kostbaren ring aan . zijn vinger
bekeek, ,ik dank u mijn leven en ik bied u mijn vriendschap aan. Fen Franschman vergeet nooit een beleediging, maar ook geen dienst !"
Er straalde zooveel gekheid, zooveel edelmoedigheid
door in den toon van zijn stem en de uitdrukking van
zijn gelaat en in elk zijner gebaren, zoo vond hij zelf
ten minste dat Peter hem onwillekeurig toelachte
en de hem toegestoken hand met warmte drukte.
„Ik ben kapitein Ramballe van het 13de regiment
dragonders, gedecoreerd voor het treffen van den 7den.
Mag ik weten met wien ik de eer heb nu zoo gezellig
te praten in plaats van in de ambulance to liggen met
een kogel van Bien waanzinnige in het lichaam "
Peter antwoordde met een kleur als vuur, dat hij
hem zijn naam niet kon zeggen, en hij dacht na, hoe
hij den vreemdeling kon uitleggen, waarom hij diens
nieuwsgierigheid niet kon bevredigen.

,
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„O," zeide de "kapitein, hem in de rede vallende, ,,ik
begrijp uw beweegredenen: gij zijt zeker een hoofdofficier, maar dat is mijn zaak niet. Ik dank u het
behoud van mijn leven, dat is mij voldoende; ik ben u
eeuwig dankbaar. G^j zi t edelman ? " voegde hij er op
vragenden toon bij.
Peter boog ten teeken van toestemming.
,,Uw doopnaam, als 't u belieft a... Mijnheer Peter,
zegt gij ? ... Best! dat is alles, wat ik wensch te weten."
Toen het sehapevleesch, de eierstruif, de samowar
met den brandewij n en de wij n, lien de Franschen uit
een naburigen kelder hadden gehaald, binnen waren
gebracht, verzocht Ramballe Peter met hem mee te
eten; hij zelf viel terstond als een uitgehongerd man
op de spijzen aan, smakte met de tong, likte zich de lippen af en liet zich alles heerlijk smaken. „ IJitmuntend !
Heerlijk !" riep hij nu en dan uit, terwijl zijn gezicht
hoe langer hoe rooder werd. Ook Peter deed het maal
alle eer aan; Morel, de knecht, bracht een pot met warm
water binnen, om den rooden wijn een weinig te verwarmen en zette tevens een flesch kwass op tafel; de
Franschen bestempelden dit brouwsel met den naam
van ,varkenslimonade." Morel prees den drank zeer,
maar daar de kapitein goeden w jn had, liet hij den
kwass gaarne aan Morel over. Hij sloeg zijn servet
om de wijnflesch, schonk een groot glas voor zich zelven
vol en bood daarop ook Peter een glas aan. Toen zijn
honger gestild en de flesch leeg was, hervatte hij met
nieuwe opgewektheid het gesprek.
,,Ja, mijn lieve mijnheer Peter, ik ben u' een dikke
waskaars schuldig, omdat gij mij uit de handen van
lien waanzinnige gered hebt ... Ik heb er al genoeg,
moet ge weten; ik heb verscheiden geweerkogels in
mijn lichaam; zie, bier is er een, dat is er een van Wagram," zeide hij, terwijl hij - zijn eene zijde betastte.
,,Bij Smolensko ontving ik er twee," vervolgde hij,
waarbij hij op een litteeken op de wang wees ...,En
dit been, dat niet best meer mee wil! Daar ben ik getroffen in den grooten veldslag van den 7den, bij de
.
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Moskwa. iemelsehe goedheid, dat was mooi ! Dat hadt
ge moeten zien, 't was een ware vuurregen. Daar hebt
ge het ons lastig genoeg gemaakt; ge moogt trotsch zij.n
op Bien krachtigen tegenstand, Bien ge ons daar booth,
dat verzekert u mijn geeing persoontje ! ... En toch,
ondanks hot onthaal, dat mij daar to beurt viel, zou ik
onmiddellijk opnieuw willen beginnen. Ik beklaag
hen, die dat niet hebben gezien !"
..Ik was er ook bij," zeide Peter.
„werkelijk ! Nu, des to beter; gij zijt in elk geval
trotsclie tegenstanders. De groote redoute is hardnekkig
verdedigd, bij mijn pijp, en gij hebt Naar ons duur laten
betalen. Zooals gij mij Kier voor u ziet, ben. ik er driemaal op los gegaan. Driemaal waren wij bij de kanonnen
en driemaal werden we teruggeslagen, alsof we papieren
mannetjes waren. Het was schoon, mijnheer Peter!
Drommels, wat bidden uw . grenadiers zich kranig.
Zesmaal heb ik hen zien aaneensluiten en marcheeren,
alsof het een revue was. Knappe kerels, hoor ! Onze
koning van Napels, die er over mee kan prates, heeft
,,bravo !" geroepen ... Ja, j a,ze behoeven voor ons
niet onder , to doen," voegde hij er na een oogenblik
zwijgens bid ... „Nu, des to beter, geweldig in den strijd,
galant tegenover het schoone geslacht ... zoo zijn do
Franschen, niet waar, mijnheer Peter," zeide hij ool:ijk
knipoogend. De vroolijkheid van den kapitein was zoo
nalef on zoo natuurlijk en hij was zoo met zich zelven
ingenomen, dat Peter op het punt was ook hen een
oogje to geven. Het woord galant bracht den kapitein
den toestand van Moskou to binnen, want hij vervolgde :
,,O ja, zeg mij eons, of het waar is, dat alle vrouwen
do stad hebben verlaten! Eon dwaas besluit: wat
zouden ze to vreezen hebben gehad ?"
,,Zouden de Fransche dames ook Parijs niet verlaten,
indien de Russen or binnentrokken ?" vroeg Peter.
,,Ha, ha!. . ." antwoordde do Franschman, terw jl
hid het uitschaterde van lachen en Peter op den schouder
klopte. „Neer rnaar, dat is kras! Parijs ... wel,
Parijs.. Parijs..."
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,,Parijs is de hoofdstad der wereld, dat weet 1k,"
zeide Peter, den aangevangen voizin voltooiend.
De kapitein keek hem lachend aan.
,,Zie," zeide de Franschman, ,,als ge mij niet gezegd
hadt, dat ge een Bus waart, dan zou ik er alles onder
verwed hebben, dat ge een Parijzenaar waart. Ge hebt
iets, dat . . ."
,,Ik ben in Parijs geweest, 1k heb er verseheiden
jaren gewoond," hernam Peter.
,,Zoo, dat daeht ik al; dat merkt men terstond...
Parijs!. . . Wel, iemand, die Parijs niet kent, is een barbaar. Een Parijzenaar is op een miji afstands te herkennen! Parijs is Talma, la Duehesnois, Pottier, de
Sorbonne, de boulevards. . ." Bemerkende, dat het
slot niet beantwoordde aan hetgeen de aanvang van
zijn lofrede deed vermoeden, voegde hij er haastig bij:
,,Er is slechts een Parijs! Gij hebt in Parijs gewoond
en zijt toch Bus gebleven Welnu, 1k reken er u niet
minder om."
Onder den invloed van den wijn en na de eenzame
dagen, waarin hij zich geheel aan zijn sombere overdenkingen had overgegeven, vond Peter onwillekeurig
een waar genot in het onderhoud met then opgewekten
rnakker.
,,Om op uw dames terug te komen, ik heb gehoord,
dat ze heel sehoon zijn! Welk een bespottelijk denkbeeld toch, om zich in de steppen te gaan begraven,
wanneer het Fransehe leger in Moskou is! Zij hebben
op die wijze een mooie kans misgeloopen. Over uw
moejiks praat 1k niet, maar gij ontwikkelden moest
ons toch beter kennen. Wij hebben Weenen, Berlijn,
Madrid, Napels, Rome, Warschau, in een woord, nile
hoofdsteden van Europa ingenomen. .. Welnu, wij
worden gevreesd, dat is waar, maar ook bemind! Wij
zijn aangenaam in den omgang.,. En dan de
keizer.. . !"
,,De keizer..." herhaalde Peter, den officier met
een veriegen en droevig gezicht in de rede vallende.
,,Is de keizer. .
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„De keizer is de edelmoedigheid, de goedertierenheid, de rechtvaardigheid in eigen persoon, is een genie,
ziedaar ... Zoo is de keizer ! Ik, Ramballe, durf het
u verzekeren. Zooals gij mij her ziet, was ik aeht jaar
geleden nog zijn vijand. Mijn vader, een graaf, was uitgeweken ... Maar hij heeft mij overwonnen, mij geheel
voor zich ingenomen ! Ik kon niet langer weerstand
bieden bij het zien van den roem en de grootheid, waarmee hij Frankrijk overlaadde. Toen ik eindelijk begreep,
wat hij wilde, toen ik zag, dat hij ons een bed van
lauweren bereidde, heb ik tot mij zelven gezegd: ,Dat
is eerst een souverein !" En toen heb ik mij geheel
aan hem overgegeven ... En waarlijk, vriend, hij
is de grootste man van alle vervlogen en toekomstige
eeuwen !"
„Is hij in Moskou ?" vroeg Peter aarzelend en op
den toon van iemand, die zich schuldig voelt.
,,Neen, morgen zal hij zijn intocht houden," antwoordde de Fransehman, met het plan zijn verhaal
voort te zetten, loch hun gesprek werd op dat oogenblik
gestoord door rumoer bij de staldeur en door het binnenkomen van Morel, die zijn kapitein kwam zeggen,
dat de Wurtemberger huzaren hun paarden met alle
geweld hier wilden stallen. De oorzaak van hun twist
zat eigenlijk in de omstandigheid, dat ze er niet in slaagden elkander te verstaan. Ramballe liet onmiddellijk
den kwartiermeester binnenkomen en vroeg hem
op strengen toon, tot welk regiment hij behoorde en
hoe hij een reeds betrokken kwartier durfde opeischen.
De Duitschergaf hem den naam van zijn regiment
en den van zijn kolonel op, maar daar hij heel moeilijk
Franseh verstond en de laatste vraag van Ramballe
in 't geheel niet had begrepen, begon hij een heel verhaal in het Duitsch, doorspekt met allerlei woorden
van een problematiek Fransch, dat di.enen moest om
den officier uit te leggen, dat hij de fourier was van
het regiment en dat zijn kommandant hem had bevolen,
kwartier te maken in de huizen van deze straat. Peter,
die Duitsch kende, diende beiden tot tolk; de Wurtem-
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berger liet zich overtuigen en voerde zijn mansehappen
weer weg.
Toen de kapitein, die zich even verwijderd had om
een bevel te geven, terugkwam, zat Peter met het hoofd
in de handen op de tafel geleund; zijn gelaat teekende
smart en tweestrijd; hij Teed dan ook werkelijk, niet
zoozeer omdat Moskou was ingenomen en de gelukkige
overwinnaars er huishielden als in hun eigen land en
hem zelfs hun beseherming aanboden, maar uit het
besef van zijn eigen zwakheid. Een glas of wat goeden
wijn en een gesprek met then besten kerel waren voldoende gebleken, om zijn droefgeestige, in zich zelven
gekeerde stemming, die hem de laatste dagen zoo
geheel en al beheerscht had en die ook noodig was om
zijn plan te volvoeren, op de vlueht te jagen. De vermomming en de doik lagen gereed. Napoleon deed
morgen zijn intoeht, de moord van den ,,roover" was
heden niets minder nuttig en een even heldhaftige
daad als gisteren, en toch voelde Peter zich niet meer
in staat, die daad te volbrengen. Waarom niet Hij
zou het niet hebben kunnen zeggen, maar wel voelde hij
onbestemd, dat de kracht er toe hem ontbrak en dat
al zijn droomen van wraak, moord en zelfopoffering
in rook waren vervlogen, zoodra hij met iemand in
aanraking was gekomen. Het gebabbel van den Fransehman, dat hem tot dat oogenblik zooveel genoegen had
gedaan, stond hem nu tegen. Zijn manieren, zijn gebaren, zijn knevel zelfs, then hij ieder oogenblik opdraaide, het liedje, dat hij floot, alles binderde Peter.
,,Ik ga weg, ik spreek geen woord meer tot hem," zeide
hij, maar toch bleef hij. Een vreemd gevoel van zwak
heid ketende hem als 't ware aan zijn plaats vast; hij
kon en wilde niet opstaan. De kapitein daarentegen
straalde van levenslust en opgewektheid; hij ging de
kamer op en neer met fonkelende oogen en glimlachend
over het een of ander grappig denkbeeld.
,,Prachtig," zeide hij, ,,die Wurtembergsehe kne1
Een beste kerel als geen tweede missehien, maar 't is
een Duitseher !"
Oorlog en Vrede. 4° druk. III.
14

210
Hij ging tegenover Peter zitten.
,,Wel, ge kent dus ook Duitseh ?"
Peter keek hem aan, zonder to antwoorden.
,,De Duitsehers zijn trotsehe beesten, niet waar,
mijnheer Peter ...... Nog een fleseh van then Moskouschen bordeaux! Morel zal er ons nog een warmen."
Morel bracht de gevraagde flesch binnen en stak
meteen een paar kaarsen aan, bij welker schijnsel
de kapitein zag, hoe ontdaan zijn makker er uitzag.
Door een hartelijke sympathie bewogen, trad hij op
Peter toe.
Hoe zoo treurig ?" vroeg hij en hij drukte Peter de
hand. ,,Heb ik u jets gezegd, dat u griefde llebt ge
jets tegen mij "
Als eenig antwoord vestigde Peter een blik op hem,
waaruit duidelijk sprak, hoe gevoelig hij was voor de
deelneming van den Franschman.
,,Op mijn woord," vervolgde deze, ,,afgescheiden
van hetgeen ik u verschuldigd ben, gevoel ik vriendsehap
voor u. Waarmee kan ik u van dienst zijn Besehik
vrij over mij... Voor altijd, in leven en in sterven
ben ik uw vriend !" voegde hij er bij, terwijl hij zich
op de borst sloeg.
,,Dank, dank !" antwoordde Peter.
,,Welnu, dan drink ik op onze vriendschap," riep de
kapitein nit en hij sehonk twee glazen in.
Peter nam het zijne en ledigde het in een teug.
Ramballe volgde zijn voorbeeld, drukte hem nog eens
de hand en liet toen ook somber het hoofd in de
handen rusten.
,,Ja, mijn waarde vriend," begon hij. ,,Dat zijn de
grillen van het noodlot. Wie zou ooit gedacht hebben,
dat ik soldaat en dragonderkapitein zou worden in
dienst van Bonaparte, zooals wij hem vroeger noemden
En toch, flu ben ik met hem in Moskou. Ge moot
dan weten, min waarde," vervolgde hij, kalm en eentonig, alsof hij zich gereed maakte een lang verhaal
to doen, ,,dat wij tot een der oudste geslachten van
Frankrijk behooren. . ." En de kapitein vertelde
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met een naleve ongedwongenheid en nu en dan een
zweempje ijdelheid de geschiedenis van zijn voorvaderen, de voornaamste gebeurtenissen uit zijn jeugd,
zijn j ongehngsj wren en zijn mannelijken leeftijd, zonder
ook maar lets to verzwijgen van zijn familiebetrekkingen en zijn bloedverwantschap. ,Doch dat alles is
maar de minst beteekenende zij de van het leven;
de grondslagis de lief
de... De liefde, niet waar, mijnheer Peter . .... Kom, nog een glas," besloot hij,
terwijl hij zich hoe langer hoe meer opwond.
Peter ledigde gretig het tweede glas en schonk zich
een derde in.
,,Die vrouwen, die vrouwen !" hervatte de kapitein,
Wiens oogen een dwepende uitdrukking aannamen
bij de herinnering aan zijn liefdesavonturen; mocht
men hem gelooven, dan had hij er vele gehad en zijn
innemend voorkomen, zijn knap uiterlijk en de opgewondenheid, waarmee hij over het schoone geslacht
sprak, maakten dit wel waarschijnlijk. Hoewel zijn
vertrouwelijke mededeelingen dat loszinnig karakter
hadden, dat in de oogen der Franschen al de poezie
van de liefde uitmaakt, sprak hij toch met zulk een over
tuiging en schilderde hij de vrouwen met zulke verleidel"ke kleuren, alsof Been tweede zoo gevoelig was
voor haar lieftalligheden als hij.
Peter luisterde met de grootste belangstelling. Het
was duidelijk, dat de liefde, zooals de Franschman die
begreep, nets had van den zinnelijken hartstocht, Bien
zijn vrouw vroeger in hem had opgewekt, en ook niet
overeenkwam met het romaneske gevoel, dat hij voor
Natascha koesterde; op beide zag Ramballe minachtend
veer. „De eene," zeide hij, „is goed voor vrachtrijders,
de andere voor onnoozele gekken." De grootste bekoring
van de liefde bestond voor hem in vreemde verwikkelingen en moeilijke, onnatuurlijke toestanden.
Zoo vertelde de kapitein de aandoenlijke geschiedenis van den dubbelen hartstocht, Bien hij had gekoesterd voor een bekoorlijke vijf en dertigjarige
markiezin en voor haar onschuldig kind van zeventien
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jaar. Moeder en dochter hadden met elkandèr gewedijverd in edelmoedigheid; de strijd was echter geëindigd
met de opoffering van de moeder, die aan haar eigen
minnaar de hand harer dochter aanbood. Hoe lang dat
ook reeds geleden was, de herinnering aan het voorval
deed den kapitein nog ontroeren. Heel anders was de
tweede gesehiedenis, waarin een man de rol van minnaar en hij, de minnaar, de rol van eehtgenoot speelde.
Vervolgens kwam hij voor den dag met eenige grappige
aneedoten over zijn verblijf in Duitsehiand, waar de
eehtgenooten te veel zuurkool eten en waar do meisjes
te blond zijn. Zijn laatste roman eindelijk speelde in
Polen en lag hem nog verseh in het geheugen; hij beschreef ten minste met bijzondere levendigheid en vol
vuur de dankbaarheid van een Poolsch heer, wien hij
het leven had gered. (Deze bijzonderheid kwam herhaaldelijk voor in de opsnijderijen van den kapitein).
De Pool had hem zijn bekoorlijke vrouw, een Parisienne
in haar hart, toevertrouwd, toen hij genoodzaakt
was in dienst te treden en bijgevOlg van haar te scheiden. Ramballe was op het punt zijn liefste wensehen
verhoord te zien, want de mooie Poolsehe had er in
toegestemd met hem te vluchten, maar, door een ridderlijk gevoel bewogen, had hij de vrouw aan haar echtgenoot teruggegeven, zeggende: ,,Ik heb u het leven
gered, nu red ik ook uw eer !" Bij het uiten van deze
woorden streek hij met de hand over de oogen en sprong
op, als om de ontroering te bedwingen, waaraan hij ten
prooi was.
Onder den invloed van den wijn en het gezellige,
rustige naehtelijke uur en terwiji hij opmerkzaam
luisterde naar de verhalen van den kapitein, rezen allerlei persoonlijke herinneringen voor Peters geest op.
Zijn liefde voor Nataseha stond als in een reeks tafereelen voor hem, die hij onwillekeurig vergeleek met
hetgeen Ramballe vertelde. Toen deze hem den strijd
tussehen Iiefde en plicht beschreef, dacht hij aan de
laatste ontmoeting met het voorwerp zijner genegen
heid en ofschoon die ontmoeting eigenlijk weinig in-
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druk op hem had gemaakt, en hij Naar zelfs reeds vergeten
had, herinnerde hij zich haar nu weer in alle bijzonderheden en kwam zip hem als blizonder poetisch en
veelbeteekenend voor. „Peter. Kirilowitsch," had zt
gezegd, ,kom hier, ik heb u herkend !" Het was hem,
alsof hij weer die woorden uit haar mond hoorde,
alsof hij haar zag glimlachen onder het aardige refsmutsje, terwijl een vlokje van haar zwarte lokken
door den wind werd bewogen. Hij voelde zich bij de
gedachte aan deze bijzonderheden diep bewogen. Toen
de kapitein uitgepraat was over de bekoorlijkheden
zijner Poolsehe minnares, vroeg hij aan Peter, of ook
deze de liefde had opgeofferd aan den plicht, en of hij
ooit jaloersch was geweest van de rechten van een
echtgenoot. Peter hief het hoofd op en geen weerstand
kunnende bieden aan de behoefte om zijn hart uit
te storten, verklaarde hij, dat zijn zienswij ze over de
liefde geheel afweek van die van den Franschman,
dat hij zijn gansche levee slechts een vrouw had liefgehad en dat deze hem nooit kon toebehooren.
„Waarom niet 2" vroeg de kapitein.
Peter deelde hem daarop in vertrouwen mede, dat
hij reeds als jongen haar had bemind, maar nooit aan
haar had durven denken, eerst omdat zij te jong en
dan ook omdat hij een onecht kind was zonder naam
en zonder fortuin; en toen hij beide had verkregen,
beminde hij haar zoo vurig en stelde hij haar zoo ver
boven de heele wereld en dus ook boven zich zelven,
dat het hem een onmogelijkheid toescheen Naar liefde
to winnen. Toen Peter tot zoover met zijn biecht gekomen was, hield hij even op, om den kapitein te vragen, of hij zijn gevoelens begreep. De kapitein haalde
de schouders op en verzocht hem voort te gaan.
, Platonische liefde! Liefde in de wolken !" .. .
mompelde hij binnensmonds.
Kwam het door de werking van den wijn, uit een
behoefte om zijn. hart uit te storten, of was het de zekerheid, dat deze man toci nooit de personen zou leeren
kennen, over wie hij hem speak, waardoor Peter er
,

;
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toe gebraeht werd, hem allerlei vertrouwelijke mededeelingen te doen Wat het ook was, Peter vertelde
hem met dikke tong en starenden blik zijn gansche
geschiedenis, sprak over zijn huwelijk, over Natascha's
liefde voor zijn besten vriend, haar verraad en hun nog
zoo weinig klare verhouding. En eindelijk brachten Ramballe's vragen hem er zelfs toe, zijn rang en zijn naam
te openbaren. Hetgeen den kapitein in dit lang verhaal
het meest verwonderde, was, dat Peter als eigenaar
van twee trotsche paleizen in Moskou vermomd in de
stad bleef.
De zoele, heldere nacht lokte hen eindelijk, toen het
al zeer laat was, naar buiten. Links van huis zagen zip
een fellen vuurgloed: dat was de eerste brand in Moskou,
die in de Peterstraat was uitgebroken. Rechts van hen
stood hoog aan den hemel de smalle sikkel der nieuwe
maan en daartegenover schitterde de prachtige komeet,
Wier geheimzinnige verschijning Peter in zijn ziel
vastknoopte aan zijn liefde voor Natascha. Gerassim,
de keukenmeid en de twee Franschen stonden in de
staldeur, zij praatten en lachten en het geluid van hun
stemmen klonk ver in de stilte van den nacht. Ook
hun aandacht werd getrokken door de lichtschijnsels
aan den horizon, die zich hoe larger , hoe meer uitbreidden, maar te ver weg waren, om de minste ongerustheid op te wekken. Bij de beschouwing van het
uitspansel met zijn sterren, de maan en de komeet,
en den vuurgloed van den brand werd Peter onbeschr jfelijk bewogen. „Hoe schoon !" zeide hij. „Wat
blij f t mij nog te wenschen over f"'
Daar schoot hem plotseling zijn voornemen te binnen;
hij duizelde en zou zeker gevallen zijn, wanneer hij
zich niet aan een schutting had vastgegrepen. Zonder
afseheid te nemen van zijn nieuwen vriend, ging hij
wankelend peen; in zijn kamer gekomen, legde hij zich
terstond op de canape neer en was spoedig in diepen
slaap verzonken.
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xxx.
Het schijnsel van den eersten brand in den nacht
van den 14den September wekte bij de velen, die het
zagen, verschillende gewaarwordingen op. De troepen,
die genoodzaakt waren terug to trekken, sloegen het
met gansch andere gevoelens gade als de bewoners,
die de stad ontvlucht waren.
Door de vele dingen, die zij hadden vergeten en die
nog gehaald moesten worden en doordat de weg zoo
vol was, hadden de Rostows eerst in den namiddag
Moskou kunnen verlaten. Zoodoende moesten zij op
vijf wersten van de stad overnaehten. Den volgenden
morgen werden alien laat wakker, en toen zij eindelijk
hun rein vervolgden, vonden zij elk oogenblik nieuwe
beletselen en hinderpalen op hun weg, zoodat ze eerst
avonds in het dorp Bolsehaja-Mitegen Lien uur
titschtschi aankwamen, waar de familie en de gekwetsten
een onderkomen vonden in de izba's der boeren. Toen
allen gehuisvest waren, gebruikten de bedienden,
de koetsiers en de oppassers der gewonde officieren
hun avondmaal, verzorgden de paarden en gingen
toen in groepjes op de straat staan praten. In een der
izba's beyond zich de adjudant van R aj ewsky, die on
dragehjke pljnen uitstond aan zijn gebroken pols; zijn
gekreun en zijn smartkreten klonken op akelige wijze
door den stillen herfstnacht. Gravin Rostow, die den
vorigen nacht in een izba naast de zijne had geslapen,. had geen oog gesloten, zij had daarom nu een
izba gekozen op wat grouter afstand van den ongelukkige. Het dienstpersoneel had het schijnsel van den
eersten brand reeds opgemerkt; zij dachten, dat de kozakken van Mamonow het dorp Malaja-Mititschtschi
in brand hadden gestoken; nu zag een hunner aan den
horizon een tweeden vuurgloed.
„Kijkt eens, kameraden, al weer een brand," zeide hij.
Allen keerden zich om en keken in de aangeduide
richting.

's
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,,IIé ja . . . Ze zeggen, dat de kozakken van Mamonow den brand hebben aangestoken."
,,Dat kan niet zijn; het is niet in het dorp; het is veel
verder; 1k zou haast zeggen, dat het in Moskou was."
Twee bedienden liepen om het rijtuig heen, dat den
horizon aan hun blikken onttrok en gingen op de trede
zitten.
,,llet is verder naar links.. . Ziet gij, hoe de viammen
dansen a... ilet is in Moskou, vrienden; die brand
is stellig in Moskou."
Niemand antwoordde en lang keken allen zwijgend
naar de viammen van den brand, die zich hoe langer
hoe meer uitbreidde. Daar kwam Daniel, de oude
kamerdienaar van den graaf aan; hij riep Mischka.
,,Wat staat ge daar te kijken, ezel?... Als de graaf
roept, is er niemand. Ga spoedig heen en leg zijn kleeren
kiaar."
,,Ik moest immers water balen," wierp Mischka tegen.
,,Wat denkt gij er van, Daniel Terentitsch, is dat niet
in Moskou ?" vroeg een ander den kamerdienaar.
Daniel Terentitsch zeide niets; ook de anderen bleven
zwijgend staan; de vlammen grepen met nieuwe kracht
om zich heen en kwamen zelfs naderbij.
,,Moge God ons besehermen!... Bij then wind, die
droogte..." zeide een stem.
,,Aeh, Heer ! Zie eens, hoe de brand zich uitbreidt!...
1k kan de kroonlijsten onderseheiden! Ach, Ileer,
erbarm u over ons, arme zondaren !"
,,Wees niet bang; ze zullen den brand wel blussehen."
,,Blussehen? Wie zal blussehen ?" vroeg eensklaps
Daniel Terentitsch ernstig enplechtig. ,,Ja, vrienden, het
is wel degelijk Moskou, dat in brand staat, Moskou,
onze moeder met haar witte muren en tinnen !" Tranen
en snikken verstikten zijn stem.
En alsof allen slechts op dit woord gewaeht hadden,
om de versehrikkelijke beteekenis te vatten van het
schijnsel, dat den horizon verlichtte, braken allen
in schreien en snikken los en zonden velen een vurig
gebed omhoog.
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XXXI.
De oude kamerdienaar meidde den graaf, dat Moskou
in brand stond; deze trek snel zijn kamerjapon aan en
ging toen met Sonia en mevrouw Schoss, die nog niet
uitgekleed waren, naar buiten, om zich van de waarheid
van het feit te overtuigen. Nataseha en haar moeder
bleven in de kamer; Petia was niet meer bij hen, hij had
's morgens afscheid genomen en was met zijn regiment
naar TroItsch getrokken. De gravin begon te sebreien,
toen zij de droevige tijding van den brand hoorde, maar
Nataseha, die op een bank zat in den hoek van de hei
ligenbeelden, bleef strak voor zich uit staren en schonk
slechts weinig aandaeht aan de woorden van haar
vader; zij luisterde naar de smartkreten van den onge
lukkigen adjudant, die zij duidelijk kon hooren, hoewel
zij drie of vier huizen van hem af was.
,,Hu, wat een vreeselijk schouwspel !" riep Sonia
nit, toen zij weer binnenkwam... ,,Ik ge1oof, dat
geheel Moskou in brand staat... Het is een vreeselijke
vuurgloed... Kijk eens, Nataseha, men kan het hier
uit het venster zien."
Nataseha keek Sonia aan, alsof zij haar woorden niet
begreep en vestigde opnieuw haar blik in den hoek,
waar de kachel stond. Zij verkeerde in een staat van
gevoellooslieid, sedert Sonia haar then morgen, tot verwondering en groote ergernis van de gravin, gezegd
had, dat prins Andreas in hun nabijheid was en dat hij
in levensgevaar verkeerde. De gravin was zoo hevig
tegen Sonia uitgevaren, als zij nog nooit van haar leven
had gedaan. Deze had haar schreiend om vergiffenis
gesmeekt en had door verdubbelde zorgen en oplettendheden voor haar nichtje haar fout trachten uit te
wisschen.
,,Kijk eens, Natascha, wat een brand!
,,Wat brandt er " vroeg Nataseha... ,,O ja, Moskou! En om zich van Sonia te ontslaan zonder
haar te grieven, ging zij naar het venster en ging daar
op weer evenzoo zitten als vroeger.
"

"
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„Maar ge hebt niets gezien !"
„Ik verzeker u, dat ik alles gezien heb," zeide zij
op zulk een smeekenden toon, dat Sonia gevoelde, dat
zij gaarne met rust wilde gelaten worden.
De gravin en Sonia begrepen, dat haar in dit oogenblik alles onverschillig was.
De graaf trok zich achter het houten beschot terug
en legde zich ter ruste. De gravin trad op haar dochter
toe, streek haar met den rug van de hand over de
wangen, zooals zij altijd deed, wanneer Natascha ziek
was, en drukte de lippen op haar voorhoofd, om to
voelen of zij ook koorts had.
,,Ge zijt koud," zeide zij, terwijl ze haar op het voorhoofd kuste; ,ge beeft, ge moest naar bed gaan."
,,Naar bed gaan ? Goed, ik zal aanstonds naar bed
gaan," antwoordde het meisje.
Toen Natascha vernomen had, dat pries Andreas
ernstig gekwetst was, en dat hij met hen meereisde, had
zij vraag op vraag gedaan, om to weten to komen,
hoe en wanneer het as gebeurd en of zij naar hem toe
kon gaan. Er werd haar gezegd, dat dit onmogelijk was,
dat zijn kwetsuur ernstig was, doch geen gevaar opleverde voor zijn leven. Toen zij merkte, dat zij ondanks
al haar vragen toch niets meer gewaar kon worden,
had zij geen woord meer gezegd en was roerloos achter
in het rij twig blijven zitten, evenals zij nu op de bank
in de izba zat. De gravin begreep, dat haar dochter
iets in het schild voerde, zij wist bij ondervinding, dat
Natascha dan altijd zoo strak voor zich uit staarde
en zich om niets bekommerde. Wat het toch zijn
mod it 2 De gravin maakte er zich ernstig ongerust over.
,,Natascha, kind, kleed u uit en kom bij mij in bed !"
Er was maar een bed, dat de gravin gebruikte;
mevrouw Schoss en de meisjes sliepen op hooi op
den grond.
,,Neen, mama, ik zal op den grond gaan liggen,"
antwoordde Nataseha met een gebaar van ongeduld,
waarop zij naar het venster ging en dat opende.
De smartkreten van den gewonde drongen nog . al-
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tijd tot haar : door; zij stale het hoofd buiten het raam
in de vochtige nachtlucht; haar moeder bemerkte,
dat haar borst hevig bewoog onder krampachtige snikken. Natascha wist wel, dat degene, die zoo vreeselijk
leed, niet prins Andreas was, zij wist ook, dat haar
vroegere verloofde zich in de izba naast hen beyond,
maar toch persten haar die onophoudelijke smartkreten tranen in de oogen. De gravin wisselde een blik
met Sonia.
,,Kom i kind," herhaalde de moeder, terwijl zij haar
even op den schouder tikte, ,ga nu slapen."
,,Ja, mama, aanstonds," antwoordde Natascha, die
zich nu werkelijk begon uit te kleeden en, om spoedig
klaar te zijn, de banden van haar rokken stuk trok.
Nadat zij haar nachtjapon had aangetrokken, ging
zij op het op den vloer gespreide bed zitten, wierp
het haar over den schouder naar voren en begon het te
vlechten. Terwijl zij met haar tengere vingers het haar
eerst loswoelde en Coen snel weer vlocht, en haar hoofdje
iedere beweging meemaakte, staarden haar groote
oogen, waarin een koortsvlam gloeide,..strak voor zich
uit. Toen zli geheel klaar was, liet zij zich zacht op
het laken vallen, dat het hooi bedekte.
,,Natascha," zeide Sonia, ,ga in het midden liggen."
,,Neen," antwoordde zij, ,ga gerust liggen, ik blijf,
waar ik ben ... En zij begroef haar gezicht in het
kussen.
De gravin, Sonia en mevrouw Schoss ontkleedden
zich viug en legden zich ook ter ruste. Er brandde
nog slechts een klein nachtlampje, dat met zijn bleek
schijnsel de kamer in een flauwe schemering hulde.
Buiten echter was het licht, het brandende dorp op
twee wersten van daar zette den horizon in gloed; uit
de naburige herberg en van de straat drongen allerlei
verwarde geluiden naar binnen, terwijl de adjudant
nog steeds kreunde en gilde. Natascha leende langen
tijd het oor aan al die geluiden, maar zij wachtte
zich wel, de minste beweging te maken. Zij hoorde
haar moeder zuchten en bidden, het bed onder haar
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gewicht kraken,· zij . vernam de rustige ademhaling
van Sonia en het piepende gehijg en gesnork van mevrouw Schoss. Eindelijk vroeg de gravin zacht aan haar
dochter, of zij sliep, maar Natascha antwoordde niet.
Sonia werd wakker en zeide: "Ik geloof, dat zij slaapt,
mama."
Eenpaar minuten later riep de gravin haar nog eens
weer, maar nu antwoordde ook Sonia niet, en eindelijk
hoorde Natasoha aan de regelmatige ademhaling
harer moeder, dat ook deze was ingeslapen. Zij ver'roerde zichniet, ofschoon haar bloote voet onder het
dek weggegleden was en rilde bij de aanraking met
den kouden vloer. Een krekelliet tusschen de reten van
de balken zijn doordrin.gend gepiep hooren; het leek
alsof hij er trotsch op was, geheel aIleen te waken,
terwijl allen sliepen. In de verte kraaide een haan,
een ander antwoordde hem; het rumoer in de herberg
verstomde, maar de smartkreten van den gewonde niet.
Zoodra Natascha vernomen had, dat prins Andreas
met hen meereisde, stond het bij haar vast, dat zij hem
moest spreken; zij ontveinsde zich volstrekt niet, dat
de ontmoeting met hem in de hoogste mate pijnlijk
zou zijn, maar toch Yond zij het noodig. De hoop hem
te zien en te spreken had haar den ganschen dag kracht
gegeven, maar nu het oogenblik gekomen was, koesterde zij een onbeschrijfelijken angst. Zou hij onkenbaar
zijn geworden ~ Of zou hij zijn, zooals zij zich den
gewonde voorstelde, wiens gekreun haar niet met rust
liet ~ Ja, zoo moest hij er zeker uitzien, want in haar
verbeelding kon zij die smartkreten niet losmaken
van het beeld van prins Andreas. Natascha ging overeind zitten.
"Sonia, slaapt ge ~ En gij,mama~" vroeg zij zaeht,
Geen antwoord.
Toen stond zij voorzichtig op, sloeg een kruis, zette
haar.sierlijk, buigzaam voetje op den grond, sloop over
de vuile planken, die onder haar aanraking kraakten,
behendig en vlug als een ·jong katje naar de deur en
lichtte de klink Ope Ret leek haar toe, alsof de houten
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wanden der izba een regelmatig gekiop weerkaatsten;
het was eehter haar arm hartje, dat zoo hevi,g bonsde
van angst en liefde. Zij schreed over den drempel
en kwam nu op den voclitigen, kilen grond van den
overdekten ingang, die de beide huizen seheidde. Het
gevoel van koude wekte haar op en deed haar aangenaam aan; zij streek met den blooten voet langs een
slapenden man en kwam zoo bij de deur der izba, waar
Prins Andreas zich beyond. Zij trad binnen; het was
er donker. Achter het bed, dat in een hoek stond en
waarop een mensehelijke gedaante zich vaag en onbestemd aftoekende, stond op een bank een brandende
kaars, waarvan het aan alle kanten aflooponde vet den
vorm van een kapje had aangenomen. Toen zij die
onbestemde gedaante, waarvan de onder het dek
opgetrokken beenen haar als de sehouders voorkwamen,
in het donker van het vertrek zag sehomeren, meende
zij iets zoo afsehuwelijks te zion, dat zij een oogenblik versehrikt bleef staan; maar een onweerstaanbare
macht dwong haar nader te komen. Behoedzaam stapte
zij nu tot het midden van do izba, waar allerlei
dingen door elkander lagen; in den hoek onder do hoiligonbeelden lag een man op een bank uitgestrekt;
dat was Timochin, die ook bij Borodino gewond was;
de dokter en de kamerdienaar sliepen op den grond.
Be kamerdienaar ging overeind zitten en mompelde
een paar woorden. Timochin, wiens voetwonde hem
veel pijn veroorzaakte, shop niet, vestigde zijn wijd
geopede oogen op do vreemde verschijning, die het
meisje in haar nachtjapon en met haar nachtmuts
op aanbood, en mompelde angstig en onduidehijk:
,,Wat is or q. Wie is daar "
Natascha schreed haastig verder en beyond zich weldra voor den persoon, die haar zooveel angst en vreos
inboezemde. Hoe akehig hot schouwspel misschien ook
mocht zijn, dat haar wachtte, zij moest hem zion.
Op dit oogenblik flikkerde do walmende kaars holder
op en nu kon zij duidehijk den Prins onderscheiden.
Zijn handen lagen op hot dek en hij zag or uit, zooals
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zij hem aitijd had gekend. Alleen kwam hij haar jeug
diger en kinIer1ijker voor, dan zij hem ooit vroeger
gezien had, dat kwam door den koortsaehtigen bios,
die zijn wangen kieurde, den gloed, die haar nit zijn
oogen tegenstraalde, en zijn hals, die zoo dun was geworden als van een kind en uit den neergeslagen
kraag van zijn hemd te voorschijn kwam. Zij trad
haastig op hem toe en liet zich met een snelie en bevailige beweging voor hem op de knieën neer. Hij gumlachte en strekte de hand naar haar uit.
-

XXXII.
Zeven dagen waren verstreken, sedert prins Andreas
na de operatie in de ambulance weer tot zich zelven
was gekomen. Volgens den dokter zou hij wel spoedig
bezwijken aan de koorts en de ontsteking der ingewanden, die door een granaatscherf verscheurd waren;
tot groote verwondering van den geneesheer at de zieke
den zevenden dag met veei smaak een paar stukjes brood,
en de ontsteking bieek werkelijk iets verminderd te
zijn. Prins Andreas was weer geheel bij kennis gekomen.
De nacht na het vertrek nit Moskou was onrustig
en pijniijk; men had hem maar in zijn kales gelaten;
doch bij aankomst in het dorp had hij zeif gevraagd,
of men hem een huis wilde binnendragen en hem wat
thee geven. Het overdragen van het rijtuig naar de
izba, hoe kort het ook duurde, had hem zooveel pijn
veroorzaakt, dat hij opnieuw zijn bewustzijn verloor.
Langen tijd bieef hij roerloos en met gesioten oogen
op zijn veldbed liggèn. . toen kwam hij weer bij,
keek de izba rond en vroeg ten tweeden male om thee.
Hij herinnerde zich alle bijzonderheden van het leven,
wat den dokter zeer verbaasde; deze voelde hem den
pois en vond, dat hij veel regelmatiger sloeg; dat speet
den geneesheer, want hij wist door ondervinding,
dat prins Andreas onherroepelijk gevonnist was; elke
verlenging van zijn leven was een vermeerdering van
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de afgrijselijkste smarten en het einde zou toch de
dood zijn. Er werd den prins een glas thee gebraeht,
dat hij gretig uitdronk, terwiji zijn schitterende oogen
steeds op de deur gericht waren, alsof hij zich jets
trachtte te binnen te brengen.
,,Ik heb genoeg. Is Timochin hier ook ?"
Deze schoof op zijn bank zoo dicht mogelijk naar
hem toe.
,,Hier ben 1k 7 Excellentie," zeide hij.
,Hoe staat het met uw wonde ?"
,,De mijne 0 9 die beteekent niets, maar hoe ge
voelt gij U
Prins Andreas antwoordde niet, hij scheen zich op
lets te bezinnen.
,,Zou ik geen boek kunnen krijgen °" vroeg hij emdeiijk.
,,Weik boek
,,Het Evangelie. Dat heb 1k niet."
De dokter beloofde hem een Evangelie te bezorgen
en deed hem daarop enkele vragen over zijn toestand,
die de prins met tegenzin, doch met voile bewustzijn
beantwoordde. Hij verzocht, dat men hem een kussentje
in de zijde legde, om zijn pijnen een weinig te verzachten.
De dokter en de kamerdienaar beurden een slip van
den mantel op, die over hem was uitgespreid en onderzochten de afzichtelijke wonde; de kwalijk riekende
lucht, die zich hierbij ontwikkelde, maakte hen bijna
onpasselijk; de dokter schudde het hoofd, legde den
zieke een nieuw verband aan en keerde hem op de andere zijde; de pijn was zoo groot, dat de prins weer
zijn bewustzijn verloor en begon te Men. Hij riep
steeds om het boek en verzocht het onder zijn hoofd
te leggen.
,,Dat kost u immers niet de minste moeite," herhaalde hij op klagenden toon. ,,Geef het mil, leg het
daar neer, al is het maar een enkel oogenblik."
De dokter ging de kamer uit om zijn handen te
wasschen.
,,Ach God !" zeide hij tot den kamerdienaar, die hem
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water inschonk, „hoe is het mogelijk, zulke vreeselijke pijnen te doorstaan."
Toen zijn kales in het dorp Mititschtschi stilhield,
had prins Andreas voor het eerst zijn bewustzijn herkregen; hij had zich alles herinnerd en had zijn toestand
klaar ingezien; maar nadat hij ten gevolge van de
pijnen, die het overdragen naar de izba hem veroorzaakte, zijn bezinning had verloren, kwam hij eerst
weer bij kennis, toen men hem thee had gebracht;
hij vertoefde met zijn gedachten hoofdzakelijk bij de
laatste gebeurtenissen, , waarin hij betrokken was
geweest en vooral de droombeelden van een leugenachtige gelukzaligheid, die hem in de ambulance hadden beziggehouden, terwlil hij getuige was van de
smarten van zijn doodsvij and, stonden hem in alle
helderheid voor den geest. Diezelfde verwarde en on
bestemde gedachten drongen zich thans opnieuw aan
hem op, een gewaarwording als van een onbeschrijfelijk
geluk doorstroomde hem en hij gevoelde, dat dit geluk
slechts in het Evangelie te vinden zou zijn, dat hij met
zulk een aandrang vroeg. De pijnen van het verbinden
en de bewegingen, die bij het verleggen niet te vermij den waxen, deden hem weerin zwlj m vallen en
eerst tegen middernacht kwam hij weer bij. Allen om
hem peen sliepen. Hij hoorde den krekel uit de naburige
izba; op straat zong en dronken man met schorre
stem, de kakkerlakken liepen hoorbaar over de tafel,
langs de schilderijen en de wanders, en een groote vlieg
vloog gonzend om de afloopende kaars.
Een gezond mensch kan nadenken, gevoelen en zich
duizenden dingen tegelijk herinneren; ook kan hij eenige
bepaalde gedachten en zekere feiten kiezen, waarop
hij bij voorkeur zijn aandacht vestigt. Hid weet zich
desnoods zelfs aan zijn overpeinzingen te ontrukken,
om iemand, die hem nadert, beleefd te woord te staan
en daarna weer tot dezelfde gedachten terug te keeren;
prins Andreas verkeerde echter niet in normalen toestand. Hoewel zijn moreele krachten werkzamer en
sterker waren geworden dan zij ooit geweest waren,
,
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werkten zij toch buiten zijn wil. De vreemdsoortigste
denkbeelden en de meest versehillende visioenen
hielden beurt orn beurt zijn geest bezig; eenige minuten
achtereen ontwikkelde zich zoo kraehtig en juist een
gedaehte in hem, als in gezonde dagen nooit het geval
was geweest, maar eensklaps braken fantastisehe
beelden meedoogenloos den draad af, then zijn zwak
heid belette weer aan te knoopen.
,,Ja, een nieuw geluk heeft zich aan mij geopenbaard," dacht hij, terwiji zijn door de koorts
stralende blik zich in het halfdonker van de rustige
izba verloor, ,,een geluk, dat niets mij meer kan
ontrooven, een geluk, onafhankelijk van elken stoffelijken invloed; het geluk van de ziel alleen, het
geluk der liefde! Tedereen kan het begrijpen, maar
sleehts God heeft de maeht het aan de mensehen
te geven. Waarom heeft iij deze wet der liefde gemaakt? Waarom zou hij Zijn zoon. . ." IDaar brak
plotseling de draad van zijn ideeën af en - was
het een visioen of werkelijkheid - hij meende een
stem te höoren, die hem jets in het oor fluisterde. Terzelfdertijd voelde hij boven zijn gezicht zich een eigenaardig gebouw van fijne naalden en liehte spaanders
verheffen, en hij trachtte het zorgvuldig in evenwicht
te houden, om het luchtige samenstel niet te doen vallen. Soms verdween het, om een oogenblik daarna op
de maat van het raadselachtig gefluister aan zijn oor
opnieuw te versehijnen.
,,Daar is het weer, ik zie het !" zeide hij en zonder
het nit het oog te verliezen, beinerkte hij toch de roode
viam van de reeds half verteerde kaars en hoorde hij
de kakkerlakken over den grond loopen en het gebrom
van de groote vlieg, die zich op zijn kussens liet vallen.
Zoo vaak de vlieg zijn gezicht aanraakte, was het hem,
alsof zij als gloeiend ijzer brandde, en hij vroeg zich
verwonderd af, hoe het kwam, dat zij met haar vierkjes niet het vreemde gehouw van naalden en spaanders
omverwierp, dat op zijn gezicht danste!... En daar
ginds dicht bij de deur stond een dreigende gedaante,
Oorlog en Vrede 4° thuk. Ill.
15
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een onbeschrijfelijke sfinx, die hem verontrustte en
schrik aanjoeg . . . ,,Was het missehien een lap wit
linnen, die op tafel was blijven liggen Maar waarom
rekt alles zich nit en beweegt alles zich em mij heen
Waarom hoor ik altijd die stem, die in de maat zingt ?"
hernam de ongelukkige gekwetste angstig . . . Doch
daar werden plotseling zijn gedaehten en zijn gewaarwordingen scherper en duidelijker dan ooit.
,,Ja, ja, de liefde!... Niet de zelfznehtige liefde,
maar de liefde, zooals ik die voor 't eerst van mijn
leven gevoeld heb, toen ik mijn v* *and stervend naastmij
ontwaarde en ik merkte, dat ik hem niettegenstaande
alles liefhad!... Ja, dat juist maakt het eigenlijke
wezen van de ziel uit, dat zij haar genegenheid niet over
een enkel voorwerp uitstort; ik zie het nu duidelijk
in!... Zijn naaste lief te hebben, zijn vijanden te
beminnen, alien en iedereen lief te hebben, dat is God
lief te hebben in al zijn openbaringen ! ... En dat ons
dierbaar is lief te hebben, is mensehelijke liefde, maar
zijn vijand lief te hebben is bijna gocldelijk!... Daarom
was ik zoo blijde en gelukkig bij de ontdekking, dat
ik then man liefhad... Waar zon hij zijn Leeft hij
nog ....De mensehelijke liefde ontaardt in haat,
maar de goddelijke liefde is eeuwig!... Hoeveel
menschen heb 1k niet gehaat in mijn leven!... lob
ik niet haar, die 1k het meest heb liefgehad, ook het
feist gehaat . ...." En weer zag hij Nataseha voor
zich, niet met haar uiterlijke bekooriijkheden; hi'
verdiepte zich in haar zieleleven en begreep eindelijk,
hoeveel smart, schaamte en berouw ze moest gehad
hebben; en nu verweet hij zich zijn wreedheid, dat hij
met haar gebroken had... ,,Kon ik haar nog maar
eens zien! Kon ik haar nog eens in de oogen blikken
en haar zeggen... Och, die vlieg, daar steekt ze mij
weer !" En zijn opgewekte verbeelding voerde hem weer
die wereld van waarheid en verdiehting binnen, waar
hij als in eon woik hot gebouw van naalden on spaan
ders nog altijd boven zijn gezicht zag zweven, waar de
kaars met haar rooden kring om de viam een onzeker
..
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schijnsel wierp,terwijl de sfinx nog altijd bij de deur stond!
Op dit oogenblik vernam hij een zacht geruiseh,
een frissche luchtstroom drong binnen en op den drempel der izba verscheen een tweede witte gedaante,
een andere sfinx, met een bleek gezicht en met oogen,
die evenals die van Nataseha fonkelden. ,Aeh, wat
vermoeit mij dat droomgezicht, dat visioen !" dacht
pries Andreas, terwiji hij het van zich traehtte of te
schudden.
Maar het visioen week niet . van hem; de gedaante
kwam reader, zij scheen te levee! Prins Andreas deed
een bovenmenschelijke poging, om zich rekensehap
te geven van hetgeen hij zag; maar de waanzin van de
koorts was sterker dan hij zelf. Het gefluister der geheimzinnige stem duurde nog altijd voort, hij voelde
een zwaren last op zijn borst en de vreemde verschijning
keek hem onafgebroken aan. Met inspanning van al
zijn krachten maakte hij een beweging, het suisde hem
in de ooren, zijn blik werd beneveld en hij verloor
weer zijn bewustzijn. Toen hij weer bijkwam, lag Natascha, de echte, levende Nataseha, die hij boven alle
wezens wenschte lief te hebben met die reine, goddelijke
liefde, welke hem pas was geopenbaard, op de knieen
voor zijn bed. Hij herkende haar zoo goed, dat hij volstrekt niet verwonderd was; maar een onbeschrijfelijk
gevoel van gelukzaligheid doorstroomde zijn gansche
wezen. Nataseha durfde zich echter niet verroeren;
zij trachtte haar snikken te bedwingen, terwijl haar
gezicht zenuwachtig werd bewogen.
Prins Andreas loosde een zucht van verlichting,
laehte haar toe en strekte de hand naar haar nit.
„Gij ?" zeide hij... „Welk een geluk !"
Nataseha kwam vlug naderbij, greep voorzichtig
zijn hand vast en drukte er even haar lippen op.
„Vergeef mij," fluisterde zij, en zij hief het hoofd
tot hem op. „Schenk mij vergiffenis !"
„Ik heb u lief !" zeide hij.
,,Vergeef mij !" herhaalde Nataseha.
,,Wat moet ik u vergeven'i"
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,,\rergeef mij, wat ik ii heb aangedaan," zeide Nataseha, terwiji zij zich geweld aandeed om kaim te blijven.
,,Ik bernin u inniger dan ooit," antwoordde Prins
Andreas, en hij nam haar hoofd tussehen zijn handen,
om haar in de oogen te blikken, die hem door haar
tranen heen aanstaarden en waaruit liefde en mede
lijden hem tegenbionk.
De vermagerde, bleeke gelaatstrekken en de door
ontroering gezwollen lippen maakten Nataseha in dit
oogenblik verre van schoon, maar Prins Andreas zag
slechts haar stralende, voehtige oogen.
Intussehen was Peter, de kamerdienaar van den Prins,
wakker geworden; hij stiet den dokter tegen den arm,
totdat ook deze ontwaakte. Timoehin, die niet geslapen had, had alles gezien, doch kroop nu onder de
dekens weg.
,,Wat beteekent dat a?" zeide de dokter, terwiji hij
zich halverwege in bed oprichtte. ,,Ga, als 't u belieft,
onmiddellijk heen, freule !"
Op hetzelfde oogenblik werd er aan de deur gekiopt;
het was de kamervrouw, die door de gravin gezonden
was, om haar doehter te zoeken. Als een midden in
den slaap gestoorde slaapwandelaarster ging Natascha
de deur uit, en thuis gekomen zonk zij snikkend op
haar leger neer.
Van dezen dag af week Nataseha niet meer van de
sponde van Prins Andreas en de dokter moest erkennen,
dat hij niet verwacht had zulk een flinke en verstandige
verpleegster in haar te viiiden. hoe vreeselijk de gravin
het ook vond, dat de Prins misschien in de armen
harer dochter zou sterven, wat de dokter ook zeer
waarsehijnlijk aèhtte, toch durfde zij zich niet verzetten tegen Nataseha's wil. Deze toenadering zou in andere
omstandigheden zeker weer tot een aanknoopen van
de vroegere betrekkingen hebben geleid, maar de vraag
van leven en dood, die zoowel voor Prins Andreas als
voor geheel Rusland gold, drong elke andere gedachte
op den achtergrond.
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XXXIII.
Peter werd eerst laat in den morgen wakker; hij
stond met hoofdpijn op. Zijn kleeren, die hij niet had
uitgetrokken, knelden hem en hij had een vaag besef,
dat hij den vorigen avond iets afkeurenswaardigs had
gedaan. Die sehandelijke daad was zijn vertrouwelijk
onderhoud met Ramballe. De kiok wees elf uur aan,
maar het was buiten toch nog niet lieht, de lueht was betrokken. }Iij wreef zich de oogen uit en toen nu zijn blik
op het pistool viel, dat Gerassim weer op zijn sehrijftafel
had gelegd, herinnerde hij zich eindeiijk, waar hij was
en wat er then dag gebeuren moest.
,,Is het te laat daeht hij. ,Neen, toch niet, want
,,hij" zal waarschijnlijk niet voor den middag zijn intocht houden." Peter gunde zich niet eens den tijd om
te denken over hetgeen hij doen moest, hij haastte
zich, om spoedig klaar te zijn. IEEij trok zijn kleeren een
weinig terecht, nam het pistool en wilde uitgaan, toen
hij voor 't eerst de noodzakelijkheid inzag, het wapen te
verbergen. Hij kon het niet in den gordel steken of onder
den arm houden, evenmin kon hij het in de plooien van
zijn kaftan wegstoppen. Bovendien had hij vergeten
het te laden.
,,Een dolk zal misschien beter zijn," zeide hij bij zich
zelven, ofschoon NO meer dan eens den Duitschen student gelaakt had, omdat deze in 1809 Napoleon
met een dolk had trachten te dooden. I-Iij nam den
ponjaard, then hij tegelijk met het pistool gekocht had,
hoewel hij geheel schaardig was en dus volstrekt niet
deugde en verborg hem onder zijn vest. Het had er
allen schijn van, dat hij minder haast had om zijn plan
nit te voeren, dan om zich zelven te overtuigen, dat hij
er niet van afgezien had. Hij maakte zijn gordel vast,
drukte zijn pelsmuts diep over zijn oogen, sloop zoo zacht
mogelijk de gang door en ging de straat op, zonder
den kapitein gezien te hebben.
De brand, die hem den vorigen avond zoo weinig
;
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kon sehelen, had gedurende den naeht een groote
uitbreiding verkregen. Moskou stond op versehillende
plaatsen in brand. IDe GostinnoI Dwor, de Powarskaja,
de schepen op de rivieren, de houten stellingen van
de Dorogomilowbrug gingen in viammen op. Peter
stak de Arbatskaja over en richtte zijn sehreden naar
de Sint-Nicolaaskerk; daar zou hij de groote daad ver
riehten, waarover hij zoolang had nagedaeht, dat stond
reeds geruimen tijd bij hem vast. Van do meeste huizen
waren de vensters gesloten en do deuren dichtgespijkerd.
Do straten en stegen waren veriaten en overal hing een
lucht van rook en brandend hout. Nu en dan zag men
enkele Russon, die er gejaagd en onrustig uitzagen,
en Fransohen met een militaire houding. Allen keken
Peter nieuwsgierig aan; zijn forsehe bouw en daarbij
de lijdende, smartelijke trek op zijn gelaat maakte hun
belangsteiling gaande en zeus do IRussen keken hem
onderzoekend aan, zonder het met zich zelven eens te
worden, onder welke kiasse zij hem moesten rang
sehikken. De Fransehen, die voor de meoste inwoners voorwerpen van vorwondering of van schrik
waren, keken hem al even verbaasd na, omdat
hij niet de minste notitie van hen nam. Voor de
koetspoort van eon groot huis werd hij door drie
Fransehen staande gehouden, die vruehteloos traehtten
eenige Russen jets aan hot verstand to brengen. Zij
vroegen aan Peter, of hij Fransch verstond en hun
tot tolk wilde dienen. Hij schudde ontkennend het hoofd
en vervolgde zijn weg. In een andere straat word hem
door een schildwacht, die voor eon kruitwagen op
post stond, toegeroepen uit den weg to gaan, maar
eerst bij het twoede: Afhouden!" dat op dreigenden toon
word geroepen en vergezeld ging an hot nog dreigender overhalen van den haan van hot goweer, begreep
Peter, dat hij naar den overkant der straat moest oversteken. Geheel verdiept in zijn noodlottig voornemen
en vol vrees hot, evenals den vorigen avond, nit het
oog te verliezen, zag en begreep hij niets.
Maar het vreeselijke plan was niet bestemd om tot uit-
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voering te komen; ook al mocht hij niet onderweg in zijn
voornemen verhirrderd worden, toch was de tenuitvoerbrenging onmogelijk geworden om de eenvoudige
reden, dat Napoleon reeds sedert een paar uren in
het Kremlin was. In hetzelfde oogenblik, dat Peter
door de straten dwaalde, zat de keizer in een booze stemming in het kabinet van den czaar; hij gaf er bevelen
en nam allerlei maatregelen, om den brand te doen
ophouden, het plunderen te beletten en de inwoners
gerust te stellen. Peter was hiervan echter onkundig
gebleven; geheel verdiept in het eenmaal opgevatte
voornemen, had hij, evenals alle menschen van zijn
karakter, voor niets anders oor of oog en hij kwelde
zich onophoudelijk - niet over de bezwaren van de
uitvoering - maar met de vrees, dat hem in het beslissende oogenblik de kraeht tot handelen zou ontbreken, een zwakheid, waardoor hij alle achting voor
zich zelven zou verliezen. Toen ging hij werktuigelijk
verder en kwam, zonder om te zien, op de Powarskaja.
Hoe verder hij kwam, des te dichter werd de rook;
reeds werd de hitte van den brand merkbaar en zag hij
de vlammen als vurige tongen de naburige huizen
lekken. In de straat bewoog zich een onrnstige menigte.
Peter begon te begrijpen, dat er iets buitengewoons
gebeurde, maar hij begreep den waren stand van zaken
nog niet. Terwijl hij een der drukke straten doorging
en daarna een groot verlaten plein overstak, dat aan
den eenen kant de Powarskaja begrensde en aan den
anderen de tuinen van een rijken grondeigenaar,
hoorde hij eensklaps naast zich den wanhoopskreet
van een vrouw; hij bleef staan en hief het hoofd op,
alsof hij nit een droom werd wakker geschud.
Dichtbij hem lag allerlei huisraad, bedden, samowars, kisten en kasten wanordelijk op en door elkander.
Naast de kist en zat een jonge, magere vrouw met
lange, vooruitstekende tanden op den grond. Zij had
een zwarten mantel om en een oude muts op, z\j klaagde
en schreide vreeselijk. Twee meisjes van tien en twaalf
jaar, even bleek en ontdaan als zij, met versleten rok-
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ken en mantels, keken haar moeder ontzet aan, terwiji
een jongetje van zeven jaar, die een veel te groote pet
op had, zich sehreiend in de armen van zijn kindermeid
had geworpen. Op een der kisten zat een vuil dienstmeisje met bloote voeten; zij had haar blonde vlecht
losgemaakt en trok er handen vol gezengd haar uit.
Een breedgesehouderd man met rond geknipte bakke
baarden en het haar. zorgvuldig naar voren over de
slapen gekamd en als burgerlijk ambtenaar gekleed, was
met een onversehillig gezicht bezig uit al then rommel
eenige kleeren te zoeken. Toen de vrouw Peter zag
voorbijgaan, wierp zij zich voor hem op de knieën fleer.
,,O vadertje, o trouwe, opreehte Christen, red mij,
help mij !" riep zij hem tussehen haar snikken door toe.
,,Mijn meisje, mijn lief, klein meisje is verbrand!...
Ach God, heb ik haar daarom zoo liefgehad en gekoesterd, heb ik. . ."
Genoeg, genoeg, Maria Nicolajewna," zeide haar man
op kalmen toon, alsof hi] zich voor den vreemdeling
wilde rechtvaardigen. ,,Onze zuster zal haar hebben
meegenomen, ik ben er zeker van."
,,Monster met uw hart van steen !" riep de vrouw
toornig uit, terwiji zij ophield met sehreien. ,,Ge hebt
zeus geen gevoel voor uw kind! Een ander had het uit
do viammen gered... Zijt gij een man, een vader L..
Ach," dus wendde zij zich weer tot Peter, ,,hoor mij aan;
de-brand sloeg van het naburige huis op het onze over;
het meisje, dat ge daar ziet zitten, riep uit: Brand!...
Wij liepen wat we konden om nog jets te redden, maar
we moesten al spoedig bet huis verlaten zonder veel
anders dan hetgeen we aan bet lijf hadden; er is niets
gored dan hetgeen gij bier ziet... dit heiligenbeeld
en ons bed, al het andere is verbrand!. . . Eensklaps
ontdek ik, dat Katia niet bij ons is!... 0 mijn kind,
mijn kind is verbrand !"
,Maar waar is zij dan gebleven " vroeg Peter met
een gezicht, waarop innige deelneming te lezen stond
en dat de vrouw deed inzien, dat hij haar zou steunen
en helpen.
,
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o God, 0 God, wees gij mijn weldoener," hernam
de moeder. ,,Aniska, rampzalige, ga mee en wijs hem
den weg," zeide zij, haar grooten mond openend,
zoodat haar lange tanden zichtbaar werden.
,,Kom dan, ik zal mijn best doen," zeide Peter,
terwiji hij zich gereed maakte om heen te gaan.
Het dienstmeisje kroop aehter de kist vandaan,
streek het haar glad, zuehtte en ging het straatje door.
Het was Peter, alsof hij nit een langen droom ontwaakte;
hij hief het hoofd op en volgde met groote schreden
het meisje naar de Powarskaja. De huizen waren aehter
een dikke, zwarte rookwolk verborgen, die af en toe
door den rooden gloed der viammen werd doorboord.
Een groote schare yolk verdrong zich om den brand.
Een Fransehe generaal stond midden op de straat en
sprak tot de mensehen, die hem omringden. Peter
naderde met het kleine dienstmeisje die groep, rnaar
de soldaten hielden hem tegen.
,,Hier kan niemand voorbij !" werd hem toegevoegd.
,,Hier, hier dan, oompje, dan gaan wij deze steeg
door, kom !"
Peter keerde zich om en had alle moeite, om haar
bij te houden; zij sloeg links al, ging drie huizen voorbij
en trad de koetspoort van het vierde binnen.
Hier is het, hier dieht bij !"
Zij ging de binnenplaats over, opende een laag deurtje
en op den dremepl staan blijvende, wees zij Peter
een huisje aan, dat in liehte laaie stond. Een der
muren was reeds bezweken, een ander brandde flog,
de vlam sloeg door alle openingen, door de deuren,
de vensters en het dak naar buiten. Peter bleef onwillekeurig voor de vreeselijke hitte staan.
,Wat is uw huis 6? vroeg hij.
Dat, dat !" riep het kind. ,,IDaar woonden wij...
En daar is zij verbrand, die lieve sehat, die arnie
Katia." En Aniska begon opnieuw te sehreien, alsof
zij meende bij den aanhlik van het vuur haar gevoelens
te moeten luehten.
Peter naderde den vuurgloed, maar de hitte dreef
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hem terug; hij week een paar selireden achteruit en
beyond zich toen tegenover een grooter huis, waarvan
bet dak nog maar aan een kant brandde. Hij zag er
verseheiden Fransehen ijverig in de weer; het was hem
niet terstond duidelijk, wat zij daar deden, maar toen
hij zag, dat een hunner een boer met het plat van de
sabel sloeg, om hem een vossehuid te ontrukken,
begreep hij, dat zij plunderden, zonder zich daarover
echter verder te bekommeren. Het vreeselijke gekraak
der instortende muren en zolderingen, het gehuil en
geknetter der viammen, de kreten van het yolk, de
zwarte rook, die langzaam dwarrelend opsteeg en nu
en dan door een regen van vonken en een vuurgloed
verlieht werd, de viammen, die langs de muren als opkropen, de gewaarwording van onmaeht, het gevoel
van hitte, de spoed, waarmee hij moest handelen, dat
alles bracht Peter in een staat van overspanning,
zooals meestal het gevoig is van zulke rampen. Alles,
wat hij thans ondervond, had zulk een geweldige
uitwerking op hem, dat de gedaehten, die hem zoo ge
heel hadden beziggehouden, op de vlueht gingen.
Zonder zich lang te bedenken, liep hij Aug om het brandende huisje heen, en hij was reeds op het punt er
binnen te gaan, toen hij staan bleef op het geroep van
een paar Franschen. Terstond daarop volgde een vreeselijk gekraak en viel een zwaar voorwerp viak voor
zijn voeten neer. llij keek op: eenige Fransehen hadden
een kast, waarin allerlei metalen voorwerpen geborgen
waren, nit een venster gegooid. Hun kameraden, die
op de binnenplaats stonden, sudden terstond naderbij.
,Nu, wat wil die vent hier uitvoeren " riep een van
hen toornig nit.
,,Er is nog een kind in dit huis," zeide Peter...
,,Hebt ge geeri klein meisje gezien
,,Och kom, wat zeurt hij toch... Loop rond !"
klonk het hem nit verscheiden monden tegen, en een
der soldaten, die bang was, dat Peter zijn aandeel
aan het zilverwerk en het brons zou wegnemen, kwam
met een dreigend gebaar op hem toe.

235
, ,Een kind ? ' ' riep een Franschman uit een boven-.
verdieping . . ,,Ik heb daar gings in den tuin hooren
krijten. Het is missehien de kwajongen van then man ...
We moeten toch menschelijk zi n, ziet ge !"
,Waar is het, waar is het ? ' ' vroeg Peter.
,,Ilier been, hier," antwoordde de Franschman,
terwiji hij naar den tuin achter bet huis wees...
,,Wacht even, ik kom bij u."
Een seconde daarna sprong de Franschman werkelijk
in hemdsmouwen nit het venter der benedenverdieping, kiopte Peter op den schouder en ging met hem
naar den tuin.
En gijlieden daar, haast u wat," riep hij zijn rnakkers
toe ,,het begint warm te worden! - . ." en hij snelde
langs het zandpad den tuin in, trok Peter bij de mouw
mee en braeht hem bij een bank, waar jets op lag.
Het was een meisje van drie jaar met een rooskleurig
katoenen jurkje aan.
,,Daar is 11W kwajongen - - .Wat, een meisje? Nu, des te
beter!... Tot ziens, dikkert. . . We moeten mensehelijk
zijn. We zijn immers alien sterfelijk, ziet ge. . ." Met die
woorden ging de Franschman naar zijn makkers terug.
Nog hijgend van den snellen loop, wilde Peter het
kind opnemen, toen de kieine, die even ieelijk en bleek
was als haar moeder, op het gezieht van den vreemden
man begon te schreien en het op een loopen zette. Peter
had haar echter spoedig gegrepen; hij nam haar ondanks
haar tegenstribbelen op den arm, zonder zich aan haar
toornig schreien te storen; zij worstelde om los te ko
men en beet hem, aisof zij een wild dier was, nit alle
maclit, hetgeen hem met zulk een afkeer vervulde, dat
hij zich geweld moest aandoen, om het kind niet aan
haar lot over te laten. Eenskiaps merkte hij, dat hij
onmogelijk denzeifden weg kon volgen, then hij gekomen
was. Ook vond hjj Aniska niet meer; hij moest dus opnieuw den tuin door en met het meisje op den arm,
dat hem tegelijk medelijden en afkeer inboezemde
on dat zich voortdurend ais een duiveltje verweerde,
een anderen uitweg zoeken.
j
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XXXIV.
Peter kwam langs allerlei kronkelwegen, over binnenplaatsen en door nauwe stegen eindelijk met zijn last
bij den hoek van de Powarskaja en den Groezinskituun; hij had eehter moeite de plek te herkennen,
zooveel yolk was er nu en zooveel goed lag er opgestapeld op het zooeven nog ledige plein. Behalve vele
Russisehe families, die zich daar met al hun hebben
en houden hadden heen begeven, waren er nog een
groot aantal Fransehe soldaten van alle wapens. Peter
sloeg evenwel nergens aeht op, hij zoeht met zenuwachtige gejaagdheid naar de ouders van het kleine meisje,
om hun het kind terug te geven, en om dan verder
te zien, wat hij kon uitvoeren. Het kind was Iangzamer
hand tot bedaren gekomen, het hield zich aan zijn
kaftan vast en lag als een wild dier ineengedoken in
zijn armen; het wierp sehuwe blikken om zich heen,
terwiji Peter haar vaderlijk toelaehte; hot bleeke,
ziekelijke sehepseltje begon hem werkelijk belangstelling in te boezemen. Hoe hij ook rondkeek, nergens
ontdekte hij den ambtenaar of diens vrouw.
Op dit oogenblik viel zijn oog toevallig op een Armeniaansehe familie, een grijsaard van het sehoonste
Oostersehe type, hoog van gestalte en rijk gekleed,
een oude vrouw nit dezelfde streek en een zeer jonge
vrouw, wier fijne, raafzwarte wenkbrauwbogen, matte
tint en regelmatige, koele trekken haar een bewonderens waardige sehoonheid verleenden. Zij had een kostbaren
satijnen mantel om en een paars zijden doekje om het
hoofd geknoopt; zij zat aehter de oude vrouw op eenige
pakken goed, tussehen een hoop zaken, die aan ieder
van hen toebehoorden. Met haar amandelvormige
oogen en haar lange, neergeslagen wimpers deed zij
denken aan een teere plant uit de warmere zone, die
u was neergeworpen. Peter keek haar herop de sneew
haaldelijk aan. Bij de sehutting gekomen, keerde hij
zich om, ten einde in eon blik het geheele plein te
overzien; met het kind op den arm zag hij er zoo vreemd
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nit, dat hij al spoedig de aandacht trok en door verscheiden mensehen omringd werd.
,,Zoekt ge iemand " werd hem gevraagd.
,,zijt gij een edelmaii . . . Van wien is dat kind
vroegen anderen.
Peter vertelde, dat het meisje het kind was van
eon vrouw, die hij hier kort geloden had gezien, een
vrouw met een zwarten mantel om en haar drie overige
kinderen bij zich. Hij vroeg, of men hem niet kon zeggon,
waar zij was heen gegaan.
,,Het moet zekor van de Anferows zijn," zeide een
oude hulpgeestelijke tot een vrouw naast hem...
,,Och hoer, Heer, heb medelijden met ons," voegde
hij or met ziju diepe basstem bij.
,Waar zijn do Anforows a vroeg de vrouw.
,,Zij zijn van morgon al vroeg vertrokken... Het is
missehion van Maria Nicolajewna, of de Iwanows."
,,ITij zegt, dat het een burgervrouw is en Maria Nicolajewna is eon dame," hervatte eon stem.
,,Go moot haar toch, dunkt mij, wel konnon," zeide
Peter; ,,'t is een magore vrouw met lange tanden."
,,Wèl, dan is hot Maria Nicolajewna. Zij zijn naar don
tuin gevlucht, toen die wolven gekomen zijn."
IE[eer,]I-]Ioor,orbarm u onzer !" horhaalde de geestelijke.
,,Als go daarheen gaat, then kant op, dan zult go ze
zekor vindon; zij schreido. . . Ga daarheon, daar moeten
zo zijn."
Peter luisterdo echter niet moor naar do boerin, die
tot horn sprak; al zijn aandacht was govestigd op hot
tooneel, dat tussehon twee Fransche soldaton on de
Armeniaanscho familie voorviol. Eon der militairen
was eon kleine, viugge man met eon blauwe kapotjas,
die met eon koord orn hot middel werd vastgebondon
on eon politiemuts op hot hoofd; hij had den grijsaard
bij do voeton gegropon en trok hem do laarzen nit.
Do andere soldaat was blond en magor on van eon
ineongedrongon gostalte; hij was iangzaam in zijn bewogingen on zag or als eon idioot uit; hij droeg eon
blauwo brook, waarovor zijn laarzen heen sloton on eon
?"
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lakensehe kapotjas; hij storid met de handen in de
zakken voor de jonge Armenisehe vrouw en keek haar
brutaal en zonder een woord te zeggen aan.
,,Hier, neem het kind aan en breng het hun ! ...
Ge weet wel," zeide Peter tot een der vrouwen, en nadat
hij het meisje op den grond had gelegd, ging hij naar
de Armeniërs.
De grijsaard had nu bloote voeten en de Fransehrnan,
die hem de laarzen had uitgetrokken, sloeg ze tegen
elkander, terwiji de arme man met droevig gezieht
eenige woorden stamelde. Peter keek slechts terloops
naar hem; al zijn opmerkzaamheid was op den anderen
Franschman gevestigd, die de jonge vrouw was genaderd
en zijn arm om haar hals sloeg. De schoone Armenisehe
verroerde zich niet. Nog voor Peter tijd had gehad
de enkele schreden te doen, die hem van haar scheidden,
had de plunderaar haar reeds het haissnoer, dat zij
droeg, afgerukt; de jonge vrouw ontwaakte plotseling
nit haar gevoelloosheid en slaakte wanhopige kreten.
,,Laat die vrouw los! riep Peter woedend nit en
hij pakte den soldaat bij de schouders en schudde hem
zoo hevig heen en weer, dat hij viel; de man stond onmiddellijk weer op en maakte zich nit de voeten.
Zijn kameraad slingerde de laarzen, die hij in de hand
had, van zich af, trok zijn sabel en ging op Peter af.
,,Kom, geen gekheid !" zeide hij.
Peter, die ten prooi was aan een van die aanvallen
van razernij, die zijn krachten vertienvoudigden, wierp
zich zonder te weten wat hij deed, op zijn tegenstander,
lichtte hem het beentje, smeet hem op den grond
en beukte met do vuisten op hem los tot groot vermaak
van het yolk, dat zich om hem verdrong en hem luide
toejuichte. Daar kwam een patronille lansiers den hook
om draven en in hetzelfde oogenblik waren overwinnaar en overwonnene door de Fransehen omringd.
Peter was zich maar een ding bewust, dat hij er met ver
dubbelde woede op los sloeg, dat hij op zijn beurt geslagen werd, dat zijn handen werden gebonden en zijn
zakken onderzocht.
"

-
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„Hij heeft een dolk, luitenant_ !"
Dat waren de eerste woorden, die hij duidelijk hoorde.
,,Zoo 2 Dus gewapend !" zei de officier ... ,Goed,
we zullen daarover in den krijgsraad wel meer hooren."
„Zeg Bens, spreekt ge Fransch 2"
Peter, wiens oogen met bloed waren beloopen, gaf geen
antwoord; hij zag er zeker niet heel kalm en goedig uit,
want de officier gaf fluisterend een bevel, waarop
vier lansiers naast hem gingers staan.
,,Spreekt gij Fransch ?" vroeg de officier voor den
tweeden keer, terwijl hij op een eerbiedigen afstand
bleef ... ,Roep den tolk !"
Een klein mannetje in burgerkleeding trad uit de
achterste gelederen naar voren. Peter herkende hem
terstond, het was een Fransche bediende uit een
Moskousch magazijn.
„Hij ziet er niet uit als een hoer," zeide de tolk
en hij sloeg Peter van het hoofd tot de voeten gade.
,,Zeker een van de brandstichters," hervatte de
officier. ,Vraag hem, wie hij is !"
„Ik. zeg u mijn naam niet; ik ben uw gevangene,
voer mij weg," zeide Peter eensklaps in het Fransch.
,,Ha, ha !" riep de officier uit, terwijl hij het voorhoofd
fronste ... „Vooruit !"
Talrijke nieuwsgierigen en daaronder ook het kleine
meisje en de vrouw, aan wie Peter haar had toevertrouwd, waren de patrouille genaderd.
,,Waar voert men u Loch heen, lieve man ? En wat
moet ik met dit kind aanvangen, als het niet het hunne
is ? riep de boerin hem toe.
,Wat wil die vrouw ? " vroeg de officier.
Peters opgewondenheid kende geen grenzen, toen
hij het meisje zag, dat hij gered had.
,,Wat zij wil ? Zaj brengt mij mijn dochter, die ik
juist uit de vlammen heb gered." En zonder zelf to
weten, 'waarom hij die onwaarheid had gezegd, schreed
hij met vasten tred tusschen de vier lansiers, die hem
moesten bewaken.
De patrouille behoorde tot een afdeeling, die op
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bevel van Durosnel was uitgezonden, om een einde te
maken aan het plunderen en om de brandstichters te
arresteeren, die, volgens het zeggen del" Fransche
militaire komrnandanten, de gansche stad aan de
vlammen wilden prijs geven. De patrouilles hadden
echter slechts op enkele verdachte lieden de hand gelegd; zij hadden een winkelier, twee seminaristen,
een boer, een bediende eneenige plunderaars gevangen
genomen. Daar P-eter hun de gevaarlijkste van allen
toescheen, werd hij naar het huis gebracht, waar de
hoofdwacht was gevestigd; hij werd in een afzonderlijke kamer opgesloten en onder streng toezicht ge-

plaatst,

DERDE HOOFDSTUK.

I.
Intusschen werd in de voorname Petersburgsche
kringen hardnekkiger en krachtiger dan ooit de strijd
voortgezet tusschen de verschillende partijen, zooals
die van Roemiantzow, van de vrienden van Frankrijk,
van de keizerin-moeder en grootvorst Oonstantijn,
waarin zich als naar gewoonte een zwerm van onbeduidende hovelingen mengde. Daar echter het weelderige, lichtzinnige leven, waarin men van het eene
vermaak in het andere viel, zijn gewonen gang ging,
en persoonlijke belangen en kuiperijen in die kringen
op den voorgrond stonden, kon men zich daar onmoge.lijk een juist denkbeeld vormen van de gevaren,
die Rusland dreigden; het waren altijd dezelfde officieele plechtigheden, dezelfde Fransche schouwburg,
dezelfde armzalige belangen van den dienst, die hen
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bezighielden. Alleen in de allerhoogste kringen sprak
men fluisterend over de zoo versehullende handelwijzen der beide keizerinnen in de ernstige tijdsomstandigheden. Terwijl de keizerin-moeder er op bedacht
was, de versehillende onder haar beseherining staande
inriehtingen in veiligheid te brengen, reeds de noodige
rnaatregelen had genomen voor het overbrengen der
instituten naar Kazan en alles had laten inpakken,
antwoordde keizerin Elisabeth met haar gewone
vaderlandsliefde op de haar dienaangaande gedane
vragen, dat zij over de staatsinstellingen geen beslis
sing kon nemen, daar dit alleen van den keizer afhing,
maar dat, wat haar persoon betrof, zij de laatste zou
zijn, om Petersburg te verlaten!
Den Men September, den dag van den slag bij
Borodino, gaf freule Sehérer een soirée, waarvan het
glanspunt gelegen was in het voorlezen van een brief,
then de metropoliet aan den keizer had geschreven
bij het toezenden van een heiligenbeeld van Sint-Serge!.
Dit epistel ging door voor een meesterstuk van
vaderlandsliefde en godsdienstzin. Prins Wassili, die
er roem op droeg een buitengewoon goed voorlezer
te zijn - het gebeurde wel eens, dat hij de keizerin
iets voorlas - zou zich met de mededeeling er van
belasten. Zijn talent bestond daarin, dat hij af en toe
zijn stem verhief en soms van den eenen toon in den
anderen overging, zonder zich daarbij eehter om de
beteekenis der woorden te bekommeren. Men had
met het voorlezen van den brief, zooals met alles, wat
bij Anna Panlowna gebeurde, een staatkundig belang
op het oog; op de soirée zouden eenige invloedrijke
personen versehijnen, die men van schaamte wilde
doen blozen, omdat zij nog altijd den Fransehen
schouwburg bezoehten. Er waren reeds vele heeren en
dames in het salon van Anna Paulowna bijeen; maar
juist die, wier tegenwoordigheid haar noodzakelijk
seheen, om den brief te kunnen voorlezen, waren er
nog niet.
Het nieuws, dat then dag aller tongen in beweging
Oorlog en Vrede. 40 drtik. III.
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bracht, was de ziekte van gravin Besoekow; reeds
sedert eenigen tijd narn Helena geen deel aan de samen
komsten, waarvan zij de hoofdpersoon was, zij ontving
zelfs nieinand, en in plaats van zich tot een der bekende
doktoren van de stad te wenden, had zij zich aan een
jongen Italiaansehen geneesheer toevertrouwd; deze
Italiaan behandelde haar naar een geheel nieuwe, totaal onhekende inethode. Het was meer dan waarsehijn
lijk, dat de ziekte der bekoorlijke gravin voortkwam
nit de lastige omstandigheid, dat zij geen twee mannen
tegelijk kon nemen en dat de behandelingswijze van
den Italiaan alleen beoogde, haar uit dezen valsehen
toestand te verlossen. In tegenwoordigheid van Anna
Paulowna durfde men deze kiesehe zaak echter niet
aanroeren, of er zelfs met het minste woord op zinspelen.
,,Ik heb gehoord, dat de arme gravin erg ziek is;
de dokter spreekt van keelontsteking !"
Keelontsteking, dat is vreeselijk !"
,,Oeh,praat er niet van!.. . Weet ge, dat door middel van die keelontsteking de beide medeminnaars
zich met elkander verzoend hebben ... De oude
graaf is aandoenlijk; hij heeft gesehreid als een kind,
toen de dokter hem vertelde, dat het een ernstig gevaT was !"
,,Het zou een groot verlies zijn!.. . 't Is een bekoorlijke vrouw !"
,,Spreekt ge van de arme gravin 1k heb naar haar
toestand laten vernemen, en tot mijn blijdsehap kan ik
u zeggen, dat het wat beter gaat... Ach ja, 't is een
allerliefste vrouw," antwoordde Anna Paulowna met
haar eigenaardig laehje vol geestdrift. ,,Wij behooren
wel is waar tot twee versehillende kampen, maar dat
neemt niet weg, dat ik haar alle aehting toedraag, die
haar toekomt... en zij is zoo ongelukkig!. .
In de meening, dat door die woorden een tipje van
den sluier werd opgelicht, die bet geheim der gravin
bedekte, veroorloofde zich een jonge man onvoorzichtig
genoeg te zeggen, dat de Italiaansehe kwakzalver zijn
zieke wel eens gevaarlijke middelen kon toedienen.
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,,Gij kunt beter zijn ingelicht dan 1k," antwoordde
freule Scherer boos, ,,maar ik weet uit goede bron, dat
deze geneesheer een zeer geleerd en bekwaarn man is.
Hij is de bijzondere geneesheer van de koningin van
Spanje !"
Na deze terechtwijzing ging zij naar Bilibin. Deze
was bezig een geestigheid te bedenken op rekening der
Oostenrijkers.
,,Ik vind het werkelijk aardig," zeide hij van een
zeker diplomatiek stuk, dat bij de Oostenrijksehe vaandels was gevoegd, die door Wittgenstein, den held van
Petropol, zooals men hem in Petersburg noemde,
waren genomen.
,,Wat staat daar dan in i" vroeg Anna Paulowna,
alleen om een oogenblik stilte nit te lokken, zoodat
Bilibin de geestigheid ten beste kon geven, die zij
reeds kende.
Hij maakte dan ook gretig van de hem aangeboden
gelegenheid gebruik en haalde eenige woorden nit de
depêche aan, die hij trouwens zeif had opgesteld.
,,De keizer zendt hierbij de Oostenrijksehe vaandels
terug, bevriende en verdwaalde vaandels, die hij op
zij van den weg heeft gevonden."
,,Aardig, alleraardigst !" zeide prins Wassili.
,,Dat was missehien de weg van Warsehau," zeide
prins Hippolyte hardop. Allen keken hem aan, want
de woorden hadden niet den minsten zin. Hij beantwoordde de algemeene verbazing met een gezieht,
waarop een innige voldoening te lezen stond. Hij begreep
evenmin als de anderen, wat hij gezegd had; maar hij
had in zijn diplomatieke Ioopbaan wel zooveel opgemerkt, dat aldus geuite woorden soms voor geheel
geestig doorgaan; hij had dan ook altijd op goed geluk
af maar gezegd, wat hem het eerst voor den mond kwam,
denkende: ,,'t Is missehien iets goeds, en zoo niet, dan
zal er wel iemand zijn, die er nog partij van trekt."
De pijnlijke stilte, die op zijn woorden volgde, werd
afgebroken door de komst van den persoon, die niet
vaderlandslievend genoeg was en then Anna Paulowna
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tot betere gedachten hoopte te brengen. Terwiji zij
prins Hippolyte vriendelijk en bevallig met den vinger
dreigde, verzoeht zij prins Wassili voor de tafel te gaan
staan, zette twee kaarsen voor hem neer en reikte hem
den brief over, met verzoek hem voor te lezen.
,,Zeer doorluehtige souverein en keizer !" begon
prins Wassili op pleehtigen toon en met een onderzoekenden bilk op zijn toehoorders, alsof hij wiide vragen,
wie den moed zou hebben, lets tegen deze woorden
in te brengen. Maar niemand daeht aan zoo iets; alien
zwegen...
,,Moskou, de eerste hoofdstad des rijks, het nieuwe
Jeruzalem ontvangt den Christus," vervoigde hij
met een bijzonderen nadruk op het woordje den,
,,evenais een moeder, die haar zonen vol iiefde in de
armen siuit en terwiji zij door de thans heersehende
duisternis heen den roem en den glans van 11w maeht
voorziet, zingt zij juiehend: ,,Hosanna, gezegend zij
hij, die komt !"
Toen prins Wassili deze woorden uitte, verstikten
tranen zijn stem. Bilihin bekeek oplettend zijn nageis,
een paar aanwezigen schenen met hun houding verlegen, en Anna Pauiowna prevelde zacht voor zich heen
den zin, die voigde: ,,Moge ook de onbesehaamde,
vermetele Goliath.. ." waarna prins Wassili voortging:
,,Moge ook de onbeschaanide, vermeteh Goliath uit
Frankrijk komen en sehrik en ontsteltenis brengen binnen Rusiands grenzen, het nederige geloof, deze slinger van den Russisehen David, zal onverwaehts het
hoofd van den bloeddorstigen trotschaard raken.
Dit beeld van den gelukzaiigen, heiligenSerge!, den
ouden ijveraar voor het weizijn van zijn land, wordt
Uwe Majesteit aahgeboden. 1k betreur het, dat mijn
door ouderdom verzwakte krachten mij beletten, mij
aan uw zoet gezicht te laven. 1k zend vurige gebeden
op tot den Almachtige. Moge Hij het getal der rechtvaardigen vermeerderen en de vrome wenschen van
Uwe Majesteit in vervulling brengen!
,,Welk een zeggingskraeht! Welk een stiji !" werd er
"
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van alle kanten geroepen, terwiji men den voorlezer
tegelijk met den schrijver hulde bracht.
De weisprekende brief had alle tongen losgemaakt;
de gasten van Anna Paulowna spraken nog lang over
den toestand van het land en gaven alle mogelijke
onderstellingen ten beste over de beslissing van den
veldslag, die omstreeks dezen tijd geleverd zou worden.
,,Ge zult zien," zeide freule Scherer, ,,dat we morgen,
op den geboortedag van den keizer, tijding zullen krijgen, en ik heb er een voorgevoel van, dat het goede
beriehten zullen zijn !"
IT.
Het voorgevoel van Anna Paulowna werd bewaarheid.
Den dag na haar soirée, terwiji in de kapel van het
paleis een Te Deum werd gezongen, werd prins Wolkonsky naar buiten geroepen en hem een brief van
Koetoezow overhandigd, then deze op den dag zeif
van den slag bij Tatarinowo had geschreven. Koetoezow meldde, dat de Russen geen duimbreed geweken
waren, dat de verliezen van den vijand de hunne overtroffen en dat, al ontbrak het hem aan tijd om in
bijzonderheden te treden, hij nog alleen maar de verzekering gaf, dat de Russen overwinnaars waren gebleven.
Er werd onmiddellijk een tweede Te Deum gezongen
en een dankgebed opgezonden, om den Almaehtige
te loven voor de hulp, die Hij Zijn getrouwen had ge
sehonken. Anna Paulowna zegevierde en den gansehen
morgen heersehte er overal een eeht feestelijke stemming. Men geloofde aan een volkomen zegepraal, en
sommigen spraken zelfs van niets meer of minder dan
van de mogelijkheid, Napoleon gevangen te nemen,
hem van den troon te stooten en Frankrijk een nieuwen
souverein te geven.
Verre van het eigenlijke tooneel van den strijd, was
het aan het hof moeilijk, een juisten maatstaf te vinden
voor de belangrijke gebeurtenissen, die op het slag-
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veld en elders voorvielen; want onwillekeurig groepeerde
alles zich als vanzelf om een persoonlijk felt, dat
niet in het minste verband er mee stond. Zoo was bij
voorbeeld de blijdsehap der hovelingen bij het bericht
der overwinning vooral daarom zoo groot, omdat de
tijding juist op den verjaardag des keizers kwam. Zij
kreeg flu den schijn van een welgeslaagde verrassing.
Koetoezow sehreef ook wel over verliezen, die men had
geleden en noemde onder meer Koetaisow, Toetschkow
en Bagration, maar ook de indruk, door deze droevige
tijding teweeggebraeht, openbaarde zich hoofdzakelijk
in een gevoel van split over den dood van den jongen,
belangwekkenden Koetaisow, then alien kenden en
van wien de keizer bijzonder veel hield. Men hoorde
then dag elk oogenblik ontboezemingen als: ,,Is het
niet opmerkenswaardig, dat de tijding juist onder het
Te Deum kwam.. ." en ,,Die arme Koetaisow! Welk
een verlies! Hoe jammer, dat hij moest valien !"
,,Nu, wat heb ik u over Koetoezow gezegd " zeide
prins Wassili tot ieder, die het hooren wilde, terwiji
hij zich in een profetenmantel hulde. ,,Heb ik u niet
altijd verzekerd, dat hij alleen in staat was Napoleon
te overwinnen ?"
Den volgenden dag kwamen er geen nieuwe tijdingen nit het leger, zoodat men een weinig ongerust
begon te worden. Het hof leed onder de onwetendheid, waarin men den keizer liet. ,,Hij bevindt zich in
een pijnlijken toestand," werd er gezegd en natuurlijk
nam men het Koetoezow kwalijk, hoezeer men hem
den vorigen dag ook had geprezen, dat hi) den ezaar
zooveel kwellingen veroorzaakte. Prins Wassili prees
zijn beschermeling niet meer, maar bewaarde een diep
stilzwijgen, wanneer er over den opperbevelhebber
werd gesproken. Dienzelfden avond veroorzaakte een
tijding van anderen aard een buitengewone opsehudding in de hooge sferen: gravin Helena was plotseling
aan haar geheimzinnige ziekte gestorven. Officieel
heette het, dat de gravin aan haar keelontsteking
was bezweken, maar men fluisterde onder eikander
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allerlei andere dingen; de geneesheer van de koningin
van Spanje had haar, werd er gezegd, een zeker middel
voorgeschreven, dat, in kleine giften genomen, het
gewenschte resultaat moest hebben, maar gekweld
door de aehterdocht van den ouden graaf en het stilzwijgen van haar eehtgenoot, then akeligeii Peter,
had zij een dubbele dosis van de voorgesehreven mcdieijn ingenomen en was daarop onder de afgrijselijkste
smarten bezweken, zonder dat men tijd gehad had
lets tot haar redding te doen. Er werd bij verteld, dat
prins Wassili en de graaf den Italiaansehen dokter
flink onder handen hadden genomen, maar dat zij na
het lezen van zekere geschreven stukken van de hand
der overledene, die de Italiaan hun onder den neus had
gehouden, verder geen woord hadden durven zeggen.
In elk geval was er then dag in de salons geen gebrek
aan stof, er werd dan ook druk gepraat over de drie
droevige gebeurtenissen; de ongerustheid, waarin de
keizer verkeerde, het sneuvelen van Koetaisow en den
dood van Helena.
Drie dagen na Koetoezows bericht braeht een edelman nit Moskou de ongeloofelijke en verpletterende
tijding, dat de oude ezarenstad aan de Fransehen
was overgegeven! Het was meer dan versehrikkelijk!
Welk een toestand voor den keizer ! Koetoezow was een
verrader! Zoo hoorde men van alle kanten. En prins
Wassili beweerde stoutweg aan allen, die hem hun dccl
neming kwarnen betuigen met den dood van zijn
dochter, dat men niets beters kon verwachten van then
maehteloozen, blinden grijsaard. ,,Ik heb er altijd verbaasd over gestaan," zeide hij, waarbij hij in zijn droef held geheel en al vergat, wat hij den vorigen dag had
gezegd, ,,dat het lot van Ilusland aan zulke handen
werd toevertrouwd !" Daar de tijding niet officieel
was, bleef twijfel nog geoorloofd, maar den volgenden
dag werd het herieht bevestigd door het volgende
rapport van Rostoptsehin:
,,De adjudant van prins Koetoezow heeft mij een
brief gebracht, waarin de opperbeveihebber de hulp
-
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der politiemacht inroept, om de troepen door de stad
te geleiden tot op den grooten Riazansehen weg. Iiij
beweert tot zijn spijt genoodzaakt te zijn, Moskou over
te geven. Sire, Koetoezows stap is beslissend voor het
lot van de hoofdstad en van uw gansehe rijk. Rusland
zal van verontwaardiging trillen, wanneer het verneemt,
dat de stad, die Ruslands roem is en die de ascii van
11W vaderen bevat, in de macht van den vijand is.
1k volg het leger en ik heb alles laten wegbrengen, wat
nit de stad meegenomen moest worden."
Dc keizer liet prins Wolkonsky tot zich roepen en
dicteerde hem het volgende schrijven aan Koetoezow:
,,Prins Michael Ilarionowitsch! Sedert den 29sten
Augustus (de czaar dicteert natuurlijk ouden stiji)
heb ik niets meer van u gehoord. Daar juist ontvang ik
over Jaroslaw onder dagteekening van den isten September van den generaal-gouverneur van Moskou de
droevige tijding, dat gij Onze hoofdstad hebt opge
geven. Gij kunt u gemakkelijk voorstellen, welk een
indruk dit bericht op Mij maakte en 11W zwijgen
vermeerdert nog Mijn verbazing ! Dc generaal-adjudant
Wolkonsky brengt u dit rescript met bevel inlichtingen
in te winnen over den staat van het leger en de redenen,
die u tot dit droevig uiterste hebben gebracht."
M.
Negen dagen nadat Moskou verlaten was, werd
de tijding officieel door een bode van Koetoezow bevestigd. Deze bode was een Franschman, Michaud
genaamd, die hoewel vreemdeling, Rusland toch met
hart en ziel was toegedaan, zooals hij zelf zeide. Dc
keizer liet hem onmiddellijk in zijn kabinet bij zich
komen. Michaud, die Moskou vroeger nooit gezien
had en geen Russisch kende, was, zooals hij later schreef,
diep bewogen, toen hij voor ,,onzen allergenadigsten
keizer" verscheen, om hem den brand van Moskou
nice te deelen, weiks viammen zijn weg hadden ver-
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licht. Ofseli'oon zijn smart missehien een andere oorzaak
had dan die, welke de Russen terneerdrukte, zag hij
er zoo versiagen nit, dat de keizer hem terstond vroeg:
,,Brengt ge mij slechte tijding, kolonel
,,Heel slechte, Sire," antwoordde hij zuchtend en
den bilk neerslaand; ,,Moskou is in 's vijands maeht !"
,,Wat? Heeft men mijn oude hoofdstad zonder slag
of stoot overgeleverd °" vroeg de keizer en een toornig
rood overtoog zijn gelaat.
Michaud bracht hem eerbiedig Koetoezows rapport
over: aangezien het onmogelijk was slag te leveren onder
de muren der hoofdstad, bleef er geen andere keus over,
dan Moskou en het leger beide te verliezen, of Moskou
prijs te geven; de maarsehalk had zich genoopt gevoeld
liever het laatste te doen. De keizer hoorde Michaud
zwijgend aan, zonder de oogen op te heffen.
,,Is de vijand de stad binnengetrokken '?" vroeg hij.
,,Ja, Sire, en Moskou zal nu wel geheel in de asch
zijn gelegd; want 1k heb het in viammen verlaten."
Michaud schrikte van den indruk, then deze woorden
op zijn toehoorder teweegbraehten. De ademhaling
werd zwaar en pijnlijk, zijn lippen trilden en zijn
schoone, blauwe oogen vuiden zich met tranen, maar
de ontroering duurde siechts kort; de keizer fronste
de wenkbrauwen en het scheen, aisof hij zich zijn zwak
held verweet.
,,Aan alles, wat ons wordt opgelegd, zie ik, dat de
Voorzienigheid nog groote offers van ons eischt. 11c
ben bereid, mij aan Zijn wil te onderwerpen. Maar
zeg mij, Michaud, in welk een toestand beyond zich het
leger, dat zonder slag of stoot mijn oude hoofdstad
aan den vijand prijsgaf ...Hebt gij geen moede1oos
held onder de troepen opgemerkt °?"
Nu zijn allergenadigste souverein zijn bedaardheid
herkregen had, werd ook Michaud kalmer; maar daar
hij er niet op voorbereid was, hem nauwkeurig over
den toestand van het leger in te lichten, antwoordde
hij, tijd te winnen: ,,Sire, mag ik als trouw soidaat
oprecht met u spreken "
..
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,,Kolonel, dat vorder ik steeds. Verberg mij niets,
ik wil alles weten."
,,Sire," zeide daarop Michaud met een onmerkbaar
glimlaehje, want hij had zjjn antwoord gereed, hij zou
het geven onder den vorin van een eerbiedige woordspeling: ,,Sire, ik heb het geheele leger, van de aanvoer
ders tot den minsten soldaat, zonder uitzondering
in een ontzettende, versehrikkelijke vrees aehtergelaten."
,,E[oezoo " vroeg de keizer streng. ,,Zouden mijn
Russen zich door het ongeluk laten terneerslaan?
IJat is onmogelijk, neen, nooit !"
Michaud waehtte sleehts op deze woorden, om met
zijn geestigheid voor den dag te komen.
,,Sire," hernam hij vol eerbied, ,,zij vreezen alleen
maar, dat Uwe Majesteit zich door zijn goed hart tot
het sluiten van vrede laat bewegen. Zij blaken van
ijver om te strijden en aan Uwe Majesteit door de
opoffering van hun leven te toonen, hoezeer zij hun
keizer genegen zijn."
,,Aeh," sprak de keizer met een dankbaren bilk,
,,gij stelt mij geheel gerust, kolonel !" Daarop boog hij
het hoofd en bewaarde eenige oogenblikken het stilzwijgen.
Weinu, keer tot het leger terug," zeide hij, zich vol
majesteit in zijn voile lengte oprichtend. ,,Zeg aan mijn
dapperen, zeg aan al mijn trouwe onderdanen, overal
waar gij komen zult, dat ik, wanneer 1k geen enkelen
soldaat meer heb, mij zelven aan het hoofd van mijn
trouwen adel en mijn brave boeren zal stellen, en dat
ik niets zai sparen. Mijn land biedt mij nog Hiker huipbronnen aan dan de vij and denkt," vervolgde de keizer,
zich hoe langer hoe meer opwindende, ,,maar wanneer
het in de raadsbesiuiten van de goddelijke Voorzienigheld geschreven stond," voegde hij er bij met zijn
zachte oogen ten hemel geslagen, ,,dat mijn dynastic
moest ophouden den troon mijner vaderen te bezetten,
dan zou 1k, na aile middeien, die mij ten dienste staan,
te hebben aangewend, mijn Ward laten groeien en
-
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liever aardappelen eten met den minste mijner boeren,
dan den srnaad van mijn vaderland en mijn dierbaar
yolk te teekenen, wiens offers ik zal weten te waar
deeren !"
Toen hij deze woorden met ontroerde stem had
uitgesproken, wendde hij zich af, om zijn tranen
te verbergen en deed eenige sehreden tot het einde
der kamer. Een oogenblik daarna kwam hlj met leven
dige gebaren terug, drukte Michaud kraehtig de hand
en zeide op vastberaden toon en met van toorn sehitterende oogen: ,,Kolonel Michaud, vergeet niet, wat
ik u hier zeg; missehien zullen wij het ons eens met
genoegen herinneren. Napoleon en ik kunnen niet
langer samen regeeren! 1k ken hem nu, hij zal mij niet
weer bedriegen !"
B 1 het hooren van die woorden en bij het zien van
de vastheradenheid, die in 's keizers trekken te lezen
stond, voelde Michaud, ,,wel is waar een vreemdeling, maar toeh Bus met hart en ziel," zijn hart van
geestdrift zwellen, zooals hij later verhaalde.
Sire," riep hij nit, ,,TJwe ]Vlajesteit teekent in dit
oogenblik den roem der natie en het welzijn van Europa!
En het waren niet alleen zijn persoonlijke gevoelens,
waaraan hi* in deze woorden lucht gaf, maar die van
het gansehe Russisehe yolk, dat hij in dat uur aehtte
te vertegenwoordigen.
De keizer boog nu het hoofd en Michaud verliet het
vertrek.
"

Iv.
Terwiji Rusland, half overwonnen, de bewoners
van de oude hoofdstad naar de afgelegen provinciën
zag vluehten en liehting op lieliting werd aangeworyen, moeten de Russen van den geringsten tot den
hoogstgeplaatste sleehts een en dezelfde gedaehte
hebben gehad, zij moeten bereid zijn geweest alles op
te offeren, om het vaderland te redden of te sterven.
Dien indruk krijgen wij althans, die niet in then tijd
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geleefd hebben. De verhalen uit die dagen vloeien
over van toewijding, lielde, wanhoop en smart, maar
de werkelijkheid was geheel anders dan wij ons die
voorstellen. Het algemeene historisehe belang van die
vreeselijke jaren boeit zoozeer onzen blik, dat wij
de kleine, persoonlijke belangen over het hoofd zien,
en juist deze waren het, die bij de tijdgenooten zwaarder
wogen dan het algemeene welzijn en hun het gewieht
van de in hun onmiddellijke omgeving voorvallende
groote gebeurtenissen deden miskennen. De groote
meerderheid liet zich door overwegingen van louter
persoonlijk belang leiden en juist daardoor werden die
menschen de nuttigste factoren van hun tijd, terwiji
de enkelen, die zich rekensehap poogden te geven van
den algemeenen gang der zaken en tot daden van zeifverloochening en heldenmoed bereid waren, de onnutste leden der maatsehappij waren. Zij zagen alles
verkeerd in en wat zij met een goed oogmerk deden,
bleek niets dan dwaasheid te zijn; ten bewijze hiervan
strekken de door Peter en Mamonow opgerichte regimenten, die hun tijd doorbrachten met de dorpsbewoners uit te plunderen en het pluksel, dat de dames
maakten, maar dat nooit de gekwetsten bereikte.
En de oneindige redevoeringen over den toestand
van het land droegen onwillekeurig den stempel van
valsehheid en bedrog of van een nuttelooze verdaehtmaking of veroordeeling van mannen, die zij van fouten
en tekortkomingen beschuldigden, terwiji toch werkelijk niemand verantwoordelijk kon gesteld worden.
Bij het beschrijven van geschiedkundige gebeurtenissen ziet men eerst recht in, hoe wijs het verbod is,
om den boom der kennis aan te raken; want alleen de
onbewuste werkzaamheid draagt vrucht. Hij, die een
rol speelt in de gebeurtenissen, begrijpt er nooit de
waarde van, en wamieer hij tracht het gewicht er van
te beseffen en er een werkzaam aandeel in te nemen,
worden al zijn handelingen met onvruchtbaarheid
geslagen. In Petersburg en dc gouvernementen. van
Midden-Rusland weenden alien,. vrouwen en militairen,
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over het lot van Rusland en de hoofdstad en zij hadden
den mond vol van zelfopoffering en toewijding; het
leger, dat achter Moskou terugtrok, dacht zoo min
aan hetgeen het prijs gaf als aan den brand, die Moskou
verteerde en nog veel mindel" was het plan zich op de
Franschen te wreken; de soldaten dachten slechts aan
de driemaandelijksche soldij, aan het eerstvolgende
naehtkwartier, aan Matretschka, de marketentster,
en zoo lneer . . .
Zoo nam ook Nieolaas Rostow, die bij het uitbreken
van den oorlog den dienst nog niet verlaten had, een
werkzaam en ernstig aandeel aan de verdediging van
het vaderland, zonder zich echter het hoofd te breken
met ideeen van zelfopoffering en zonder er zijn vroolijkheid bti te verliezen. Wanneer men hem gevraagd
had, wat hij dacht over den toestand van het land,
dan zOU. hij stellig hebben geantwoord, dat dat iets
was, wat hem niet aanging, dat Koetoezowen zooveel
anderen er immers waren, om zich daarmee te bemoeien;
hij begreep alleen maar, dat de kaders del" regimenten
voltallig "verden gemaakt, dat er nog lang gevochten
en dat hi] in de gegeven omstandigheden wel spoedig
tot regiments-kommandant benoemd zou worden.
Dank zij deze zienswijze, viel het hem niet moeilijk
zich in alles te schikken; hij had er zelfs geen spijt van,
dat hij den laatsten veldslag niet had bijgewoond en
hij ontving met blijdschap de opdracht om naar "T 0ronesch te gaan voor den aankoop van remontepaarden.
Een paar dagen voor den slag bij Borodino ontving
Nicolaas .de noodige inlichtingen en geld; hij zond een
huzaar vooruit en ging toen met postpaarden op reis.
AIleen hij, die maanden achtereen in een atmosfeer
van oorlog en slagvelden heeft geleefd, kan zich voorstellen, welk een genot het voor Nicolaas was, eenigen
tijd den rug toe te keeren aan debagagetreinen, ambulances, proviand, kolonnes en fourageurs. Toen hij
buiten het kamp was en de ruwe eigenaardigheden
van het bivouakleven ver achter zich had, toen hij
dorpen, boeren, heerenhuizen, akkers, grazend vee en
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de posthuizen met de ingedommelde wachters zag,
voelde hij zulk een innige blijdsehap, alsof dat afles
nieuw voor hem was S,Tooraj deed het hem goed, jonge,
frissehe vrouwen te zien zonder het gewone geleide van
een dozijn officieren, die haar het hof maakten; zij
beantwoordden met een vriendelijken glimlach den
groet van den reizenden offieier. Zich zelven en zijn
lot gelukkig prijzende, kwam hij des naehts in Woroneseh aan; hij nam zijn intrek in de herberg en bestelde
alles, wat hij in het leger zoo lang ontheerd had. Nadat
hij zich den volgenden morgen zorgvuldig gesehoren
had, kleedde hij zich in groot tenue, wat in lang niet
gebeurd was en ging zoo bij de stedelijke overheidspersonen zijn opwachting maken.
Dc kommandant van de landweer, wien Nicolaas
het eerst een bezoek braeht, was een civiel ambtenaar
van middelbare jaren met den graad van generaal,
die verrukt scheen over zijn uniform en zijn nieuwe
waardigheid. Hij ontving den jongen officier met een
heel gewiehtig gezicht en een streng voorkomen, dat
leek hem de passendste houding voor een echt miiitair; hij ondervroeg hem over allerlei zaken en prees
of laakte ze, alsof hij er het recht toe had. IDaar Ni
colaas in een opgewekte stemming verkeerde, maakte
hij zich er niet boos over, integendeel, hij vermaakte
zich met den strengen generaal. Van daar ging Rostow
naar den gouverneur, een vlug, bewegelijk mannetje,
rond als een ton, die hem voorkomend ontving en hem
zijn huip toezegde. Hij noemde hem de beste stoeterijen en gaf hem de namen op van een paardenkooper
en een grondeigenaar, die uitmuntende paarden hadden
en ongeveer twintig wersten van Woronesch woonden
,,Zijt gij een zoon van lija Andrejewitsch vroeg
de gouverneur ten siotte. ,,Min vrouw was een vriendin van uw moeder. Donderdags ontvang ik gasten;
dat is vandaag; doe mij het genoegen en kom zonder
plichtplegingen van avond bij mij."
Nieolaas reed met zijn kwartiermaker terstond in
een postwagen naar de stoeterij, die de gouverneur
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hem had aanbevolen. De eigenaar, een vrijgezel, was
vroeger officier der eavalerie geweest; het was een beproefd kenner van paarden, een hartstochtelijk jager
en bezitter van honderdjarigen brandewijn en ouden
Ilongaarschen wijn. Nicolaas had zonder veel loven
en bieden spoedig den koop gesloten; hij had zeventien
uitmuntende hengsten voor de rernonte gekoeht voor
6000 roebels, en na een goed diner, waarbij hij alle eer
bewees aan den Hongaarsehen wijn, omhelsde hij zijn
milden gastheer, met wien hij aanstonds op een gemeenzamen voet was geraakt en reed even opgewekt terug
als hij gekomen was. De koetsier kreeg menige aansporing om toch hard te rijden, daar hij niet gaarne de
partij bij den gouverneur wilde verzuimen.
Nadat hij zich van het hoofd tot de voeten met koud
water had begoten, ging hij geheel opgefriseht in een
nieuwe uniform en goed geparfumeerd naar den gouverneur, ofsehoon het wel een weinig laat was geworden.
Het was geen bal, maar daar iedereen vooruit wist,
dat Katharina Petrowna walsen en ecossaises op het
kiavier zou spelen en het dus wel tot een dansje zou
komen, hadden de dames zich ook maar liever dienovereenkomstig gekleed. Het leven ging inWoronesch dat jaar
zijn gewonen gang, alleen met dat onderseheid, dat er een
ongewone opgewektheid heersehte; verseheiden rijke
Moskousehe familiën hadden er ten gevolge van de
ernstige tijdsomstandigheden een toevlueht gezoeht, en
de gewone gesprekken over het weer en de lasterpraatjes
over lieve vrienden waren vervangen door besehouwingen
over den oorlog en Napoleon en over hetgeen er te
Moskou voorviel. Nieolaas trof bij den gouverneur
de eersten van de stad aan en ook verseheiden dames,
die hij in Moskou meermalen had ontmoet. Geen van
de aanwezige heeren kon eehter wedijveren met den
Sint-Georgeridder, den schitterenden officier der
huzaren, den innemenden en beminnelijken graaf Rostow. Onder de genoodigden beyond zich ook een
Italiaan, die als Franseh officier gevangen was genomen
en Nieolaas gevoelde, dat diens tegenwoordigheid als
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een levende tropee hem flog grooter luister bijzette.
Overtuigd, dat ieder er evenzoo over daeht, bejegende
hij den Italiaan met een vriendelijke beleefdheid,
waardig, maar toch op een afstand. Zoodra hij in
zijn keurige huzarenuniform het salon binnenkwam,
waarbij hem een doordringende geur van reukwerk
en wijn omgaf, werd hij van alle kanten ornringd en
had herhaaldelijk alle reden om te denken: ,,Beter
laat dan nooit." Aller blikken werden op hem gevestigd
en hij voelde zich wonder wel te moede in een omgeving,
die hem onmiddellijk als haar gunsteling besehouwde,
een voorreeht, dat hij zoo lang had moeten missen
en zich zoo gaarne liet aanleunen. Getrouwde en ongetrouwde dames sehonken hem haar liefste laehjes en
traehtten hem op alle mogelijke wijze te behagen, en
de oudere.n smeedden reeds huwelijksplannen om,
zooals zij zeiden, een einde te maken aan de huitensporigheden van then knappen officier. De vrouw van den
gouverneur, die hem als bloedverwant had ontvangen
en hem reeds bij den naam noemde, behoorde tot de
laatste rubriek.
Toen nu Katharina Petrowna werkelijk begon te
spelen, had Rostow alle gelegenheid te toonen, welk
een vaardig danser hij was; zijn sierlijke houding en
fraaie wendingen braehten dan ook alle dames in verrukking en hij vond zeif, dat hij then avond al bijzonder
goed danste; nooit zou hij zich in Moskou zooveel vrijheden hebben veroorloofd as hier, waar hij die goede
provincialen de oogen uitstak met allerlei buitensporigs
en ongewoons, wat hij voor de laatste mode uit de
hoofdstad wilde doen doorgaan, maar wat inderdaad
den toets van den goeden toon niet kon lijden. Hij bewees allerlei oplettendlieden aan de vrouw van een
der ambtenaren van het gouvernement, een jonge,
mooie blondine met blauwe oogen. In het naIef geloof,
hetwelk alle jonge lieden deelen, wier eenig doel hun
vermaak is, dat yreemde vrouwen sleehts voor hun
genoegen zijn gesehapen, week Rostow geen oogenblik
van haar zijde; zelfs dreef hij de diplomatie zoo ver,
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dat hij op een goeden voet trachtte te komen met haar
man, alsof zij evenals Rostow zelf, nog eer zij een woord
met elkander gewisseld hadden, reeds had gevoeld, dat
zij het weldra eens zouden zlin. De man scheen zich
echter niet met die handelwijze te kunnen vereenigen
en beantwoordde de toenadering van den huzaar
uiterst koel, .maar de ronde goedhartigheid en de aanstekelijke vroolijkheid van den laatste bedwongen meer
dan eens zijn wrevel ! Maar tegen het einde der soiree
werd het anders; naarmate de vrouw . zich opwond en
haar gelaat van blij dschap straalde, werd de man
somberder; zij schenen samen slechts een zekere hoeveelheid opgewektheid te bezitten, zoodat, wanneer zij
bij de vrouw toenam, zij bij den man verminderde.
V.
Met een bestendigen glimlach om de lippen zat
Nicolaas in een grooten fauteuil naast de blondine,
die hid ijverig het hof maakte. Hid nam allerlei houdingen
aan, om den fraaien vorm zijner voeten, die. in een paar
onberispelijke laarzen staken, op het voordeeligst
te doers uitkomen, maakte daarbij .de jonge vrouw allerlei overdreven complimentjes en deelde Naar fluisterend
mede, dat hij van plan was een dame uit de stad te
schaken.
„Zoo, en wie zal dat zijn ?" vroeg de blondine.
,Een allerbekoorlijkste, een goddelijke vrouw! Haar
oogen," voegde Nicolaas er bij, terwijlj hij zijn
buurvrouw aankeek, „haar oogen zijn blauw, zij heeft
lippen als koraal, marmerblanke schouders en een
gestalte ... wel, zij is een ware Diana !"
Op dat oogenblik kwam de echtgenoot der dame bij
hen; hij vroeg met een knorrig gezicht aan zijn vrouw,
waarover zij het zoo druk hadden.
,,Ach, Nikita Iwanitsch !" zeide Nicolaas, terwijl
hij beleefd opstond. En als om hem aan te sporen,
zich ook in het gesprek te mengen, vertelde . Rostow,
dat hij plan had een blondine te schaken.
17
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De man ontving die vertrouwelijke mededeeling met
de grootst mogelijke koelheid, terwiji de vrouw verrukt was. Iaar kwam de gouverneursvrouw aan;
zij zeide glimlachend, maar toch met een zweèm
van afkeuring in haar toon tot IRostow: ,,Anna Ignatiewna wenselit u te zien, Nicolaas;" en zij sprak den
naam der dame met bijzonderen nadruk uit, als om hem
te kennen te geven, dat het een zeer aanzienlijke dame
was. ,,Kom, ga mee !"
,,Aanstonds, tante. Maar zeg mij toch eerst, wie
zij is !"
,,Mevrouw Malwintzew. Zij heeft door haar nicht,
die gij gered hebt, over u hooren spreken... Kunt
ge nu nagaan, wie zij is V'
,,O, ik heb zooveel dames gered," hervatte Nieolaas.
,,Haar nicht, die haar over u gesproken heeft, is
prinses Bolkonsky. Zij is hier met haar tante. Wel,
wat krijgt ge een kleur. Wat seheelt u ?
,,Volstrekt niet, tante, waarlijk niet."
,,Nu, goed, mijnheer de geheimzinnige !"
En de gouverneursvrouw bracht hem naar een oude,
zeer groote en forsehe dame met een blauw mutsje op,
die juist haar partijtje kaart geeindigd had. Dat was
mevrouw Malwintzew, de tante van moeders zijde van
prinses Maria, een rijke, kinderlooze weduwe, die zich
voorgoed in Woronesch had gevestigd. Zij stond
voor de speeltafel en betaalde haar verlies, toen Rostow
haar groette. Zij keek nit de hoogte op hem neer en
trok de wenkbrauwen op, terwiji zij den generaal, die
veel van haar gewonnen had, traclitte te beknibbelen.
,,Het verheugt me u te zien, mijn waarde," zeide zij
eindelijk en stak hem haar hand toe. ,,Kom me eens
opzoeken, wilt ge ?"
Nadat zij eenige woorden met hem had gesproken
over prinses Maria en haar overleden vader, then zij
nooit had mogen lijden, vroeg zij Nicolaas naar prins
Andreas, voor wien zij evenmin ooit veel sympathie
had gekoesterd; bij het afscheidnemen herhaalde zij
haar mtnoodiging Nieolaas beloofde haar op te zoeken
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en bloosde opnieuw, toen hij de oude dame verliet;
de naam van prinses Maria wekte een hem tot flu toe
onbekend gevoel van schuchterheid en zelfs van vrees
bij hem op.
iij was op het punt zich weer onder de dansende
paren te mengen, toen de gouverneursvrouw haar
klein, poezelig handje op zijn seliouder legde; zij had
hem een enkel woordje te zeggen en hraeht hem daarom
naar een salon, waaruit de gasten zich bescheiden terugtrokken.
,,lloor eens, mijn waarde," zeide zij met een ernstige
uiIdrukking op haar vriendelijk gezieht; ,,ik weet een
goede partij voor u. Zal 1k u een vrouw aan de hand
doen ?"
,,Wie zoudt ge mij willen geven, tante ?"
,,Prinses Maria! Katharina Petrowna stelt Liii
voor, maar ik hel meer over tot de prinses... Nu,
wat dunkt u er van? 1k ben zeker, dat uw mama er
zeer mee in haar sehik zou zijn; 't is een allerliefst
meisje en volstrekt niet zoo leelijk als men wel zegt."
,,Leeiijk? Maar dat is zij in 't geheel niet," riep
Nicolaas gekrenkt ult. ,,Weet ge, tante, ais soidaat
dring 1k mij bij nieinand in, en 1k weiger niets," vervolgde hij, zonder zich tijd te gunnen over zijn antwoord
na te denken.
,,Dan moogt ge wel bedenken, dat 1k niet scherts,
en iaat ik u ook nog onder 't oog brengen, mijn waarde,
dat gij die andere, die biondine bedoel 1k, veel te erg
het hof maakt. Dc man ziet er uit, om medelijden
mee te krijgen."
,,Wat een idee! WA) zijn immers vrienden," hernam
Nicolaas, die in de verste verte niet aan de mogeiijkheid
dacht, dat zulk een aangenaam tijdverdrijl een ander
minder welgevallig kon zijn.
Onder het souper schoot hem eensklaps te binnen,
wat hij de gouverneursvrouw had geantwoord. ,,Hoe
kon 1k zuik een dwaas antwoord geven ?" dacht hij.
zai werkelijk nog mijn Iiuweiijk hekonkelen F
79 13
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Toen hij afscheid nam en zij hem lachend herinnerde
nan hun gesprek, zeide hij: ,Laat ik u eerlijk zeggen
tante, dat ..."
,,Kom, kom her, laat ons gaan zitten, dan kunnen
we meer op ons gemak met elkander praten."
En Rostow voelde plotseling een onweerstaanbare
behoefte, om zijn hart uit te storten voor deze vrouw,
die hem bijna geheel vreemd was; hij voelde zich genoopt, haar zijn geheimste gedachten toe te vertrouwen, die hij zelfs voor zijn moeder, zijn zuster of zijn
besten vriend zou verzwegen hebben.
Toen hij later aan deze onverklaarbare, door niets
gebillijkte openhartigheid terugdacht, die zeer gewichtige gevolgen voor hem had, beschouwde hij haar als
louter toeval.
„Zie, tante, mama is er al lang op gesteld, dat ik een
rijke erfgename trouw; maar een huwelijk om geld
stuit mij vreeselijk tegen de borst."
„Ja, dat begrijp ik," zeide de vrouw, ,maar
pier zou het een ander geval zlin.
„Ik wil u wel bekennen, dat prinses Bolkonsky
mij uitstekend bevalt; het zou een goede partij zijn en
nadat ik haar in zulk een benarden toestand heb aangetroffen, heb ik al dikwijls gedacht, dat het lot .. .
En daarbij komt, dat mama, zooals gij ongetwijfeld
weet, altlid dat huwelijk gewenscht heeft; ik weet
niet hoe het kwam, maar we hadden elkander nooit
eerder ontmoet. Toen echter mijn zuster de verloofde
werd van haar broeder, was er toch ook geen denken
aan, aanzoek om haar te doen; maar kijk, daar ontmoet
ik haar onverwachts, terwijl Natascha's huwelijk met
prins Andreas is afgesprongen en zooveel andere omstandigheden ... Maar weet ge, wat eigenlijk het geval is?
Ik heb er nooit met iemand over gesproken, ik zeg het
alleen aan u."
De gouverneursvrouw spitste de ooren.
,,Gij kent mijn niche Sonia? Haar heb ik lief! Ik
heb Naar trouw beloofd en ik zal mijn woord houden,
zij wordt mijn vrouw... Ge begrijpt dus, dat er geen
-
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sprake meer kan zijn van een ander...." voegde hij
er aarzelend on blozend bij .
„Mawr. Nicolaas, mijn waarde, hoe kunt ge zoo
spreken f Sonia heeft geen fortuin, en ge hebt mij zelf
gezegd, dat uw financien in de war zijn. Het zal uw
mama den dood aandoen, en Sonia zelve zal, als zij
het hart op de rechte plaats heeft, zulk een leven niet
begeeren: uw moeder wanhopig on uw zaken in de
war... Neen, neen, dat mag niet, dat moet Sonia
en gij toch begrijpen."
,,En toch, tante, het gaat niet," antwoordde Rostow
zuchtend. „'t Is ook nog de vraag, of prinses Maria
mij zou willen hebben, en dan, zij is in den roues,
zoodat ik er niet aan denken mag, haar met zulk een
voorstel to naderen."
,,Meent ge dan, dat ik onmiddellijk vasthoud en
u op staanden voet wil laten trouwen 2 "
tante, wat zijt ge toch een koppelaarster," zeide
Nicolaas, terwijl hij haar kleine, zachte hand aan zijn
lippen bracht en afscheid nam.
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VI.
Toen prinses Maria in Moskou aankwam, vond zij
daar haar neef met zijn gouverneur, benevens even,
brief van prins Andreas, die haar ried haar reis tot
Woronesch voort to zetten en daar vooreerst bij haar
tante, mevrouw Malwintzew, to blijven. De drukten
van het verhuizen, de zorg over haar broeder, allerlei
beredderingen, die zij moest taken, de nieuwe omgeving
met haar vreemde gezichten, de opvoeding van haar
neefje, dat alley to zamen bracht een tijd lang de verzoekingen tot zwijgen, die haar tlj dens de ziekte en na
den dood van haar vader en vooral na haar ontmoeting
met Rostow zoo* gekweld hadden. Bij de droefheid
over het verlies - van haar vader kwam nog haar onrust
over het lot van Rusland, weiks rampen haar diep
troffen, en ondanks het kalme, geregelde leven, dat zij
nu reeds een maand had geleid, nam haar bezorgdheid
,
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steeds toe. Zij daeht voortdurend aan het gevaar,
waarin haar broeder, haar eenige naaste bloedverwant,
verkeerde; daarbij drukte haar de zorg voor de opvoeding van haar neefje, waartoe zij zich niet bekwaam
achtte. En heerschte er in het diepst harer ziel kalmte,
het bewu.stzijn, dat zij haar droomen en verwachtingen,
die Rostows versehijning in haar hadden opgewekt,
onderdrukt had, gaf haar vrede en rust.
Den dag na haar soiree ging de gouverneursvrouw
naar mevrouw Malwintzew, om haar in kennis te stellen met haar plan. Toegevende, dat er van een formeel
aanzoek in de gegeven omstandigheden geen sprake
kon zijn, meende zij Loch, dat niets een nadere kennismaking in den weg stond, en daartoe gaf mevrouw
Malwintzew van ganseher harte de gevraagde toestemming. Nu men het eens was geworden over dit eerste
punt, vertelde de gouverneursvrouw in tegenwoordigheid van prinses Maria allerlei prijzenswaardigs van
Rostow en ook verzweeg zij niet, dat hij een kleur had
gekregen alleen bij het hooren van haar naam. In plaats
van blijdschap te gevoelen bij die woorden, had zij
een onaangename gewaarwording, doordat haar kalme
gemoedsstemming haar begaf en weer alle verwachtingen, twijfel en wroeging met nieuwe kracht in haar
ontwaakten.
De beide dagen, die tusschen dit bezoek en het bezoek
van Rostow verliepen, dacht zij onophoudelijk aan de
gedragdlijn, die zij jegens hem moest volgen. Nu eens
nam zij zich voor niet in het salon te komen, wanneer
hij haar tante een bezoek bracht, omdat zij in den
rouw was, maar in hetzelfde oogenblik zeide zij bij
zich zelven, dat het onbeleefd was tegenover iemand,
die haar zulk een grooten dienst had bewezen. Dan
weer scheen het haar toe, dat haar tante en de gouverneursvrouw plannen smeedden, waarin zij en Rostow
betrokken waren; en dan was zij boos, dat die gedachte
bij haar kon opkomen. Zij vond zich zelve dan onreehtvaardig, want hoe kon zij die beide vrouwen tot zoo
iets in staat achten, terwijl zij nog in diepen rouw
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was ! En onderwiji bedacht zij allerlei zinnen, waarmee
zij hem moest begroeten, maar uit vrees of te veel of
te weinig te zeggen, voldeed geen enkele haar; ook
was zij bang, dat haar verwarring de ontroering zou
verraden, die zij in zijn tegenwoordigheid gevoelde.
Toen evenwel haar kamerdienaar Zondags na de mis
graaf B ostow aandiende, overtoog een licht rood
haar wangen en haar oogen straalden van blijde , verrukking, dat waren de eenige teekenen van haar
ontroering.
„Hebt gij hem reeds gezien, tante ?" vroeg zij geheel
kalm, zelve verwonderd, dat zij zoo kalm kon zijn.
Rostow trad binnen; de prinses sloeg slechts even
de oogen neer, als om hem tij d te geven, haar tante te
begroeten en toen zij het hoofd weer ophief, ontmoette
zij zijn blik. Met een bevallige beweging vol waardigheid reikte zij hem haar zachte, tengere hand en sprak
eenige woorden met een stem, waarin een echt vrouwelijke zachtheid trilde. Juffrouw Bourrienne, die toevallig ook aanwezig was, keek. haar verbaasd aan.
,,De listigste coquette had het niet beter kunnen aanleggen, om een man voor zich in te nemen. Komt
het doordat de rouw haar zoo goed staat, of is zij
werkelijk mooier geworden. En welk een takt, welk
een bevalligheid, dat had ik nooit in haar opgemerkt,"
zeide de Erancaise bij zich zelve. Indien prinses Maria
in staat ware geweest in dat oogenblik na te denken,
zou zij zich nog meer dan haar gezelschapsdanne hebben
verwonderd over de vegan Bering, die in haar tot stand
was gekomen. Nauwelijks had zij het gezicht gezien
van hem, die haar zoo dierbaar was geworden, of een
stroom van nieuw leven, dat haar tegen haar wil tot
spreken en handelen dwong, doortintelde haar geheele
wezen. Zij had een geheel ander gezicht gekregen, er
openbaarde zich in haar trekken een schoonheid,
die nog nooit door iemand was opgemerkt; het was als
een vacs, welker fijn ciseleerwerk een verward netwerk gelijkt van donkere, onre'gelmatige lijnen, totdat
een fielder licht, binnen de doorschijnende wanden
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geplaatst, al haar schoonheid doet uitkomen. Haar
zielestrijd, haar smart, haar streven naar volmaking,
haar berusting, haar liefde en haar zelfverloochening
straalden thans voor het eerstdoor in den glans van
Naar blik, in haar liefelijken glimlach en in elken trek
van haar teer gelaat. Rostow zag dit zoo duidelijk, alsof
hij haar zijn gansche leven gekend had; hij besefte,
dat hij een geheel ander en veel beter wezen voor zich
had dan hij tot dusverre had ontmoet, een wezen, dat
ver boven hem verheven was.
Het gesprek liep over allerlei zaken; er werd over
den oorlog gepraat, over hun laatste ontmoeting,
waarvan Rostow spoedig afstapte, over de vrouw van
den gouverneur en hun bloedverwanten. Prinses Maria
sprak echter met geen enkel woord over haar broeder
en bracht zelfs een ander onderwerp te berde, toen haar
tante er over begon. Het deed haar te zeer aan, om
een alledaagsch gesprek over hem te voeren.
In een oogenblik van stilte trok Nicolaas den kleinen
jongen van prins Andreas naar zich toe, zooals men
dikwijls doet, wanneer het gesprek niet wil vlotten;
hij vroeg het kind, of hij wel lust had huzaar te worden,
nam het in zijn armen en speelde met hem, waarbij
hij onwillekeurig prinses Maria aankeek, die met
stralenden, doch schroomvalligen blik de bewegingen
van haar neefje in de armen van den haar zoo dierbaren man volgde. Nicolaas besefte de beteekenis
van Bien blik; hij bloosde van blijdschap en kuste
het kind hartelijk. Hij durfde, met het oog op haar
zwaren roues, evenwel niet dikwijls terugkomen, doch
de vrouw van den gouverneur gang voort met hem over
te vertellen, wat de prinses over hem gezegd had en
ook andersom. Zij drong er op aan, dat hij zich zou
verklaren, en zij wilt het zoo te schikken, dat de jongelieden elkander na afloop van de mis zouden ontmoeten.
Rostow zeide nog eens, dat hij er niet aan dacht zich
te verklaren, maar hij kon moeilijk weigeren naar de
kerk te gaan.
Evenals hij eens in Tilsit geen oogenblik geaarzeld
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had, voor goed te erkennen, wat anderen als zoodanig
beschouwden, koos hij ook thans, na een korten, doch
eerlijken strijd tusschen de begeerte om eigen voorkeur
te volgen en een nederige onderwerping aan het lot, het
laatste, waartoe hij ondanks zich zelven werd heengedreven. Hij moist, dat het een laagheid was, om, nu hij nog
door zijn belofte aan Sonia was gebonden, prinses Maria
zijn gevoelens kenbaar te maken, en tot zoo jets was hij
niet in staat. Maar hij gevoelde ook in het diepst van
zijn hart, dat het niet alleen geen laakbare daad was,
maar integendeel een zaak van het boogste gewicht
voor geheel zijn verder leven, wanneer hij zich onderwierp aan den invloed der omstandigheden en der hem
thans omringende menschen. Na zijn ontmoeting met
prinses Maria hadden alle vroegere vermaken voor hem
hun aantrekkelijkheid verloren, hoewel zijn levenswijze
uite,rlijk dezelfde bleef. Hij dacht veel aan prinses Maria,
maar de gedachten, die hij aan haar wijdde, hadden
niets gemeen met die, welke andere meisjes ooit bij
hem hadden opgewekt, noch ook met de opgewonden
vereering, waarmee hij Sonia's beeld had omgeven.
Als rechtschapen man had hij, wanneer hij over een
jong meisje droomde, zich haar altijd voorgesteld
in een Witte morgenjapon achter den samowar en door
tal van kinderen omringd, die hen papa en mama
noemden, en hij had er altij d een bij zonder behagen
in geschept, zich hun huiselijk leven in de geringste
bijzonderheden of te schilderen. Maar de gedachte
aan prinses Maria tooverde hem zulke beelden niet
voor den geest; hoe hij ook trachtte zich de toekoinst
voor te stellen, zooals die voor hem aan haar zijde zou
zijn, alles leek hem onbestemd en verward, zoodat het
hem bang te moede werd.
VII.
De verschrikkelijke tijding van den slag bij Borodino
en van de onberekenbare verliezen der Russen aan
dooden en gewonden bereikte eerst tegen half Septem-
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ber Woronesch. Prinses Maria, die alleen uit de couranten wist, dat haar broeder gewond was, besloot, hem
zelve te gaan zoeken; Nicolaas, die haar na then eersten
keer niet meer had opgezocht, vernam dit van anderen.
De droevige gebeurtenissen waren oorzaak, dat hij
bezwaar maakte, zijn verblijf te Woronesch langer te
rekken, niet uit een gevoel van wanhoop of wraak,
maar omdat hij er geen rust meer had, en alles hem
tegenstond of verveelde. Alle gesprekken, die hij aanhoorde, schenen hem onnatuurlijk toe; hij wist niet,
wat hij van het gebeurde moest denken en dacht, dat
hij zich niet eerder van alles nauwkeurig rekenschap
zou kunnen geven, dan wanneer hij weer in zijn regiment was teruggekeerd. Daarom maakte hij grooten
spoed met zijn zaken, kocht nog zooveel paarden als
hij noodig had en voer tegen zijn gewoonte dikwTs
nit tegen zijn kamerdienaar en den kwartiermaker.
Eenige dagen voor zijn vertrek zou er in de hoofdkerk na de mis een Te Deum worden gezongen, ter eere
van de door de Russische troepen behaalde overwinfling. Nicolaas ging er heen en nam plaats niet ver
van den gouverneur. I-Iij ging zoo zitten, dat hij niet
in het oog viel en op zijn gemak aan andere dingen
kon denken. Toen de plechtigheid was afgeloopen,
wenkte de gouverneursvrouw hem tot zich.
„Hebt ge de prinses gezien ?" vroeg zij hem en wees
naar een dame in het zwart, die zich een weinig achteraf held.
Nicolaas had haar reeds gezien en herkend, niet zoozeer aan haar gelaat, dat half order haar hoed verborgen was, als aan het gevoel van medelij den en vrees,
dat zich plotseling . van hem had meester gemaakt,,
toen hij haar zag. Geheel in haar gebed verdiept, maakte
de prinses het teeken des kruises en stond toen op,
om heen te gaan; de uitdrukking van haar gelaat trof
Rostow. Wel waren het dezelfde trekker, die de sporen
droegen van haar geduldigen zielestrijd, maar zij werden thans verhelderd door een innerlijken gloed; zooals
zij daar stond, was zij het treffendste beeld van smart,
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vroomheid en geloovig vertrouwen ! Zonder zich om
de gouverneursvrouw te bekommeren of zich of te
vragen, of het wel betamelijk was, haar in de kerk toe
te spreken, naderde hij haar eerbiedig en betuigde haar
zijn oprechte deelneming in het nieuwe ongeluk, dat
haar had getroffen. Op het hooren van zijn stem helderde haar gelaat plotseling op.
,,Ge kunt er verzekerd van zijn, prinses," hernam
Rostow, ,dat, als prins Andreas dood was, het in elk
geval in de couranten zou staan. Hij is immers regiments-kommandant !"
Zij keek hem aan, zonder zijn woorden te verstaan,
maar zijn deelneming deed haar goed.
„Ik ken verscheidene voorbeelden," vervolgde hij,
,,dat de wonde, door een granaatscherf veroorzaakt,
heel onbeduidend is; als er niet onmiddellijk de dood
op volgt, heeft zij in den regel weinig te beteekenen.
Wij moeten . maar het beste hopen en ik ben zeker,
dat..."
„O, maar dat zou verschrikkelijk zijn !" zeide prinses Maria, hem in de rede vallende; 'haar ontroering
belette haar den zin te voitooien; zij boog het hoofd,
even bevallig als alles, wat zij deed in Rostows bijzijn,
wierp hem een dankbaren blik toe en ging toen met
Naar tante verder.
Nicolaas bleef lien avond thuis, om zoo spoedig
mogelijk zijn rekeningen met de paardekoopers te vereffenen. Toen hij hiermee klaar was, begon hij de kamer
op en neer te loopen; hij dacht niet dikwijls na over
het verleden, maar nu wierp hij een terugblik op zijn
geheele Leven. Zijn ontmoeting met prinses Maria
had een dieperen indruk achtergelaten, dan nu juist
voor zijn gemoedsrust wenschelijk was. Haar fijne,
bleeke en droefgeestige trekken, haar stralende blik,
haar bedaarde, bevallige bewegingen en vooral die
teedere en innemende, zachtheid, die uit haar geheele,
wezen sprak, ontroerden hem en boezemden hem sympathie voor haar in. En hoewel,.Rostow in een man zulk
een zedelijke meerderheid niet kon uitstaan en hij juist
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daarom nooit van. prins Andreas had gehouden, Bien
hij gaarne eenigszins minachtendeen wij sgeer en
droomer noemde, trok de droefgeestigheid van prinses
Maria, als het eigenlijke wezen van die geestelijke wereld, waarin hij nog geheel vreemd was, hem met een
onweerstaanbare macht aan.
,,Welk een bewonderenswaardige vrouw ! Ja, zij
moet wel een engel zijn ! Waarom ben ik niet vrij ?
Waarom ben ik met Sonia zoo overijid te werk gegaan ?" Onwillekeurig maakte hij vergelij kingen tus schen Sonia en prinses Maria, en bij de eene vond hij
armoede en bij de andere overvloed van die geestes hoedanigheden, die hij miste en waaraan hij daardoor
des te meer waarde heehtte. Hij schepte er behagen in
zich voor te stellen, hoe hij gehandeld zou hebben,
wanneer hij vrij was geweest, hoe hij Naar ten huwelijk
zou gevraagd hebben en hoe zij zijn vrouw zou geworden
zijn. Maar bjj deze gedachte huiverde hij, en werden
de beelden zijner fantasie verward en vaag. Hij kon
zich prinses Maria niet voorstellen als het middelpunt,
waarom zich lachende tafereelen groepeerden. Hij had
haar lief, zonder haar te begrijpen, terwijl alles, wat
hem aan Sonia herinnerde, hem eenvoudig en duidelijk
voorkwam, omdat er niets in haar was,dat hij niet kende.
„Wat bad zij vurig !" dacht hij. ,Dat is wel het geloof, dat bergen verzet, en ik ben zeker, dat haar gebed
verhoord zal worden. Waarom kan ik ook niet zoo bidden en vragen, wat ik noodig heb f Wat heb 1k noodig 1
Ik moest vrij zijn en met Sonia breken ! De vrouw van
den gouverneur had gelijk; mijn huwelijk met haar zou
niets dan ellende ten gevolge hebben; mama zou wanhopig zijn , en de zaken ... Ach, wat een verwikkeling !
Hoe red ik mij er uit! En dan, ik heb haar niet lief,
ten minste niet zoo, als ik haar moest liefhebben!
Ach God, wie helpt mij nit dezen vreeselijken toestand
verlossen 2" riep hij uit, terwijl hij zijn pijp in een
hoek neerzette en met gevouwen handers en tranen in
de oogen voor het heiligenbeeld ging staan en met de
gedachte aan prinses Maria bad, zooals hij in langen
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tijd niet had gebeden. Daar ging plotseling de deur
open en Lawroeschka trad binnen met eenige brieven.
,,Domkop 1 Tie geeft u verlof binnen te komen,
zonder dat ik a roep ? " zeide Nicolaas, plotseling van
houding veranderend.
,,Dat is van den gouverneur !" antwoordde Lawroeschka op slaperigen Loon. ,,Er is een koerier aangekomen met brieven voor u."
,,Goed, dank u, ga nu maar heen !"
Er waren twee brieven, de een was van zijn moeder,
de ander van Sonia. Dien van zijn nichtje brak hij
het eerst open. Toen hij een paar regels gelezen had,
verbleekte hij, en met wijd geopende oogen staarde
hij op de letters. ,Neen, het is onmogelijk !" zeide hij
•hardop, half verheugd en half verschrikt. Hij was
zoo ontdaan en zoo gejaagd, dat hij niet kon blijven
zitten, hij sprong op en liep met den brief in de hand
met groote stappen de kamer op en Weer. Hij las hem
eenmaal, tweemaal en bleef eindelijk schouderophalend
en met een gebaar van verrassing, met open mond
en starenden blik midden in het vertrek staan. God
had dus zijn gebed verhoord! Hij was er zoo verbaasd
over, alsof het inderdaad de vreemdste zaak ter wereld
was geweest, en hij meende in de spoedige verwezenlijking van zijn wensch het bewijs te zien, dat zij het
werk was, niet van God, maar van een eenvoudig
toeval.
De Gordiaansche knoop, waaraan zijn toekomst
was verbonden, was door Sonia's onverwachten brief
doorgehakt. Zij schreef hem, dat het verlies van het
grootste gedeelte van het vermogen der Rostows ten
gevolge van de verschrikkelijke gebeurtenissen van den
laatsten tij d en de dikwijls geuite wensch der gravin,
dat Nicolaas prinses Bolkonsky tot vrouw mocht
nemen, daarbij zijn zwijgen en toenemende koelheid
haar genoopt hadden, hem van zijn belofte te ontheffen
en hem zijn woord terug te geven.
„Het is mij een al te pijnlijke:gedachte," zoo eindigde
haar brief, ,dat ik de oorzaak zou kunnen worden van
!
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rampen en verdeeldheden in den sehoot eener famiie,
die mij met weldaden heeft overladen! Mijn liefde beoogt sleehts het geluk van hen, die ik bemin, en daarom,
Nicolaas, smeek ik u, 11W vrijheid terug te nemen en
overtuigd te zijn, dat, ondanks alles, niemand u ooit
inniger zal liefhehben dan
TJw Sonia."
De gravin beschreef hun laatste dagen in Moskou,
hun vertrek, den brand en het verlies van hun geheele
vermogen. Zij voegde er bij, dat prins Andreas met hen
was medegereisd, dat hij gevaariijk gewond was, rnaar
dat de dokter hem in leven hoopte te houden. Sonia en
Nataseha pasten hem op.
Nicolaas ging den volgenden dag met dezen brief
naar prinses Maria, die evenmin als hij uitweidde over
de zorg, waarmee Nataseha den gekwetste verpleegde.
De brief bracht beiden 'nog nader tot elkander en toeñ
de prinses naar Jaroslaw vertrok, deed hij haar uitge
leide en keerde daarna naar zijn regiment terug.
17JJj

Sonia's brief, nit TroItzky gesehreven, was het resultaat van allerlei omstandigheden, waarin de familie
Rostow verkeerde. De hoop, dat Nicolaas een rijke
erfgename tot vrouw zou nemen, beheersehte alle andere
gedaehten van de gravin, en daar zij Sonia beseliouwde
als den voornaamsten hinderpaal voor de verwezen
1 king van haar wenseh, moest het meisje dikwijls
haar wrok ondervinden, vooral na Nicolaas' Ontmoeting
met prinses Maria. De gravin liet geen gelegenheid voorbijgaan, zonder haar een hateljjkheid of een kwetsende
toespeling toe te voegen. Eenige dagen voor hun vertrek nit Moskou had zij, uitgeput en moedeloos door
de rampen, die haar oversteipten, haar nichtje bij zich
gèroepen; zij had haar geen enkel verwijt gedaan,
maar onder heete tranen gesmeekt, toch medehjden
-
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met hen te hebben, Nieolaas van zijn belofte te ontslaan en op die wijze haar dankbaarheid te toonen
aan de familie, die haar tot zich had genomen. ,,Ik
zal geen rust hebben, eer ge mij dat beloofd hebt !"
eindigde de beklagenswaardige vrouw.
Sonia gaf zuehtend ten antwoord, dat zij tot elke
opoffering bereid was, zonder eehter nog een stellige
belofte at te leggen. Zich wijden aan en zich opofferen
voor het geluk van anderen lag in haar karakter,
en haar positie in het huis harer bloedverwanten was
van then aard, dat zij haar dankbaarheid sleehts door
een onafgebroken zelfverlooehening kon bewijzen. Zij
gevoelde, dat iedere daad van zelfverlooehening haar
in de oogen der anderen moest verheffen en dat zij
juist daardoor Nieolaas, then zij aanbad, meer waardig
werd! Haar het offer, dat thans van haar geëiseht
werd, was bovenmenschelijk zwaar; bracht zij het
werkelijk, dan deed zij daarmee tevens afstand van
alles, wat zij steeds als belooning voor haar zelfverloochening had besehouwd, van het eenige, wat haar
leven waarde gaf. Voor het eerst voelde zij bitterheid
in haar hart; een gevoel van wrevel vervulde haar jegens
de mensehen, die haar voor ellende en ongeluk hadden
behoed, om haar nu de bitterste kwellingen op te leggen.
Zij werd bitter tegen Nataseha, die noolt in haar gevoelens gedwarsboomd was, die integendeel haar geheele
omgeving naar haar hand zette, en die toch allen lief hadden! Voor het eerst ook voelde zij, dat haar stille,
reine liefde een hevige hartstocht werd, die wetten,
deugd en godsdienst niet achtte, en, gewoon haar ger
voelens te verbergen, antwoordde zij de gavin
in al
gemeene termen, maar besloot in de hevigheid van den
storm, die in haar binnenste woedde, een ontmoeting
met Nicolaas af te wachten en dan hem niet van zijn
belofte te ontslaan, maar te trachten, hem voor altijd
aan zich te binden.
De zorgen en bezigheden, aan de laatste dagen van
hun verblijf in Moskou verbonden, brachten haar een
heilzame afleiding, zoodat zij in de drukte van het
I
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inpakken on het verhuizen haar eigen leed vergat.
Toen zij echter vernanl, dat Prins Andreas met de
Rostows meereisde, vervulde, ondanks haar sympathie
voor den prins en voor Nataseha, een bjgeloovige
blijdschap haar hart. Zij meende in deze omstandigheid
den wil der Voorzienigheid to bespeuren, die niet verIangde, dat zij van Nicolaas werd gescheiden. Zij moist,
dat Natascha Prins Andreas liefhad en nooit had opgehouden hem to beminnen. Zij voorzag, dat zij, nu
ze ten gevolge van zooveel rampen weer vereenigd
waren, elkander opnieuw zouden liefhebben, en als
zij trouwden, kon Nicolaas niet met prinses Marie in
het huwelijk treden, daar deze dan zijn schoonzuster
was geworden. Ondanks alle gruwelen en droevige gebeurtenissen, die zij overal waarnam, verschafte deze
zichtbare tusschenkomst der Voorzienigheid ten be
hoeve van haar persoonlijke belangen haar een zoete
voldoening.
De familie Rostow hield een dag stil in het Troitzkyklooster, waar drie groote kamers voor haar waren
opengehouden. Een daarvan was voor Prins Andreas
bestemd, die zich Bien dag veel beter gevoelde. Natascha
zat naast hem, terwijl in het aangrenzende vertrek
de graaf en de gravin zich met den prior onderhielden,
die overgelukkig was, dat hij zijn oude vrienden terugzag. Sonia zat er zwijgend bij en dacht er over na,
wat Natascha en prins Andreas wel met elkander
to bepraten zouden hebben. Eensklaps werd de deur
opengestooten, en Natascha liep, aan een hevige
gemoedsbeweging ten prooi, regelrecht op haar nicht
toe, zonder acht to slaan op den monnik, die opgerezen
was, om haar to begroeten.
• ,Natascha, wat doet ge toch 2 Kom hier !" zeide
Naar moeder.
Zij naderde den prior, om zijn zegen to ontvangen
en deze spoorde haar aan de hulp en den steun van God
en den heiligen Sergei in to roepen.
.Zoodra hij vertrokken was, trok zij Sonia mee naar
de ledige kamer.
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,,Sonia, hij zal blijven leven, niet waar Sofia,
ik ben zoo gelukkig, en toch ook ongelukkig ! Alles is
vergeten en vergeven ! Och, moeht hij maar in leven
blijven, rnaar hij kan niet. .
Zij smolt weg in tranen. Sonia, die evenzeer ontdaan
was over de droefheid harer vriendin als door haar eigen
geheime vermoedens, kuste haar en fluisterde haar
allerlei troostwoorden toe.
,,Ach ja, moeht hij inaar in leven blijven," zeide zij
bij zich zelve.
Zij gingen op de teenen naar de deur, deden die onhoorbaar open en zagen toen prins Andreas liggen.
Hij had drie kussens onder het hoofd; zijn oogen waren
gesloten en men hoorde zijn regelmatige, kalme ademhaling.
Aeh, Nataseha," riep Sonia eensklaps uit, en zij
trok haar niehtje bij den arm naar aehteren.
,,Wat is er ?• Wat is er a vroeg Nataseha.
,,Ja, zoo was het, zoo was het," hernam de eerste
bleek en bevend, terwiji zij de deur dieht deed. ,,Her
innert ge het u niet meer " vervolgde zij met een
mengeling van schrik en pleehtigheid. ,,Weet ge nog,
dat ik met kerstmis in den spiegel heb gezien. En
ge weet zeker nog wel, dat ik zag. . ."
,,Ja, ja," antwoordde Nataseha, de oogen wijd opensperrend en zich vaag en onbestemd het visioen van
Sonia herinnerend.
,,Weet ge het nog " herhaalde Sonia. ,,Ik heb
het toen aan u en Doeniascha verteld; ik heb hem met
gesloten oogen onder een rooskleurig dek zien liggen,
precies zooals hij daar nu ligt !"
En zich hoe langer hoe meer opwindend, besehreef
zij alle bijzonderheden, die zij voor zich zag en in betrekking braeht met het visioen nit de kerstdagen, aan weiks
werkelijkheid zij in 't geheel niet meer twijfelde.
,,Ja juist, een rooskleurig dek," zeide Nataseha,
die in nadenken verzonken, zich verbeeldde het ook
gezien te hebben. ,,Maar wat zou het kunnen beteekenen?"
Oorlog en Yrede. 4° druk. 111.
18
?"
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,,Ach, dat weet ik niet; het is zoo iets vreemds, zoo
iets buitengewoons !" antwoordde Sonia.
Eenige minuten daarna belde prins Andreas. Nataseha
ging naar hem toe en Sonia bleef ten prooi aan een
ontroering en een gejaagdheid, zooals zij zelden ondervond, bij het venster staan en dacht nog lang na
over then vreemden samenloop van omstandigheden.
Er was then dag gelegenheid, om brieven naar het
leger to zenden. De gravin besloot aan haar zoon to
sehrijven.
,,Sonia, zoudt ge niet aan Nieolaas sehrijven
vroeg zij met een lichte trilling in haar stem.
Het meisje ned de stomme smeekbede, die in doze
woorden lag opgesloten, en las in den verrnoeiden
blik, then de gravin over haar brilleglazen heen op
haar liet rusten, hoeveel die vraag de oude vrouw
kostte en tevens hoe een weigering zou worden opgenomen. Sonia trad op de gravin toe, wierp zich voor
haar op de knieën, kuste haar de hand en zeide: ,,Mama,
ik zal schnijven !"
Onder den invloed dier geheimzinnige voorspelling,
die, als zj bewaarheid werd, het huwelijk van Nico'laas
met pninses Maria onmogelijk maakte, besloot zij, zich
als gewoonlijk op to offeren. Zoo schreef zij dan met
tranen in de oogen en ten volle de grootheid van doze
edelmoedige daad beseffende, den treffenden brief,
die Nicolaas zoozeer ontroerde.
Ix.
Op de hoofdwacht, waarheen de officieren en de
soldaten Peter gebraeht hadden, word de gevangene,
zeker om de krachtige wijze waarop hij zich tegen hen
verzet had,vrij mw, maar toch niet onbeleefd behandeld.
Zij vroegen zich nieuwsgierig af, of zij niet een belang
rijke vangst gedaan hadden; maar toen den volgenden
dag de wacht werd afgelost, merkte Peter al spoedig,
-
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dat de nieuw aangekomenen niet dezelMe onderseheiding jegens hem aan den dag legden. En werkelijk
zagen de soldaten in then dikken, als een boer gekleeden
man niet langer den persoon, die den plunderaar en
de soldaten van de patrouille had afgerost, maar eenvoudig no. 17 van de door hooger maclit aan hun zorgen toevertrouwde gevangenen. Allen, die met Peter
waren opgesloten, waren lieden van minder allooi, die,
toen ze in Peter een ,,mijnheer" hadden herkend, hem
hun ruwe scherts en plagerijen niet spaarden. Hij zou,
evenals de rest, als brandstichter terechtstaan; den
derden dag werd hij naar een huis gebracht, waar hij
voor een generaal met een witten knevel, twee kolonels
en eenige andere Fransche heeren moest verschijnen.
Er werden den gevangenen allerlei vragen gedaan op
die beleefde en nauwgezette manier, die een boven
de menschelijke zwakheden verheven wezen eigen
schijnt te zijn.
Hij moest zeggen, wie hij was waar hij geweest was
waarom hij zich daar beyond, enz.
Die vragen, die met de eigenlijke zaak niets te maken
hadden en juist daardoor wienig kans tot ontdekking
aanboden, beoogden slechts het doel, dat alle gerechtelijk onderzoek schijnt te hebben: den aangeklaagde
duidelijk te maken, hoe hij het had moeten aanleggen,
om tot de gewenschte uitkomst te geraken, en daardoor
zijn schuld te bewijzen. Evenals allen, die zich in een
dergeiijk geval bevinden, vroeg Peter zich verwonderd
af, waarom men hem die vragen deed; het had er alien
schijn van, alsof zij slechts beleefdheidshalve werden
gedaan. Hij wist,
in hun maclit
datwas,
hij
in m
de aclit
van dat ruwe geweld, dat hem voor die heeren had gebracht en hun het recht gaf, .onteerende antwoorden
van hem te eischen. Zoo werd hem gevraagd, wat hij
deed, toen hij gearresteerd werd; hij antwoordde met
een droevig gezicht, dat hij de ouders zocht van een
door hem nit de vlammen gered kind.
Daarop moest hij zeggen, waarom hij met een plunderaar geworsteld had.
1
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Omdat, zoo luidde het antwoord, hij een vrouw verdedigde, die door den soldaat was aangevallen en het
de plicht van elk rechtschapen man was .. .
Hij werd in de rede gevallen; die uitweiding diende
nergens toe.
„waarom," werd hem vender gevraagd, ,waart gij
op de binnenplaats van het brandende huis ?"
„Omdat ik uitgegaan was, om eens te zien, wat er
in de stad gebeurde."
Hij werd opnieuw in de rede gevallen; men vroeg hem
niet, waar hij was heen gegaan, maar waarom hij bij
den brand was. Toen hem zijn naam werd gevraagd,
weigerde hij Bien op te geven.
,,Schrijf dat op," zeide de generaal, ,dat is niet goed;
dat is zelfs heel sleeht ..."
Hierop werden de aangeklaagden weer weggelei.d.
Den vierden dag na zijn gevangenneming had de
brand zich uitgebreid tot de hoofdwacht. Peter en zijn
dertien medegevangenen werden naar een koetshuis
gebracht en daarin opgesloten. Onderweg stikte hij
bijna van den rook ... De vlammen breidden zich
hoe langer hoe meer uit. Zonder nog de gevolgen
van den brand van Moskou te begrijpen, sloeg hij met
ontzetting het vreeselijk schouwspel gade. Hij bleef
slechts vier dagen in zijn nieuwe gevangenis en vernam
van de Fransche soldaten, dat elk oogenblik hun lot
door den maarschalk beslist kon worden. Door welken
maarschalk 2 Dat moisten zij niet. De dagen, die tusschen
het eerste en het tweede verhoor verliepen, waren de
vreeselijkste, die Peter ooit doorleefde.
X.
Op den 8sten September .(oude Stijl) kwam een hoofdofficier de gevangenen bezoeken. Te oordeelen naar
den eerbied, Bien men hem betoonde, moest het een
hooggeplaatst persoon zijn. De officier, die blijkbaar
tot den staf behoorde, had een lij st in de hand en riep
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de namen af, die daarop voorkwamen. Peter was aangeduid als ,*gene, die zijn naam niet zeggen wil."
Nadat hij lien met een onversehilligen blik gemonsterd
had, gaf hij den officier van de wacht bevel te zorgen,
dat zij behoorlijk gekleed werden, om voor den maarschalk te verschijnen. Een uur daarna werden de gevangenen naar de Dijewitsehy-Polee (Maagdenveld)
gebraeht. Het was een schoone dag en de lucht was
bijzonder helder en doorschijnend, zooals dikwijls
het geval is na een regendag. De rook bleef niet meer
zoo laag hangen, maar verhief zich in zuilen in de
blauwe lucht boven de stad; hoewel men geen viammen
zag, was Moskou nog slechts een onmetelijk vuur;
zoover het oog reikte, zag men niets dan verwoeste,
uitgebrande ruimten, rookende puinhoopen en zwarte
muren, waartegen nog de groote kachels en de hooge
schoorsteenen stonden. ioeveel moeite Peter zich ook
gaf, het was hem onmogelijk de versehillende wijken
der stad te onderseheiden. her en daar stond nog een
kerk onaangetast en het Kremlin, dat door het vuur
gespaard was, schemerde in de verte met zijn torens
en zijn Iwan Weliki. In zijn onmiddellijke nabijheid
schitterde vroolijk de koepel van het Nowo-Dijewitschyklooster, waar het eentonige klokgeklep de geloovigen opriep tot de mis. Peter herinnerde zich toen,
dat het Zondag en tevens Maria Geboorte was; maar
wie zou dit feest vieren tussehen puinhoopen en bran
dende gebouwen Men zag slechts nu en dan enkele
havelooze lieden, die zich verschrikt uit de voeten maakten, zoodra zij de Fransehen zagen. Het was duidelijk,
dat het heiligdom van Rusland verwoest was; maar.
Peter gevoelde vaag en onbestemd, dat uit deze ver
woesting een nieuwe orde van zaken zou geboren
worden. Ailes verkondigde het hem, zonder dat hij er
opzettelijk zijn gedachten over liet gaan, de vroolijke
vlugge marsch, de weg, then het escorte nam, dat
hem en zijn medegevangenen begeleidde., de tegenwoordigheid van den Franschen ambtenaar,. die hen in een
kales met een fraai tweespan tegenkwam, de vroolijke
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tonen van de regimentsmuziek, die over het plein
tot hem doordrongen en eindel**k de lijst, die hid dien
morgen had hooren aflezen. En nu werd hij weggeleid,
waarheen wist hij zelf niet, maar hij las op het gelaat
van zijn geleiders, dat het gevelde vonnis zonder genade
aan de gevangenen zou worden voltrokken; hij gevoelde,
dat hij als een sfr-oohalm was, die tussehen de raderen
van een onbekende machine was geraakt, die ongestoord
verder werkte.
De gevangenen werden naar een groot wit huis gebracht, dat niet ver van het klooster, midden in een
grooten tuin lag, aan den rechterkant van het plein.
Het was het huis van prins Tscherbatow, die tot den
kring van Peters bekenden behoorde; nu woonde
er, zooals hij nit de gesprekken der soldaten vernam,
maarschalk Davout, prins van Eckmuhl. De gevangenen
werden een voor een binnengebracht, Peter was de
zesde. Door een glazen galerij en een vestibule kwam hij
eindelijk in het hem zoo welbekende lange en lage kabinet; bU de dour stond een adjudant, terwijl Davout
aan het einde van het vertrek, met den bril op den neus,
over een papier zat gebogen, dat hij trachtte te ontcijferen. Zonder het hoofd op te heffen, vroeg hij nauw
hoorbaar aan Peter, die vlak voor hem stond:
„Wie zijt gij "
Peter zweeg: hij had geen kracht om een woord nit
te brengen, want Davout was voor hem niet slechts
een Fransche generaal, maar een door zijn wreedheid
berucht man; Coen hij het hardvochtige, koele gelaat
van den generaal zag, die als een streng opvoeder
een po'osje geduldig op antwoord bleef wachten, begreep
hij, dat elke seconde aarzelens hem het leven kon kosten.
Maar wat moest hij zeggen ? Het kwam hem verkeerd
voor te herhalen, wat hij bij het eerste onderzoek had
gezegd; daarentegen was het gevaarlijk en laf, zijn naam
en zijn rang to noemen! De stilte duurde voort; eer
Peter tij d gehad had een besluit te nemen, hief Davout
het hoofd op, zette den bril af, fronste het voorhoofd
en keek den gevangene strak en onderzoekend aan.
..
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„Ik ken Bien man," zeide hij op een Loon, die er
op berekend was, den beschuldigde schrik aan te jagen.
Peter sidderde.
„Neen, generaal, ge kunt mij niet kennen; ik heb u
nooit gezien ... " zeide hij.
„Het is een Russische spion," zeide Davout, hem in
de rede vallend, tot een ander generaal.
,,Neen, monseigneur," hernam Peter, die zich plotseling herinnerde, dat Davout prins was. ,Neen, monseigneur, ge kunt mij niet kennen. Ik ben officier van
de landweer, en ik heb Moskou niet verlaten."
,,Uw naam 2" hernam de maarschalk.
„Besoekow."
„Wie zegt mij, dat ge niet liegt 2"
,,Monseigneur !" riep Peter minder gekrenkt dan
smeekend uit.
Davout sloeg Peter nogmaals gade; hij keek hem
onderzoekend aan; zoo gingen een paar seconders voorbij: dat was Peters behoud.
Ten spijt van den oorlog en de zoo verschillende
positie, waarin de een zich tegenover den ander be
vond, braken bij die twee mannen menschelijke gevoelens zich baan. Bij den eersten blik, Bien de maarschalk
op hem vestigde, nadat hij de voor hem liggende lij st
had geraadpleegd, was Peter niets voor hem dan een
nommer, een ding, en hij zou hem stilletjes hebben
laten doodschieten, zonder ook maar een oogenblik
te denken, dat hij een misdaad beging. Maar nu zag
hij in hem een mensch ... Zij waren broeders.
,,Hoe zult ge mij de waarheid bewijzen van hetgeen
gij zegt ?" vroeg de maarschalk.
Peter dacht aan Ramballe; hij noemde Bien officier,
benevens zijn regiment en de straat, waarin het
huis stond.
„Gij zijt niet dat, waarvoor ge u uitgeeft," wierp
Davout hem tegen.
Peter begon met trillende stem bewijzen bij te brengen voor de waarheid van zijn beweren. Op dit oogenblik
track een adjudant binnen met nieuwe tijdingen, die
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den maarschalk bijzonder aangenaam sehenen te zijn,
want zijn gelaat straalde van voldoening; hij knoopte

zijn uniformjas toe, om nit te gaan. Hij had den gevan
gene vergeten; maar de adjudant herinnerde hem er
aan, waarop de maarsehalk bevel gaf hem weg te voe
ren. Waarheen Dat wist Peter niet. Waar zou men
hem flu heenbrengen Weer naar het koetshuis, of
naar de gereehtsplaats, die zijn makkers hem hadden
aangewezen, toen zij het plein overstaken
,,J a, natuurlijk," antwoordde IDavout op een vraag
van den adjudant, die Peter niet verstaan had.
Eindelijk werd hij weggebracht.
Nooit heeft hij geweten, hoelang hij geloopen had;
hij sehreed werktuigelijk voort op het voorbeeld van
zijn lotgenooten; hij zag, noch hoorde lets en hield
slechts stil, omdat de anderen bleven staan. Een enkele
gedaehte kwelde hem; hij wensehte te weten, wie hem
ter dood veroordeeld had. Toch niet zij, die hem ondervraagd hadden; geen van die alien had het immers kunnen of willen doen. Ook Davout kon het niet zijn; die
had hem met zooveel welwiilendheid aangekeken;
een minuut nog en dan zou de maarsehalk zeker begrepen hebben, dat hij zich omtrent Peter vergiste; maar
de adjudant had het verhinderd. Wie had hem dan toeh
veroordeeld Wie had er toe kunnen besluiten hem te
dooden, hem zoo vol hoop, vol herinneringen en gedach
ten ! Wie deed zoo lets toeli Wie was er de oorzaak van
Niemand! iij begreep, dat het eenvoudig een
gevolg was van de orde van zaken en het noodlottige
resultaat der omstandigheden.
-

Dc gevangenen werden van het huis van prins Tseherbatow over het plein naar een moestuin gebraeht, die
een weinig links lag. In then thin was een paal opge
richt en daarachter was eene groote groeve gedolven,
waar de uitgegraven aarde om heen lag. Ecu hoop yolk,
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bestaande uit eenige Russen en een groot aantal miitairen van het Fransche leger, nit verschillende landen
en in allerlei uniformen, stonden in een halven kring
met een nieuwsgierige gejaagdheid naar die groeve te
kijken: Rechts en links van den paal stonden soldaten
in blauwe kapotjassen, met mode epauletten, sehako's
en slobkousen in het gelid. De veroordeelden werden
volgens de ranglijst opgesteld, zoodat Peter de zesde
was. Aan beide kanten tegelijk werden de trommen
geroerd; het was Peter, alsof met dat geluid zijn ziel
vaneen werd geseheurd en hij alle kracht om te denken
verloor.
E[ij kon ternauwernood meer zien of hooren en hij had
slechts een wenseh, dat het vreeselijke en onvermijdeIijke, dat hem dreigde, toch zoo spoedig mogelijk
aan hem voltrokken mocht worden! De beide mannen,
die het laatst in zijn nj stonden, waren tuehthuisboeven, van welke de een lang en mager was, de ander
had een donkere gelaatskleur, een platten nieus en
een kraehtigen lichaamsbouw; de derde was een krachtige, weldoorvoede kerel met reeds grijzend haar, hij
kon ongeveer vijf en dertig jaar zijn. De vierde was
een boer, wiens knap gezicht met zwarte oogen door
een mooien, rossigen baard was omgeven en de vijfde
een fabnieksarbeider, met een vaal, geel gezieht, van
ten naaste bij aehttien jaren; hij droeg een lange,
wijde kiel.
Peter hoorde, dat de Fransehen overlegden, of
zij hen paarsgewijze of een voor een zouden fusileeren.
,,Paarsgewijze !" zeide een officier met een koele
onversehilligheid.
Er ontstond beweging in de gelederen, niet zooals
er is op te merken, wanneer de soldaten zich haasten
een gewoon bevel uit te voeren, maar alsof zij verlang
den, een onbegrijpelijke, weerzinwekkende zaak, die
nu eenmaal moest gebeuren, zoo spoedig mogelijk ten
einde te brengen. Een civiel ambtenaar, met een sjerp
om, naderde de veroordeelden en las hun in het Fransch
en het Bussisch hun vonnis voor; daarop grepen vier
-
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soldaten de beide tuchthuisboeven aan, die zij naar den
paal brachten; terwijl de doeken gehaald werden, sloegen zij een schuwen blik in het rond, evenals het aangeschoten wild, dat den jager ziet naderen; de een maakte
het teeken des kruises, de ander echter krabde zieh den
rug en poogde te glimlachen. Toen zij geblinddoekt
en aan den paal vastgebonden waren, traden twaalf
soldaten met vasten tred uit de gelederen naar voren
en bleven op acht passers voor hen staan. Peter wendde
het hoofd af, om niet te zien, wat er gebeurde. Plotseling vielen er verscheiden schoten tegelijk, het klonk
hem vreeselijker en geduchter in de ooren dan eon
donderslag. Peter keek en hij bemerkte midden in eon
wolk van rook de Fransehen, die bleek en bevend iets
verrichtten bij de groeve. Er werden twee andere
veroordeelden aan den paal gebonden, hun smeekende
blik scheen hulp en steun in te roepen, alsof zij niet
konden gelooven, dat men hen van het leven beroofde !
Peter wendde weer het hoofd af; een nog verdoovender
geluid trof zijn oor. Met beklemde borst wierp hij een
blik op de mannen om hem keen, en hij las op alle gezichten hetzelfde gevoel van ontzetting en schrik en
verzet, dat zijn hart zoo fel bewoog.
„wie is toch de schuld van dat alles ? Zij lijden alien
evenals ik," mompelde bij.
„Tirailleurs van het 86e regiment voor !" werd or
geroepen.
De vijfde veroordeelde ward weggevoerd, maar alleen.
Peter begreep in zijn vreesel ke ontzetting niet, dat hid
en de anderen gored waren en dat zij slechts op de gerechtsplaats waren gebracht, om bij de voltrekking van
het vonnis tegenwoordig to zijn. De. vijfde, de fabrieksarbeider in de lange kiel, trad ontzet een schrede terug,
toen de soldaten hem wilden vastgrijpen en hij klemde zich
aan Peter vast. Peter beefde over al zijn laden en maakte
zich los uit de handen van Bien ongelukkige, die zich
niet langer op de been kon houden; hij ward bij de armen
gepakt en, luidkeels schreeuwend, over den grond
naar den paal gesleept. Toen hij echter bij den paal
-
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kwam, zweeg hij, alsof hij begreep, dat zijn kreten tot
niets dienden, of hoopte hij missehien, dat men hem
zou sparen ? Peters nieuwsgierigheid kreeg de overhand
op zijn afsehuw; hij wendde dezen keer het hoofd niet
of en hield de oogen open; de ontroering, die zich van
hem meester maakte en die door de gansche schare
gedeeld werd, was tot het uiterste gestegen. De veroordeelde was rustig geworden, knoopte kalm zijn
kiel toe, wreef de bloote voeten tegen elkander en
schikte den knoop van den blinddoek terecht. Toen hij
tegen den met bloed bespatten paal stond, richtte hij
zich in zijn voile lengte op en ging stevig staan, zonder
zijn kalmte te verliezen. Peter volgde de geringste zijner
bewegingen, hij kon de oogen niet van hem afhouden.
Er moest zeker een kommando gegeven zijn, waarop
twaalf geweerschoten antwoord gaven, maar hij kon
zich later niet herinneren het geknal gehoord te hebben;
eensklaps zag hij het lichaam van den werkman ineenzakken; het bloed spatte naar alle kanten, de touwen
gaven mee onder den last van het lijk, het hoofd viel op
de borst, de beenen bogen en draaiden half naar buiten
en gaven aan den stervende een vreemde, verwrongen
houding. Niemand ondersteunde hem; zij, die om hem
heen stonden, waren doodsbleek geworden en de lippen
van den ouden soldaat met den witten knevel, die de
touwen losmaakte, sidderden hevig; het lijk zakte
in elkaar, de soldaten pakten het op onbeholpen wijze
aan, sleepten het achter den paal en wierpen het snel
in den kuil. Zij leken zelf wel misdadigers, die zich
haastten de sporen van hun misdaad uit te wissche-n.
Peter ging naar den paal, wierp een blik in den kuil
en ontdekte het lijk van den fabrieksarbeider; de knieen
van het beklagenswaardige slachtoffer raakten het
hoofd aan en de eene schouder stale boven den anderen
uit; die schouder werd door zenuwachtge schokken
bewogen en ging langzaam op en neer, maar de
soldaten gaven daarop geen acht en wierpen spade voor
spade de uitgegraven aarde op hem, totdat de kuil
geheel gesloten was. Een der soldaten riep Peter boos

284
en ongeduldig toe, dat hij zich verwijderen moest, maar
hij hoorde het niet en bleef als vastgenageld aan de plek
bij de groeve staan. Toen de kuil dicht was, kionk er
weer een kommando. Peter werd naar zijn plaats ge
bracht, de soldaten maakten rechtsomkeert en gingen
stapvoets voorbij den paal, waar de vier en twintig
soldaten, wier geweren ontladen waren, ieder op zijn
beurt zi n plaats in het gelid weer innam. Een jonge
soldaat echter met zijn schako in den nek en zijn
geweer naar heneden, bled bleek als een doode roerloos staan op de plek, van waar hij het schot had gelost; hij waggelde als een besehonkene en trachtte
vruchteloos zijn evenwicht te herstellen. Een oude
onderofficier kwam op hem toe, pakte hem bij den
schouder en sleurde hem naar de compagnie. Langzamerhand verspreidde de schare zich, allen verlieten
zwijgend en met gebogen hoofd de gerechtsplaats.
,,Dat zal hun leeren weer brand te stichten I" zeide
eën Franschman.
Peter keerde zich om, ten einde te zien, wie zoo sprak.
Ret was een soldaat, die zich met die woorden wilde
troosten over hetgeen hij had gedaan, maar met een
smartelijk gebaar ging hij verder, zonder er bij te voegen,
wat hem op de tong lag.
j

XII.
Peter werd van de andere veroordeelden gescheiden
en in een kleine, verwoeste kerk gebracht. Tegen den
avond kwamen de onderofficier van de wacht en twee
soldaten hem mededeelen, dat hij begenadigd was en
dat men hem bij de krijgsgevangenen zou brengen.
Hij volgde hen, zonder iets te begrijpen, naar een der
houten, half verbrande, voor de krijgsgevangenen
bestemde barakken. Ret was er donker; hij merkte,
dat er zich nog een twintigtal mannen bevonden, maar
hij wist niet wie zij waren en wat er van hem verlangd
werd. Hij hoorde wel, dat zij het woord tot hem richtten,
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hij gaf antwoord op de vragen, die hem gedaan werden,
hij sloeg al die gezichten gade ... maar hij kon nog
slechts werktuigelijk denken.
Sedert het oogenblik, dat hij door blinde, willooze
werktuigen die verschrikkelzjke moorden had zien
bedrijven, scheen het, alsof de zenuw, die beteekenis
en leven gaf aan alles, wat hij zag, met geweld uit zijn
hersenen was gerukt, en alsof alles om hem heen
was ingestort. Hoewel hij het zich nog niet bewust
was, was in dat oogenblik het geloof aan de harmonie
der schepping, aan den adel der menschelijke ziel, aan
zijn eigen ziel en aan het bestaan van God in zijn hart
uitgedoofd. Peter had ook vroeger reeds in een dergelijken toestand verkeerd, maar nooit had hij in zulk een
mate de gevolgen ondervonden. Vroeger was zijn twijfel voortgesproten uit zijn eigen fouten en gebreken,
en dan had hij altijd gevoeld, dat het geneesmiddel
in eigen hart was te vinden; m.aar thans was hij zeif
vreemd aan die vreeselijke verwoesting van zijn geloof,
die slechts vormelooze puinhoopen en dorre geraamten
achterliet en hij besefte, dat het niet in zijn macht stond
ooit weer aan het leven te gelooven !
Hij was in een hoek van de barak gebracht, midden
onder een groepje lieden, die zich met hem schenen te
vermaken en Wien zijn tegenwoordigheid afleiding
schonk. Hij zat onbeweeglijk en zwijgend op het stroo,
met den rug tegen den wand geleund; hij deed de oogen
beurtelings open en dicht, maar altijd vervolgde hem
het verschrikkelijke visioen van de slachtoffers en van
hen, die tegeir wil en dank hun beulen waren geweest.
Dicht bij hem zat een klein mannetje geheel voorovergebogen, Wiens tegenwoordigheid hij het eerst door een
scherpe zweetlucht bemerkte, die zich bij elke beweging
verspreidde. De duisternis belette Peter hem te zien,
maar hij voelde instinctmatig, dat zijn buurman dikwijls het hoofd ophief, om hem aan te kijken. Toen hij
scherp en lang toegekeken had, ontdekte hij eindelijk,
dat de man zijn schoeisel uittrok op een wijze, die hem
belang begon in te boezemen. Hij maakte de smalle
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strook linnen, waarin zjn voeten gewikkel waren, los
en rolde haar dan langzaam en zorgvuldig op, om daar
na den anderen voet dezelide bewerking te laten on
dergaan, waarbij hij Peter nu en dan steelsgewijze
aankeek. Die kalme, regelmatig uitgevoerde bewegingen
oefenden een bedarenden invloed nit op Peters zenuwen.
Het mannetje ging op zijn gemak in een hoek zitten en
riehtte daarop het woord tot zijn medegevangene.
,,Hebt ge veel ellende ondervonden, mijnheer 61"
vroeg hij met zulk een vriendelijke welwillendheid en
eenvoud in zijn slependen toon, dat Peter tranen in
zijn oogen voelde opwellen. De man scheen te raden,
ij
dat zijn makker te aangedaan was, om onmiddellk
te antwoorden, en om hem tijd te geven zich te herstellen, vervolgde hij: ,,Wel, vriend, trek het u niet al
te erg aan!. . . Men lijdt een uur en men leeft een eeuw.
Wij zijn, Goddank, nog niet dood! Er zijn goede en
sleehte mensehen !" En al pratende stond hij op en
verwijderde zich.
,,Zoo seheim, ben je er weer 61" zeide op eens diezelfde stem aan het andere einde van de barak. ,,Zoo,
ben je teruggekomen 61 Nu, ge hebt een goed geheugen,"
vervolgde de man, terwiji hij een hondje, dat tegen
hem opsprong, met de hand van zich af hield. Hij kwam
met een in een lap gèwikkeld pakje terug.
Kijk, mijnheer, ge eet wel een hapje, niet waar 61"
zeide hij, het pak openmakend en Peter eenige gebraden
aardappelen aanbiedend. ,,Wij hebben om twaalf uur
soep gehad, maar deze aardappelen zijn allerheerlijkst!"
Alleen den geur vond Peter al aangenaam, want hij
had die dag nog niets gegeten en nam ze dan ook
dankbaar aan.
,,Nu, smaakt het u 61" vroeg het mannetje, terwiji hij
op zijn beurt een aardappel nam.
Hij sneed hem midden door, strooide er een weinig
zout op, dat hij uit een papiertje nam, en bood hem teen
Peter aan.
,,Die aardappelen zijn toch lekker, niet waar 61
Kom, eet ze gerust."
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En Peter at ze en het kwam hem voor, dat hij nooit
lets lekkerders had gehad!
,,Met mij was het niets," zeide hij eensklaps, ,,maar
waarom zijn die ongelukkigen doodgesehoten ...
De laatste was nog geen twintig jaar."
,,Stil l stil !" fluisterde het mannetje. ,,Zeg mij liever eens, mijnheer, waarom gij in Moskou gebleven zijt."
,,Ik daeht niet, dat ze zoo spoedig zouden komen.
1k ben er toevallig zoo lang gebleven."
,,Hoe hebben ze U dan gevat? In uw huis ?"
Ik was naar den brand gaan kijkeri, daar werd ik
gevangen genomen en ze hebben mij als brandstichter
veroordeeld."
,Ja, onreehtvaardigheid is soms rechtvaardigheid,"
zeide de kleine man.
,,Zijt gij ai lang hier " vroeg Peter.
,,Ik Sedert Zondag; ik kwam nit het hospitaal."
,,Zijt ge dan soldaat ?"
,,Ja, soldaat van het regiment van Apseherin.
1k was half dood van de koorts, wij wisten nergens van.
Wij lagen er met ons twintigen, zonder te weten wat
er om ons heen gebeurde."
,,En verveelt ge u hier nu niet ?"
,,Hoe zou het anders kunnen. 1k heet Platon Karatajew," zeide hij, om den omgang tussehen hem en Peter
gemakkelijker te maken, ,,en mijn kameraden noemen
mij ,,den kleinen valk".. . Ach, we moeten wel bedroefd
zijn! Moskou is immers de moeder van alle steden!
Maar zeg mij eens, mijnheer, gij hebt zeker landerijen
en een huis; 11W drinkbeker moet wel tot den rand toe
gevuld zijn... Ge hebt missehien ook een vrouw l ...
En level 11W ouders nog
Hoewel Peter het door de duisternis niet zag, voelde
hij toch, dat zijn makker hem vriendelijk toelachte,
als om hem zijn deelneming te betuigen, dat hij geen
ouders meer had; vooral beklaagde hij hem om het
gemis van een moeder.
,,De vrouw om den goeden raad, de schoonmoeder
om het goede onthaal... maar de grootste zegen is
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toch een eigen moeder te hebben ! IE[ebt ge ook
kinderen "
Peters ontkennend a!ntwoord bedroefde hem, maar
hij zeide snel: ,,Gij zijt beiden jong; de goede God zal
U nog kinderen sehenken, als ge maar in goede verstand
houding leeft."
,,Ach, thans is alles mij onversehillig," riep Peter
onwillekenrig uit.
,,Wel, kameraad, niemand kan zijn noodlot ontgaan!
Ziet ge, vriend," vervolgde hij kuehend en sehrapend
om zijn stem helder te doen krijgen voor het lange ver
haal, dat hij wilde doen; ,,het goed van den landeigenaar was mooi en vruehthaar; we hadden veel akkers
en weiden, de boeren waren alien welgesteld, wij,
Goddank, ook. Het koren droeg rijkeiijk vrueht, wij
leefden als goede Christenen. iDaar gebeurde het op
zekeren dag.. ." En Platon Karatajew vertelde, hoe
hij door den boschwachter van een nabnrig woud
betrapt werd op het wegnemen van hout, hoe hij afgeranseld werd en als soldaat in dienst moest treden.
,,Wel, vriend," zeide hij glimlachend, ,,allen beschouwden het als een groot ongeluk, maar het bleek
juist, dat het heel geiukkig was. Wanneer ik niet had
gezondigd, had mijn broeder moeten uittrekken, en
die heeft vijf kinderen! 1k had alleen maar een vrouw...
heb wel een dochtertje gehad, maar de goede God
heeft het weer tot zich genomen. Toen ik verlof
kreeg, ging ik naar huis terug, en zie... het ging
hun nog beter dan vroeger; er zijn heel wat monden,
die gestopt moeten worden. De vrouwen waren thuis,
twee mijner broers op reis. Michael, de jongste, was
achtergebleven!... En vader zeide: ,,Ik heb al mijn
kinderen even lief. 't Is onversehillig in welken vinger
men bijt, de pijn is dezelfde. Wanneer Platon niet
in dienst was gegaan,was Michael aan de beurt geweest."
En toen liet hij ons allen voor de heiligenbeelden knielen en hij zeide tot ons: ,,Michael en Platon, buigt u ter
aarde voor Hem, den Almachtige, en gij ook, vrouw
•en gij, kindertjes! . . ." Begrijpt ge mij wel?
-
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Zoo gaat het, yriend, de mensch wikt en God beschikt . . . Ons geluk is als water in een fuik; zoolang als
we haar voorttrekken, is de fuik vol, maar als men
haar ophaalt, is zij ledig !"
Na een poosje zwijgens stond Platon op.
,,Ge wilt missehien slapen " vroeg hij. En hij sleg
snel een krui en begon te prevelen: ,,Heer Jezus Christus, heilige Nieolaas, gelukzalige Florus en Laura,
erbarmt u onzer !" Hij boog zich zoo diep, dat hij den
grond met zijn voorhoofd aanraakte, stond toen weer
op, zuchtte, ging op bet stroo liggen en dekte zich met
zijn kapotjas toe.
,,Wat is dat toch voor een gebed, dat ge daar opgezegd hebt?"
,,Wat zegt ge f" vroeg Platon, die reeds half was
ingesluimerd. ,,Ik heb gebeden, dat is alles... Bidt
gij niet V'
,,Zeker, ik bid ook; maar wat hebt ge toch gezegd
van Florus en Laura "
,,Wel, dat zijn immers de schutspatronen der paarden
We mogen ook de dieren niet vergeten. Ziet ge then
schelm Hij heeft een veilig en warm plaatsje bij mij
gezocht," voegde hij er bij, terwiji hij met zijn hand
over den hond streek, die zich aan zijn voeten ineengerold had. Toen keerde hij zich om en was een oogenblik daarna in diepen slaap.
Het was buiten rumoerig en druk; men hoorde gehuil en geschreeuw in de verte, en door de reten der
slecht aaneengevoegde planken van de barak drong
het akelige schijnsel van den brand naar binnen, waar
alles donker, stil en rustig was. Peter kon nog in lang
den slaap niet vatten: met de oogen wijd open staarde
hij in de duisternis voor zich uit, en terwijl hij bijna
onbewust naar het eentonig gesnork van Platon thistrde gevoelde hij, dat de ineengestorte wereld van
het geloof schooner dan ooit in zijn ziel herleefde en
op onw aukelbare grondslagen gevestigd werd.
Oorlog en Vrede. 4e druk. III.
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XIII.
Peter bracht vier weken in deze Barak door in gezelsehap van drie en twintig soldaten, drie officieren
en twee ambtenaren, die alien evenals hij gevangenen
waren. Deze dagen lieten weinig sporen in zijn herinnering achter; alleen Platon vergat hij nooit, aan hem
dacht hij dikwijls; hij was voor Peter het zuiverste
type van den echten Rus, trouw, rechtschapen en goed.
Platon Karatajew moest ongeveer vijf en veertig
jaar oud zijn, als men naging ho jvee1 veldtochten hij
reeds had meegemaakt; hij zelf kon niet zeggen, hoe
oud hij was en als hij lachte, wat dikwijls gebeurde,
liet hij twee ren blanke, gezonde tanden zien; in zijn
baard en zijn Naar was nog geen enkel grijs draadje
en zijn geheele persoon was een toonbeeld van vlugheid,
vastberadenheid en vooral van stolcisme. Be tallooze
rimpels, die zijn gelaat doorploegden, ontnamen het
niets van zijn treffende uitdrukking van eenvoud,
ongekunsteldheid, jeugd en onschuld. Wanneer hij
sprak met zijn zachte, zingende stem, vloeiden zijn
woorden ongehinderd uit den mood; nooit dacht
hij aan hetgeen hij gezegd had of aan hetgeen hij
zeggen zou, en de levendigheid van zijn Loon en
zijn juiste stembuiging verleenden aan elk zijner
woorden een stempel van waarheid en overtuiging.
Des avonds bij het naar bed gaan en 's morgens bij
het opstaan bad hij: ,Heere God, laat mij slapen als
een steen en doe mij ontwaken als een kalatsch."
En nauwelijks lag hij dan oak op zijn leger uitgestrekt,
of hij sliep vast, en als hij 's morgens ontwaakte, was
hij Aug en frisch en geschikt tot elk werk. Hij kon alles,
niet bijzonder goed, maar ook niet slecht: hij waschte,
kookte, naaide, schaafde, lapte zijn laarzen, en daar
hij over dag altij d bezig was met . het een of ander
werk, zong en praatte hij alleen 's avonds. , Hij zong
niet als de zanger, the weet, dat men naar hem luistert,
maar als de vogels van den goeden God, want hij had
**
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behoefte, om zich zelven te hooren en eens heen en
weer te loopen. Zijn gezang was teer, zacht, droefgeestig, bijna vrouwelijk, geheel in overeenstemming
met zijn ernstige gelaatstrekken. Toen na eenige weken
gevangenschap zijn baard weer begon te groeien,
was het, alsof hij zich van alles bev rij d had, dat niet
zijn eigen was, alsof nu zijn gezicht geen sporen meer
droeg van zijn soldatenleven, en hij weer evenals
vroeger een boer en een man uit het yolk was geworden.
,,Een soldaat met verlof maakt een hemd van zijn
onderbroek," zeide hij. Hij praatte niet gaarne over
zijn dienstjaren, maar hij zeide toch dikwijls met
een gevoel van voldoening, dat hij nooit slaag had
gehad. Wanneer hij vertelde, was het meestal een of
ander voorval uit zijn boerenleven; de spreekwoorden,
waarmede hij zijn verhalen doorspekte, waren nooit
onwelvoegelijk of sterk gepeperd, zooals die van zijn
kameraden. Hij bediende zich van die eigenaardige uitdrukkingen, die men dikwijls uit den volksmond hoort,
die op zich zelven gebruikt niet de minste kleur hebben,
maar, juist van pas aangebracht, treffen door haar
diepe wijsheid; in zijn mond kregen ze een geheel nieuwe
waarde.
In de oogen der andere gevangenen was Platon niets
anders dan een gemeen soldaat, Bien men, als het
zoo te pas kwam, voor het lapje hield, en Bien men
bij elke gelegenheid allerlei Bingen liet doen; maar
voor Peter bleef hij altijd de verpersoonlijking van
eenvoud en waarheid; de indruk, welken hij den eersten
nacht, dien hij naast hem doorbracht, van den trouwhartigen boer had ontvangen, bleef hem alt* *d bij.
.,

YIV.
Toen prinses Maria van Nicolaas vernomen had,
dat haar broeder zich met de familie Rostow in Jaroslaw beyond, besloot zij ondanks de bezwaren, die haar
tante opperde, met haar neefje naar hem toe te gaan.
De moeilijkheden, aan de refs verbonden, schrikten
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haar geen oogenblik af. Haar plieht was haar duidelijk voorgeschreven: zij moest haar zieken, misschien
stervenden broeder verplegen en zijn zoon bij hem
brengen. Dat prins Andreas haar niet nit eigen beweging bij zich liet ontbieden, kwam doordat zijn zwakheid het hem belette, of omdat hij de reis voor haar en
zijn kind te lang en te gevaarlijk vond. In weinige dagen
was:alles voor de reis gereed; zij vertrok met het groote
rijtuig, waarin zij ook naar Woroneseh was gereisd,
een britschka en een pakwagen; en behalve door haar
neefje werd zij vergezeld door juffrouw Bourrienne,
den gouverneur, de oude kindermeid, drie kamervrouwell, den ouden Tiehon, een jongen lakei en een heiduk van haar tante. Daar de naaste weg over Moskou
niet genomen kon worden, moest zij een omweg maken
over Lipetk, IRiazan en Wiadimir, waar zij missehien
niet eens postpaarden vond. De reis was nog des te
gevaariijker, daar er volgens geruehten Fransehen in
de omstreken van Riazan waren. Juffrouw Bourrienne,
Desalles en de kamervrouwen waren verbaasd over
prinses Maria's flinke houding en haar onafgebroken
bedrijvigheid. Zij, ging het laatst naar bed en stond
het eerst weer op, geen hinderpaal kon haar den moed
doen verliezen en dank zij deze voiharding en energie,
die alien gedurende de lange reis opwekte, kwam men
tegen het einde der tweede week in Jaroslaw aan.
De laatste weken in Woroneseh hadden haar het
grootste geluk van haar leven gebraeht; haar liefde
voor Rostow kweide haar niet meer, maar doorstroomde
haar gansehe wezen met nieuw leven en was als
het ware een onafscheidelijk deel van haar bestaan
geworden. De strijd was voorbij, want zonder het zich
zelve nog te bekennen, was zij na haar laatste ontmoeting met Nieolaas zeker, niet alleen dat zij beminde,
maar ook dat haar liefde beantwoord werd. Hij had
de mogelijkheid, dat de oude banden tussehen Nataseha
en prins Andreas weer aangeknoopt werden, in 't geheel niet aangeroerd, maar prinses Maria vermoedde,
dat hij er toch veel over daeht. IEIIij was jegens haar de-
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zelfde gebleven, teeder, vriendelijk en teruggetrokken.
Het seheen zelfs, of hij in die mogelijke verwantsehap
vrijheid vond, haar een opreehte vriendschap te betoonen, die prinses Maria al spoedig voor liefde had gehouden. Zij voelde, dat zij voor den eersten en den
laatsten keer van haar leven berninde, en zalig in de
overtuiging, dat haar liefde beantwoord werd, genoot
zij met voile teugen haar onverwaeht geluk.
Toch belette haar geluk haar niet, een innige smart
te gevoelen over den treurigen toestand van haar
broeder; de afwezigheid van strijd in haar eigen boe
zem maakte zelfs, dat zij zich er geheel aan overgaf
en diep gebukt ging onder de zorg voor prins Andreas.
De smart, die in haar verwrongen en wanhopige
trekken te lezen stond, deed haar omgeving vreezen,
dat zij ziek mocht worden, maar de bezwaren van de
reis sterkten haar krachten, doordat zij haar afleiding
bezorgden en haar dwongen aithans voor een oogenblik het doel der reis te vergeten. Toen zij sleehts
enkele uren meer van de stad verwijderd was, kende
haar ontroering geen grenzen bij de gedaehte, dat binnen
kort haar vrees misschien bewaarheid zou worden.
Zij zond den heiduk vooruit, om naar de woning van
de Rostows te vernemen en te hooren, hoe bet met haar
broeder ging. Zoodra hij de noodige inlichtingen had
ingewonnen, reed hij terug; hij bereikte het rijtuig
der prinses juist, toen het de stad binnenreed. llij
schrikte van de doodeiijke bleekheid, die het gelaat van
de prinses bedekte. Zij stak het hoofd uit het portier,
begeerig als zij was, jets over haar broeder te vernemen.
,,Ik heb aile iniichtingen, die gij wensehen kun.t,
Excellentie," zeide de heiduk. ,,De familie Itostow
woont niet ver van hier in het huis van den koopman
Bronnikow, aan den oever van den Wolga."
Prinses Maria bleef hem strak aankijken, alsof zij
zich verschrikt afvroeg, waarom hij niet haar hoofdvraag, hoe het met haar broeder ging, beantwoordde.
Juffrouw Bourrienne begreep haar.
,,Hoe gaat het met den prins " vroeg zij.
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,,Zijne Exeellentie is bij de familie."
„Hij leeft dus !" dacht de prinses ... „Hoe is het
met hem f " vroeg zij luide..
„De bedienden zeggen, dat het nog altijd hetzelfde is."
Wat zou dat beteekenen ? Zij durfde niet verder
vragen en wierp een blik op haar neefje,
e, die tegenover
haar zat; het kind was opgetogen, dat hij in een groote
stad kwam. Toen boog zij het hoofd en hief het niet
weer op, voor het zware rijtuig schommelend en krakend
eensklaps stilhield. De trede werd met groot rumoer
neergelaten en het portier geopend. Zij bemerkte links
niets dan water, dat was de rivier; rechts was de stoep,
waar verscheiden bedienden en een jong meisje met een
frisch, blozend gezichtje stond, wier zwarte vlecht als een
krans om het hoofd was gelegd en die gedwongen lachte;
dat was Sonia. De prinses snelde haastig de trappen
op, terwijl Sonia haar toeriep: „Hier, Kier fangs !"
En eensklaps stond zij in de vestibule tegenover een
oude vrouw van een Oostersch type, die haar haastig
tegemoet kwam.
Dat was de gravin, die haar ontroerd in de armen
sloot en haar herhaaldelijk kuste.
„Mijn kind, ik houd al van u, ik ken u al lang !"
Prinses Maria begreep, wie zij was en zij voelde, dat
zij die hartelijke ontvangst met hartelijkheid moest
beantwoorden. Zij wilt niet, wat zij zeggen moest,
en prevelde daarom een paar Fransche woorden en
vroeg: „En hoe gaat het met hem c"
,,De dokter zegt, dat er geen gevaar meer is," hernam
de, gravin met de oogen ten hemel geslagen en een zucht
loozend, die in tegenspraak was met haar woorden.
,Waar is hij 2 Kan ik hem zien !"
,,Zeker, aanstonds, lieve ... Is dat zijn zoontje V"
voegde de gravin er bij, op Nicolaas wijzend, die juist
met zijn gouverneur binnenkwam. Wat een lief kind!
Het huis is groot genoeg, en er is plaats voor allemaal."
Zij liefkoosde den kleinen jongen en bracht hem Coen
in het salon, waar Sonia reeds met juffrouw Bourrienne
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in gesprek gewikkeld was. De graaf trad op prinses
Maria toe en groette haar vriendelijk. Zij vond hem veel
veranderd, sedert zij hem voor het eerst gezien had.
Toen was hij opgewekt, vroolijk, vol levenslust; nu
zag hij er uit als een vervallen grijsaard. Terwij1 hid sprak,
keek hij schuw om zich heen, als trachtte hij in de trekken van de hem omringende personen den indruk
te ontdekken, then zijn woorden op hen maakten.
Na den val van Moskou en het verlies van zijn gansche
vermogen was hij plotseling nit zijn gewone doen
gerukt; hij voelde zich vreemd in zijn eigen omgeving
en had een gevoel, alsof er geen plaats meer voor hem
was in dit leven.
Hoewel het verlangen om haar broeder te zien prinses Maria verteerde en de beleefdheden, die Naar en
Naar neefje werden bewezen, thans een gevoel van wrevel
bij haar opwekten, merkte zij Loch zeer goed, wat er
om haar heen gebeurde. Zij besefte, dat zij zich vooreerst moest schikken naar haar omgeving en zonder
morren zich aan haar lot onderwerpen.
,,Mijn nicht,"zeide de graaf, terwijl hij haar Sonia voorstelde. „Ik geloof niet, prinses, dat gij haar reeds rent."
De prinses naderde Sonia en met een poging om het
vijandelijk gevoel, dat zip instinctmatig jegens haar
koesterde, te onderdrukken, omhelsde zij het meisje.
Al die ij dele plichtplegingen, waaraan geen einde
scheen te komen, gevoegd bij de weinige, overeenstemming, die er bestond tusschen haar innigste gevoelens
en die harer omgeving, maakten, dat zij - slechts met
moeite haar ongeduld kon bedwingen.
„Waar is hij 1" vroeg zij nog eens in het algemeen.
„Hij is beneden; Natascha is bij hem," gaf Sonia
blozend ten antwoord. „Ge zijt zeker vermoeid, prinses?"
Tranen van ongeduld sprongen haar in de oogen;
zij antwoordde niet, maar wilde aan de gravin vragen,
naar haar broeder te mogen gaan, Coen er in de gang
luchtige schreden naderden. Dat was Natascha, die
haastig de kamer binnenstoof, dezelfde Natascha, die
haar bij de eerste ontmoeting in Moskou zoo slecht be.
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vallen was. Een enkele blik was echter voldoende,
om prinses Maria te doen beseffen, dat zij ten minste
volkomen met haar instemde en oprecht deel nam in haar
droefheid. Zijstond op en wierp zieh snikkend aan den
hals van het meisje. Toen Nataseha, aan het bed van
den prins gezeten, de aankomst der prinses vernam,
was zij zaeht de kamer uitgegaan, om haar tegemoet
te snellen. Er sprak nit haar trekken een innige, grenzenlooze liefde voor hem, voor haar en voor alien, die
in nauwe betrekking tot den haar zoo dierbaren man
stonden, een oneindig medelijden met anderen en een
vurige wensch, 0111 zich geheel op te off eren voor hen,
die leden! De zelfzuohtige gedachte, ooit haar lot aan dat
van prins Andreas te verbinden, was voorgoed nit
haar hart verbannen. Met haar fijn gevoel had prinses
Maria dat alles onmiddellijk begrepen, en deze ontdek
king had de bitterheid uit haar ziel weggenomen.
,,Kom, laat ons naar hem toe gaan, Maria," zeide
Natascha, terwiji zij prinses Maria meenam maar een
andere kamer. De prinses hief het hoofd op en droogde
haar tranen, maar de vraag, die zij op het punt stond
te doen, kwam niet over haar lippen. Zij gevoelde, dat
woorden machteloos waren, zoowel om de vraag
te doen, als om het antwoord te geven, en dat zij op
Nataseha's gezieht en in haar oogen alles zou kunnen
lezen, wat zij wensehte te weten.
Nataseha verkeerde van haar kant ook in twijfel
en onrust: moest zij zeggen, wat zij wist, of moest zij
de waarheid verzwijgen Hoe was het echter mogelijk jets te verbergen voor die stralende oogen, die tot
in het diepst van haar ziel doordrongen, die haar geheel
doorgrondden! Neen, het was onmogelijk iemand
met zulke oogen te misleiden. Nataseha's lippen beef den, haar mond trok zenuwachtig samen en in snikken
uitbarstend, sloeg zij de handen voor het gezicht.
Prinses Maria had alles begrepen Toch kon en wilde
zij alle hoop niet opgeven en daarom vroeg zij, hoe het
met zijn wonde stond en sedert wanneer zijn toestand
verergerd was.

297
,,Gij. . . gij zult het wel zien,"zeide Natascha sehreiend.
Zij bleven in de kamer naast het ziekenvertrek,
totdat zij haar ontroering meester waren.
,Wanneer is het gebeurd " vroeg prinses Maria.
Nataseha verhaalde, hoe van het begin af de koorts
en de duldelooze pijnen het ergste hadden doen vreezen;
toen was het wat beter geworden, hoewel de dokter
nog altijd bang was voor koudvuur, maar ook dat ge
vaar was men gelukkig te boven gekomen; bij hun
aankomst te Jaroslaw was de wonde beginnen te veretteren; de dokter had nog wel gehoopt, het nieuwe
gevaar te zullen bezweren, maar de koorts was terug
gekomen, al was het dan ook niet heel erg.
,,Sedert twee dagen echter," zeide Nataseha, haar snikken met moeite bedwingende, ,,is ,,dat" er eensklaps
bijgekomen... 1k begrijp niet, hoe het gebeurd is,
maar gij zult het zeif zien."
,Is hij heel zwak En ook erg mager geworden
,,Neen, dat is het niet, het is veel erger; ge zult het
aanstonds zien . . Ach, Maria, hij is te goed, veel te
goed voor deze wereld, hij kan niet in leven blijven,
en dan. ..."

-

XV.
Toen Nataseha de deur opendeed en prinses Maria
de ziekenkamer voor zich liet binnengaan, voelde de
prinses maar al te goed, dat zij, hoeveel moeite zij ook
deed zich te bedwingen, geen kracht had haar broeder
zonder tranen te begroeten. Zij wist weT, wat die woor
den van Nataseha: ,,Toen is dat gekomen," beteekenden. Zij had terstond begrepen, dat die teederheid
en die zachtere gevoelens de voorboden waren van
den dood. Zij zag in haar geest weer het lief, aanvallig
gezichtje van haar kleinen Andreas voor zich, zooals
zij het in haar jeugd gekend had, met die vriendelijke
en zachte uitdrukking, die later zoo zelden verscheen
en haar dan altijd zoo getroffen had; zij voorzag, dat hij
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haar zou o).)tvangen met liefkoozende, hartelijke woorden, evenals haar vader op zijn sterfbed tot haar gt,
zegd had en dat zij ondanks al haar pogingen in tranen
zou wegsmelten; maar vroeg of laat moest het toch
zoo ver komen en daarom trad zij met vasten tred de
kamer binnen.
De prins lag in een pelsrok van marterbont gewikkeld en door verscheiden kussens ondersteund op
een ruime sofa. Hij zag er mager en bleek uit; hij had
in de eene hand een zakdoek en streek met de andere
zacht over zijn langen, fijnen knevel. Toen de meisjes
binnentraden, richtte hij zijn oogen naar de deur.
Onwillekeurig vertraagde prinses Maria haar schreden,
haar tranen hielden op te vloeien en zij snikte niet
langer. De uitdrukking, die in den blik en op het
gezicht van haar broeder lag, gal haar het gevoel van
een misdadigster. ,Wat heb ik toch gedaan ? Ben ik
dan schuldig ' " vroeg zij zich of. . ,Ja, dat zijt gij,
omdat gij vol leven zijt en alles van de toekomst verwacht, terwijl 1k ..." antwoordde de koele, strenge
bilk van den prins, en in Bien diepen blik, waarmee hij
de meisjes aankeek, lag iets vijandigs.
,,Dag, Maria, hoe zijt ge hier gekomen ?" vroeg hij,
terwijl hij haar omhelsde, met een stem, diet evenals
zijn blik hem niet meer scheen toe te behooren.
Eery wanhoopskreet zou prinses Maria minder verschrikt hebben dan de klank van deze stem.
„Hebt ge den kleine meegebracht 'i" vroeg hij op
zachten toon en alsof hij moeite deed, zich het verleden voor den geest te halen.
,,Hoe voelt ge u nu ? " vroeg prinses Maria, verbaasd,
dat zij woorden ken vinden om iets te zeggen.
,,Vraag dat aan den dokter, lieve." En alsof hij zijn
best deed vriendelijker te zijn, voegde hij er bij met
een werktuigelijh_e beweging der lippen: ,Heb dank,
lieve Maria, dat ge gekomen zijt."
Zijn zuster drukte hem de hand, waarbij hij nauwelijks merkbaar het voorhoofd fronste. Hij bewaarde
het stilzwijgen, zij wilt niet, wat zij nog meer kon
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zeggen. In zijn woorden, in zijn stem, maar vooral
in zijn oogen stood duidelijk to lezen, hoezeer hij
zich reeds had losgemaakt van het leven. Hij stelde
geen belang meer in het aardsche, niet omdat hij het
niet begreep, maar omdat hij zich verdiepte in een
onbekende wereld, die de levenden niet konden zien en
die hem van hen scheidde. Voor hen, die in het voile
bezit van hun gezondheid zijn, was dit een droevige
ontdekking.
„Welk een vreemd spel van het noodlot, dat wij
weer vereenigd zijn !" zeide hij, de stilte verbrekend
en op Natascha wijzend.... ,Zij verpleegt mij, zooals
ge ziet."
Prinses Maria hoorde hem ontzet aan. Hoe kon
haar broeder, die zoo kiesch was, aldus spreken in
het bijzijn van haar, die hij liefhad en door wie hij
werd bemind 2 Wanneer hij zelf niet begreep, dat hij
sterven zou, zou hij nooit op die koele, kwetsende
wijze hebben gesproken. De* eenige aannemelijke verklaring was hierin gelegen, dat alles hem onverschillig
werd, omdat iets anders, iets belangrijkers zich aan
hem openbaarde.
Het gesprek was gedwongen en haperde elk oogenblik.
,,Maria is door Riazan gekomen," zeide Natascha.
Prins Andreas toonde zich niet in 't minst verwonderd,
dat zij zijn zuster bij den naam noemde. Natascha
merkte het zelve nu eerst op.
,,En?" vroeg hij.
„Zij heeft gehoord, dat Moskou verbraDd is, geheel
in de asch gelegd, en dat.. . Natascha held op, daar
zij zag, dat hij met de grootste inspanning zich Loch
niet tot luisteren kon dwingen.
„Ja, dat wordt er verteld," prevelde hij. „'t Is wel
treurig." Hij keek strak voor zich nit en trok aan zijn
knevel.
„En gij, Maria, ge hebt dus graaf Nicolaas ontmoet f"
vroeg prins Andreas... ,Hij heeft aan zijn familie
geschreven, dat ge hem bij zonder goed bevallen waart,"
vervoigde hij duidelijk, zonder echter de beteekenis
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te begrijpen, die zijn woorden hadden voor hen, die
in het gewone dagelijksehe leven verkeerden. ,,Als
hij u wederkeerig ook goed bevallen was, dan zoudt
ge zijn vrouw kunnen worden !" Bij het hooren van die
woorden begreep Maria eerst reeht, hoe ver hij reeds
buiten het leven stond.
,,Waartoe over mij te spreken V' zeide zij bedaard
en met een blik op Nataseha, die echter haar oogen
niet ophief. Weer heersehte er diepe stilte.
,,Andreas, wilt gij . . ." vroeg prinses Maria eensklaps
met bevende stem. . . wilt ge het kind zien ° E[ij
vraagt onophoudelijk naar ii.
De prins glimlaehte nauw merkbaar; zijn zuster, die
elke uitdrukking van zijn gezicht zoo goed kende,
begreep met ontzetting, dat het geen glimlach was van
vreugde of teederheid, maar dat het eerder een spotlach
was over het laatste middel, dat zij aanwendde, om
zijn hoe langer hoe meer verflauwde belangstelling op
te wekken.
,,Ja, ik wil hem gaarne zien... Maakt hij het goed
Het kind werd binnengebraeht. Hij zag zijn vader
schuw aan, maar schreide niet, omdat hij niemand in
de kamer zag weenen. Zwijgend omhelsde prins Andreas
het kind, dat ook niet wist, wat het zeggen moest.
Zoodra de jongen de kamer verlaten had, naderde Maria
haar broeder; zij kon zich niet langer bedwingen en
barstte in tranen uft.
Prins Andreas keek haar strak aan.
,Schreit ge om hem ?" vroeg hij.
Dc prinses knikte bevestigend.
,,Ge moet hier niet schrei.en," voegde hij er onbewogen bij.
"

Hij begreep, dat zijn zuster schreide over den knaap,
die weidra wees zou zijn. Hij trachtte zijn gedacliten
weer aan het leven vast te knoopen. ,,Ja, dat lijkt wel
heel treurig, en het is toch zoo eenvoudig !" zeide hij
tot zich zelven. ,,De vogelen des hemels zaaien niet en
maaien niet, maar onze hemelsche Vader voedt hen
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alle." Hij wilde dit vers eerst voor zijn zuster opzeggen;
,,maar," daeht hij, ,,zij hegrijpt het toch anders; de
levenden kunnen niet toegeven, dat al die gewaarwor
dingen, die hun zoo dierbaar, al die gedaehten, die hun
zoo gewiehtig toesehijnen, niets beteekenen! Ja, wij
begrijpen elkander niet meer." En hij zweeg.

-

De zoon van Andreas was zeven jaar oud; hij had
nog bijna niets geleerd, hij kon nog niet eens goed lezen;
maar zelfs ais hij een voiwassen man was geweest in
het voile bezit van zijn vermogens, had hij niet beter
het gewicht kunnen beseffen van hetgeen er in zijn
bijzijn tussehen zijn vader, prinses Maria en Nataseha
was voorgevallen. Nataseha braeht hem de kamer uit;
hij volgde haar, zonder een woord te zeggen, drukte
zieh tegen haar aan, sloeg zijn mooie, droomerige oogen
tot haar op, vlijde het hoofdje tegen haar boezem
en weende zaeht, waarbij zijn friseh, rood, opgetrokken
lipje beefde.
Van then dag af ontweek hij Desalles en de oude
gravin, hoe zij hem ook met liefkoozingen overlaadde.
iij bleef iiever alleen of bij zijn tante en vertoefde
vooral gaarne bij Nataseha, voor wie hij een bijzondere
genegenheid seheen opgevat te hebben.
Prinses Maria begreep nu, dat er geen hoop meer was;
zij sprak ook niet weer over een mogelijk herstel. Zij
en Nataseha losten elkander aan het ziekbed van haar
broeder af; de prinses weende niet, maar zond vuriggebeden op tot het eeuwige en ondborgrondelijke Op
perwezen, wiens bestaan zieh zoo treffend openbaart
aan de sponde van een stervende.
XVI.
Prins Andreas voelde, dat hij sterven moest, dat hij
stervende was, ja, dat hij door het voile besef, dat zijn
geest zich iangzamerhand iosmaakte van al het aardsehe
en door een vreemd en behageiijk gevoel van geluk
zaiigheid, hetwelk zijn gansehe wezen doorstroomde,
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reeds half gestorven was. Hij wachtte zonder ongeduld
of angst het einde af, hij wist, dat het komen moest.
Dat onbekende, dreigende, eeuwige, verre jets, dat hij
zijn gansche leven alt**d gevoeld had, was nu nab
hij ried het, hij kon het bijna bereiken.
-
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Vroeger had hij den dood gevreesd; tweemaal had
hij then smartelijken, verschrikkelijken stervensangst
ondervonden, en nu boezemde de dood hem geen
vrees meer in, zooals het geval was, toen hij met den
blik op het bosch, de weiden, de akkers, het azuur
van den hemel, den dood zag in Bien granaat, die
draaiende nader kwam. Toen hij echter in de verbandplaats weer tot bezinning kwam, was in zijn ziel, die
het juk van het leven niet meer torste, de bloem
der eeuwige liefde ontloken; vrij en los van de aarde
als hij toen was, was elke angst voor den dood in hem
verdwenen. Hoe meer hij zich verdiepte in de beschouwing van de geheimzinnige toekomst, die zich voor hem
ontsluierde, des te meer maakte hij zich onwillekeurig
reeds los van alles, wat hem omringde; des te meer
ook daalde de slagboom, die het leven van den dood
scheidt en die slechts verschrikkelijk wordt door het
gemis van liefde. Alles en alien liefhebben! Wat kan
dit inderdaad anders beteekenen, dan niemand in liet
bijzonder te beminnen, maar een goddelijk en onstoffeiijk leven te leiden? Zonder droefheid zag hij zijn
einde naderen, en als hij aan zlin dood dacht, zeide hij
bij zich. zelven: „Des te beter!"
Maar na dien nacht, waarin allerlei visioenen hem
vervolgd hadden en zij, die hij hoopte terug te vinden,
hem was verschenen, nadat zij haar lippen op zijn hand
had gedrukt en haar tranen die hadden bevochtigd, was
de liefde voor een vrouw opnieuw in zijn hart ontwaakt
en dit gevoel had hem weer aan het leven doer. hechten.
Onbestemde, vroolijke gedachten hadden hem bestormd
en toen hij terugdacht aan het oogenblik, dat hij in de
ambulance Koeragin naast zich had ontwaard, voelde
hij, dat hij niet ineer in staat was dezelfde gevoelens
.
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te koesteren, die zich toen van hem meester gemaakt
hadden. Al ijlende voelde hij den wensch bij zich opkomen, te weten of hij nog in leven was, en toch- durfde
hij het niet vragen aan degenen, die hem omringden.
Zijn ziekte had zich normaal ontwikkeld en dat zeker
lets, wat twee dagen geleden gekomen was, zooals Natascha aan prinses Maria vertelde, was nets anders
dan de laatste worsteling tusschen leven en dood...

De dood was reeds lang de sterkste geweest, en die her
leving van zijn liefde voor Natascha was slechts een
onbewuste bekentenis, welk een waarde hij nog aan het
leven hechtte en het laatste verzet van zijn wezen
tegen het vreeselijke onbekende !
Op zekeren avond, terwiji hij een lichten aanval van
koorts had, die meestal op dat uur opkwam en altijd
een bijzondere helderheid van den geest meebracht,
sluimerde hij in. Plotseling kwam er een gevoel van
onuitsprekelijk geluk over hem.
,,Ach," zeide hij bij zich zelven, „zij is binnengekomen !"
En inderdaad, Natascha had Sonia afgelost, zij was
op haar teenen binnengeslopen en had zich aan het
hoofdeneinde van zijn leger neergezet. Onbewust had
hij gevoeld, dat zij in zijn nabijheid was.
Zij was zoo in den grooten leuningstoel gaan
zitten, dat het licht van de kaars den zieke niet kon
hinderen; zij breide vlijtig; nadat prins Andreas eens
gezegd' had, dat niemand zoo goed zieken kon verplegen als oude vrouwen , met een breikous, breide
zij alt i^d, als zip voor zijn bed zat. Het eentonig
geluid der breinaalden oefende een bedarenden invloed
.

..

op de zenuwen uit, zeide hij. De lange breinaalden
gingers onafgebroken tusschen haar vlugge vingers
heen en weer, en hij keek met een gevoel van weemoed
naar het profiel van haar voorovergebogen gezicht.
Eensklaps rolde het kluwen op den grond; Natascha
keek verschrikt naar den zieke en de hand voor de
kaars houdende, bukte zij zieh, om het kluwen op te
rapen en nam daarna haar vorige hooding weer aan.
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Hi) keek haar aan, zonder zich te verroeren en hij zag,
dat haar boezem op- en neerging en zij allengs weer
op adem kwarn. De eerste dagen na hun hereeniging
had hij haar bekend, dat hij, als hij herstelde, God
eeuwig zou danken voor die wonde, die hen weer tot
elkander had gebraeht; maar na then tijd had hij er
niet meer over gesproken.
,,Zou het kunnen °" daeht hij, terwiji hij luisterde
naar het getik der breinaalden... ,,Waarom zou het
lot ons hereenigd hebben, als ik toch moet sterven?
Zou mij dan de waarheid des levens slechts geopenbaard
zijn, om mij ten slotte in de leugen te laten blijven?
Zij is mij dierbaarder dan alles ter wereld; kan ik laten
haar te beminnen ?" daeht hij met een diepen zueht,
zooals hem zoo dikwijls een ontsnapt was in de lange
uren van smartelijk lijden.
Nataseha legde haar werk op tafel, boog zich over
hem heen, en, ziende dat hij wakker was, vroeg zij hem:
,,Slaapt ge niet ?"
,,Neen, ik heb al geruimen tijd naar u liggen kijken;
ik voelde u binnenkomen. Geen ander geeft mij zulk
een gevoel van kalmte als gij. Als gij er zijt, is het mij
zoo helder, zoo licht! . . . 1k zou haast kunnen weenen
van geluk ?"
Nataseha boog zich nog dieper over hem heen,
waarop zijn gelaat van zaligheid en hartstocht blonk.
,,Natascha, ik heb u al te lief, ik bemin u meer dan
alles ter wereld !"
,,En ik. .
Zij wendde een oogenblik haar hoofd af.
,,Waarom te lief !" vroe g zij.
,,Waarom te lie? ....Wel, zeg mij eens oprecht uw
gevoelen!. .. Wat zegt uw hart, zal ik blijven leven?
Nu, wat denkt ge ?"
,,O, daar ben ik zeker van, ik ben er zeker van! riep
Natascha nit en zij greep in vervoering zijn beide handen.
Hij zweeg een poosje.
,,Wat zou dat heerlijk zijn !" zeide hij eindelijk, terwiji hij een kus op haar hand drukte.
"
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Nataseha was overgelukkig; maar zich herinnerende,
dat sterke aandoeningen den zieke gevaarlijk konden
worden, dwong zij zich tot kalmte en zeide: ,,Ge hebt
niet geslapen . . . Toe, ga nu een weinig sluimeren, dat
is goed voor u !"
Hij drukte haar nog eens de hand, voor zij weer ging
zitten. Tweemaal, dat zij opkeek, ontrnoette zij telkens
zijn blik; zij wijdde daarop al haar aandaeht aan haar
werk, orn niet in verzoeking te komen de oogen weer
op te slaan. Spoedig daarna sliep hij in.
Zijn sluimering was niet van langen duur en then hij
wakker werd, stond het koude zweet hem op het gezicht.
Hij begon weer na te denken over leven en dood.
,,Lieide, wat is eigenlijk liefde " vroeg hij zich af.
Liefde is de ontkenning van den dood, liefde is leven;
alles, wat ik begrijp, begrijp 1k door de liefde aileen.
Daarin ligt alles opgesloten! . . . Lief de is God, en sterven
is de terugkeer van een sprankje liefde, dat ik ben,
tot de algemeene en eeuwige bron."
}-Iij vond veel troost in die gedachten, maar het waren
slechts mijmerijen, die weinig sporen aehterlieten
in zijn geest, en toen hij weer insliep, werd hij door
duizend onbestemde en verwarde denkbeelden ge
kweld.
Hij droomde, dat hij op een canapé lag in dezelfde
kamer, waarin hij werkeiijk was. Hij was geheel hersteld. Verseheiden personen, die hij niet kende, gingen
hem voorbij. Hij sprak met hen over allerlei dingen
en maakte zich gereed hen te volgen, zonder te weten
waarheen. iij hield zich voor, dat hij zijn tijd zoek
braeht met nuttelooze zaken en dat hij zich wijden
moest aan ernstiger belangen, maar toch ging hij door
met tot hen te spreken en hen te verbazen door alierlei
schitterende aanhalingen, die niets dan onzin waren...
Langzamerhand werden die figuren flauwer en eindelijk
bepaalde zich zijn aandacht geheel tot de op een kier
staande deur der izba... Zou het hem gelukken haar
tijdig te sluiten ? Alles" hangt er van af! I-Iij staat op,
hij gaat er heen, om den grendel er op te sehuiven,
Ooi'Iog en V'ecIe. 4° druk. III.
20

306
zijil knieën knikken, hij voelt, dat hij te laat zal komen!
. . . Met een uiterste inspanning al zijn kraehten ver
zamelend, wil hij vooruit ijien, toen een vreeselijke
angst het hem belet . . . Die angst is de vrees voor den
dood . . De dood is er, daar, achter die deur, en op hetzelfde oogenblik, dat hij zich er hijgend heen sleept,
stoot een versehrikkelijk spook er van den buitenkant
tegen aan en traeht zoo de kamer binnen te dringen ! ...
Dat naamlooze wezen is de dood, de dood, die hem komt
halen en wien hij tot elken prijs moet ontvluehten ...
llij grijpt de deur.. . 't Is niet meer mogelijk haar weer
dicht te doen, maar als hij al zijn kraehten inspant, kan
hij den dood toch missehien buiten houden!. .. Helaas,
zijn kraehten raken uitgeput, alle inspanning is vruehteloos, de deur beweegt onder den druk van de buitenzijde!
Nog eens beproeft hij weerstand te bieden...
IJdel pogen!... Ret spook treedt binnen, het is er.
en prins Andreas voelt, dat hij sterft!
In dit vreeselijke oogenblik van zijn benauwden droom
begreep hij, dat hij maar sliep en met een bovenmensehelijke inspanning werd hij weer wakker.
,,Ja, dat was wet degelijk de dood!.. . Sterven en
weer ontwaken! Is de dood dan het ontwaken tot een
nieuw leven ?"
Deze gedachte sehoot hem plotseling door het hoofd
en een tipje van den sluier, die het onbekende nog voor
hem verborgen hield, werd in zijn ziel opgelieht !
voelde zijn Iiehaam bevrijd van alle banden, die hem nog
aan de aarde hechtten en een ongekende zaligheid, die
hem tot het einde toe bijbleef, doorstroomde hem!
I-Iij werd wakker en huiverde van het koude zweet, dat
hem bedekte. Nataseha kwam bij hem en vroeg, wat hij
verlangde. Maar hij begreephaar vraag niet en hij zag haar
met een zonderlingen blik aan. Dat was dat zekere iets,
waarover zij prinses Maria had gesproken ! ... Van
dit oogenblik af had de ziekte een ernstige wending
genomen, de koorts nam een kwaadaardig karakter
aan en wat ook de doktoren moehten zeggen, Nataseha
liet zich niet misleiden, de moreele verschijnselen,
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die zich bij den zieke met een onmiskenbaren ernst
openbaarden, benamen haar alle hoop.
Zijn laatste dagen en uren waren rustig en kaim en
gingen voorbij, zonder dat zich nieuwe versehijnselen
voordeden.
Prinses Maria en Nataseha weken geen oogenblik
van zijn zijde, hoewel zij beseften, dat haar zorgen
alleen ten goede kwamen aan datgene, wat weidra
niets dan een dierbare herinnering voor haar zou zijn,
aan zijn stoffelijk omhulsel, en dat zijn geest reeds niet
meer van deze wereld was. Zoo hevig waren beider aandoeningen, dat het vreeselijke sehouwspel van den dood
haar niet meer schokte. Zij konden geen tranen vinden
voor haar diepe smart; zij weenden niet in zijn bijzijn
en ook niet als zij alleen waren en daar woorden niet
toereikend waren, om haar gewaarwordingen uit te
drukken, spraken zij niet meer over hem. Zij zagen, hoe
zijn ziel hoe langer hoe meer aan de aarde werd onttogen
en zich allengs geheel verdiepte in het onbekende aan
gene zijde des grafs, en beiden wisten, dat dit goed was
en dat het zoo zijn moest.
De sacramenten der stervenden werden hem toegediend en daarop nam hij afscheid van de zijnen. Toen
zijn zoon bj hem werd gebracht, raakte hij even diens
wang met zijn lippen aan en wendde zich toen af, niet
omdat hij slechts noode uit het leven scheidde, doch
omdat hij meende, dat dit alles was, wat er van hem
verlangd werd. Men verzocht hem echter, het kind zijn
zegen te geven: hij deed het en vestigde toen een vragenden blik op de omstanders. E[ij scheen hun te vragen,
of zij nog meer van hem verlangden; eindelijk blies hij
in de armen van prinses Maria en Nataseha den laatsten
adem nit.
,,Het is gedaan !" zeide zijn zuster eenige seconden
daarna.
Natascha boog zich diep over hem heen, blikte nog
eenmaal in zijn strakke oogen en drukte ze daarop toe.
,Waar is hij nu " vroeg zij zich af.
Toen hij in de kist lag, omringden alien de baar, om

308
hem een Iaatst vaarwel toe te roepen. De droefheid
van het kind was hartverseheurend. Allen weenden;
de gravin en Sonia sehreiden over Nataseha en over hem,
die niet meer was, en de oude graaf over zich zelven;
hij voelde, dat hij weidra denzelfden beteekenisvollen
stap moest doen.
Nataseha en prinses Maria sehreiden nu ook, niet om
lueht te geven aan eigen droefheid, maar omdat haar
hart dreigde te barsten onder de aandoeningen, die haar
oversteipten bij den aanblik van het pleehtige en toch
zoo eenvoudige mysterie van den dood!

VIERIDE IIOOFDSTUK.
IM
Dc onderlinge betrekking, die er tussehen versehillende oorzaken bestaat, ligt buiten de bevatting van
den menschelijken geest, maar de behoefte om zich
rekensehap te geven van de feitén, die zich aan hem
voordoen, is den menseh ingesehapen. llij, die niet de
reden van het bestaan en ontstaan der gebeurtenissen
traeht te doorgronden, meent nit het gelijktijdige
van twee zaken al lieht een gevolgtrekking te mogen
maken omtrent het ontstaan der eene en roept dan
uit: ,,Zie, dat is de oorzaak !"
Maar wanneer men tot de kern doordringt van het
eenvoudigste historisehe feit, dat wil zeggen tot de kern
der massa's, die er in betrokken zijn, dan komt men
tot de overtuiging, dat de wil van den eenling niet
alleen de massa's niet leidt, maar zeif voortdurend
bestuurd wordt door een hoogere macht. Indien ook
de historisehe gebeurtenissen inderdaad geen andere
oorzaak hebben dan de oorsprong zeif van elke oorzaak,
zoo hebben zij toch plaats volgens wetten, die ons of
geheel onbekend zijn, of waarvan we sleehts een vage
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voorstelling hebben en die we met geen mogelijkheid
zouden kunnen ontdekken, dan door voorop te stellen, dat de beweegreden niet kan gelegen zijn in den
wil van een enkelen mensch. Zoo is ook de kennis van
de wet, volgens welke de planeten zich bewegen, eerst
mogelijk geworden, toen de menseh het denkbeeld
van de onbeweeglijkheid der aarde had laten varen.
Volgens het zeggen der geschiedschrijvers zou na den
slag bij Borodino en nadat Moskou door den vijand
bezet en door brand verwoest was, de tocht, then het
Russisehe leger ondernam om den weg van Riazan
te verlaten en op then van Kaloega over te gaan en het
kamp van Taroetino te betrekken, de belangrijkste
episode zijn nit den oorlog van 1812. Zij kennen den
roem van deze heldendaad toe aan versehillende personen en zelfs de Fransehen gewagen met bewondering
van deze flankbeweging en prijzen het genie, waarvan
de Russisehe generaals bij deze gelegenheid blijk gaven.
Toch is het onmogelijk, haar met de geschiedsehrijvers
te besehouwen als het resultaat van de weldoordaehte,
schrandere overleggingen van een enkel persoon,
die hierdoor Rusland meende te redden en Napoleon
in het verderf te storten; er valt -in het geheele feit
geen spoor van militair genie te ontdekken. Er is werkelijk niet veel verstand toe noodig, om te begrijpen,
dat een leger, hetwelk geen aanval heeft te duchten,
niet beter kan doen dan daar te kampeeren, waar overvloed van proviand is. Het minst ontwikkelde kind
had wel kunnen raden, dat de weg van Kaloega in 1812
na den terugtoeht van het leger in dat opzieht de
meeste voordeelen aanbood. Door welk een reeks van
deducties komen de, heeren geschiedschrijvers er dan
toe, in deze beweging een der beste en schranderste
combinaties te ontdekken? Waaruit blijkt hun toch,
dat de redding van Rusland en de ondergang van den
vijand er uit volgden? Dezelfde flankbeweging had
elfs door verschillende omstandigheden, die er nu aan
voorafgingen, die er mee gepaard gingen en die later
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kwamen, op het verderf der Russen en de redding
der Fransehen kunnen uitloopen; het is volstrekt niet
waar, dat deze beweging een gunstigen invloed heeft
gehad op den toestand van het leger. Wanneer deze
marsch niet gepaard was gegaan met andere omstan
digheden, zou hij niets goeds hebben uitgewerkt.
Wat zou er gebeurd zijn, wanneer Moskou niet verbrand
was, wanneer Murat de Russen niet nit het gezicht
had verloren, wanneer Napoleon niet werkeloos was
gebieven, wanneer het Russische leger slag had geleverd
bij het verlaten van Moskou vol ens den raad van
Bennigsen en Barclay, wanneer Napoleon bij Taroetino
de Russen had aangevallen met slechts het tiende deel
van de hardnekkigheid, waarvan hij bij Smolensko
had blijk gebleven, wanneer de Franschen naar Peters
burg waren opgemarcheerd a... En zoo kan men
verder vragen. In al die gevallen zou het voordeel in
onheil zijn verkeerd. Hoe is het dan mogelijk, dat zij,
die de gesehiedenis bestudeeren, hun oogen sluiten voor
deze voor de hand liggende overwegingen en den
marsch als het uitvloeisel van den wil van een enkelen
mensch beschouwen Waarlijk, niemand had deze
beweging vooruit overwogen en voorbereid; zij was
eenvoudig het noodzakelijk gevolg van alle omstandigheden, en men is eerst begonnen zich er rekensehap
van te geven, toen zij reeds tot het verleden behoorde.
Op den krijgsraad in Fili verklaarde de meerderheid
der Bussische generaals zich voor den terugtocht in
de rechte Mn op Nischni-Nowgorod. Dit wordt voldoende
gestaafd door het aantal stemmen, die dit voorstel on
dersteunden en vooral door het gesprek, dat na den
krijgsraad plaats had tusschen den opperbevelhebber
en LanskoI, den chef der intendance. LanskoI deelde
in zijn rapport aan Koetoezow mede, dat de levensmid
delen voor het leger zich hoofdzakelijk bevonden langs
de Oka, in de gouvernementen Toela en Kazan; wanneer
men dus op Nischni terugtrok, zou het onmogelijk zijn de
levensmiddelen voor het leger tijdig beschikbaar te
hebben, daar men den stroom bij het invallen van den
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winter niet kon overvaren. Dit was de eerste en natnurlijkste reden, waarom het oorspronkelijk plan werd
opgegeven. Het leger nam dus then weg, waarop het
de proviand steeds onder zijn bereik hield. De werkeloosheid der Fransehen, die de Russen zelfs uit het oog
hadden verloren, de noodzakelijkheid om de Toelaër
geweerfabriek te dekken en te verdedigen en vooral
het voordeel, dat er in gelegen was, de proviand in de
nabijheid te hebben, noopten het leger nog zuidelijker
af te wijken. Nadat het door een gewaagde beweging
op den weg naar Toela was overgegaan, meenden de
aanvoerders bij Podolsk halt te maken, maar de versehijning der Fransehe troepen en versehillende omstandigheden, onder andere al weer de overvloed der
levensmiddelen in Kaloega, noodzaakten het leger zijn
marsch zuidwaarts te vervolgen, van den Toelasehen op
den Kaloegasehen weg over te gaan en in de riehting van
Taroetino te marcheeren. Evenmin als het mogelijk
is het juiste oogenblik aan te geven, waarop tot overgave van Moskou werd besloten, kan men met juistheid zeggen, wie den stoot heeft gegeven tot den marseh
van Taroetino en toch meenden allen, dat zij er gekomen
waren door den uitdrukkelijken wil en het besluit der
aanvoerders.
II.
De ingeslagen weg was zoozeer de aangewezen weg
voor het leger, dat ook zelfs de plunderaars zich in die
richting verspreidden en de keizer Koetoezow berispte,
dat hij eerst naar Riazan was gegaan, in plaats van onmiddellijk op Taroetino te marcheeren. De keizer had
hem die beweging aanhevolen in een brief, then de
opperbeveihebber echter eerst ontving, toen hij reeds
in Taroetino was aangekomen.
Koetoezows verdienste in deze zaak bestond niet
in de een of andere geniale beweging, maar alleen daarin,
dat hij het gewicht van het feit besefte. iij alleen had
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de werkeloosheid der Fransehen begrepen; hij aileen
held vol, dat de slag bij Borodino een overwinning was
geweest; hij alleen, die door zijn positie als opperbevel
hebber geroepen seheen tot den aanval te besluiten,
deed integendeel alles, om het Russiseheleger te beletten
zijn krachten te verspillen in nuttelooze veldslagen.
Het bij Borodino doodelijk gewonde wild lag nog
daar, waar de jager het had laten liggen. Was het nitgeput Leefde het nog De jager wist het niet: Maar
eenskiaps liet het een gekreun hooren, dat zijn hope
loozen toestand duidelijk aan het licht braeht en die
wanhoopskreet was Lauristons zending naar de legerplaats van Koetoezow. Napoleon, nog altijd overtuigd
van zijn onfeilbaarheid, sehreef onder den aandrang
van het oogenblik het volgende aan Koetoezow:
,,Mijnheer prins Koetoezow ! 1k zend een mijner generaals-adjudanten tot u, orn met u te onderhandelen
over versehillende gewichtige zaken. 1k wensch, dat
Uwe Iloogheid geloof sehenke aan hetgeen hij zeggen
zal, vooral wanneer hij de gevoelens van hoogachting
en bijzondere vereering zal betuigen, die ik reeds lang
voor uw persoon koester. Daar deze brief vrij van
elke nevenbedoeling is, bid ik God, mijnheer prins
Koetoezow, dat Hij u in Zijn heilige en maehtige beseherming neme.
Moskou, 30 October, 1812."
Was geteekend: , ,Napoleon."
Koetoezows antwoord op dezen brief luidde aldus:
,,De nakomelingschap zou mij vloeken, wanneer
ik de eerste stappen deed tot een vergelijk. Zoo is thans
de geest van mijn yolk."
En hij ging voort met den geregelden terugtoeht
zijner troepen zooveel mogelijk te bevorderen.
Een maand plunderens voor het Fransche leger en
een even lange tijd van rust voor de Russisehe troepen
had een groote verandering teweeggebraeht in de strijdmacht van de beide oorlogvoerende partijen en in den
geest, die de strijders bezielde; de balans helde naar de
zijde van de Russen over en weidra openbaarde zieb langs
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hun geheele hue een behoefte, om aanvallenderwijze te
werk te gaan. De lange tijd van werkeloosheid had hun
ongeduld opgewekt en hen nieuwsgierig gemaakt om te
weten, wat er van de Fransehen was geworden, die men al
zooveel weken nit het oog had verioren. De vermetel
heid, waarmee de Russisehe voorposten de vijandelijke
troepen dageiijks naderden en de tij ding van kleine over
winningen, door boeren en partijgangers op den vijand
behaald, wekten den nijd en de gevoelens van wraak
weer op, die op den bodem van ieders hart rustten,
sedert de vij and in Moskou was. Dc soldaat voelde instinetmatig, dat de vrhouding van de strijdkrachten
veranderd en dat het voordeel aan de Russisehe zijde
was. Evenals het klokkenspel begint, zoodra de wijzer
het voile uur aanwijst, evenzoo openbaarde zich ook in
de hoogere mihitaire kringen als gevoig van dezen algerneenen indruk terstond een verdubbelde bedrijvigheid.

-

III.
Het Russisehe leger werd onmiddellijk door Koetoezow en zijn staf, en middehlijk, van Petersburg nit,
door den keizer bestuurd. Voordat de t'ijding van de
overgave van Moskou in de hoofdstad bekend was,
had men aan Koetoezow een nauwkeurig en in ahie
bijzonderheden uitgewerkt plan voor den gansehen
oorlog gezonden, om hem zijn taak te verhiehten; niettegenstaande intussehen de stand van zaken geheel
veranderd was, nam de staf het plan toch aan. Koetoezow
braeht er eehter tegen in, dat de op zulk een grooten
aistand genomen disposities moeiiijk waren nit te voeren.
Ook ging men door hem bode op bode te zenden met
st€ eds nieuwe bevelen, om de moeilijkheden nit den
w eg te ruimen, naarmate zij zich voordeden, en die
boden moesten dan bij hun terugkomst rapport nitbrengen omtrent Koetoezows doen en laten.
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Er hadden belangrijke veranderingen plaats gehad
in het leader. Bagration en Barclay moesten vervangen
worden; de eerste was gesneuveld en de laatste had
zijn ontslag genomen, omdat hij zich beleedigd achtte.
Er werd met den grootsten ernst beraadslaagd, of
A in D's plaats of D in A's plaats zou komen, alsof
bij die keus jets anders dan persoonlijk ' belang den
doorslag gaf !
De vijandschap, die tusschen Koetoezow en Bennigsen bestond, de tegenwoordigheid van de gevolmachtigden van den keizer en de onvermijdelijke veranderingen in het leger gaven aanleiding tot allerlei
kuiperijen in den staf; er heerschte een algemeene verdeeldheid en allen werkten elkander tegen, zooveel z'ij
konden. Ieder meende de militaire opei°aties naar zijn
persoonlijke inzichten to leiden, terwijl zij zich inderdaad
onafhankelijk van allen invloed van buiten ontwikkelden en slechts het gevoig waren van de verhouding
der troepen onderling. De vele en uiteenloopende plannen en verwikkelingen in de hoogere kringen deden
bovendien juist beseffen, wat er gebeuren moest.
Den 2den October schreef de keizer den volgenden
brief aan Koetoezow, Bien deze eerst na den slag bij
Taroetino ontving.
,,Prins Michael Ilarionowitsch!
,,Sedert den 2den September is Moskou in handen
van den vijand. ITw laatste berichten dagteekenen
van den 20sten, en na dien tijd hebt ge niet alleen
niets tegen den vij and ondernomen ter bevrij ding
van onze eerste hoofdstad, maar zijt gij zelfs teruggetrokken. Serpoekow is door een vjandelijke afdeel.ing
bezet, en Toela met zijn beroemde geweerfabriek,
welker behoud van het hoogste belang is voor het
leger, wordt bedreigd. Ik heb uit tie rapporten van
Winzigerode gezien, dat de vij and 10.000 man naar
Petersburg laat oprukken, terwijl een afdeeling van
verscheiden duizenden zich in de richting naar Dimitrew beweegt; een derde legerkorps rukt op den weg
naar Wladimir voorwaarts, en een vierde eindelijk
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staat tussehen Roeza en MosehaIsk. Napoleon zeif was
den 25sten nog met zijn garde in Moskou. Zou het u
niet mogelijk zijn bij zulk een versnippering van de
vijandelijke strijdkraehten, tot den aanval over te
gaan 6 Het is zeer waarschijnlijk, dat de vijand u sleehts
met een afdeeling of met een korps vervolgt, dat veel
zwakker is dan de kraehten, waarover gij kunt besehikken. Het komt mij voor, dat gij part" badt moeten
trekken van deze omstandigheden en den vijand,
die zooveel zwakker is dan gij, wel hadt kunnen aanvallen en vernietigen, of aithans tot den terugtocht
dwingen, zoodat het grootste gedeelte der gouvernementen, die hij thans bezet houdt, weer in onze macht
waren gekomen en elk gevaar van Toela en andere
steden in het hart van ons land was afgewend. Wanneer
de vijand in staat is een aanzienlijk legerkorps naar
Petersburg te laten oprukken en deze stad te bedreigen,
waar weinig troepen zijn, dan draagt gij daarvan de
schuld, want met de middelen, waarover gij beschikt,
kunt gij met de noodige vastberadenheid en doortastenden moed handelen en moest gij oris voor dat nieuwe
onheil behoeden. Vergeet niet, dat gij het verontwaardigde vaderland verantwoording schuldig zijt over
het verlies van Moskou. Gij weet bij ondervinding,
dat ik altijd bereid was uw verdiensten te erkennen
en te beloonen. Dat is nog het geval, maar daarvoor
hebben 1k en Rusland ook het recht van uw kant een
volkomen toewijding, een vastberadenheid en succes
te verwachten, waarvoor uw verstand, uw talenten
en de dapperheid der troepen ons borg zijn."
Toen de brief Koetoezow eindelijk bereikte, had
deze reeds slag geleverd; hij kon den aanval niet langer
beletten.
Den 2den October had de kozak Schapowalow
bij bet verkennen van de vlakte een haas doodgesehoten
en een anderen gewond; terwijl hij het aangeschoten
wild vervolgde, liet hij zich door zijn ijver meesleepen,
raakte op die wijze diep in het woud en stiet toen onverwachts op de linkerflank van Murats leger, dat
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daar zonder eenige voorzorgsrnaatregelen kampeerde.
Lachend vertelde de kozak zijn avonturen aan zijn
karneraden; de vaandeldrager echter vertelde het
verder aan zijn kommandant. De kozak word geroepen
en ondervraagd en zijn chefs besloten partij to trekken
van dit onverwachte buitenkansje, ten einde zich
paarden to verschaffen. Een der kapiteins, die met
de hoofdofficieren bekend was, vertelde het verder
en zoo kwam het ook ter kennis van een generaal van
den staf, juist toen de verhouding daar buitengewoon
gespannen was. Een paar dagen vroeger had Jermolow
Bennigsen gesrneekt al zijn invloed op den opperbevelhebber aan to wenden, om dozen tot een aanval to
bewegen.
,,Wanneer 1k u niet kende," had Bennigsen geantwoord, ,,zou ik meenen, dat gij het tegendeel wenschtet
van hetgeen gij rnij vraagt; want het is Zijne bog
held al genoeg, dat ik lets verlang, om julst andersom
to doen."
De wijze, waarop het verhaal der kozakken word
ontvangen, waarvn trouwens de waarheid door andere
eclaireurs bevestlgd werd, bewees, dat de born weidra
moest barsten. Dc veeren ontspanden zich, de raderen
knarsten en het klokkenspel begon. Met al zijn rnacht,
al zijn verstand, zijn ervaring en zijn rnenschenkennls
durfde Koetoezow nlet tegen den ultdrukkelijken
wensch van alle generaals in en daarbij overwegende,
welk rapport Bennigsen aan den keizer had gezonden,
de beweging tegengaan en zoo kwarn het, dat hij ten
slotte bevel gaf tot lets, wat hij als onnoodig en zelfs
als nadeelig beschouwde.
Iv.
Dc aanval word bepaald op den 5en October.
Den 4den teekende Koetoezow de dislocatle der
troepen. Toll las haar aan Jermolow voor met de opdracht verdere schikkingen to nernen.
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,,Goed, goed," zeide Jermolow, ,,rnaar ik heb er nu
geeri tijd toe."
1-let door Toll vastgestelde plan van den veldslag
was voorfreffelijk en deed in geen enkel opzieht voor
dat van Austerlitz onder, hoewel het niet in het Duitseh
was gesehreven. ,,De eerste kolonne mareheert aan
dezen kant, de tweede aan dien kant . . . " enz., enz.
Die kolonnes op het papier moesten zich op een gegeven oogonblik vereenigen, orn den vijand aan to
vallen en to vernietigen. Alles was op bewondorens
waardige wijze voorzien, zooals dat altijd gebeurt
in disposities op papier, rnaar zooals ook nooit faalt,
kwam goen enkele kolonne op den bepaalden tijd op
haar post aan.
Nadat het vereischte aantal afsehriften klaar was,
werd een ordonnans-officier van Koetoezow geroepen,
om ze aan Jermolow te brengen. Dc jonge officier
van do eavalorie der garde begaf zich, trotseh, dat hem
zulk eon gewiehtige zending word toevertrouwd,
op weg naar hot kwartier van Jermolow.
,,De generaal is niet to huis !" zeide do bediendo.
Do ordonnans ging naar eon der generaals, dien
Jermolow dikwijis bezoeht.
,,Er is niemand to huis," werd hem geantwoord.
IE[ij ging naar eon ander. Hetzelfde antwoord volgde.
,,Wanneer men mil* maar niet verantwoordelijk stelt
voor die vertraging !" daeht hij. , ,Wat eon tegenspoed !"
FIij reed hot geheele kamp door. Sommigen zeiden,
dat Jermolow met eenige andere generaals juist voorbij
was gereden, anderen meendon, dat hij reeds terug
was. De ongelukkige officier zette zijn onderzoek
tot s avonds zes uur voort, zonder zich zelfs tijd to
gunnen om iets to gebruiken. Jermolow was en bleef
zoek, niemand wist, waar hij te vindon kon zijn. Nadat
do officier in der haast eon weinig bij een kameraad
gebruikt had, reed hij naar de voorhoede naar Miloradowitsch. Daar werd hem gezegd, dat doze waarschijnlijk op bet bal was bij generaal Kikin en dat
Jermolow daar zeker ook wel zou zijn.
'
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,,Waar is dat dan " vroeg de ordonnans.
,,Daar ginds in Jetschkino," antwoordde een kozakken-officier, terwiji hij hem in de verte een heeren
huis aanwees.
,,Daar ...... Maar dat is immers buiten de postenketen !"
Twee van onze regimenten zijn vandaag in de linie
gezonden, het gaat er vroolijk toe... Twee muziek
korpsen en drie zangkoren!. . ."
De officier reed door de postenketen. Toen hij het huis,
dat hem was aangewezen, naderde, hoorde hij vroo1jk koorgezang der soldaten, begeleid door de stemmen
der opgewonden gasten. De vroolijkheid werkte aanstekelijk op den jongen officier, die niettemin vreesde
zijn plieht niet na te komen, wanneer hij niet het be
langrijke bevel onmiddellijk aan den belanghebhende
overgaf. Het was reeds negen uur, toen hij van zijn paard
steeg en het fraaie, goed onderhouden huis binnentrad,
dat op even grooten afstand van het Russisehe en het
Fransehe leger lag; in de voorzaal en aan het buffet
waren lakeien bezig, om wijnen en spijzen op bladen
te zetten en binnen te brengen. De zangers stonden
buiten voor de vensters. In het eerste salon vond de
officier alle generaals van het leger; de forsehe, indruk
wekkende gestalte van Jermolow viel hem het eerst
in het 00g. Zij stonden alien met losgeknoopte uniformjassen in een halven cirkel en keken sehaterend van
lachen en met opgewekte gezichten naar een kriappen,
niet zeer grooten generaai, die in hun midden den trepak danste.
,,Ha, ha, ha! Bravo Nicolaas Iwanowitseh! Ha,
ha, ha !"
De officier besefte, dat hij een dubbele onhandigheid
begaan had, door in dit oogenblik met zulk een gewichtige zending te zijn binnengekomen; hij wilde
waehten, maar dat was onmogelijk, want hij werd
terstond bemerkt en een der generaals maakte Jermolow op hem opmerkzaam. Do laatste trad met gefronst voorhoofd op hem toe, hoorde zijn rapport aan
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on narn de papieren zonder een woord to spreken.
,,Denkt ge, dat hij maar zoo toevallig hier is "
zeide een der stafofficieren tot den ordonnans, (lien
hij wel kende. ,,Volstrekt niet, mijn waarde; 't is
eenvoudig om Konowitzin een poets to bakken.
Denk maar aan hetgeen ik u zeg. Dat zal morgen
een mooie warboel zijn !"
V.
Den volgenden morgen word de oude Koetoezow
vroegtijdig gewekt, hij deed zijn gebed, kleedde zich,
stapte in de kales met de onaangename gedachte,
dat hij een veidsiag moest leiden, then hij niet kon
goedkeuren en sloeg den weg in, die van Letasehewka
naar het vijf wersten verder liggende Taroetino voerde;
dat was de verzamelplaats voor alle kolonnes. Onder
weg dutte hij af en toe in, ontwaakte eehter spoedig
weer on luisterde, of het geweervuur nog niet begonnen
was. Hot was een vochtige, grauwe herfstmorgen,
alleen aan de oosterkirn word het een weinig lieht.
IDieht bij Taroetino zag hij eenige cavaleristen, die hun
paarden drenkten; hij liet stilhouden en vroeg hun,
tot welk regiment zij behoorden. Zij maakten deel
nit van een kolonne, die reeds lang in de hinderlaag
had moeten liggen.
,,Ret is missehien een misverstand," zeide hij bij
zich zelven. Eenige passen verder zag hij echter infanteristen, die hun geweren aan rotten hadden gezet
en rustig hun soep aten. llij riep den officier en deze
bevestigde, dat zij geen bevel tot oprukken hadden
ontvangen.
,,Wat " zeide Koetoezow, maar hij bedwong zich
en liet den kommandant bij zich komen.
llij was intussehen uitgestegen en liep hijgend en
met gebogen hoofd heen en weer. Toen de officier van
den staf, Eiehen, naderde, word Koetoezow rood van
kwaadheid, niet omdat hij den schuldige voor zich had,
maar het was in elk geval iemand, aan wien hij zijn
-
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woede kon koelen. Bevend en geheel buiten zich zelven
van thorn, liep hij op Eiehen toe, dreigde hem met
de vuist en overlaadde hem met de groiste seheidwoorden. Een kapitein, Brozin genaamd, die toevallig daar
ter plaatse kwam en die geheel onsehuldig was aan het
verzuim, kreeg er 00k zijn deel van.
,,Die ellendelingen! Doodsehieten moest men ze
sehreeuwde Koetoezow met een heesehe stem en als
een krankzinnige met de armen om zich heen slaande
Hoe! hij, de opperbeveihebber, wien iedereen
verzekerde, dat niemand voor hem zulk een maeht
had bezeten, zou tot spot van het leger worden ! Hij
had then dag dus tevergeefs gebeden, tevergeefs nagedaeht en vruehteioos allerlei plannen gewikt en gewogen, terwiji hij uren aehtereen wakker lag. ,,Toen
ik nog maar subaltern-officier was, zou niemand het
gewaagd hebben aldus den spot te drijven met mijn
bevelen," daeht hij, ,,en nu.. ." En hij gevoelde liehamelijke smart, zooals een Iijfstraf teweegbrengt, en
hij kon er geen andere uiting aan geven dan door
woeste kreten van thorn en pijn. Zijn krachten waren
weidra uitgeput, en toen hij tot bedaren was gekomen,
zag hij in, dat hij verkeerd had gedaan door zich zoozeer door zijn drift te laten vervoeren; hij stapte weer
in de kales en reed zwijgend weg.
Hij wist zich verder te beheersehen en hoorde kaim
de verontsehuldigingen en reehtvaardigingen van
Bennigsen, Konowitzin en Toll aan, die hem poogden
te overtuigen, dat nu na den volgenden dag dezelfde
beweging moest worden uitgevoerd. Dc opperbevel
hebber zag in, dat hij moest toegeven. Wat Jermolow
betrof, hij verseheen eerst twee dagen later voor Koe
toezow.
VI.
Tegen den avond van den volgenden dag verzamelden
de troepen zich op de aangewezen punten en zij rukten des nachts uit. Dc naeht was donker, zwartachtig
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blauwe wolken bedekten den hemel, maar het regende
niet. De grond was vochtig en de soldaten mareheerden
zonder een enkel woord te wisselen; alleen de artilerie
verried haar tegenwoordigheid door het metaalgeluid
harer stukjien. Het was den soldaat verboden te spreken,
te rooken of vuur te slaan, er heersehte dan ook diepe
stilte; zelfs de paarden sehenen opzettelijk niet te hin
niken. Het geheimzinnige van de onderneming was
een aantrekkelijkheid te meer en de mansehappen
marcheerden in opgewekte stemming voort. Sommige
kolonnes maakten halt, zetten de geweren aan rotten
en strekten zich op den killen grond uit, denkende,
dat zij de plaats hunner bestemming reeds hadden
bereikt. De meesten eehter mareheerden den gansehen
naeht door en kwamen dus op plaatsen, waar zij niet
moesten zijn.
Graaf Orlow-Denissow was de eenige, die met zijn
zwakke kozakkenafdeeling tijdig op den hem aangewezen post kwam. I-Iij stelde zijn troepen op in een
kreupelbosehje op den zoom van een woud naast een
voetpad, dat van het dorp Stromilow naar Dimitrewsk
voerde.
Dc graaf, die even voor het aanbreken van den dag
ingeslapen was, werd gewekt om een deserteur uit
het Fransche kamp te ondervragen. Het was een
Poolsch onderofficier van het korps van Poniatowsky;
hij verklaarde, dat hij overgeloopen was, omdat hij
onrechtvaardig was behandeld; hij had al lang officier
moeten zijn, want hij was de dapperste van alien,
maar hij zou zich wel wreken. Hij verteide, dat Murat
slechts een werst verder kampeerde, en dat hij met een
eseorte van sleehts honderd man wel kans zag hem
gevangen Ic nemen. Graaf Orlow trad hieromtrent in
overleg met zijn kameraden; het voorstel van den
overlooper leek hun al te verleidelijk om het te weigeren, zij besloten dus de onderneming te wagen. Eindeiijk
werd er na veel over en weer praten bepaald, dat de
generaal-majoor Grekow met twee regimenten kozak
ken den Poolsehen onderofficier zou volgen.
Oorlog en. Vrede. 4° druk M.
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,,Denk er aan," zeide de gTaaf tot den laatste, ,,als
ge gelogen hebt, wordt ge als een hond opgehangen ! ...
Maar blijkt het, dat ge waarheid gesproken hebt, dan
krijgt ge honderd goudstukken."
De onderofficier antwoordde niet, sprorg viug in
den zadel en volgde zonder aarzelen generaal Grekow.
Zij verdwenen in het bosch. Bibberend van koude en
ongerust over de verantwoordelijkheid, die hij op zich
genomen had, deed de graaf een paar schreden buiten
het bosch, om het vijandelijke kamp gade te slaan, dat
men, hoewel slechts een werst verwijderd, nauwelijks
kon onderseheiden in het flauwe, grijze morgenlicht
bij de uitdoovende bivouakvuren. Dc overige Russische
kolonnes moesten op de helling, rechts van de pick
waar graaf Orlow stond, verschijnen; maar hoe hij ook
tuurde en keek in alle richtingen, hij zag niets; alleen
meende hij, dat er in het Fransche kainp beweging
kwam.
,,Ach, het is te laat !" zeide hij teleurgesteld. liii
had alle vertrouwen in de onderneming verloren, nu
de man, aan wien hij zich had toevertrouwd, er niet
meer was; die onderofficier was stellig een verrader,
die hem bedrogen had; de voorgenomen aanval zou
mislukken ondanks de twee regimenten, die Grekow
God weet waarheen had gevoerd. ,,Hoe kan men in
vredesnaam denken, dat men den opperbeveihebber
te midden van zulk een aanzienlijke macht kan over
vallen en gevangen nemen Dc scheim heeft steilig
gelogen !"
,,We kunnen Grekow nog terug laten komen," zeide
een officier uit zijn gevoig, die evenals hij aan het sue
ces der onderneming begon te twijfelen.
,,Zou dat nog kunnen? Wat denkt ge er van? Moeten
wij de zaak op haar beloop laten, of niet ?"
Laat hem terugkeeren."
,,Ja, dat is het beste," zeide de graaf. ,,Hij moet terug
geroepen worden!... Maar het is misschien te laat,
het wordt al licht !"
Een adjudant reed het bosch in om Grekow te zoeken.
-
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Toen de laatste terug was, gal de graaf, die door dit
terugkomen op zijn besluit, door het ijdele waehten
op de kolonnes infanterie en door de nabijlieid van
den land zich niet op zijn gemak gevoelde, bevel tot
den aanval.
,,Opzitten !" zeide hij zacht.
ledereen begaf zich op zijn post, alien sloegen een
kruis en stelden zich daarop in beweging. ,,Hoerah !"
kionk het door het woud en evenals graankorrels, die
nit een zak koren worden gesehud, stormden de kozak
ken met gevelde lansen uit het hout, sprongen behendig
over de beek en reden regelrecht op het vijandeiijke
kamp los.
De alarmkreet van den Fransehman, die het eerst
de kozakken bemerkte, bracht het geheele kamp in
opsehudding. Allen snelden nog maar half wakker
en ongekleed naar de kanonnen, de geweren en de paar
den; zij liepen als zinneloozen heen en weer en wisten
niet, wat zij deden. Indien de kozakken nu, zonder
op lets anders to letten, de Fransehen vervolgd hadden,
hadden ze Murat stellig gevangen kunnen nemen,
zooals de aanvoerders wensehten, maar het was oninogelijk hun het plunderen to beletten. Niemand luisterde ineer naar de bevelen. Er werden 1500 Fransehen
gevangen genomen, 38 kanonnen, veel vaandels, paarden, tuig en meer dergeli,jke zaken buit gemaakt
en het in zekerheid brengen van de gevangenen en de
kanonnen en het deelen van den buit met het gewongekibbel en geschreeuw deed veel kostharen tijd ver
loren gaan. Toen de Fransehen van hun eersten sehrik
waren bekomen en zagen, dat zij niet vervolgd werden,
verzamelden zij zich en vielen op hun beurt Orlow
IDenissow aan, die, daar de verwachte versterkingen
uitbleven, geen voldoende strijdkraehten tegen hen
in het vuur kon brengen.
De kolonnes infanterie hadden zich verlaat; onder
aanvoering van Bennigsen en geleid door Toll waren
zij tijdig opgerukt, maar hadden een punt bereikt,
dat hun niet was aangewezen. De mansehappen, die
-
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met vroolijke opgewektheid den marsch hadden aangevangen, telden al spoedig vele aehterblijvers en hun
stemming werd hoe langer hoe verdrietiger, toen zij,
bij de ontdekking dat ze een verkeerden weg hadden
ingeslagen, teruggevoerd werden. De adjudanten,
die uitgezonden werden om de vergissing te herstellen,
werden door de generaals op een dwaalspoor gebracht;
dezen waren het onderling ook niet eens en twistten
en schreeuwden zoo lang, tot zij eindelijk maar op goed
geluk af de troepeii voort lieten rukken. ,,Wij komen
toch altijd ergens aan," zeiden zij strijdens moede.
Inderdaad, zij kwamen ergens aan, maar niet daar, waar
zij verwacht werden. Er bevonden zich wel enkelen
op hun post, maar daar niemand op tijd was, deden zij
niet het minste nut en werden dikwijls nog door den
vijand besehoten. Toll, die in dezen veldslag een rol
speelde als Weihrother bij Austerlitz, draafde de geheele
linie langs en vond overal alles verkeerd. Zoo trof hij
het korps van Bagowoet, dat al lang bij Orlow-Denissow had moeten zijn, nog in het bosch aan, hoewel
het reeds vrij laat was. Verbitterd en wanhopig over
zijn tegenspoed, en overtuigd, dat het toch iemands
schuld moest zijn, deed Toll den korpskommandant
de hevigste verwijten en dreigde zelfs hem te laten
fusileeren. Bagowoet, een oude, bedaarde generaal,
wiens dapperheid boven alien twijfel verheven was,
werd door de tegenstrijdige bevelen, die hij van alle
kanten tegelijk ontving, door het oponthoud zonder
reden en door de verwarring, die overal heerschte,
zoo wanhopig, dat hij op zijn beurt tot ieders verwondering zijn kalmte verloor en woedend uitriep:
,,Tk verkies van niemand dergelijke terechtwijzingen
te ontvangen, en 1k weet met mijn soldaten te sterven,
zoo goed als ieder ander !"
En de dappere Bagowoet, die in zijn woede niet wist
wat hij deed, marcheerde met zijn divisie recht op het
vijandelijke vuur aan, zonder zich af te vragen, waartoe
die onverwachte wending kon dienen. Het gevaar,
bommen en geweerkogels, dat was het juist, wat hij
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in zijn verbitterde stemming noodig had; een der eerste

projectielen doodde hem, terwiji de volgende een groot
aantal van zijn manschappen wegrukten. Zoo bleef
zijn divisie een tijd lang geheel doelloos aan het vijandelijke vuur blootgesteld.
VII.
Intusschen had een andere kolonne de opdracht
de Franschen aan te vallen; bij deze afdeeling hield
Koetoezow zich op. Hij was zich volkomen bewust,
dat de tegen zijn zin geleverde slag waarschijnlijk
slechts verwarring ten gevolge zou hebben, daarom
hield hij zijn troepen zooveel mogelijk terug en liet
hen hun eenmaal ingenomen positie niet verlaten.
Hij reed langzaam op zijn kleinen schimmel peen en
weer on beantwoordde traag den voorsiag tot den
aanval.
,,Gij praat maar steeds van aanvallen, maar ge ziet
toch wel, dat wij met ingewikkelde manoeuvres niets
kunnen winnen," zeide hij tot Miloradowitsch; die hem
verlof vroeg, vooruit te rukken ... ,Gij hebt Murat
niet eens gevangen kunnen nemen," zeide hij tot
een ander ... „Gij hebt u verlaat, er is dus niets meer
te doen."
Toen hem bericht werd, dat twee Poolsche bataillons ter versterking van de Franschen waren aangekomen, keek hij Jermolow, met wren hij sedert
den vorigen dag geen woord had gewisseld, van ter
zij de aan.
,,Zoo gaat het," bromde hij, ,er wordt aangedrongen
op den aanval, er worden plannen v6orgesteld, maar
wanneer het op handelen aankomt, dan is niets in orde
digdie
gewaarschuwd
en de vil and,
tijdig iis, neemt de
noodige voorzorgen !"
Jermolow glimlachte nauw merkbaar bij deze
woorden; . hij begreep, dat het onweder voorbij was
en dat Koetoezow het bij deze toespeling zou laten.
,

326
„Zoo vermaakt hij zich op mijn kosten," fluisterde
Jermolow Rajewsky toe, then h** aan de knee stiet.
Spoedig daarna naderde hij Koetoezow vol eerbied.
„Er is nog niets verloren, Hoogheid, de vijand is
voor oils. Zoudt ge niet bevel geven tot den aanval 2, ...
Anders zal de garde zelfs geen kruit ruiken."
Koetoezow bewaarde het stilzwijgen. Toen men hem
kwam zeggen, dat Murat terugtrok, beval hij vooruit
te rukken, rnaar hij liet na elke honderd passen drie
kwartier halt houden. De .geheele veldslag had zich dus
eigenlijk bepaald tot den aanval van Orlow-Denissow
en het onnoodige verlies van eenige honderden manschappen. Koetoezow ontving een diamanten ridderkruis, Bennigsen nog bovendien 100.000 roebels, terwijl
de andere hoofdofficieren alien naar hun rang beloond
werden, en er nieuwe veranderingen in den staf
volgden.
„Zoo is het altijd, alles wordt verkeerd gedaan,"
zeiden na afloop van den slag bij Taroetino de Russische officieren en generaals, evenals men dat nog
heden zegt. En zij gaven te verstaan, dat hies en daar
een onnoozele hats allerlei dwaasheden had bedreven,
die zij nooit gedaan zouden hebben. Maar de mannen,
die zoo spreken, hebben niet het minste verstand van
de zaak, waarover zij een vonnis vellen, of zij spreken
tegen beter weten in. Geen enkele veldslag, of het die
van Taroetino, van Borodino of die van Austerlitz
is, wordt geleverd zooals de ontwerpers Bien voorbe'reiden.
Een onberekenbaar aan-tal onafhankelijke factoren
(nooit is de mensch zoo onafhankelijk als in het oogenbilk, dat dood en leven op het spel staan) oefenen invloed uit op den loop van den veldslag, en deze loop
kan nooit vooraf bepaald worden en zal nooit overeenkomen met de richting, die een enkele individueele
factor aan de handeling geeft. Wanneer de geschiedschrijvers en vooral de Fransche doen dit beweren, dat hun _ oorlogen en veldslagen plaats hebben
volgens vooraf beraamde plannen, dal kunnen wiij
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daaruit slechts de gevolgtrekking maken, dat hun
beschrijvingen niet deugen.
Het is duidelijk, dat de - slag van Taroetino niet de
uitkomst had, die graaf Toll zich er van voorstelde,
namelijk de troepen in het vuur to brengen volgens
het voorgeschreven bevel, en evenmin werd de hoop
van graaf Orlow om Murat gevangen to nemen verwezenlijkt, noch werd het doel bereikt, dat Bennigsen op het
oog had gehad, om den vijand geheel to vernietigen,
noch dat van den officier, die gedroomd had zich to
onderscheiden, noch dat van den op buit belusten- kozak, enz. Maar indien het doel alleen daarin bestond
den wensch to verwezenlijken, Bien geheel Rusland
koesterde, om de Franschen to verjagen en hun leger
een gevoeligen slag toe to brengen, dan is het volkomen
duidelijk, dat de slag van Taroetino in alle opzichten
aan dit doel beantwoordde en juist afliep, zooals hij
in de gegeven omstandigheden en op dit tij dstip moest
eindigen. Het is moeilijk, ja, bijna onnlogelijk zich
een gunstiger uitslag voor to stellen dan deze veldslag
had. Ondanks een verwarring zonder voorbeeld werden
de grootste voordeelen behaald met zeer geringe inspanfling en ten koste van onbeduidende verliezen. De
zwakheid der Franschen was onloochenbaar aan het
Licht getreden en het vij andelijke leger feed een nederlaag, die in de omstandigheden, waarijt het verkeerde,
noodzakelijk tot zijn terugtocht moest leiden.
VIII.
Na de schitterende overwinning Ni de Moskwa,
een onbetwistbare zegepraal volgens de Franschen,
daar zij het slagveld behouden hadden, deed Napoleon
zijn intocht in Moskou. De Russentrokken terug en
lieten Moskou rijkehjk van levensmiddelen, wapenen,
ammunitie en onberokenbare sehatten voorzien, aan
den vijand over; meer dan een maand ging voorbij,
zonder dat zij tot den aanval overgingen. Napoleons
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positie was dus zoo praehtig en roemrijk mogelijk.
In die gelukkige omstandigheden behoefde men niet
eens een buitengewoon genie te zijn, om zich met een
overmacht op de laatste overblijfselen van het vijandelijke leger te werpen, ze geheel te vernietigen, een
voordeeligen vrede te bedingen, naar Petersburg
te mareheeren in geval de vrede geweigerd wordt, naar
Smolensko terugkeeren bij tegenspoed of in Moskou
blijven en daar de eenmaal verworven sehitterende
positie te handhaven. Niets eenvoudiger en gemakke
Hiker dan de maatregelen te nemen, om dat doel te
bereiken. Daartoe was sleehts noodig het plunderen
te beletten, het geheele leger van winterkleedij te voorzien, die in overvloed voorhanden was in Moskou en de
uitdeeling der levensmiddelen te regelen, die volgens
de Fransehe gesehiedsehrijvers zelven voor zes maanden
toereikend waren. Toeh trof Napoleon, het grootste
van alle genieën, die, altijd volgens diezelfde geschied-'
sehrijvers, het leger naar willekeur kon leiden, geen
van al die sehikkingen, maar hij nam zelfs juist
den onzinnigsten en ellendigsten maatregel, then hij met
mogelijkheid had kunnen nemen. Niets kon inderdaad
noodlottiger gevolgen na zieh sleepen dan zijn besluit
om tot in October te Moskou te blijven, de plunderaars
te laten begaan, Moskou aan zijn lot over te laten,
Koetoezow te naderen, zonder hem slag te leveren,
naar Malo-Jaroslawetz te trekken en hem ongemoeid
te laten, weer naar MosehaIsk terug te keeren, zonder
zijn fortuin te heproeven, en eindelijk op den Smo
lenskoschen weg te mareheeren en blindelings woeste
streken door te trekken. Waniieer men deze reeks
van feiten aan het oordeel der bekwaamste krijgskunthgen onderwerpt, dan zulien zij erkennen, dat de onherroepelijke vernietiging van het leger er het gevoIg
van moest zijn. Maar de bewering, als zou Napoleon
het vrijwillig of door onkunde ten verderve hebben gevoerd, is even onwaar ais de verzekering, dat hij zijn
troepen naar Moskou heeft eleid door de kraeht van
zijn wil of de overleggingen van zijn genie. In beide
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gevalleri hadden zijn persoonlijke handelingen niet
meer invloed dan de daden van den geringsten soldaat
en zij werden eenvoudig dienstbaar gemaakt aan de
wetten, welke die gebeurtenissen tot resultaat hadden.
De gesehiedsehrijvers handelen verkeerd met te doen
voorkomen, alsof Napoleons verstandelijke vermogens in Moskou verzwakt waren, ten einde zoo zijn
tegenspoed te verkiaren. Zijn werkzaamheid was in
then tijd niet minder bewonderenswaardig dan zij in
Egypte, Italië, Oostenrijk en Pruisen was geweest.
Wij kunnen het genie, waarvan Napoleon in Egypte
blijk gaf, waar veertig eeuwen van de pyramiden op
hem nederzagen, noch de bekwaamheid, die hij in
Oostenrijk en Pruisen ontwikkelde, naar waarde schatten; want wij kunnen sleehts nit Fransehe en IDuitsehe
bronnen putten en de Duitschers geven hoog op van
zijn genie, omdat zij anders zeif niet hegrijpen, hoe
zooveel vestingen zich zonder slag of stoot overgaven
en waarom geheele korpsen gevangen werden genomen
zonder slag te leveren. Wat ons, IRussen, betreft, wij
behoeven ons Goddank niet voor zijn genie te huigen,
om onze sehande te verbergen; wij hebben duur genoeg
het recht gekocht, orn onbewimpeld en eerlijk zjjn daden
te beoordeelen, maar wij behoeven in geen enkel
opzicht onze overtuiging geweld aan te doen. Zijn bedrij vigheid was in Moskou ontegenzeggelijk even verwonderlijk als overal elders; den gansehen duur van zijn
verblijf volgden bevelen en plannen elkander op,
de afwezigheid van inwoners en het missen van deputaties, zelfs de brand verlamden geen oogenblik zijn
geestkraeht. Hij verloor geen oogenblik de bewegingen
van den vijand nit het oog, noch het welzijn van zijn
leger, noch dat van de hem omringende Russen,
noch de aangelegenheden van zijn eigen rijk, noch de
diplomatieke verwikkelingen, noch zelfs de voorwaarden,
die bij het sluiten van den toekomstigen vrede in
aanmerking konden komen.
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IX.
Zoodra Napoleon Moskou was binnengetrokken, droeg
hij generaal Sebastian) op, nauwkeurig de bewegingen
der Russische troepen te volgen en Murat moest trachten
te ontdekken, waar Koetoezow was; daarop nam hij
de noodige maatregelen om het Kremlin te versterken
en werkte een bewonderenswaardig plan uit voor
den toekomstigen Russischen veldtocht. Verder zijn
zorgen wijdende aan de diplomatieke betrekkingen met
den czaar, liet hij kapitein Jakowlew, die geheel te
gronde was gericht, bij zich komen, legde hens breedvoerig zijn politiek en zijn edelmoedige welwillendheid
nit, schreef vervolgens een brief aan keizer Alexander,
waarin hij „zijn vriend en broeder" zijn ontevredenheid
betuigt over Rostoptschin, en belastte Jakowlew met
de bezorging daarvan. Ook Toetolmin werd, nadat
Napoleon hem zijn plannen ontvouwd en van zijn
edelmoedige gezindheid overtuigd had, naar Petersburg
gezonden., om er onderhandelingen aan te knoopen.
Verder zocht hij de brachdstichters op te sporen,
strafte ze en liet, om zich op Rostoptschin te wreken,
diens huizen in brand steken. In zake administratie
vervaardigde hij een verordening, die hij Moskou
als geschenk bij zijn blijde inkomst aanbood, stelde
een gemeentebestuur aan en liet de volgende proclamatien aanplakken:
„Inwoners van Moskou!
,,Wreed zijn uw rampen, maar Zijne Majesteit de
keizer en koning zal er een einde aan .makers. Afschrikwekkende voorbeelden hebben u doen zien, hoe hij ongehoorzaamheid en misdaad weet te kastij den. Strenge
maatregelen zijn genomen om paal en perk te stellen
aan de wanorde en de openbare rust en veiligheid te
herstellen. Een vaderlijk bestuur, welks leden uit
uw midden gekozen worden, zal uw gemeenteraad
of uw stedelijke regeering vormen, die voor uw welzijn
zal waken en voor uw belangen en behoeften de noodige
zorg zal dragen. De leden zullen als onderscheidings-
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teeken een rood lint over den schouder dragen en het
hoofd der stad bovendien nog een Witte sjerp. Wanneer
hij echter niet in functie is, draagt hij slechts een rood
lint om den linkerarm. De politie blijft op haar oude
leest geschoeid, en dank zij haar ijver, keeren orde
en rust reeds terug. Het gouvernement heeft twee
commissarissen-generaal of hoofdcommissarissen van
politie benoemd en twintig arrondissements-commissarissen van politie voor de versehillende wijken der stad.
Gij kunt ze aan een wit lint om den linkerarm onderscheiden. Eenige .kerken van verschillende gezindten
zijn open en de dienst heeft er ongehinderd plaats.
Aan diegene'n van uw medeburgers, die in hun woningen
terugkeeren, zal op mijn bevel hulp en bij stand verschaft worden, waarop hun tegenspoed hun aanspraak
geeft. Dat zijn de middelen, tot dusverre door het
gouvernement aangewend, om de orde te herstellen
en uw toestand te verlichten; maar tot een volkomen
welslagen is het noodig, dat gij uw pogingen met die van
het gouvernement vereenigt, dat gij het doorgestane
leed zoo mogelijk vergeet, dat gij de hoop op een minder wreed lot niet opgeeft, dat gij overtuigd zijt, dat
een onvermijdelijke en schandelijke dood iedereen
te wachten staat, die wederrechtelijk de hand uitstrekt
naar uw personen en uw bezittingen en dat die bezittingen veilig zijn, want dat is de wil van den grootsten
en rechtvaardigsten der souvereinen. Soldaten en burgers, tot welke natie gij ook moogt behooren, herstelt
het publieke vertrouwen, die bron van het geluk der
staten, leeft als broeders onder elkander, helpt en
beschermt elkander, vereenigt u om de plannen der
kwaadwilligen te vernietigen, weest gehoorzaam aan
de militaire en burgerlijke overheid, dan zullen uw
tranen weldra ophouden te vloeien !"
Wat de proviandeering van het Leger betrof, gaf
Napoleon bevel, dat de troepen om beurt in Moskou
moesten komen plunderen, ten einde zich op die wij ze
voor een bepaalden tijd levensmiddelen te verschaffen.
De godsdienst hield hem ernstig bezig; hij vaardigde
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een bevel uit, dat de priesters terug moesten keeren,
om den dienst weer waar te nemen.
De volgende proclamatie, betrekking hebbende op
handel en nijverheid, werd eveneens overal aangeplakt:
,,Vreedzame burgers van Moskou, handwerkslieden
en arbeiders, die door allerlei rampen u genoopt zaagt
de stad te verlaten en gij, verstrooide boeren, die een
ongegronde vrees nog in de wouden en velden terughoudt, hoort ! De rust is in de hoofdstad hersteld en de
orde keert terug. Uw medeburgers verlaten onbevreesd
de schuilhoeken, waar zij zich verborgen hadden, zij
weten, dat zij geen gevaar meer hebben te duchten.
Iedere daad van geweld jegens hunpersonen of hun
have en goed bedreven, wordt onmiddellilk gestraft.
u en
Zijne Majesteit de keizer en koning
beschouwt alien als vijanden, die zlzijn
jn bevelen niet
nakomen. Hij wenscht een einde te maken aan uw ellende en u aan uw gezinnen terug te geven. Beantwoordt
dus deze welwillendheid door zonder vrees voor gevaar
tot uw haardsteden terug to keeren. Burgers, keert vol
vertrouwen naar uw woningen terug; gij zult weldra
het middel vinden, om in al 'uw behoeften te voorzien.
Nijvere handwerkslieden en arbeiders, vat uw werk
weer op ! Uw huizen, uw winkels, door wachten beschut,
zijn gereed u te ontvangen en uw arbeid zal naar
verdienste betaald worden. En gij eindelijk, boeren,
komt te voorschijn uit de bosschen, waarin de vrees
u terughoudt, keert onbeschroomd naar uw izba's
terug; gij kunt zeker zijn, dat gij or bescherming en
veiligheid vindt. Er zijn in de stad magazijnen opgericht, waar de boeren den overtolligen voorraad en
de vruchten der aarde kunnen bergen. Het gouvernement heeft de volgende maatregelen genomen, om
den verkoop to bevorderen en to beschermen: lo.
De boeren en landbouwers uit de omstreken van Moskou
kunnen van heden of hun voorraad van elken card in
de beide magazijnen Mokowaja on Okotnyriad bergen.
2o. Die producten zullen verhandeld worden tegen een
tusschen trooper en verkooper overeengekomen prijs,
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maar wanneer de verkooper niet den prijs kan bedingen, then hij wenscht, heeft hij het voile recht de waren
weer terug te brengen naar zijn dorp, zonder dat hij
daarin ook maar in het geringste verhinderd wordt.
3o. De Zondag en de Woensdag zijn vastgesteld als groote
marktdagen, daarom zullen er des Zaterdags en Dinsdags
op alle groote wegen tot een hepaalden afstand buiten de
stad troepen worden opgesteld, om de transporten te
dekken. 40. Door dergelijke maatregelen zal eveneens de
terugtocht der boeren gedekt worden. 5o. Zonder verwiji
zullen de noodige middelen beproefd worden, om het
gewone handelsverkeer te herstellen. Burgers van stad
en land, daglooners en werklieden, tot welk yolk gij
ook behoort, gij wordt allen uitgenoodigd de vaderlijke
verordeningen van Zijne Majesteit den keizer en koning
na te komen en op die wijze liet algemeene welzijn
te bevorderen. Geeft biijk van uw eerbied en vertrouwen
en draalt niet langer u met ons te vereenigen."
Om den geest van de soldaten en het yolk te verhoogen, werden er revues gehouden en belooningen
uitgereikt, reed de keizer door de straten, troostte de
bewoners en bezoeht zelfs, hoe ook door staatszorgen
gekweld, de op zijn bevel geopende schouwburgen.
Wat de liefdadigheid betrof, dat sehoonste kleinood
in elke vorstenkroon, deed Napoleon alles, wat maar
eenigszins in zijn maeht stond; op de huizen van publieke
liefdadigheid liet hij het opschrift zetten: ,,Maison de
ma Mere," aldus de teedere aanhankelijkheid van een
zoon met de weldadigheid van een monarch vereenigende. Hij bezocht het vondelingenhuis, liet zijn blanke
hand kussen door de kinderen, die hij gered had en
onderhield zich minzaam met den directeur Toetolmin.
Vervolgens betaalde hij, om met Thiers te spreken,
zijn troepen met zeif gefabriceerd, valsch Russisch
papiergeld en reikte dat tevens als een hem en bet Fransche leger vereerende daad aan de bewoners nit, die door
den brand alles hadden verloren. Dc levensmiddelen
vond hij echter te kostbaar, om aan de voor het meerendccl hem vijandig gezinde vreemdelingen uitgedeeld
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te worden; zij konden zich met de papieren roebels
wel elders versehaffen, wat zij noodig hadden!
Om de tueht in het leger te handhaven, stelde hij een
streng onderzoek in naar elke inbreuk op den dienst en
werden de plunderaars met gevoelige straffen bedreigd.
X.
Vreemd genoeg raakten al die maatregelen, die
in geen enkel opzicht voor zijn vroegere in dergelijke
omstandigheden genomen schikkingen behoefden onder
te doen, slechts de oppervlakte, evenals de wijzers
op de plaat, als het verband met het uurwerk verbroken
is, slechts draaien, zonder het raderwerk mee in beweging te brengen.
Thiers zegt, sprekende van het zoo merkwaardige
plan van Napoleon, dat zijn genie nooit iets schrander
ders, doelmatigers en bewonderenswaardigers had uitgedaeht en hij bewijst in zijn strijd met Fain, dat het
niet den 4den, maar den i5den October is ontworpen.
Pit ,,zoo merkwaardige" plan werd nooit uitgevoerd
en had ook nooit uitgevoerd kunnen worden, daar er
niet voldoende rekening was gehouden met de bestaande
omstandigheden. Dc versterking van het Kremlin,
ter wile waarvan de moskee, zooals Napoleon de SintBasiliuskerk noemde, afgebroken moest worden, was
tot niets nuts, en de onderinijning had geen ander
gevoig, dan dat zijn wensch om bij het veriaten van
Moskou het gebouw in de lucht te doen springen,
gemakkelijk verwezenlijkt kon worden; hij geleek
hierin op een kind, dat om zich over zijn vallen te
troosten, den vloer slaat, waarop hij valt. Met de vervolging van het Russisclie leger, die Napoleon zooveel zorg veroorzaakte, ging het wonderlijk toe: de
generaals verloren de geheele Russische armee, 60.000
man sterk, nit het cog. Slechts aan het talent of misschien het genie van Murat gelukt het eindelijk deze
72 tête d'épingle" te ontdekken.
-
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De bewijsvoeringen, die Napoleon in zijn onderhoud
met Toetolmin en Jakowlew gebruikte, om hen van
zijn edelmoedigheid en rechtvaardigheid te overtuigen,
waren evenzeer overbodig. Alexander ontving de gezanten, die hij zond, niet eens en gaf geen antwoord
op zijn voorstellen. En wat zijn rechterlijke maatregelen
betrof, de helft van Moskou verbrandde toch, niettegenstaand.e de terechtstelling van de valsehe brandstichters. Zijn administratieve maatregelen waren
evenmin gelukkig; de instelling van een gemeenteraad
hield het plunderen niet tegen, maar bevoordeelde
alleen de mannen, die tot leden werden benoemd,
daar deze, onder voorwendsel - de orde te herstellen,
zelf plunderden of er slechts op bedacht waren hun eigen
have en goed te beschermen. Napoleons bezoek aan de
„noskee," dat in Egypte zooveel indruk had gemaakt,
droeg in Moskou niet de minste vrucht. Twee of drie
priesters poogden wel den wil des keizers uit te voeren,
maar de een kreeg onder den dienst een oorveeg van
een Fransch soldaat en in het rapport van een ambtenaar stond over den ander het volgende: ,,De priester,
lien ik gevonden had en wien ik verzocht de mis te
lezen, heeft de kerk schoongemaakt en gesloten. Van
nacht echter zijn de deuren opnietiw ingeslagen, de
hangsloten verbroken, de boeken verscheurd en allerlei wanordelijkheden bedreven."
Wat den handel betrof, de proclamatie aan de ,vreedzame handwerkslieden en boeren" bleef onbeantwoord,
omdat er geen vreedzame handwerkslieden waren
en de boeren de verspreiders der proclamatie, die tot
hun schuilplaatsen doordrongen, vervolgden en zonder
genade flood sloegen. De voorstellingen, die tot vermaak van het yolk en de troepen werden gegeven,
gelukten ook niet; de schouwburgen in het Kremlin
en in het huis Pozniakow werden al heel spoedig
gesloten, omdat de tooneelspelers en tooneelspeelsters
beroofd werden van alles, wat zij bezaten.
Ook zijn liefdadigheid bleef zonder gevolg: het valsehe en het echte papiergeld, door Napoleon zoo rijkelijk
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aan de ongelukkigen uitgedeeld, overstroomde Moskou
letterlijk en verloor alle waarde; zelfs het zilvergeld
werd voor de helft der waarde tegen goud ingewisseld,
want de Franschen wilden alleen maar dit laatste ontvangen. Het treffendste bewijs van het gebrek aan
levensvatbaarheid van al die maatregelen ligt in de vele
pogingen, die Napoleon -in 't werk stelde, om een einde te
maken aan het plunderen en de krijsgtucht te herstellen.
De militaire autoriteiten zeiden: „Het plunderen
duurt voort, niettegenstaande het herhaaldelijk verboden is; de orde is nog niet hersteld, geen enkele koopman drijft wettigen handel; slechts de marketentsters
verkoopen en dan nog slechts gestolen waar.
,,Mijn arrondissement is nog steeds ten prooi aan
plundering; de soldaten van het ode korps houden er
op een onbarmhartige wijze huis; niet tevreden met
de ongelukkigen, die in de kelders een schuilplaats
hebben gezocht, het weinige, dat hun rest, te ontnemen,
brengen zij hun ook nog wonden toe met de sabel,
zooals ik herhaaldelijk heb gezien.
„Niets nieuws, tenzij dat de soldaten doorgaan met
stelen en plunderen (9 Ocotber).
,,Diefstai en plundering houden aan. Er is een dievenbende in ons district, die met de gewapende macht
gevangen genomen moet worden (11 October).
,,De keizer is zeer ontevreden, dat, ondanks de strengheid zijner bevelen, zich nog steeds plunderaars uit
de garde in het Kremlin vertoonen; hij ziet met droef heid, dat soldaten uit de keurbende, die ter bescherming`
van zijn eigen persoon zijn gekozen, de ongehoorzaamheid zoover drijven, dat zij de deuren van de kelders
en de magazijnen voor het leger met geweld openbreken;
anderen hebben zelfs de laagheid gehad, gehoorzaamheid te weigeren aan de .schildwachten en de officieren
van de garde, die zij bovendien uitgescholden en geslagen hebben.
,,De grootmaarschalk van het paleis beklaagt zich
ernstig, dat, ondanks herhaald verbod, de soldaten overal
hun bevoeg doers, zelfs onder de vensters van den keizer."
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Het leger, dat als een bandelooze troep het voedsel
onder zijn voeten vertrad, dat bestemd was het van den
hongerdood te redden, verminderde allengs en ging
onder den versiappenden invloed van zijn verblijf
in Moskou zijn verderl tegernoet. Een panisehe schrik,
veroorzaakt door het nemen der konvooien op den
Srnolenskoschen weg en de tijding van deii slag bij
Taroetino, schudde het nit zijn vadsigheid op. Napoleon
hield juist wapensehouwing, then hij het bericht
van een veidsiag ontving, dat volgens Thiers den
wensch in hem opwekte, de Russen to kastijden; hij
gal dan ook onmiddellijk het door het gansehe leger
met blijdschap begroete bevel, om op to rukken. Bij
het verlaten van Moskou sleepten de soldaten zooveel mogelijk mee. De sterke konvooien, die den marsch
van het leger bemoeilijkten, verontrustten den keizer,
maar toch lit hij ze niet in brand steken, zooals hij van
een zijner maarsehalken hadgeëischt, toen hij Moskou
naderde. Zijn groote ervaring spoorde hem tot voorziehtigheid aan. Die kalessen en andere rijtuigeii, vol
soldaten en biiit, vonden genade in zijn oogen, omdat
die vervoermiddelen, volgens zijn zeggen, later gebruikt
konden worden voor het transport der levensmiddelen,
zieken en gewonden.
Kwam de toestand, waarin het leger verkeerde, niet
oyereen met dien van een gekwetst dier, dat zijn einde
voelt naderen en dat door den sehrik alle bezinning
verliest l Napoleons bewonderenswaardige bewegingen
en zijn grootsehe plannen, waarmee hij zich van zijn
intoeht in Moskou tot aan de vernietiging zijner troepen bezighield, waren werkelijk niet anders dan de
sprongen en stuiptrekkingen, die de zekere voorboden
zijn van den dood van het gewonde dier. Verschrikt
door het rumoer om hem heen, vliegt het vooruit, ontvangt het sehot van den jager, keert op zijn schreden
terug en verhaast daardoor zijn einde. Napoleon handelde onder den druk van zijn leger evenzoo. Het
gerueht van den veldslag van Taroetino deed hem ontstellen; hij rukt voorwaarts, bereikte den jager, kwam
Oorlog en Yrede. 4e druk. III.
22
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op zijn schreden terug en sloeg daarbij den gevaarlijk sten en minst voordeeligen weg in; hij vol.gde de oude
en bekende wegen.
Napoleon, die ons toesellijnt de bewerker der be eging te zijn, evenals in de oogen der wilden het beeld
op den voorsteven van het schip het vaartuig leidt,
was in dit tijdperk zijns levens aan een kind gelijk,
dat met de riemen van het binnenste gedeelte van het
rijtuig in de hand zich verbeeldt, dat hij de voerman is.
-

XI.
Den Eden October verliet Peter des morgens heel
vroeg de barak, om een luchtje te scheppen; bij zijn terugkeer bleef hij eenigen tijd op den drempel staan.
IIij streelde een hondje met korte, krolnme pooten,
dat 's nachts aan de voeten van Karatajew sliep, dikwijls de stad inliep, maar 's avonds altij d terugkwam..
Niemand had het dier opgeeischt en er stond geen
naam op. zijn halsband. De Franschen noemden hem
Az®r en Karatajew eenvoudig ,Grljsje". Ike hond
scheen zich er weinig o n te bekoxnmeren, dat hij geen
meester had en niet tot een bepaald ras behoorde.
Hij droeg zijn plui.mstaart fier omhoog en zijn kromrne
pooten deden zoo goed hun plicht, dat hij het soms
onnoodig vond, zich van alle vier tegelijk te bedienen
en met den eenen achterpoot bevallig omhoog op de
drie andere- voorthuppelde. Hij kon zich met alles vermaken; nu Bens rolde hij van de pret op den rug of
koesterde zich met een ernstig en gewichtig gezicht
in de zon, dan weer speelde hij met een stuk pout of
een stroohalm.
Peters kleeding bestond nu u.it een vtuil, verscheurd
hemd, het laatste overblijfsel van zijn vroegere kleeren,
een soldatenbroek, die hij voor de warmte op raad van
Karatajew om de enkels met touw had vastbebonden
en een kaftan. Hij was uiterlijk zeer veranderd: hij
was niet zoo dik Meer, maar zijn forsche bouw maakte
.
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nog altijd den indruk van ruwe kraeht; een zware
baard en een paar lange knevels bedekten het beneden
deel van zijn ge2ieht geheel en al, zijn lang, verward
haar zat vol ongedierte en kwam aan alle kanten onder
de muts uit; de uitdrukking zijner oogen was niet meer
als vroeger; zijn blik was vast en rustig en zijn gewone
onversehilligheid had plaats gemaakt voor een veerkracht, die voor geen daden terugdeinsde.
Peter liet zijn blik van de vlakte, waar hij verscheiden karren en mannen to paard ontdekte, naar de
rivier dwalen, die in de verte in het zonlicht schitterde;
het hondje hapte al spelend naar zijn bloote, vuile
voeten, die hij alle mogelijke min of meer bevallige
houdingen liet aannemen; hij zag er tevreden en ge
lukkig uit en glimlaehte bij de herinnering aan hetgeen
hij de laatste dagen had geleden en geleerd.
Het weder was zaeht en helder geworden. De eigenlijke zomer was voorbij, maar de nazomer met zijn
nachtvorsten en koude morgens en zonnige dagen
was heerlijk. De tooveraehtige, kristalheldere glans,
die sleehts aan die schoone herfstdagen eigen is, lag
over alles uitgespreid. In de verte teekende zich met
een verrassende duidelijkheid de Mussehenberg af met
zijn dorp en zijn kerk en den groenen klokketoren;
de daken der huizen, het zand, de steenen en de reeds
kale boomen stonden in scherpe lijnen afgeteekend
tegen den dooschijnenden horizon. Op twee passen
van de barak bevonden zich de droevige overblijfselen
van een half verbrand, door de Fransehen bezet huis
met een tuin, waarin nog een paar schrale seringe
struiken stonden. Dit verwoeste en vervallen huis, dat
onder een somberen hemel een toonbeeld van droefgeestigheid zou geweest zijn, had in den heerlijken
lichtglans, waarin het baadde, iets verzoenends en kalms.
Een Fransche korporaal met open uniformjas, een
politiemuts op het hoofd en een pijpje in den mond,
naderde Peter en knikte hem vriendelijk toe.
,,Welk een heerlijke, zonnige dag, niet waar, mijnheer
Kiril •" - Zoo noemden de Franschen hem. -
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,,Men zou zeggen, dat het lente was ! ..." En hij ging
met den rug tegen den deurpost staan en herhaalde
zijn gewone uitnoodiging, die echter altijd werd afgesiagen; hij hood namelijk Peter z *n pijpje aan ..
,,Zulk weer moesten we hebben, als we op marsch
waren," zeide hij.
Peter viel hem in de rede en vroeg, of er niets nieuws
was. De oude soldaat vertelde, dat de troepen de stad
verlieten en dat men in den loop van den dag het besluit omtr ent de gevangenen verwachtte. Peter herinnerde hem, dat een der gevangen soldaten, Sokolow
genaamd, gevaarlijk ziek was en dat zijn toestand
bijzondere zorg eischte.
linheer Kiril,
,,Wees gerust,
m in
i zulke gevallen doen
onze veldhospitalen dienst, en het is de zaak van de
autoriteiten om voor al die dingen to zorgen ... En dan,
mijnheer Kiril, ge behoeft slechts een enkel woordje aan
den kapitein te zeggen, wet ge 0, dat is iemand ... .
iemand, die nooit iets vergeet. Spreek er met den kapitein over, zoodra hij pier komt, hij zal alles voor
u doen !"
De kapitein, Bien de korporaal bedoelde, praatte
dikwijls met Peter en was altij.d bijzonder vriendelijk
voor hem.
„Wel gij, ongeloovige Thomas," vervolgde hij, Coen
Peters gelaat eenigen tvvijfel te kennen gaf, „weet
ge, wat hij nog onlangs tegen mij zei l Kiril is een man
van besehaving, die Fransch spreekt; het is een Russiseh
edelman, die veel tegenspoed heeft gehad, maar hij is
een man... flat zeide hij en hij heeft er verstand
van ... Wanneer hij iets wil, heeft hij maar te spreken,
niemand, die het hem weigeren zal. Wanneer men flink
onderricht heeft genoten, dan houdt men van studie
en ontwikkeling en van de menschen, die weten hoe het
behoort. Daar bedoel ik u mee, mijnheer Kiril. Met
de zaak van onlangs zou het zonder uw tussehenkomst
leelijk zijn afgeloopen ..." Zoo babbelde de korporaal
nog eenigen tij d, en daarop liet hij Peter alleen.
De laatste woorden van den korporaal waren een.
,
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toespeling op een twist, die een dag of wat geleden
tusschen de gevangenen en de Franschen was gerezen.
Het was Peter gelukt, zijn lotgenooten te sussen en
de oneenigheid bij te leggen.
Eenige gevangenen, die hem met den korporaal
hadden zien praten, vroegen hem, wat nieuws er was.
Terwijl Peter nog aan het vertellen was, naderde een
magere, Fransche soldaat met een tang gezicht, en
wiens kleeren bijna geheel versleten waren, de barak;
hij bracht bij wijze van groet de hand aan de politiemuts en vroeg aan Peter, of de soldaat Platoche, die
een hemd voor hem zou naaien, aanwezig was.
De Franschen hadden de vorige week leer en linnen
ge,kregen en .zij hadden de Russische gevangenen opgedragen, er laarzen en hemden van te maken.
,,Klaar, ik ben klaar !" zeide Karatajew, terwiji
hij het gevraagde netjes opgevouwen meenam. Om
de warmte of misschien ook om meer op zijn gemak
te kunnen werken, had Karatajew niets aan dan een
onderbroek en een hemd, dat zwart als roet en geheel
verscheurd was. Zijn haar was naar achteren gestreken
en werd naar de gewoonte der werklieden met een uit
lindebas geweven band bijeengehouden; het gaf . aan
zlin goedhartig, road gezicht een nog vriendelijker
uitdrukking dan gewoonlijk.
,,Beloven en houden, past jongen en ouden ... Ik
heb beloofd, dat het Vrijdag klaar zou zijn, en daar is
het nu."
De Franschman wierp een weifelenden blik om zich
heen,. maar eensklaps een kloek besluit nemende, trok
hij zlin uniform uit en wierp Aug het hemd over zijn
hoofd, want hij had voor het oogenblik niets dan een
lang, vuil, gebloemd zijden vest, dat .zoo 'goed en zoo.
kwaad als het ging zijn mager en tenger lichaam
dekte. Hij was blijkbaar bang, dat men hem zou u tlachen; maar niemand dacht er aan.
„Kijk, het zit zoo goed als maar mogelijk is !" zeide
Platon, terwijl hij het hemd naar beneden trok en de
Franschman de armen in de mouwen stale en de naden
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nauwkeurig bekeek. „Ja, vriend," vervolgde Platon
Karatajew, „het is hier geen werkkaxner, zooals het
behoort, en we hebben ook lang niet alles, wat er voor
het naaien van een hemd noodig is, en ge weet wel,
zonder werktuig of gereedschap in huis, vangt men
zelfs geen luis !"
„Het zit goed, heel goed, dank u ... maar er moet
toch nog wat linnen over zijn," zeide de Franschman.
„Als ge het een poosje gedragen hebt, zal het nog
beter worden," vervolgde Platon met een bewonderenden blik op zij n werk.
,,Dank je, oudje, maar de rest !"
Peter, die wel merkte, dat Platon den Fransehman
niet Wilde begrijpen, mengde zich niet in hun gesprek.
Karatajew bedankte voor het geld, dat de Franschman
hem had gegeven en deze drong er op aan, om het over•schietende linnen terug te ontvangen. Eindelijk
vond Peter toch beter tusschen beiden te komen;
hij bracht Platon het verzoek van den soldaat over.
,,Waartoe heeft hij het overige noodig 2 Het zou ons
zoo goed to stade komen, maar goed, als hij er op gesteld
is ... " En Karatajew trok met een verdrietig gezicht
een. opgerold pakje linnen nit zijn zwart hemd te voorschijn, gaf het zonder een woord te zeggen aan den
soldaat en keerde zich om.
De Franschman bekeek het pakje, alsof hij het met
zich zelven niet eens kon worden, sloeg een vragenden
blik op Peter en terwijl hij plotseling vuurrood werd,
zeide hij: „floor eens, Platoehe, Platoche, hoor eens
hier, houd dit maar." En hij gaf den gevangene het
linnen terug en ging daarop haastig heen.
„En dan zeggen ze nog, dat zij geen Christenen zijn !
Daar steekt toch een ziel in! Onze vaders hadden toch
wel gelijk; een vereelte hand is mild, maar een zachte
hand is schriel ... hij is naakt, en toch heeft hij het mij
ten geschenke gegeven ... Nu, des te beter, mijn
Vriend, het zal ons goed te pas komen.. ."
En met een glimiach om de lippen trad hij de barak

binnen.
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XII.
Reeds vier weken had Peter in gevangenschap doorgebracht, en hoewel de Franschen hem hadden voorgesteld, hem van de barak der soldaten naar die der
officieren over te brengen, had hij dit aanbod van de
hand gewezen. Al Bien tijd had hij zich de grootste
ontberingen moeten getroosten, maar zijn sterk gestel
en zijn gezondheid en vooral de omstandigheid, dat
ze eerst langzaam waren toegenomen, maakte hem bijna
ongevoelig voor alle ellende; . zelfs vond hij er een zeker
genot in, te lijden en te ontberen. Eindelijk dan was
er vrede neergedaald in zijn ziel, eindelijk had hij die
kalmte en die gemoedsrust gevonden, waarnaar hij
vroeger zoo lang vruchteloos had gestreefd, die hem zoo
levendig getroffen hadden en die hij zoo bewonderd
had in de soldaten bij Borodino. Hij had ze vruchteloos
gezocht in de philantropie, in de vrijmetselarij, in de
verstrooiingen van het leven, in den wijn, in heldhaftige zelfopoffering, in zijn romantische liefde voor
Natascha, op den weg van het abstracts denken,
en onverwachts hadden de verschrikkingen van den
dood, de ontberingen en de ellende, en de eenvoudige
tevredenheid van Karatajew dien zielsvrede en die
gemoedsrust in hem doen geboren worden, die hij nooit
had kunnen verwerven. De vreeselijke doodsangsten,
die hij had nitgestaan, terwijl de deelgenooten in zijn
ongeluk gefusileerd werden, hadden voor altij d uit
zijn ziel de onrustige gedachten en gevoelens weggevaagd, waaraan hij tot dat oogenblik zulk een waarde
had gehecht. Hij dacht niet langer aan Rusland, aan
den oorlog, aan de staatkunde, zelfs niet meer aan
Napoleon. Hij zag in, dat niets van dat alles hem aanging, dat hij niet geroepen was, de wereldge'beurtenissen te beoordeelen, en zijn voornemen om Napoleon
te dooden kwam hem nu niet alleen onbegrijpelijk,
maar belachelijk voor, evenals ook zijn kapalistische
berekeningen over het getal van het Beest uit 'de Open-
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baring. Zijn toorn tegen zijn vrouw en zijn vrees, dat
zij zi jn naam mocht onteeren, leken hem even ijdel
als dwaas. Het kon hem bij slot van rekening eigenlijk
heel weinig sehelen, welk leven zij leidde en dat men
onder de namen der gevangenen then van graaf
Besoekow vond.
:[Iij daeht dikwijls aan prins Andreas, die met een
mengeling van bitterheid en ironie beweerde, dat het
geluk volstrekt negatief was en als zijn meening
te kennen gaf, dat al ons haken naar waar geluk
sleehts kon strekken em ons te kwellen, omdat wij
het toch nooit konden hereiken... Maar thans kwam
Peter de afwezigheid van lijden, de voldoening van de
eerste levensbehoeften en bijgevolg de vrijheid in de
keus van zijn bezigheden en in de wijze, waarop hij zijn
leven inrichtte, als het hoogste aardsche geluk voor.
Hier stelde hij voor het eerst het genot van het eten
ter bevrediging van den honger op prijs, omdat hij het
dikwijls moest ontberen; hier vond hij het een well List
te drinken, als hij dorst en te siapen, wanneer hij slaap
had, zich te verwarmen, als het koud was en te praten,
wanneer hij lust had met iemand van gedachten te
wisselen! IIij verloor slechts een ding nit het oog, en
wel, dat overdaad elk genoegen vermindert, en de al
te groote vrijheid in de keus zijner bezigheden, welke
vrijheid voortkwam nit zijn maatschappeiijken rang,
zijn rijkdom en zijn opvoeding, die keus lastig, moeilijk
en dikwijls zelfs overbodig maakte. Aile gedachten
van Peter draaiden om dezelfde spil; het oogenbiik,
dat hij zijn vrijheid zou herkrijgen, en toch vertoefde
hij later altijd bijzonder gaarne in gedachten bij die
maand van zijn gevangenschap en hij raakte nooit
uitgepraat over de macbtige en onuitwischbare gewaarwordingen en gevoelens, en vooral over de gemoedsrust, die hij zoo ten voile ondervonden had in dit
tijdvak zijns levens.
Toen Peter in den vroegen morgen, den dag na zijn
gevangenneming, in de deur der barak staande, de
nog donkere koepeis en kruisen van het Nowo-Déje
1
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witschiklooster, den schitterenden rijp op het stoffige
Bras en de Musschenbergen met hun begroeide hellingen
zag, die zich in een grauwen nevel verloren; toen een
frisch koeltje hem langs de, wangen streek en hij boven
zijn hoofd de kraaien hoorde klapwieken; toen hij plotseling het morgenlicht de nevels op de vlucht zag drij
ven, de zon zich statig boven de wolken en de koepels
verhief en de kruisen, de rijp, de rivier en de gansche
omgeving met haar schitterende stralen overgoot,
Coen werd het hem wonderlijk te moede: een diepe
ontroering maakte zich van hem meester. En dat gevoel
bleef hem bij den geheelen duur van zijn gevangenschap,
het gaf hem nieuwe kracht, naarmate h** met meer
hezwaren te worstelen had en versterkte zijn medegevangenen tevens in de gunstige meening, die zij van hem
hadden opgevat. Zijn kennis van verschillende talen,
de eerbied, Bien de Franschen hem betuigden, zijn
eenvoud, zijn goedheid, zijn spierkracht, zijn nederigheid in den omgang met zijn makkers, zijn gewoonte
om zich nu en dan in allerlei mijmeringen te verdiepen,
dat alles maakte hem in hun oogen tot een geheimzinnig
wezen, dat ver boven hen verheven was. De eigenschappen, die hem in zijn eigen kringen in den . weg
hadden gestaan, stempelden hem pier blina tot een
held, en hij besefte, dat de meening, die zijn medegevangenen van hem koesterden, hem plichten oplegde.
,

.

XIII.
In den nacht van den Eden op den 7den October
begon -de terugtocht der Franschen; keukens en barakken werden afgebroken, vrachtwagens volgepakt en
de troepen en bagages braken aan . alle kanten op.
Om zeven uur 's morgens stond een afdeeling Franschen in veldtenue met den schako op het hoofd, het
geweer op schouder, den ransel en een zak op den rug
voor de hoofdwacht onder een druk, levendig gesprek,
met vloeken en schimpwoorden doorspekt. Daar binnen
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waren alien gereed, gesehoeid en gekleed, zij waehtten
sleehts op het bevel om aan te treden. Alleen de arme
Sokolow was niet klaar, hij kreunde onophoudelijk.
Bleek en lijdend en met blauwe kringen onder de oogen
vestigde hij een vragenden blik op zijn kameraden, die
hem niet de minste aandacht schonken. Zijn oogen
puilden nit de kassen; hij leed aan bnikloop; maar het
was minder de pijn, die hem kwelde, dan de angst,
dat hij alleen zou achterblijven. Met sehoenen aan,
die Karatajew had gemaakt en een koord om het middel,
hurkte Peter voor den zieke neer.
,,Hoor eens, Sokolow, zij gaan immers niet heelemaal
weg! Zij hebben hier een hospitaal, ge zult het missehien
beter treffen dan een van ons."
,,Aeh, fleer! het zal mijn dood zijn ' ....0 fleer !"
riep de soldaat droevig nit.
,,Ik zal het nog eens vragen, vindt ge dat goed ?"
zeide Peter, opstaande en zijn sehreden naar de deur
riehtende, die juist geopend werd.
Een korporaal en eenige soldaten in veld1enue kwamen binnen. Het was dezeilde korporaal, die hem gisteren z 1**n
pijpje had aangeboden en nu de gevangenen
1
moest oproepen.
,,Korporaal, wat is men van plan met den zieke te
doen °" vroeg Peter, die inoeite had hem te herkennen,
zoo weinig geleek hij met zijn sehako en zijn stormband
op den korporaal van alle dagen.
De man fronste bij deze vraag het voorhoofd, bromde
een vloek tussehen zijn tanden en smeet de deur met
geweld dieht, zoodat het donker werd in de barak;
het tromgeroffel, dat van twee kanten klonk, verdoofde
de jammerklanken van den gewonde. ,,Daar As het
weer !" daeht Peter en een rilling voer hem door
al zijn leden... In het veranderde gezieht van den
korporaal, in den kiank van diens stem, in het alles
overstemmende tromgetroffel had hij weer dat geheimzinnige, meedoogenlooze, ruwe geweld ontdekt, dat
de mensehen er toe drijft elkander naar het leven te
staan, die kraeht, welker vreeselijke uitwerking hij bij
.
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de terechtstelling van zijn kameraden had ondervonden.
Het was ijdel te trachten, zich aan doze, ma-lit te onttrekken of het medelijden in te roepen van hen, die
order den invloed er van waren; dat wist hij . Het eenige,
wat hij kon doen, was wachten en geduld hebben ; hij
bleef dus zwijgend bij de deur. der Barak staan.
Toen zij opnieuw geopend werd en de gevangenen
als een kudde schapen naar buiten drongen, baande
Peter zich een weg tot den kapitein, denzelfden, die
hem, volgens het zeggen van den korporaal, zoo gunstig
gezind was. De kapitein was eveneens in veldtenue
en ook op zijn gezicht lag die uitdrukking van hardvochtigheid.
„Op uw plaats, Aug wat !" zeide hij op strengen
toon tot de gevangenen, die hem voorbijgingen.
Hoewel Peter gevoelde, dat zijn poging zonder gevolg zou blijven, trad hij toch op den officier toe.
„Nu, wat is er 2" vroeg de kapitein ruw, alsof hij
hem niet herkende. „Wat duivel, hij zal toch wel kunnen
loopen," luidde zijn antwoord op Peters vraag.
,,Maas hij ligt op sterven," waagde Peter te zeggen.
,,wilt gij wel eens maken, dat ..." riep de kapitein
driftig uit.
En de trommen roffelden en Peter gevoelde, dat hier
ieder woord nutteloos was, want . de menschen waren
zich zelven niet meer, zij waren slaven van het ruwe
geweld.
De gevangen officieren werden van de soldaten gescheiden en zij kregen bevel vooruit te marcheeren.
Er waren dertig officieren, Peter daaronder begrepen,
en driehonderd soldaten. De officieren, die uit de andere
barakken kwamen, waren alien vreemdelingen en zonder uitzondering veel beter gekleed dan Peter; zij sloegen hem met wantrouwende blikken gade. Voor hem
marcheerde een dikke majoor in een Tartaansche kamerjapon en met een handdoek bij wijze van koord om het
middel geslagen. De man zag er met zijn gezwollen
en geel gezicht ontevreden uit. Hij hield in de eene
hand een tabbakszak en leunde met de andere op zijn
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tsjiboeke (Turksche pijp ). Hijgend en zich met zijn
zakdoek koelte toewuivend, bromde hij onophoudelijk
en was boos op iedereen, omdat hij meende, dat men hem
gestooten had, dat men zonder reden drong en zich
zonder oorzaak verwonderde ! Een andere officier,
een klein, tenger kereltje, sprak met iedereen, trachtte
gewaar te worden, waarheen zij gevoerd werden en
hoever zij Bien dag zouden komen. Nog een ander met
vilten laarzen en in uniform van de intendance ging
dan hies dan daarheen en deelde aan zijn buren zijn
indrukken mede over elke wijk van de verbrande stad,
die zij doorgingen. Een vierde, van Poolsehe afkomst,
twistte met den intendant en bewees hem, dat hij zich
vergiste in de aanduiding der stadswijken.
,,Wat kibbelt ge toch ?" riep de majoor ongeduldig.
„Is het niet precies hetzelfde, of het Sint-Nicolaas
of Sint-Blasius is ? Alles is immers toch verbrand,
zooals ge ziet ... Zeg eens, stoot en dring zoo niet:
er is immers plaats genoeg," zeide hij tot een zijner
makkers, die hem volstrekt niet had aangeraakt.
,,Ach, Heere God, Heere God ! Wat is er van Moskou
geworden !" riepen de gevangenen van alle kanten
bij het zien van de vele puinhoopen.
,,Ach, de heift van de stad is zeker verbrand!..."
„Heb ik het u niet gezegd, dat het zich uitstrekte
tot aan de overzij de der rivier 2 "
,,Wel, als ge dan weet, dat toch alles verbrand is, wat
behoeft ge er dan nog langer over te praten ? " bromde
de majoor.
Bij het doortrekken van een der weinige onaangetaste wijken deinsden de gevangenen plotseling onder
het slaken van kreten van afschuw en schrik achteruit.
Het was voor een kerk.
„O, die ellendelingen, die wilden, die monsters!
Een doode; ja, hij is dood en men heeft zijn gezicht
nog met vuil besmeerd ..."
Peter keerde zich om en ontdekte in vage omtrekken
een lichaam tegen den kerkmuur. Uit de woorden
zijner makkers begreep hij, dat het het lijk van een man
-
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was, dat recht overeind was. gezet tegen den muur
en weiks gezieht met roet was besmeerd.
,,Vooruit, voor den duivel... vooruit clan !" riepen
de officieren van het escorte, en de Fransche soldaten
dreven de gevangenen, die naar den doode waren gaan
kijken, met de sabels vooruit.
XIV.
Men kwani eindelijk in de buurt, waar de levensmiddelen in versehillende magazijnen waren opgeslagel; de gevangenen hadden tot nu toe met hun eseorte
en de bagage ongehinderd door de nauwe stegen kunnen
gaan; maar daar geraakten zij midden in eon artillerietransport verzeild, dat met de grootste moeite slechts
iangzaarn vooruitkwain en vooral belemmerd werd
door verschillende particuliere rijtuigen... Allen
kwamen eindelijk bij de brug; daar maakten zij halt,
om de reeds vroeger aangekomen wagens er eerst over
te laten gaan. Voor, achter, overal zag men lange,
onafzienbare rijen treinwagens en rechts bij denKaloegaschen weg wemelde het van troepen met hun bagages;
dat was het korps van Beauharnais, dat het eerst
de stad had verlaten; verder naar achteren, langs do
kaden en over de steenen brug trok het korps, dat
door Ney werd aangevoerd; do troepen van Davout,
waartoe ook do gevangenen behoorden, moesten do
Krimski-Brod. overtrekken. Aan den overkant ge
komen, waren zij genoodzaakt opnieuw halt to maken;
na eon oponthoud van oenige oogenblikken ging het
weer voorwaarts te midden van eon verwarde massa
menschen en rijtuigen, die ovoral tegen elkander
stieten. Hot duurdo langer dan eon uur, ocr zij do
honderci schroden' hadden afgelogd, die de brug van
den Kaloegaschen wog scheidde. Toen do gevangenen
eindelijk hot kruispunt hadden bereikt, waar verschillende wegen achter Moskou met den Kaloegaschen weg samenkomen, moesten zij verscheiden
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uren wachten. Een onalgebroken gedruiseh, veroorzaakt door het rollen der wielen en den hoefslag
der paarden, de vloeken en kreten, die over en weer
werden uitgestooten, vervulde, eentonig als het bruisen
der zee, de lucht. Peter stond tegen den muur van een
half verbrand huis gedrukt en leende het oor aan dat
leven, dat in zijn verbeelding zich met het tromgeroffel
vermengde. Eenige zijner kameraden waren intusschen
op den muur gekiommen, om beter te kunnen rondkijken!
,,Tat een menschen ! Wat een menigte mensehen ! . .
Zelfs de kanonnen zijn bepakt!... 0, die schurken,
ziet ge wel, hoe schandelijk zij geplunderd hebben?
Kijk daar ginds eens!. . . Dat hebben ze van een heiligenbeeld afgerukt... Jiemelsehe goedheid, dat zijn
stellig Duitsehers! Die ellendelingen ! ... Zij zijn zoo
beladen, dat ze bijna niet voort kunnen!... Kijk,
ze nemen ook een drosehki nice... En zie then eens,
die daar op zijn kisten At ! . . . Hij verdiende, dat men
hem een funk pak slaag gal.. . En als men dan eens
nagaat, dat het zoo den geheelen dag duurt!... Kijk
cells, kijk eens, daar!. . . Zijn dat niet de paarden van
Napoleon?... Welke paardeu! Welke schabrakken!
En wat groote naamcijfers en kronen!. . . Er komt
geen einde aan !"
Dc nieuwsgierigheid drong alle gevangenen naar
voren; Peter kon, dank zij zijn buitengewone grootte,
gemakkelijk over de hoofden zijuer makkers heen zien,
wat hun belangstelliug zoozeer had gaande gemaakt.
In drie kalessen, die in een kruittransport verward
geraakt waren, reden eenige opgedirkte, opzichtig
gekleede, luidkeels schreeuwende vrouweu. Sedert
het oogeublik, dat Peter weer het bestaau van die geheimzinnige kracht had herkeud, die op een gegeven
tijdstip alle menscheu aau haar vreeselijkeu invloed
onderwierp, was niets in staat indruk op hem te maken,
zoo min hot Iijk, dat met roet was besmeerd, om het
plebs stof tot vroolijkheid te geven, als die vrouwen,
die God weet waarheen gingeu, noch zelfs de brand
van Moskou. Het scheen, alsof ziju ziel zich op een
I
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zware worsteling voorbereidde en daarorn vrij wenschte
te bljjven van..elke opwinding of ontroering, die haar
kon verzwakken. Eerst zag hij de vrouwen voorbijrijden, op Mar volgde een onaizienbare stroom soldaten,
karren, wagens, rijtuigen, kruitwagens en nog eens weer
soldaten met nu en dan enkele vrouwen er tussehen.
Peters aandaeht werd zoo in beslag genomen door
de algemeene beweging, dat hij geen enkel onderdeel
azonderlijk zag. Allen, mannen en paarden, sehenen
door een onziehtbare macht in alle riehtingen te worden
voortgedreven en slechts een wenseh te hebben, hun
rnakkers voorbij te komen; allen drongen en stieten,
vloekten en dreigden, hieven de vuisten op en knarsetandden, en op ieders gezicht stond die hardvochtige,
vastheraden uitdrukking te lezen, die then morgen
zulk een diepen indruk op Peter had gemaakt, toen
hij haar op het gelaat van den korporaal had ontdekt.
Eindelijk geIukte het den kommandant van hun escorte, zich en de zijnen een doortocht te banen en zoo
kwam hij met zijn gevangenen op den Kaloegasehen
weg. Er werd nu zonder oponthoud doorgemarcheerd
en eerst tegen het vallen van den avond werd halt gemaakt. De paarden werden aigespannen en de mannen maakten zich gereed den nacht onder den blooten
hemel door te brengen, waarbij bet niet aan vloeken,
gesehreeuw en allerlei twisten ontbrak. Ecu wagen, die
achter hen reed, stiet op een bagagekar van een der
officieren, zoodat de dissel tussehen de lading drong;
verseheiden soldaten kwamen toesnellen, sommigen sloegen de paarden met hun zweep, anderen grepen ze
bij de teugels, en alien ware n* bereid om, als het noodig
was, een veehtpartij te beginnen. Ecu hevige twist
bleef dan ook niet nit, een Duitseher werd zelfs ernstig
aan het hoofd gewond. Het was, alsof eenlzelfde gevoel
van hevige reactie na den ongeregelden, langzamen
dagmarsch zich van al die mensehen meester had
gemaakt, sedert het oogenblik dat zij in de vochtige
schemering van een herfstavond in het open veld halt
hadden gemaakt. Zij sehenen alien tot het besef te zijn
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gekomen, dat hun nog veel onvoorziene ellende te
wachteii stond. Dc soldaten van het eseorte behandel
den de gevangenen hardvoehtiger dan voor hun vertrek
nit Moskou ooit gebeurd was en voor het eerst werd hun
paardevleeseh voorgezet. Van den eersten officier
tot den geringsten soldaat legden alien een bijzonder
slechte gezindheid jegens de gevangenen aan den dag,
wat dezen des te onaangenarner trof, daar ze vroeger
altijd met de meeste weiwillendheid waren behandeid.
Hun wrevel nam nog toe, toen er een Russisehe soldaat
op het appèl ontbrak, die, onder voorwendsel dat hij
een hevige koliek had, was aehtergebleven en ontvlucht;
Peter zag, dat een Franschman een Bus sloeg, alleen
omdat deze zich een weinig te ver van den grooten
weg had verwijderd; ook hoorde hij, dat zijn vriend,
de kapitein, den onderofficier, die verantwoordelijk
was voor de ontvluehting van den gevangene, ongeniakkelijk doorhaalde en dreigde, hem voor den
krijgsraad te dagen. Toen de onderofficier tot zijn verontschuldiging aanvoerde, dat de soldaat ziek was en
niet loopen kon, antwoordde de officier, dat zij bevel
hadden gekregen, de aehterblijvers neer te sehieten.
Bij die woorden werd het Peter duidelijk, dat hij zich
weer in de maeht van dat ruwe geweld beyond, dat
hem reeds eenmaal alle bezinning benomen had;. een
gevoel van vrees maakte zich van hem meester, maar
tegelijk verhief zich in zijn ziel, onafhankelijk van elken
uitwendigen invloed, een levensvolheid en een onbe
dwingbare kracht, zooals hij zich nooit voorheen bewust was geweest.
Des avonds at Peter zijn roggepap met een stuk
paardevleeseh en praatte daarna met zijn kameraden.
Er werd met geen woord gerept van hetgeen zij in Moskou hadden gezien, evenmin spraken zij over de lompe
behandeling, die zij van. de. Fransehen te verduren
hadden, of over het bevel, om hen neer te schieten,
ingeval zij trachtten te vluchten; zij onderhielden zich
over hun persoonlijke herinneringen en verwijlden
bij de vroolijke of grappige tooneelen, die zij tijdens den
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veldtocht beleefd hadden; moor was er niet noodig,
om hen in een vroolijke siemming te brengen en hen
aithans voor een oogenblik hun gevaarlijken toestand
to doen vergeten.
De zon was reeds lang onder, flonkerende sterren
versehenen een voor een aan den hemel en de schiji
van de voile maan, wier bloedroode kleur aan het sehijnsel van het brandende Moskou deed denken, verhief
zich statig boven den horizon en boorde met haar
bleeke stralen door de grijze dampen. Do avond was
ten einde, het was nog geen nacht. Peter stond op,
verliet zijn nieuwe kameraden en ging tussehen de
waehtvuren door naar den overkant van den weg,
waar, zooals hij vernomen had, de gevangen soldaten
zich bevonden. Een schildwacht hield hem tegen; hij
moest omkeeren; maar in plaats van naar zijn makkers
terug to gaan, ging hij aehter een wagen op den grond
zitten en bleef met opgetrokken knieën en gebogen
hoofd daar langen tijd in nadenken verzonken Meer
dan een uur ging aldus voorbij, zonder dat iemand
er aan dacht zich met hem to bemoeien. Plotseling
barstte hij in zulk een vroolijk gelach nit, een hartelijk,
kinderlijk gelach, dat hem van het hoofd tot de voeten
deed sehudden, dat alien zich naar zijn kant wendden,
om to kijken, wie daar op zulk een luidruchtige wijze
lueht gal aan zijn vroolijkheid.
,,Ha, ha, ha !" laehte Peter... ,,Hij wilde mij niet
laten doorgaan," zeide hij hardop bij zich zelven,
,,zoo'n soldaat!... Men heeft mij gesnapt, men heeft
mij opgeslOten en nu houdt men mij gevangen!...
Wien houdt men eigeniijk gevangen? Mij! Mijn onsterfelijke ziel? . . . . Ha, ha, ha !"
En hij lachte, dat de tranen hem over de wangen
roiden.
• Een soidaat stond op en kwam naar hem toe om te
zien, wat then forschen man loch zoo deed lachen.
Peter hield op met lachen, stond ook op, ging den
ni.euwsgierigen soldaat nit den weg en sloeg een blik
om zich heen.
Oorlog en Vrede. 4 6 thuk. III,
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I-let was stil geworden in het bivouak, waar het eenige
uren geleden bij het ffikkeren der viammen en onder
drukke gesprekken zoo opgewekt toeging. De vuren
kwijnden nu en gingen langzamerhand uit. De voile
maan stond hoog aan den hemel en bossehen en akkers,
die eerst onzichtbaar waren geweest, teekenden zich
flu in duidelijke omtrekken in haar licht at; het oog
verloor zich in de oneindige diepten van een onbegrensde
ruimte. Peter hief zijn blik op naar den hemel, waar
thans myriaden sterren fonkelderi.
.,En dat alles is van mil,." daeht hij, ,,dat alles is in
mij, dat alles ben ik!... En ,,dat" hebben ze gevangen
genomen en opgesloten in een barak."
Hij glimlachte bij die gedachten, ging mijmerend
naar zijn plaats terug en legde zich naast zijn kameraden
neer.

xv.
In de eerste dagen van October kwani een pariementair met een brief van Napoleon bij Koetoezow. Die
brief, welke vredesvoorslagen bevatte, was valsehelijk
nit Moskou gedateerd, terwiji Napoleon zich toen reeds
niet ver van de Russische troepen op den ouden weg
van Kaloega beyond. Koetoezow antwoordde op dezen
brief evenals op den eersten, then Lauriston had gebracht, dat er geen sprake kon zijn van vrede.
Niet lang daarna vernam men door een rapport van
Dologow, die aan het hoofd van een korps partijgangers
stond, dat de in Faminsk zich bevindende vijandelijke
troepen tot de divisie Broussier behoorden en dat deze
divisie, die van hot gros van het leger gescheiden was,
gemakkeiijk overhoop geworpen kon worden. Officieren
en soldaten vroegen steeds luider, om toch niet langer
werkeloos te blijven, en de generaals van den staf, opgewekt door de herinnering aan de gemakkelijke overwinning bij Taroetino, spoorden Koetoezow aan, om
Dologows voorstel goed te keuren; maar daar de opper-
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beveihebber bleef weigeren, om bevel tot den aanval te
geven, stelde men een vergelijk voor en werd er werkelijk
besloten, een kleine afdeeling te zenden om Broussier
aan te vallen.
Door een zonderlinge luim van het toeval werd deze
zending, die, zooals het vervoig bewees, van het hoogste
gewicht was, toevertrouwd aan Doktoerow, die door
zijn beseheiden optreden zonder gegronde redenen den
naam had van besluiteloos en onverstandig te zijn en
then niernand ooit als den ontwerper van plannen voor
veidsiagen heeft voorgesteld, of als een held, die
aan het hoofd van zijn regiment op den vijand inreed
en met voile handen ridclerkruisen tussehen de batterijen wierp. Toch werd diezelfde Doktoerow in alle
oorlogen met Frankrijk van Austerlitz tot het jaar
1815 met de moeilijkste operaties belast; hij held in
den slag bij Austerlitz het langste stand op den Augesder dijk, verzamelde de regimenten weer en redde, wat
er te redden viel, toën er geen enkele generaal meer
bij de achterhoede was. ioewel door koorts gekweld,
rukte hij vervoigens met 20.000 man op, om Smolensko
tegen het geheele leger van Napoleon te verdedigen.
Daar gekomen, was hij nauwelijks in een onrustige
sluimering gevallen, of hij werd door de kanonnade
gewekt en den ganschen dag kon Smolensko zich staande
houden. Toen in den slag bij Borodino Bagration
gesneuveld was en de IRussische troepen van de linkerflank op sehrikbarende wijze, in verhouding van 9
tot 1, gedund waren, en de Fransche artillerie haar
vuur naar die zijde opende, was het weer Doktoerow,
de besluitelooze, onverstandige Doktoerow, then Koetoezow derwaarts zond om de fout te herstellen, die hij
door een ongelukkige keus eerst hadbegaan. Doktoerow
gaat er heen, en Borodino schittert in de Russische geschiedenis met onuitwischbaren roem. Ook nu werd
hij naar Faminsk en vervolgens naar Malo-Jaroslawetz
gezonden en van daar - men kan het zonder vrees
voor tegenspraak zeggen - begon de voislagen ondergang der Franschen. In proza en poëzie worden vele
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genieën en helden nit dit tijdvak verheerlijkt, maar
van Doktoerow spreekt niemand, en als men nog eens
iets van hem zegt, dan is het een loftuiting van twijfelachtigen aard.
Den lOden October, op denzelIden dag, • dat Doktoerow den weg naar Faminsk reeds half had afgelegd
en rust nam in het dorp Aristow, om zich tot een nauwgezette uitvoering van Koetoezows bevelen voor te
bereiden, stiet het Fransehe leger, dat elke leiding miste,
op de posities van Murat, alsof het van plan was slag
te leveren, wendde zich daarop plotseling zonder
reden links at naar den grooten weg van Kaloega en
trok Faminsk binnen, dat tot dat oogenblik door
Broussier bezet was geweest. Doktoerow beschikte
slechts over de afdeeing van Dologow en twee mill
der sterke afdeelingen, die van Figner en Seslawin.
Den ilden October kwamen deze met een gevangen
genomen Fransehen gardesoldaat bij Doktoerow
in Aristow; de soldaat verzekerde, dat de troepen,
die in Faminsk lagen, de achterhoede van het legeir
vormden, dat zij vijf dagen geleden uit Moskou waren
vertrokken en dat Napoleon ook bij de aehterhoede
was. Be kozakken van de afdeeling, die de regimenten
van de Fransehe garde op den weg van Borowsk
hadden gezien, bevestigden deze verklaring. Het bleek
dus duidelijk, dat men niet een enkele divisie, maar
het geheelevijandelijke leger voor zich had, dat uit
Moskou was vertrokken en thans in een richting marcheerde, die men niet had voorzien. Doktoerow, die
bevel had gekregen Faminsk aan te vallen, aarzelde
nu tot den aanval over te gaan, daar hij in het gezicht
van dezen onverwachten stand van zaken geen besluit
durfde nemen. itoewel Jermolow op een onmiddellijke
beslissing aandrong, bleef Doktoerow voihouden, dat
er eerst nieuwe hevelen van den opperbevelhebber
afgewacht moesten worden. Hij maakte daarom een
beknopt rapport op en belastte met de overbrenging
daarvan een schrander officier, Wolowitinow genaamd,
die het door mondelinge mededeelingen moest aanvul,

357

len. Des nachts oin ruim 12 uur begaf deze zich met
een kozak en twee reservepaarden op weg naar het
hoofdkwartier.

xvl.
De herfstnacht was donkey en warm. Nadat hij dertig
wersten in anderhalf uur longs een slijkerigen en door
den regen van de vier laatste dagen moeilijk begaanbaren weg had afgelegd, kwam Wolowitinow tegen
twee uur in Letaschewka aan. Hij hield voor een met een
kale hog omgeven izba sail, waarop geschreven stood:
Hoofdkwartier." IIij sprong van het paard, wierp den
kozak de teugels toe en trad de voorkamer binnen,
waar het pikdonker. was.
,,De dienstdoende generaal!... Vlug ! ... Zeer
gewichtig nieuws !" zeide hij, zich tot een donkere
gedaante wendende, die bij deze woorden opsprong.
„Hij is sedert gisteren ernstig ziek; hij heeft al in
drie hachten niet geslapen," antwoordde op slaperigen
toon een militaire oppasser.
,,Nu, roep dan den kapitein.. . Tk zeg u immers, dat
or haast bij is. Ik kom van generaal Doktoerow," hernam
de adjudant, terwijl hij op den tast den bediende door
de half geopende dour volgde, waardoor deze verdwenen
was, om den kapitein to gaan roepen.
,,Uwe Genade, Uwe Genade, een koerier !"
,,Wat f Hoe f Van wren f" rep de kapitein.
,,Van Doktoerow. Napoleon is in Faminsk !" zeide
Wolowitinow, die uit de stem meende op to maken,
dat de vrager niet Konowitzin was.
De kapitein geeuwde en rekte zich uit.
„Ik heb niet veel lust, dat moot ik u zeggen, or hem
te wekken,'.' zeide hij. „Hij is erg ziek, en het zijn misschien maar geruchten."
„Hier is het rapport," hernam Wolowitinow. „Ik
hob last, het onmiddellijk aan den di.en stdoenden
generaal ter. hand te stelien,"
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Waeht even, tot 1k licht heb. Wat duivel, waar zit
je tooli altijd !" riep hij den bediende toe. De spreker
was Seherbinin, adjudant van generaal Konowitzin.
,,Ik heb hem al l ik heb hem al !" vervolgde hij, den
kandelaar bedoelende.
Bij het sehijnsel van de kaars, die Scherbinin had
opgestoken, herkende Wolowitinow hem en hij bemerkte
tevens, dat in den anderen hock van het vertrek nog
iemand lag te slapen. Dat was de generaal.
,Van wien zijn deze inliehtingen afkomstig a?" vroeg
de kapitein, terwiji hjj den brief aannam.
,,Het is een tijding, die aan geen twijfel onderhevig
is gaf de andere ten antwoord. ,,De gevangenen, de
kozakken en de spionnen zeggen alien hetzelfde."
,,We moeten hem dus wakker maken," zeide Seherbinin bij zich zelven en hij trad op den siapenden man
toe, die met een katoenen slaapmuts op in een militairen
mantel lag te slapen.
,,Peter Petrowitsch !" zeide hij zacht. Konowitzin
verroerde zich niet... ,,In het hoofdkwartier !" zeide
H daarop. een weinig luider en hij glimlachte, want
hij wist wel, dat die woorden het gewenschte gevoig
zouden hebben.
En werkelijk hief zich onmiddellijk het hoofd in de
slaapmnts van de kussens op en over het schoone, emstige gelaat van den generaal, wiens wangen van de koorts
gioeiden, gleed snel als een hiiksemstraai de indruk
van zijn laatsten droorn, die ongetwijfeld weinig met
de werkelijkheid gemeen had; plotseling hief hij zich geheel op en nam zijn gelaat zijn gewone uitdrukking aan.
Wat is er Van wien " vroeg hij bedaard.
Nadat hij het rapport van den officier had aangehoord, brak hij den brief open en las het sehrijven
van Doktoerow. Daarna liet hij zijn voeten, die in wollen kousen staken, op den grond glijden, zocht zijn
laarzen, zette de slaapmuts af, kamde zijn haar naar
voren en zette den schako op.
,,In hoeveel tijd zijt gij hierheen gereden? Kom,
laat ons naar Zijne Hoogheid gaan."
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Konowitzin had onrniddellijk ingezien, hoe belangrijk de tijding was, en hij begreep, dat hij geen tijd moeht
verliezen. Was het een goed. nieuws Of een sleeht
Dat vroeg hij zich niet eens af. Dat kon hem trouwens
niet schelen; hij vond het totaal overbodig, zijn hooM
over den oor]og te breken. ITij was mug overtuigd,
dat alles gelukkig zou afloopen en, om zoover te komen,
moest iedereen nauwgezet zijn plieht betrachten. En
zijn plicht deed hij, aan de vervulling daarvan wijdde
hij al zijn krachten.
Konowitzin schlinf, evenals IDoktoerow slechts fatsoenshalve op de lijst der helden van 1812 tusschen
Barclay, Rajewsky, Jermolow, Miloradowitsch, Platow
en meer anderen voor te komen; hij ging dan ook door
voor ecu weinig begaafd en niet zeer ontwikkeld man;
hij had evenniin als IDoktoroew ooit een plan tot een
veidsiag ontworpen; maar ook hij was altijd te vinden,
waar het gevaar het dreigendst was. Nadat hij tot generaal was benoemd, sliep hij steeds met open deuren
en liet zich bij aankomst van elken koerier wekken;
hij was in den slag altijd vooraan en Koetoezow ver
weet hem zelfs, dat hij zich te veel zonder noodzaak
aan het vuur blootstelde, waarom de opperheveihebber
soms aarzelde hem vooruit te zenden; kortom, evenals
Doktoerow was hij een van die drijfveeren, die zonder
geratel en onhemerkt werken en het belangrijkste dccl
van het mechanisme van een werktuig uitmaken.
Toen Konowitzin in den donkeren, vochtigen nacht
de izba verliet, fronste hij onwillekeurig het voorhoofd,
doordat zijn hoofdpijn verergerde en tevens de gedachte,
hoe dit bericht door de heeren van den staf zou worden
ontvangen, hem eenige zorg inboezemde. ITij had hierbij vooral het oog op Bennigsen, die na den slag bij
Taroetino op zeer gespannen voet stond met den opperbeveihebber. Hij besefte maar al te goed, dat de ti ding
aanleiding zou geven tot ernstige oneenigheden.
Werkelijk begon Toll, bij wien hij even afstapte,
terstond zijn zienswjjze omtrent het geval to ontvouwen
aan den generaaL met wien hij ziju kwartier decide,
-
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zoodat Konowitzin, die vermoeid was en zwijgend
toehiisterde, hem er aan herinneren moest, dat het
tijd word, om naar Zijne Hoogheid to gaan.
XVII.
Koetoezow sliep, zooals alle oude lieden, 's nachts
heel weinig; overdag eehter dommelde hij dikwijls in.
Hij strekte zich 's naehts onuitgekleed op zijn leger
uit en met zijn dik, door naden en litteekens gesehon
den hoofd in de handen leunende en met zijn eenig
oog in hot donker voor zich uit starend, dacit hij over
allerlei dingen na.
Sedert Bennigsen, do machti.gste van den geheelen
staf, die rechtstreeks briefwisseling hield met den keizer,
Koetoezow ontweek, gevoelde deze zich moor op zijn
gemak, doordat hij nu ten minste niet onophoudelijk
aangezocht word, den vijand aan to vallen zondor kans
op voordeel. Zij moeten begrijpen, zeide hij bij zich zel
von, on hij dacht aan do los, die zij hadden kunnen
trekken nit don slag bij Taroetino, dat we bij eon aan val
alles in de waagschaal stellen. Tijd on geduld, dat zijn
mijn beide bondgenooten! Hij was overtuigd, dat do
vrueht wel vanzelf zou vallen, als zij rijp was; als orvaren jager wist hij, dat hot wild ernstig gekwetst
was door de gezamonlijke strijdkrachten van IRusland,
maar was de wonde ook doodelijk Die vraag was nog
niot opgelost. Do rapporten, die hij. van alle kanten
ontving, deden het hem wel vermoeden, maar nog
waehtto hij onomstootelijke bewijzen. ,,Zij stellen mij
telkens allerlei manoeuvres voor, willen altijd maar
offensief optreden en waarom Om zich to ondersehei
den!. . . Men zou werkelijk nog gaan denken, dat oorlog vooren plezierig is !... Hot zijn eehte. kinderen !"
Hot rapport van Doktoerow over do divisie Broussier,
do berichten der oclaireurs, do ellende, waaraan hot
Fransehe leger ten prooi was, de geruehten, die er liepen
over het vertrëk der troepen nit Moskou, dat alles
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versterkte Koetoezow in zijn. meening, dat de Fransehen
overwonnen waren en dat zij zich voorbereidden om
den terugtoeht aan te nemen. Toch waren dit, slechts
onderstellingen, die misschien veel gewicht in de sehaal
legden bij de jongere generaals, maar die Koetoezow
toch verre van voldoende waren. Met zijn jaren lange
ervaring wist hij, hoe weinig waarde men kon hechten
aan geruchten, hij wist ook, hoezeer de mensehen geneigd zijn om te gelooven,wat zij wensehen, en dan geen
rekening houden met hetgeen hun in den weg kan komen.
Hoe meer Koetoezow iets hoopte, des te minder durfde
hij gelooven aan de spoedige verwezenlijking van zijn
wensch. De vraag van den ondergang van het Fransehe
leger hield hem altijd door bezig, al het andere was
bijzaak; daartoe behoorden zijn gewone dagelijksehe
bezigheden en het voldoen aan de eisehen, die het leven
hem stelde, zijn omgang met den staf, zijn briefwisseling
met mevrouw de Staël en zijn Petersburgsche vrienden,
het lezen van romans en het uitdeelen van belooningen.
Maar de ondergang, die het Fransehe leger dreigde en
then hij alleen voorzien had, was zijn eenige en vurige
wenseh.
Hj was in die overpeinzingen verdiept, toen hij in
de kamer naast zijn slaapvertrek het geluid van stemmen hoorde; Toll, Konowitzin en Wolowitinow waren
er juist binnengekomen.
,,Nu, wie is daar Kom binnen, korn binnen! Wat
nieuws hebt ge ?" riep de maarsehalk nit.
Terwijl de bediende een kaars opstak, deelde Toll
hem de tijding mede.
,,Wie is. de overbrenger van dat bericht ?" vroeg hij
op zulk een koelen en strengen toon, dat Toll hem verwonderd aankeek.
,,Er valt aan de waarheid van het berieht niet te
twjfelen, Hoogheid !"
,,Laat hem hier komen !"
Koetoezow ging overeind zitten liet het eene been
nit het bed op den grond glijden `en leunde met zijn
volle gewicht op liet andere. Hij keek met zijn half
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toegeknepen oog Wolowitinow strak aan en trachtte
in zijn trekken to ontdekken, wat hij er zoo vurig in
wenschte to lezen.
vertel, vertel, vriend," mompelde hij met zaehte
stem en trok intussehen het openhangend hemd over zijn
borst.... ,,Korn diehter bij mij. Welk goed nieuws
hebt ge voor mij Zou Napoleon uit Moskou zijn vertrokken 6? Is het wel degelijk waar 6?
Dc officier decide hem van het begin tot het einde
alles in de minste bijzonderheden mee, wat men hem
had toevertrouwd.
,,Haast u. Stel mij niet zoo lang op de prod !" zeide
Koetoezow, hem in de rede vallende.
Dc adjudant voltooide zijn verhaal en wachtte daarna
zwijgend de bevelen van den opperbeveihebber af.
Toll wilde spreken, maar Koetoezow legde hem met
een wenk het zwijgen op en traehtte zeif iets to zeggen;
maar zijn gelaat werd zenuwaehtig verwrongen en hij
keerde zich om naar den hoek van de izba, waar de
heiligenbeelden waren.
,,Ileere God, mijn Schepper! Gij hebt mijn gebed
verhoord.. ." zeide hij met bevende stem, terwijl hij
de handen vouwde. ,,Rusland is gered !" En de oude
man barstte in tranen nit.
XVIII.
Van dat oogenblik tot het einde van den veldtoeht
narn Koetoezow alle middelen, die onder zijn bereik
lagen, to baat, om zijn troepen van den aanval af te
houden. Hij nam beurtelings zijn toeviuclit tot geweld
en list on zelfs tot dringende smeekbeden, om te beletten, dat de IRussen nutteloos hun kraeht verspilden
in den strijd met een vijand, weiks ondergang toch reeds
onherroepelijk vaststond. Wel rukte Doktoerow naar
Malo-Jaroslawetz op, maar Koetoezow vertraagde
zooveel mogelijk zijn terugtoeht, gaf bevel Kaloega
geheel to ontruimen en week overal terug, terwijl de
vijand in tegengestelde r:iehting vluehtte.
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Bij de besciirijving van Napoleons manoeuvres
bij Taroetino en MaloJaroslawetz opperen zijn ge
sehiedsehrijvers allerlei onderstellingen over de mogeHike gevolgen, die, een inval in de rijke gouvernementen
van het Zuiden zou gehad hebben. Zij verliezen uit
het oog, dat niets Napoleon belet heeft, zich derwaarts
te richten, rnaar dat hij door deze manoeuvre zijn leger
niet had kunnen redden, dat de voorwaarden van ijn
onverrnijdelijken ondergang in zich bevatte. Die latente
kiemen van vernietiging zouden hem evenmin de ge
legenheid hebben gegeven zijn krachten te herstellen
in het gouvernement Kaloega, weiks bevolking met
dezelfde gevoelens bezield was als de Moskovieten,
als in de oude ezarenstad, waar hij zich bij een overvloed
van levensmiddelen, die de soldaten op alle mogelijke
wijze verkwistten, niet had kunnen staande houden.
De mansehappen van het opgeloste leger vluchtten
met hun aanvoerders, allen gedreven door den eenigen
wensch, om zoo spoedig mogelijk uit hun hopeloozen
toestand verlost te worden, waarvan zij sleehts een
onduidelijk besef hadden.
In den krijgsraad, door Napoleon te Malo-Jaroslawetz voor de leus bijeengeroepen, had dan ook niemand,
zelfs Napoleon niet, iets in te brengen tegen den raad
van generaai Mouton, om zoo snel mogelijk te vertrekken. Maar, al beseften alien de onvermijdelijke noodzakelijkheid, om zoo spoedig mogelijk den terugtoeht
te aanvaarden, toch was er voor hun gevoel van eigenwaarde een drang van buiten noodig, om deze beweging
gebiedend te eischen. Deze aandrang van buiten liet
niet lang op zich waehten. Toen Napoleon den dag
na den krijgsraad des morgens zeer vroeg met verseheiden maarsehalken en zijn gewoon gevoig uitreed, om
de troepen te inspecteeren, werd hij door plunderende
kozakken omringd en hij ontkwam aileen door die
zelfde begeerte naar buit, die ook de ondergang der
Fransehen in Moskou was geweest. De kozakken toch,
die evenals bij Taroetino zich aileen door roofzueht
lieten leiden, gaven volstrekt geen acht op Napoleon,
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zoodat deze tijd had te vluchten.. Toen de tijdi.ng zich
verspreidde, dat „de kinderen van den Don" den
keizer midden in zijn leger hadden kunnen gevangen
nemen, werd het iedereen duidelijk, dat er niets anders
overbleef dan zoo spoedig mogelijk langs den naasten
en bekendsten weg te vluchten. Napoleon, die wel
een weinig van zijn vermetelheid en zijn kloekheid
had verloren, begreep, welk gewicht hij aan dit voorval
moest hechten, en den raad van Mouton opvolgend,
gaf hij bevel tot den terugtoeht. Zijn toestemming
en de achterwaartsche beweging ziiner troepen bewijzen
volstrekt niet, dat hij vrijwillig den terugtocht beval:
hij handelde onder den invloed der geheime krachten,
Wier werking zich in het geheele leger deed gevoelen.
YIX.
Toen de Franschen Rusland binnendrongen, was
Moskou voor hen het beloofde land; bij hun terugtocht
was het beloofde land hun vaderland. Maar het vaderland was ver, en de mensch, die duizend wersten heeft
of te leggen, eer hij zijn bestemming bereikt, verheugt
er zich op, dat hij na veertig wersten te zijn gevorderd,
des avonds kan uitrusten; de rust van den avond doet
hem den afstand vergeten, die hem nog scheidt van het
doel, waarop al zijn hoop gevestigd is. Voor de, Franschen, die Tangs den ouden Smolenskoschen weg terugtrokken, was het einddoel het vaderland, maar het
nadere doel, dat alien vurig verlangden te bereiken,
was Smolensko; zij vleiden zich volstrekt niet met de
hoop, er levensmiddelen en versche troepen te vinden,
maar alleen het vooruitzicht, er een oogenblik halt te
houden, gaf hun de noodige kracht onz verder te marcheeren en hun ontberingen te dragen. Buiten de eerste
oorzaak van deze algemeene vlucht, welke oorzaak
al die troepen tot een enkel lichaam vereenigde en hun
een zekere geestkracht gaf, bestond er nog een andere,
bun hoeveelheid. Deze groote massa trok volgens de
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wetten der aantrekkingskracht alle afzonderlijke deelen
tot zich. leder soldaat wensehte niets liever, dan gevangen te worden genornen, om aldus te ontkomen
aan alle ellende, die hij te verduren had, maar al grepen zij ook elke gelegenheid om de wapenen neer te
leggen gretig aan, die gelegenheid deed zich niet dik
wijis voor; de sneiheid van den marsch en het aantal
der troepen waren daartoe beletselen, en de inwendige
seheuring van het geheel kon sleehts binnen zekere
grenzen de voislagen oplossing verhaasten.
Met uitzondering van Koetoezow had geen der
Russisehe veidheeren dit begrepen, want de hoofdofficieren van het leger brandden van verlangen, de
Fransehen te vervolgen, hun den terugtoeht af te snij den en hen te vernietigen en alien drongen daarom op
den aanval aan. Koetoezow alleen gebruikte al Ain invloed - en de invloed van een opperbeveihebber is
in zulk een geval soms zeer onbeduidend - om dezen
wenseh tegen te gaan, waarvoor hij door zijn omgeving
belasterd en zwart gemaakt werd.
Bij Wiazma konden Jerinolow, Miloradowitseh,
Platow en eenige anderen, die de Fransehen waren genaderd, geen weerstand bieden aan het verlangen om
twee vijandelijke korpsen aan te vallen, en in plaats
van een rapport om Koetoezow op de hoogte te brengen
van hun plannen, zonden zij den opperbeveihebber
een blad sehoon papier. En de aanval, die volgens hun
heweren ten gevolge moest hebben, dat Napoleon zou
worden afgesneden, had werkelijk plaats, ondanks
.alle pogingen van Koetoezow om het te beletten.
Eenige regimenten infanterie trokken met muziek
aan het hoofd op den vijand los, doodden verseheiden
duizenden, maar niemand werd afgesneden. Het Fransehe leger trok wat meer te zamen en vervolgde, terwiji
het hoe langer hoe meer wegslonk, zijn noodlottigen
marseh naar Srnolensko.
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VIJFDE HOOFDSTTJK.
I.
Weinig historisehe geheurtenissen zijn even leerzaam ais de slag bij Borodino, de bezettifig van Moskon
door de Fransehen en hun terugtoeht zonder nieuwe
veldslagen.
Alle gesehiedvorsehers beweren eensternrnig, dat de
kraeht van een yolk zich naar buiten openbaart in hun
onderlinge botsingen en in hun oorlogen en dat hun p0litiek aanzien vermindert of vermeerdert in evenredig
heid van den minderen of meerderen voorspoed hunner
wapenen.
Die officieele verhalen, waarin ons wordt medegedeeld, hoe een keizer of koning in twist raakt met zijn
buurman, zijn leger verzamelt, tegen den vijand strijdt,
dc overwinning behaalt, eenige duizenden mensehen
vermoordt en een geheel koninkrijk verwoest van ver
seheiden millioenen inwoiiers, zijn zeker heel vreemd.
Het kost ongetwijfeld moeite te gelooven, dat de ondergang van een leger, dat wil zeggen van het honderdste
deel der krachten van een geheel yolk, de onderwerping
van dat yolk na zich sleept; toch is dat een felt, en wel
een, dat de juistheid van de opmerking der gesehiedsehrijvers bewijst. Zoodra een leger een grooten veldlag wint, vermeerderen de rechten, die de overwinnaar
ten nadeele van den overwonnene kan doen gelden;
wordt daarentegen het leger geslagen, dan verliest
het yolk, waarvan het deel uitmaakt, zijn rechten in
evenredigheid van de geleden nederlaag en is het volkomen ten onder gebraeht, dan onderwerpt het yolk
zich ook onvoorwaardelijk. Dat is altijd zoo geweest,
ten minste volgens de gesehiedenis, van de vroegste
tijden tot op onze dagen, en de oorlogen van Napoleon
bevestigen dezen regel. Ten gevolge van de nederlaag
der Oostenrijksehe troepen, verloor Oostenrijk zijn
rechten, terwiji die van Frankrijk in dezelfde verhouding toenamen; de overwinning bij Jena en Auerstädt
-

-
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maakte een einde aan het onafhankelijk bestaan van
Pruisen; maar toen in 1812 de Fransehen als overwinnaars Moskou binnentrokken, werd Busland daarmee
volstrekt geen doodelijke slag toegebracht, doch de
vernietiging van de 600.000 man van hun eigen leger
was er het gevolg van.
Wat men ook moge zeggen, men kan onmogelijk
de feiten sehikken en plooien naar de eisehen der histone en bijgevolg mag men niet beweren, dat de Russen
bij Borodino meester van het slagveld zijn gebleven
en dat het Fransehe leger na de ontruiming van Moskou
vernietigd is door de veldslagen, die het moest aannemen! De geheele veldtocht van 1812, van den slag
bij Borodino totdat de laatste Franschman den Russisehen bodem verliet, bewijst in de eerste plaats, dat
een gewonnen veldslag niet noodzakelijk een verovering
ten gevolge heeft en er zeus niet het zekere kenmerk
van is, en in de tweede plaats, dat de kracht, die het
lot der volkeren bepaalt, niet zetelt bij de veroveraars,
in de legers en in de veldslagen, maar dat zi,j in lets
geheel anders bestaat.
De IFransehe gesehiedsehrijvers deelen ons mede,
dat alles in het groote leger in de volrnaaktste orde was,
uitgezonderd de cavalerie, de artillerie en de bagagetreinen; zij voegen er zelfs bij, dat er geen fourage was
voor de paarden en het vee, en dat het onmogelijk was
in dit gebrek te voorzien, daar de boeren nit de omstreken hun hooi verbrandden, om het niet te verkoopen.
Daar blijkt dus uit, dat een gewonnen veldslag
niet zijn gewone gevolgen had, omdat diezelfde boeren,
die na het vertrek der Fransehen Moskou binnentrokken om de stad te plunderen en daarin zeer zeker
geen heldenmoed en vaderlandsliefde ten toon spreid
den, liever hun hooi verbrandden, dan het aan den
overweldiger te leveren, ondanks den buitensporigen
prijs, dien hij hun bood!
Stellen wij ons voor een oogenblik twee mannen voor,
die volgens alle regels van de schermkunst op den
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degen met elkander veehten, en laat ons aannemen,
dat een van hen, die zich doodelijk getroffen voelt, zijn
wapen wegwerpt, een knots neemt en zich daarvan
tot zijn verdediging bedient. Hoewel hij het eenvoudigste middel heeft gevonden, om zijn. doel te bereiken,
noodzaken zijn ridderlijke gevoelens hem, dezen indruk
op de geldende gewoonte te verbergen en vol te houden,
dat hij gestreden en overwonnen heeft volgens alle
regels . . . Men kan hegrijpen, hoe verward het verhaal moet zijn, dat er van zulk een tweegevecht wordt
gegeveri . De Fransehman nu is de duelist, die eiseht, dat
de strijd op een hoffelijke manier plaats hebbe. De tegenstander, die den degen wegwerpt, om naar de knots te
grijpen, is de Bus en de mannen, die het duel naar alle
regels traehten uit te leggen, zijn de geschiedsehrijvers.
Na Smolensko werd de oorlog gevoerd in strijd met
elke traditie en tegen alle aangenomen regels in. Het
verbranden van steden en dorpen, het terugtrekkeri na
de veldslagen, de knotsslag van Borodino, het vervoigen
der plunderaars, de partijgangersoorlog, dat alles
gebeurde tegen alle gebruikelijke wetten in. Napoleon,
die in Moskou de onberispelijke houding van een duellist aannam, voelde dat beter dan iemand anders; hij
deed dan ook herhaaldelijk zijn bekiag aan Koetoezow
en keizer Alexander; maar ondanks zijn vertoogen
en in weerwil van de sehaamte, die zekere hooggeplaatste personen gevoelden over de wijze, waarop het
land streed, werd de nationale knoet dreigend oinhoog
geheven en zonder zich te bekommeren over goeden
smaak of regels, trof hij de Fransehen en beukte er op
los, totdat hij door zijn mw maar .forseh geweld de
sehande van den inval volkomen had uitgewiseht!
Gelukkig het volk,dat in plaats van zijn degen zijn edelmoedigen overwinnaar aan te bieden, den eersten den
besten stok grijpt, zonder zich er om te bekommeren,
wat anderen in een dergelijk geval zouden doen en hem
niet eerder neerlegt, dan wanneer de toorn en de dorst
naar wraak in zijn hart plaats hebben gemaakt voor
minachting en medelijden.

369
II.

Een der aerkwaardigste uitzonderingen op de zoogen.aamde oorlogswetten en tevens buitengewoon rijk
in gewichtige gevolgen is ontegenzeggelijk de afzonderlijke werkzaannheid der eenlingen tegen de dichte
drommen der vijanden, die het veld houden. Dergelijke
operaties komen al.tijd voor in een volkskrijg; in plaats
van zich in grooten getale te vereenigen, verdeelen de
manschappen. zich in kleine detachementen.., vallen
onverhoeds aan en lossen zich op, zoodra zij op sterkere troepen stuiten, om bij de eerste gunstige gelegen.heid opnieuw den aanval te wagen. Zoo deden de
guerilla's in Spanje,. de bergbewoners in den Kaukasus
en de Russen in 1812. Men heeft door het aannemen
van den naam ,partijgangersoorlog" een verklaring
meenen te geven van dezen eigenaardigen strijd, die
toch eigenlijk geen ,00rlog" is, omdat hij tegen alle
gewone regels van de krijgskunde indruischt; deze
toch schrijven den aanvaller voor, zijn troepen samen
te trekked, om op het oogenbli.k van den aanval sterker
te zijn dan zijn tegenstander. De partijgangersoorlog,
die, zooals de gesehiedenis bewijst, aitijd gelukki.g is,
is in lijnrechte tegenspraak met -dezen grondregel, en
deze tegenstelling spruit voort uit de meening der
strategen, dat de kracht van de troepen hetzelfde is als
hun aantal. Hoe meer troepen, hoe meer kracht, zegt de
wetenschap, bijgevolg zijn de sterke bataillons altijd
in het voord.eel. Door het vasthouden aan zulk een
stelling is de militaire wetenschap als een theorie uit
de werktuigkunde, die, zich alleen baseerende op de
betrekking tusschen krachten en massa's, de laatste
rechtstreeks laat afhangen van de eerste.
De kracht (kwantiteit van beweging) is het product
van massa en snelheid.
In den oorlog Is de kracht eveneens het product van
de massa en een anderen factor, maar die factor is hier
een onbekende x.
De militaire wetenschap, die in de geschiede its tal
oorlog en vrede. 4e druk. III.
24
-
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van voorbeelden aantreft, waaruit blijkt, dat het aantal
der troepen niet altijd hun werkelijke kracht voorstelt
en dat de kleine afdeelingen soms de groote nederlaag doen Iijden, neemt vaag en verward het bestaan
van een onbekenden factor aan en zoekt then nu eens
te ontdekken in de theoretisehe doelmatigheid der
genornen disposities, dan weer in de wapening van den
soldaat, maar meestal in het genie der veidheeren.
Toch zijn de resultaten, die men verkrijgt, wanneer
men aan dezen factor de waarde geeft, die men gewoon
lijk aan het genie toekent, volstrekt niet in overeenstemming met de historisehe gebeurtenissen, en ten
einde deze onbekende w af te zonderen en dus beter
met haar aard bekend te worden, zou het voldoende
zijn om eens voor al af te zien van de verheerlijking
der helden en niet langer de kracht en den invloed
der door de veidheeren in oorlogstijd genomen disposities te overdrijven.
x is de geest der troepen, dat wil zeggen de min of
meer levendige wensch om te vechten en zich aan ge
varen bloot te stellen, zonder rekening te houden met
het genie van den opperbeveihebber, met de formatie
op twee of drie gelederen en met de hoeveelheid der
knoeten of geweren van dertig schoten in de minuut,
waarmee de manschappen gewapend zijn. Zij, die het
vurigst verlangen om zich met de tegenpartij te meten,
zullen attijd veel voor hebben in den strijd. De geest der
troepen, dat is de factor, die in vereeniging met de
massa de kracht oplevert. Dien geest nader te bepalen
en de waarde er van te berekenen is de taak der wetenschap, en zoodra wij ophouden voor die ,.,onbekende"
willekeurig in de plaats te stellen de door den opper
bevelhebber genomen disposities, de wapenen van den
soldaat en dergelijke omstandigheden meer, zal het
mogelijk zijn dit vraagstuk juist op te lossen; alleen
dan, wanneer wij zekere historische feiten voorstellen
als vergelijki,ngen en hun de betrekkelijke waarde
geven, die hun toekomt, kunnen wij hopen de ,,on
bekende" zelve te bepalen.
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Tien mannen, tien bataillons of tien divisies hebben
de overhand op vijftien mannen, vijftien bataillons of
vijftien divisies, dat wil zeggen, zij hebben er eenigen
gedood en de rest zonder uitzondering gevangen genomen, terwijl hun verlies 4 bedraagt. We irijgen
dan de vergelijking 4x is 15y of x : y is 15 : 4; waarbij
x den geest der tien mannen, tien bataillons of tien divisies, en y den geest der vijftien mannen, vijftien battaillons of vijftien divisies voorstelt. 't Is onmogelijk
door middel van deze vergelijking de waarde van
x en y te vinden, zij geeft slechts de verhouding
aan tusschen de twee onbekenden, dat wil zeggen
tusschen den geest, die elk der beide oorlogvoerende
partijen bezielde. Wanneer wij aldus verschillende
historische feiten (veidslagen, veldtochten, duur
der oorlogen) in een stelsel van vergelijkingen uitdrukken, dan komen wij tot een reeks getallen en verhondingen, die ongetwijfeld nieuwe wetten bevatten . en
waaruit zij waarschijnlijk ook kunnen worden afgeleid.
De regel der taktiek, the voorschrijft bij den aanval
met massa's en bij den terugtocht met kleinere afdeelingen te opereeren, bewijst voor den zooveelsten
keer, onbewust echter, dat de kracht van een leger in
den geest ligt, die de troepen bezielt. Om de manschappen in het vuur te brengen is er meer discipline noodi.g
dan om zich tegen de aanvallers te verdedigen, en discipline wordt slechts verkregen op in beweging gebrachte
massa's. De wet, die geen rekening houdt met den geest
der troepen, voert dan ook meestal tot een geheel
verkeerde waardeering, overal waar een h evige opwinding
of een diepe neerslachtigheid den geest der troepen
wijzigt, zooals dat bij voorbeeld in de nationale oorlogen geschiedt.
In plaats dat de Franschen zich op hun terugtocht
ieder afzonderljk verdedigden, sloten zij zich dicht
aaneen, want de geest van het leger was gezonken,
alleen de kracht der massa kon de eenheden samenhouden. De Russen echter, die volgens de regelen der taktiek bij massa's hadden moeten aanvallen, verdeelden
-
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zich, omdat de geest der troepen zeer was gestegen,

men zag zelfs soldaten op eigen houtje en zonder de
geringste aansporing van buiten de Franselien aaii
vallen en zich vrijwillig aan vermoeienissen en de
grootste gevaren blootstellen.
Deze partijgangersoorlog begon, then de vijand
Smolensko was binnengetrokken en nog voor het gouvernement die wijze van krijgvoereii officieel had aangenomen; duizenden mansehappen van het vijandelijke
leger, achterblijvers, plunderaars en fourageurs werden
meedoogenloos door de IRussisehe boeren en kozakken
afgemaakt met zoo weinig wroeging, alsof het dolle
honden waren. Denis IDawidow was de eerste, wien zijn
vaderlandsliefde deed beseffen, hoe belangrijk het
hanteeren van den verschrikkelijken knoet kon worden,
then men, zonder zich on 1 militaire regels te bekommeren, onbarmhartig op de Fransehen liet neerkomen,
en hem komt dan ook alle eer toe van deze wijze van
oorlogvoeren. Den 24sten Augustus (5 September)
werd de eerste afdeeling partijgangers door T)awidow
gevormd en vele anderen volgden zijn voorheeld.
Hoe langer de veldtocht duurde, des te meer van die
korpsen werden er opgericht.
De partijgangers vernietigden stnksgewijze het groote
leger en vaagden de dorre bladeren weg, die zich zelven
van den verwelkenden boom hadden losgemaakt.
In October, toen de Franschen Smolensko naderden,
waren er reeds bij de honderd van die detachementen,
verschillend van getalsterkte en ieder zijn eigen gewoonten volgend. Sommige hadden de organisatie
van geregelde troepen behonden met infanterie, artillerie en alle gewone gemakken des levens; andere
bestonden nit cavalerie en infanterie, en nog meer
andere waren gevormd nit boeren en eigenaars, die on
bekend bleven. Er was een hulpgeestelijke, die aan
het hoofd van zulk een korps eenige honderden gevangenen had gemaakt en een vrouw van een starost,
Wassilissa genaamd, die zich in dat opzicht ook niet
weinig onderseheiden had. Deze ooriog kreeg de grootste
-
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uitbreiding tegen het eind van de maand October;
de partijgangers, verbaasd over hun eigen vermetelheld en niet anders verwachtende dan dat zij elk oogen
blik door den vijand werden omsingeld en gevangen
genomen, verborgen zich in de bossehen en ontzadelden
hun paarden in het geheel niet meer. Toen de ooriog
eenmaal aan den gang was, wist iedereen, wat hij kon
doen. Dc kleine afdeelingen, die het eerst de Franschen
op den voet begonnen te volgen, durfden wagen,
waarvoor de aanvoerders van talrijker korpsen terug
deinsden. En de kozakken en de boeren, die zich midden
tussehen de vijandelijke troepen vertoonden, hielden
eenvoudig alles voor mogelijk.
Den 22sten October beyond zich Denissow, geheel
vervuld van zijn hartstocht voor den partijgangersoorlog, met zijn bende op marsch. Hij volgde reeds
sedert den vorigen avond, zonder zich van het zich
langs den hoofdweg uitstrekkende bosch te verwijderen,
een aanzienlijk Fransch fouragetransport en een konvooi IRussische gevangenen, die onder een goed geleide
zich naar Smolensko begaven, zooals hem door spion
nen was verzekerd. Behalve Denissow waren ook de
kommandanten der groote detachementen en de heeren
van den stat hiervan onderricht. Twee van hen, een
Pool en een Duitscher, lieten Denissow bijna gelijktijdig
vragen, of hij zich niet met hen wilde vereenigen, om
daarna samen te pogen then buit te bemachtigen,
waarop alien loerden. ,,Dank je, vriendje, ik heb zeif
bek en klauwen !" dacht Denissow, toen hij hun brieven
las, en hij schreef aan den Duitscher, dat, hoe gaarne
hij ook onder zulk eon dapperen en beroemden held
zou dienen, hij toch voor die eer inoest bedanken, daar
hij jtiist zijn woord had gegeven aan den Poolschen
generaal, en aan dezen antwoordde hij, dat hij den
Duitschen generaal zijn hulp had beloofd. Denissow
wilde zich met behuip van Dologow van het konvooi
meester trachten te maken, zonder de autoriteLten
er kennis van te geven. Hot konvooi begaf zich den
22sten October van het dorp Mikoelin naar Schamschew.
-
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Links van den weg lag een woud, dat bier en daar zich
tot aan den weg uitstrekte, doch er op andere plaatsen
een paar wersten van verwijderd was. Denissow reed
met zijn bende langs dit woud, nu en dan waagde hij
zich er buiten, om de bewegingen van den vijand te
volgen, maar het volgende oogenblik trok hij zich weer
tusschen de boomen terug, om zijn tegenwoordigheid
niet te verraden.
Des morgens hadden eenige kozakken van Denissows
bende het geluk gehad, zieh van twee vijandelijke
wagons met zadels en paardentuig, die in het slijk vastzaten, meester te maken. Zij hadden hun vervolging
gestaakt, want het was verstandiger to wachten tot
alles in het dorp Sch amschew was aangekomen en daar,
na zich met Dologows bende vereenigd te hebben,
hun slag te slaan en het geheele konvooi op to lichten.
Dologow moest namel jk Bien avond van een tegenovergestelden leant in een naburig Bosch komen en zoo
konden zij de Franschen van twee zij den aanvallen.
Twee wersten achter Mikoelin waren zes kozakken
als ruiterwaeht achtergelaten; zij moesten onmiddeliijk
alarm geven, wanneer er nieuwe kolonnes verschenen.
Denissow stood aan het hoofd van 200 man, Dologow
had er ten naaste bij evenveel onder zijn bevelen en
men rekende, dat de Franschen met het transport
ongeveer 1500 man sterk zouden zijn, maar doze
overmacht maakte Denissow niet bang. Een ding
wenschte hij nog to weten; welke troepen het waren.
Om dit gewaar to worden, moest hij ,,eon tong nemen,' y
dat wil zeggen, zich van een soldaat uit de vij andelijke
kolonne meester maken. Zij hadden 's morgens de beide
wagens zoo onverhoeds overvallen, dat de soldaten,
die ze geleidden, allen gedood waren; alleen een kleine
trommelslager, die tot de achterblijvers behoorde,
was in leven gebleven, maar hij kon hen niet inlichten
over de troepen der bedekkng. Een tweede aanval
ware onvoorzichtig geweost, daarorn besloot Denissow
een boer, Tichon Tscherbatow genaamd, tot Schamschew terug to laten gaan, met de opdracht, als het
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mogelijk was, een der zich daar bevindende Fransehe
kwartiermakers gevangen te nemen.
III.
Het was een zoele, regenaehtige herfstdag; de gansehe
hemel toonde eenzelfde tint van effen grijs. Nu eens
viel er een liehte stofregen, dan vielen er dikke, zware
droppels in stroomen neer.
Op een mager paard van zuiver ras reed Denissow
in een druipnatte boerka en met een met sehapenbont
gevoerde muts, een zoogenaamden papaka, op het
hoofd in den schuins neervallenden stortregen verder.
Het paard boog den kop en spitste de ooren, terwiji
zijn berijder ook geheel aandaeht was en behoedzaam
rondkeek. Zijn vermagerd, door een korten, diehten,
zwarten baard omlijst gezieht toonde groote bezorgdheid. Hij werd door een kozakkenoffieier, die eveneens
in boerka en peismuts was en op een klein, kraehtig,
Donseh steppenpaard reed, en door een tweeden kozak
vergezeld. Deze laatste, LowaIski genaamd, droeg dezelfde kleeding als de beide anderen, hij was blond,
reeht. als een kaars, had kleine, heldere oogen en iets
kaims en vastberadens in houding en blik. Ofsehoon
men moeilijk had kunnen zeggen, wat bijzonders er in
de uitdrukking van zijn gezicht lag, Rep het onmiddellijk in het oog, dat, terwiji Denissow sleeht in den zadel
zat, hij als een was met zijn paard. Hun gidsliep vooruit;
de arme boer, die een grijzen kaftan aan had en een
spitse, wit wolien muts droeg, was tot op het hemd
toe nat. Dan volgden hun nog op geringen afstand
een jonge officier in een blauwe, Fransehe kapotjas
op een mager Kirgiezenpaard met zware manen en
staart en een bebloeden bek, en een huzaar eveneens
te paard, met den kleinen trommeislager aehter zich.
De uniform van den jongen tamboer was geseheurd
en versleten; hij klemde zich met zijn koude, roode handen krampachtig aan den huzaar vast, keek verwon
derd in het rond en sloeg met zijn bloote beenen tegen
de flanken van het paard. Daarna kwamen nog drie of

376

vier huzaren a.chter elkander het smalle boschpad langs
en eindelijk volgden de kozakken, sommigen in boerka's,
anderen in Fransehe kapotjassen, enkelen met paardedekken over het hoofd. De paarden waren door den in
stroomen neervallenden regen zoo nat, dat hun kleur
niet meer te onderseheiden was; de vossen zoowel als de
bruinen leken zwart ; hun haizen zagen er onder hun
natte manen zonderling mager uit en de dichte
nitwasemingen van hun lichaarn omgaven hen als
een grijze damp. De ruiters, de paarden, de teugels,
alles droop van water en zag er al even treurig en slap
uit als de aarde en de doode bladeren, die den grond
bedektèn. De ruiters hielden zich onbeweeglijk en sbten de armen stijf tegen het liji, om zooveel mogelijk
te voorkomen, dat hun kleeren natter werden, dan ze
reeds waren. Midden tussehen de kozakken reden twee
met Fransehe paarden bespannen wagens over de af
gevallen takken en de uitstekende boomwortels en
klotsten door de natte wagensporen. Denissows paard
week op zijde om een plas te vermijden, ten gevolge
waarvan de ruiter zijn knie tegen een boom stootte.
,,Wat duivel is dat !" riep Denissow woedend nit..
en hij gaf het paard een paar zulke geduehte zweepslagen, dat het opsprong en zijn be.rijder en diens kame
raden van onderen tot hoven met modder bespatte.
Denissow was slecht geluimd; hij was boos over den
regen, omdat hij honger had en vooral, omdat Dologow
niets van zich liet hooren en zelfs de bode, dien hij
had uitgezonden, niet terugkwam. .,Er &A zich niet
lieht weer zoo'n mooie gelegenheid voordoen," bromde
hij. ,,Door den aanslag alleen te ondernernen, zou ik te
veelin de waagsehaal stellen, en als 1k tot morgen wacht,
zal een van de sterkere afdeelingen mij het konvooi
voor den neus wegkapen... ." En hij tuurde en tuurd&
in de verte, in de hoop eindebijk den bode van Dologow
te ontdekken.
Plotseling kwamen zij op een open plek, vanwaar men
een vrij uitzieht naar rechts had. Denissow hield zijn
paard in.
-
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,Komt daar niet iemand aan ' ' vroeg hij.
De essaoel (kapitein der kozakken) keek in de aangeduide riehting.
,,Het zijn er twee," zeide hij, ,,een officier en een
kozak, en wij kunnen niet onderstellen," vervolgde
de essaoel, die gaarne deftige woorden gebruikte,
,,dat het de luitenant-kolonel is."
De ruiters, die zij bemerkt hadden, reden den berg
af, verdwenen een oogenblik uit bet gezicht en kwamen
toen weer te voorsehijn. De officier, wiens haren in den
wind fladderden, wiens kleeren doornat waren, terwiji
zijn broek door den snellen nt tot aan de knieën omhooggesehoven was, dreef zijn vermoeid paard tot spoed
aan. Een kozak, die reehtop in de stijgbeugels stond,
volgde hem in galop. Deze officier was een piepjong
ventje met roode wangen en levendige, sehitteiende
oogen; hij reed regelreeht op Denissow toe en reikte
hem een doornatten brief over.
,,Van den generaal," zeide hij; ,,neem mij niet kwalijk, dat hij zoo nat is. Er is ons herhaaldelijk gezegd,"
aldus wendde hij zich tot den essaoel, onderwj1 Denissow met gefronst voorhoofd den brief openmaakte
en las, ,,dat de weg zoo gevaarlijk was... Wij hebben
daarom de noodige voorzorgsmaatregelen genomen,
ik en mijn vriend Komarow," vervolgde hij, met een
blik den kozak aanduidende. ,,We hadden elk twee
pistolen... Maar wat zie ik Een gevangene
Hij wees op den kleinen tamboer. ,,Hebt ge al een
treffen gehad Mag men met hem praten ?"
,,Rostow !" riep Denissow nit. . . ,,Wel, Petia, waarom hebt ge mij niet terstond gezegd, dat gij het
waart . . ." en hij reikte hem glimlachend de hand.
Onderweg had Petia er den geheelen tijd over nagedacht, welke houding hem als wolwassen man en
officier tegenover Denissow het best betaamde, en hij
had natuurlijk gevonden, dat hij niet de minste toespeling mocht maken op hun vroegere bekendheid.
Maar bij deze vriendelijke ontvangst helderde zijn
gelaat op, hij kreeg een kleur van blijdschap en vergat
..
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geheel de gedragslijn, die hij zich zelven had voorgeschreven; hij vertelde Denissow, hoe hij de Fransehen
voorbij was gereden, hoe trotsch hij was op de zending,
waarmee men hem had belast, hoe hij reeds bjj Wiazma
mee deelgenomen had aan den strijd, en dat daar een
huzaar zich bijzonder onderseheiden had.
,,Het doet me zeer veel genoegen u te zien," zeide
Denissow, terwiji zijn gezicht weer een bezorgde nitdrukking aannam.
,,Michael Theodlitiseh," zeide hij tot den essaoel,
,,die Duitseher, aan wien deze jonge officier is verbonden, vraagt mij al weer, of ik mij met hem wil
vereenigen;... en als het ons niet gelukt het transport
vandaag te vermeesteren, dan zal hij het ons morgen
wegkapen. . ."
Terwiji hij met den kozak praatte, deed Petia, in
de meening dat zijn opgestroopte broek de oorzaak
was van Denissows verdrietigen toon, alle moeite
om haar ongemerkt af te trekken en zich een krijgs
haftige houding te geven.
,,}Jeeft Uwe Edeiheid nog iets te bevelen " vroeg
hij met de hand aan de kiep van zijn schako en weer
in de rol vallend, die hem als adjudant van den gene
raal paste en waarop hij zich had voorbereid... ,,Of
wel, zal ik bij Uwe Edeiheid blijven
,,Bevelen . . ." herhaalde Denissow nadenkend.
,,Laat eens kijken, kunt ge tot morgen hier blijven a?"
,,O ja, als 't u belieft, bond mij bij 11, riep Petia
plotseling nit.
,,Maar wat heeft de generaal u gezegd Zeker, dat
ge onmiddellijk terug moest komen."
Petia bloosde.
,,Hij heeft mij niets gezegd.. . Mag ik dus blijven !"
,,Nu, goed dan," antwoordde Denissow, en daarop
beval hij zijn manschappen, door bet bosch naar het
wachtershuisje te gaan, waar bij volgens afspraak
Dologow zou ontmoeten. E[ij zond den offieier op het
Kirgiezenpaard, die bij hem de rol van adjudant vervulde, naar Dologow met de vraag, of hij dien avond
"
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kwam. Hij zeif ging met Petia en den essaoel tot aan
den zoom van het bosch, om van verre de positie der
Franschen te onderzoeken, die hij den volgenden
dag dacht aan te vallen. ,,En nu, baardige Turk," zeide
hij tot den gids, ,,wijs ons den weg naar Schamschew."

Dc regen was opgehouden en de nevel viel droppel
voor droppel van de dampende takken. Denissow,
de essaoel en Petia volgden zwijgend den boer met zijn
witte muts, die funk en onhoorbaar in zijn schoenen
van lindebast vooruitliep, zonder hinder te hebben
van de afgewaaide bladeren en takken en de boven den
grond uitstekende wortels, die hem den weg versperden. Bij den zoom van het woud bleef hij staan, keek
behoedzaam rond en liep toen naar een lagen aarden
wal, waarop eenige boomen in een nj stonden; hij zette
zich onder een zwaren eik neer, die zijn loof nog niet
had verloren en wenkte zijn kameraden met geheimzinnige gebaren. Denissow.en Petia kwamen voorzichtig
nader en ontdekten nu de Franschen. Links achter
bet bosch strekte zich een veld uit; rechts boven een
ravijn met steile wanden ontdekte men een dorpje
en een heerenhuis met een beschadigd dak; in het dorp
en het huis, bij de putten en den vijver en op den weg,
die naar de brug voerde, zag men door de nevelachtige
dampen heen de bewegende massa van een groote
schare menschen en men hoorde duidelijk de kreten
in een vreemde taal, waarmee zij hun paarden bij het
stijgen van, den weg aanzetten en de bevelen, die zij
elkander toeschreeuwden.
,,Breng den gevangene hier," zeide Denissow, zonder
den blik van den vijand af te wenden.
Dc kozak steeg van zijn paard, nam den kleinen
trommelsiager en bracht hem bj zijn kommandant,
die den jongen Franschman vroeg, welke troepen zij
voor zich hadden. De knaap, die zijn door koude ver-
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stijfde handen in de zakken hield, keek Denissow versehrikt aan en werd zoo verlegen, dat hij, hoewel bereid
alles te zeggen, wat hij wist, zich vergenoegde met aile
vragen bevestigend te antwoorden. Denissow wendde
zich tot den kozak en deelde hem zijn vermoedens
mede.
,,Of Dologow kornt of niet," zeide hij, ,,wij moeten
aanvallen."
,,Het is een gunstige gelegenheid," antwoordde de
essaoel.
,,Wij zuilen de infanterie langs het moeras zenden;
de soldaten sluipen tot aan de tuinen; gij nadert van
den anderen kant met mijn huzaren en op een gegeven
teeken. . ."
,,Door het ravijn kunnen we niet gaan, er is daar
een moeras, waar de paarden in zouden blijven steken,
we moeten meer links aanhouden."
Terwiji zij aldus fluisterend met elkander overlegden,
hoe zij zouden handelen, klonk er plotseling een geweersehot en een licht rookwolkje werd ziehtbaar;
daarop hoorde men kreten van een honderdtalFranschen.
Denissow en de essaoel deinsden onwillekeurig een
sehrede aehteruit in de meening, dat zij tot mikpunt
van den vijand dienden, maar de geweersehoten en kreten golden niet hen, maar iets roods, dat zich snel
over het moeras bewoog.
,,Is dat onze Tichon niet, then ze daar ontdekt hebben " vroeg de essaoel.
,,Zeker, hij is het... Die ellendige kerel !" riep Denissow nit.
,,Hij zal hun wel ontsnappen," antwoordde de kozak.
De man, then zij Tichon noernden, had juist de rivier
bereikt, hij sprong er hals over kop in, zoodat het water
aan alle kanten hoog opspatte, kwam, na een enkele
seconde geheel ondergedompeld te zijn, weer boven
en bekiom druipnat den overkant, waar hij zijn vlucht
voortzette.
De Franschen, die hem achtervolgden, bleven voor
den stroom staan.
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,,Dat was knap, daaTr valt niets tégen in te brengen,"
riep de kozak nit.
,,O, die duivelsehe kerel," riep Denissow veitoornd.
Wat heeft hij toch uitgevoerd V'
,Wie is hij toch a? vroeg Petia.
,,Onze gids, een boer. 1k had hem uitgezonden om
,,een tong" te nemen."
,,Ah zoO," zeide Petia, alsof hem alles duideiijk was,
hoewel hij volstrekt niet begreep,wat Denissow bedoelde.
"

iDeze Tichon Tseherbatow, een van de bruikbaarste
mannen van hun afdeeling, was een boer nit het dorp
Pokrowski. Toen Denissow bij het begin zijner operaties
Pokrowski doortrok en hij volgens gewoonte den
starost bij zich liet koinen, om bij hem inliehtingen in
te winnen over de bewegingen der Franschen, had
deze hem evenals zijn ambtsbroeders geantwoord, dat
hij er niets van wist. Nadat Denissow hem daarop had
uitgelegd, dat het zijn doel was, de Fransehen aan te
vallen en hij daarom gaarne wilde weten, of er geen
vijanden in het dorp waren geweest, had de starost
eindelijk bekend, dat er zich werkelijk plunderaars
hadden vertoond, en dat Tiehon Tseherbatow, de eenige,
die zich met die dingen ophield, hem wel nader omtrent
dat onderwerp kon inliehten. Denissow liet hem voor
zich verschijnen en ri.ehtte in tegenwoordigheid van
den starost eenige vleiende woorden tot hem over
zijn gehechtheid aan den ezaar en aan het vaderland en
over den haat, then iedere echte Bus den vijand moest
toedragen.
,,Wij hebben den Fransehen volstrekt geen kwaad
gedaan," antwoordde Tiehon, geheel in verwarring
gebraeht door de woorden van Denissow. ,,Wij hebben,
om zoo te zeggen, maar een beetje pret gemaakt onder
elkander; wij hebben wel een twintig van die plunderaars
gedood, maar behalve dat hebben we hun geen kwaad
gedaan."
Toen Denissow zich den volgenden morgen gereed
maakte om te vertrekken, werd hem medegedeeld,
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dat Tiehon, then hij geheel vergeten had, verzoeht zich
bij zijn afdeeling to mogen voegen. De verlangde toestemming werd gegeven, en Tichon , hoewel aanvankelijk
met allerlei karweitjes belast, zooals vuur aanmaken,
water dragen, de verzorging der paarden, enz., toonde
weidra een bijzonderen aanleg voor deze wijze van oor
logvoeren. Des nachts ging hij op buit uit en hij kwam
nooit met leege handen terug; nu eens had hij wapens,
dan uniformen, soms ook gevangenen meegebracht,
al naar de bevelen, die men hem gal. Denissow onthief
hem al spoedig van het grove werk, deelde hem bij de
kozakken in en liet zich op zijn toehten steeds door hem
vergezellen.
Tiehon hield niet van paardrijden; hjj liep altd,
ij
maar bleef nooit bij de ruiterij achter. Een oud musketgeweer droeg hj meer voor de lens; maar zijn biji hanteerdehij, evenals een wolf zich van zijn tanden bedient;
het beest bijt er even gemakkelijk de vlooien mee dood,
als het er de sterkste beenderen mee fijn maaft; en
Tiehon kloofde met zijn wapen in een slag de dikste
halken, sneed er even gemakkelijk kietne stijien mee
en hoide er zelfs lepels mee uit. Tiehon nam een bijzon
dere positie in bij zijn kameraden. Was er sprake van
iets moeilijks te verriehten, bij voorbeeld een wagen
uit het slijk te trekken, een paard bij den staart nit het
moeras op te halen, waar het in weggezakt was, midden
onder de Fransehen te sluipen of in een dag vijftig
wersten af te legg - dan was hij daarvoor de aangewezen persoon. ,,Wat duivel, dat kost hem niet de
minste moeite, hij kan alles," zeiden zijn kameraden
lachend. Op zekeren dag, toen hij een Fransehman
gevangen had genomen, loste deze zijn pistool op hem;
het sehot raakte hem onder de ribben. De wonde, die
Tiehon nit- en inwendig alleen met brandewijn hehan
delde, leverde de geheele afdeeling onnitputtelijke
stof tot grappen, die hij zich tronwens gaarne liet
welgevallen. ,,Wel, vriendje, nn is het uit, nn dnrft
ge niets meer tegen den vijand ondernemen, ge zijt
er heelemaal krom van geworden," zeiden zijn kamei

en
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raden en Tichon beweerde onder het trekken van allerlei scheeve geziehten en zich in duizend boebten wringende, op de grappigste wijze, dat hij nu wezenhijk
boos was en daarbij voer hij hevig tegen de Fransehen
uit. Het oniniddellijke gevoig van dit voorval was,
dat hij geen gevangenen meer meebraeht.
Niemand wist beter dan hij de gunstigegelegenheden
te ontdekken voor een aanval; niemand had meer vijanderi gedood en geplunderd dan hij, en bijgevolg
was hij de gunsteling van alle kozakken en huzaren. Hij
was nu des nachts naar Sehamsehew gezonden om ,,een
tong" te nemen, zooals Denissow zeide. Was het flu,
omdat hij met een Fransehman niet tevreden was,
of had hij te lang geslapen Zooveel is in elk geval
zeker, dat hij, toen hij bij dag in een kreupelbosehje
was geslopen, door den vijand ontdekt was, zooals
Denissow van de hoogte af had kunnen zien.
V.
Nadat Denissow eenigen tijd met den essaoel over
den voor den volgenden dag beraamden aanval had
gesproken, wendde hij om en reed terug.
,,En nu, vriendje," zeide hij tot Petia, ,,laten we
ons gaan drogen !"
Toen ze nog slechts op korten afstand van de boschwachtershut verwijderd waren, hield Denissow stil
en keek het bosch in. Tussehen de boomen door zag
hij een man met lange beenen en slingerende armen
met groote sehreden nader komen; hij droeg een korte
kiel, sehoenen van lindebast en een Tartaarsehe muts;
hij had een geweer op schouder en een biji aan den
gordel; toen de man Denissow zag, wierp hij haastig
jets in het hout, nam zijn druipnatte muts af en kwam
zoo naderbij: het was Tichon. Zijn sterk van de pokken
gesehonden gezicht en zijn kleine, smalle oogen straalden van voldoening, en terwiji hij met opgeheven
hoofd voor Denissow bleef staan, scheen hij slechts
met inoeite zijn lachen te kunnen bedwingen.
•
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,,Waar zjjt ge toch zoo lang geweest °?" vroeg Denis
sow hem.
,,Waar ik geweest bell 1k heb. den Franseliinan
gezoeht," antwoordde hij onbesehroomd met een eenigszins heesehe basstem.
,,En waaroin zijt ge toch bij (lag in het kreupelliout
gekropen, stoinmerik? Go hebt natuurlijk niemand
gevangen !"
iNIets gevangen? Toch, ik heb hem gevangen."
Waar is hij dan 6?
,,Tk had er eerst een gegrepen, zoo op 't oog maar
cell," vervolgde hij met wijd uitgespreide beenen;
,,ik bracht hem in het bosch. IDaar merk ik, dat die
in 't geheel niet deugde. Waeht, daeht ik, ik moet een
ander pakken, die mij beter kan inlichten."
,,Zoo, was het dat? 0, die scheim !" zeide IJenissow
tot den essaoel... ,,Waarom hebt ge hem dan niet meegebracht ?"
,Meebrengen? Waartoe zou dat dienen ?" riep Tiehon
uit. , ,Hij deugde niet... Weet ik dan niet, wat ge
noodig hebt ?"
,Zoo seheim? . . . En verder ?"
,,Verder? ... Wel, ik ging een ander opzoeken...
ik ben het heele bosch doorgekropen en toen ging ik
zoo op den grond liggen.. ." Hij wierp zich plotseling
neer om te laten zien, hoe hij het had gedaan...
,,Daar kwam er een voorbij! Finks spring ik overeind
en pak hem beet," zeide hij en sprong bij deze
woorden zeif weer op. ,,Komaan, mijn koionei," zeg
ik tot hem. Maar daar begint de vent me te schreeuwen
en te giilen, en in hetzeifde oogenbiik springen er vier
met hun kieine sabeis op mij toe; toen zwaaide ik
mijn biji, kijk, zoo, en ik zeide: ,,Wat mankeert je toch
in Christus' naam ?"
,,Ja wei, we hebben van gindsehe hoogte af wel
gezien, hoe ze u door het moeras achterna hebben gezeten."
Petia voelde grooten lust oin te lachen, maar daar
hij zag, dat de anderen ernstig bieven, hedwong hij

-

,

,

385
zieh ook, zonder eehter precies te begrijperi, wat dat
alles beteekende.
,,Kom, houd U niet zoo onnoozel," zeide iDenissow
boos. ,,Waarom hebt ge den eerste niet meegebraeht "
Tichon krande zicli met de eene hand op den rug
en met de andere op het hoofd, glimlaehte onnoozel
en sperde den mond wijd open, zoodat de opening
tussehen zijn tanden, waaraan hij zijn naam te danken
had, zichtbaar werd. Denissow glimlaehte en Petia kon
eindelijk aan zijn lachiust toegeven.
Maar, lieve hemel! 1k heb u immers al gezegd,
dat hij niet deugde; hij was slecht gekleed en onbesehoft
op den koop toe. ,,Wat," voegde hij mij toe, ,,ik ben
de zoon van een ,,generaal" en ik ga niet mee !"
,,Domkop," zeide Denissow. ,,Ik had hem willen nithooren !"
,,Dat heb ik zeif gedaan," liernam Tichon, ,,maar
hij heeft me gezegd, dat hij niet veel wist en toen zeide
hij nog: ,,De onzen zijn talrijk, maar slecht.. ." Met
twee vloeken en een zucht kunt gij ze alien krijgen,"
besloot Tiehon, terwiji hij Denissow recht in de oogen
keek.
7 J zal je leeren, ons voor den gek te houden," zeide
Denissow. ilonderd stokslagen zal ik je laten toe
dienen!
,Waarom nu boos worden " hernam Tichon; , ,het
iijkt wel, alsof ik uw Franschen niet ken... Laat
het maar eerst een beetje donker worden, dan lever
ik u er drie, ais ge dat verlangt."
,,Kom, iaat ons gaan !" riep Denissow plotseling uit
en hij bleef slecht gemutst onder het verder rijden.
Tichon bleef een weinig achter en Petia hoorde, hoe
de kozakken den boer uitlaehten en hem piaagden
met een zeker paar laarzen, die hij in het kreupelhout
had geworpen. Dc jonge Rostow begreep terstond, dat
Tichon den man, van wien hij sprak, gedood had en
dat deed hem onaangenaam aan; onwillekeurig dwaalde
zijn blik af naar den kieinen tamboer en hij voelde
zijn hart dichtknijpen; maar die zwakheid duurde
Ooriog en Yrede, 4a druk ilL
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sleehts een oogenblik, weidra was hij zijn ontroering
weer meester. Hij hid het hoofd op en vroeg den
essaoel met de ineeste belangstelling en op een toon
van gewieht allerlei inliehtingen over de ondernerning
van den volgenden dag, om op die wijze op de hoogte
te komen van het gezelschap, waarvan hij deel uit
maakte.
Onderweg kwamen ze, nog eer zij de hosehwachtershut bereikt hadden, den officier tegen, then Denissow
had uitgezonden; hij meidde, dat Dologow zeif onmiddellijk zou komen en dat zijnerzijds alles naar wenseh
ging. Denissow was in de wolken van blijdschap en
werd weer even opgewekt als te voren. Hij riep Petia
bij zich en zeide: ,,Kom, vertel me nu nog eens, wat ge
zoo al hebt uitgevoerd !"
VI.
Nadat Petia nit Moskou was vertrokken en zijn ouders
vaarwel had gezegd, was hij weer naar zijn regiment
gegaan en een weinig daarna als ordonnansofficier
aan den kommandant van een sterke afdeeling verbon
den. Sedert hij tot dezen rang was bevorderd en vooral
na zijn overplaatsing bij het werkelijke leger, waarbij
hij deel had genomen aan den slag bij Wiazma,verkeerde
hij in een toestand van opgewonden vroolijkheid; hij
was er trotsch op, dat hij nu een man was geworden
en hij wilde niet gaarne de minste gelegenheid voorbij
laten gaan om zich met roern te bedekken. Hij was
innig gelukkig over alles, wat hij in het leger zag, maar
het kwam hem toch steeds voor, dat de hoofdzaken
altijd voorvielen, waar hij niet was. Hij verzoeht dan
ook dringend zijn generaai, die iemand zocht om naar
Denissow te gaan, hem met de zending te belasten;
deze stemde er in toe, maar met de gedaehte aan Petia's
onbesuisd gedrag in den slag van Wiazma, toen hij
in plaats van den gewonen weg te volgen, naar de p05tenketen was gereden en onder het vuur der Fransehen
twee pistoolsehoten had gelost, verbood hij den jongen
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Officier aan de onderneming van Denissow deel te
nemen. Dat was de reden van zijn blozen, toen de laatste hem gevraagd had, of hij bij hem kon blijven. Tot
aan den zoom van het woud had Petia zich voorgehouden,
dat hij stipt zijn plicht moest vervullen en dat hij na
het overbrengen van den brief onmiddellijk zou terug
keeren. Maar bij den aanblik der Fransehen en na het
verhaal van Tiehon drong hij, plotseling van gedaehte
veranderende, zooals bij jonge mannen niet zelden voorkomt, zich zelven op, dat zijn generaal, then hij tot
dusverre zeer gewaardeerd had, maar een domme
Duitseher, dat Denissow een held, de essaoel een tweede
, dat
held en Tichon een derde held
was hij
zich
over zich zelven schamen zou, hen in zulk een gevaarlijke onderneming te verlaten, en dat hij dus dccl zou
nemen aan den aanval.
De avond viel, toen zij met hun vieren bij het boschwachtershuisje kwamen. In de schemering zag men
in flauwe omtrekken de kozakkenpaarden en de huzaren, die bezig waren op de open pick tenten op te
slaan. Anderen iegden vuren aan op den bodem van een
ravijn; zij deden het juist daar, om te beletten, dat de
Fransehen door den rook de lucht van hen kregen.
In de eerste kamer van de kleine boschwachtershut
was een kozak met opgestroopte mouwen bezig, schapenvleesch te hakken, terwijl in het tweede vertrekje
drie officieren druk in de weer waren om een tafel
samen te stellen nit een deur, die zij uit de hengsels
hadden gelicht. INadat Petia zijn natte uniform. had
uitgetrokken, bood hij hun onmiddellijk zijn diensten
aan voor het in orde maken van het avondeten. Tien
minuten later stonden er op de met een tafellaken
bedekte tafel twee flesschen brandewijn en rum, wittebrood, zout en gebraden schapenvleesch. Toen Petia
met de officieren aan tafel zat en het malsche, sap
pige vleesch stuk trok, zoodat het vet hem langs de
vingers afdroop, was hij kinderlijk verrukt, voelde hij
zijn hart van iiefde voor alie menscheu zwe1ien en
rekende tevens op even hartelijke wederliefde
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"Ge denkt dus, Wassili Fedorowitsch," zeide hij tot
Denissow, "dat mij niets onaangenaams overkomen zal,
als ik een dag bij u blijf ! ... Want, ziet ge," vervolgde
hij als een antwoord op de bezwaren, die hij in zijn
hart gevoelde, "er is mij gezegd, dat ik het weten moest,
en dat zal ik ook wel, . . . als gij mij toestaat om ...
om te gaan, waar het . . . want werkelijk, 't is mij
niet om belooningen te doen, maar ik zou gaarne . . .'
En de tanden stijf op elkander klemmende en het hoofd
in den nek werpend, keek hij rond en maakte een dreigend gebaar.
"Nu, watwildet ge dan ~ Om te gaan, waar het ...
wat j " herhaalde Denissow met een glimlach om den
mond.
"Och, ik smeek u, geef me een kommando, een
klein kommando. Wat maakt dat voor u uit ~ ....
0, hier is mijn mes, het is tot uw dienst,' zeide hij en
h\j gaf zijn mes aan een der officieren, die een stuk
vleeseh wilde afsnijden. De officier bedankte hem en
prees het meso
"WeI, doe me het genoegen en neem het van mij
aan, ik heb er nog meer. . . Ach, denk eens aan, ik
vergat heelemaal," riep hij eensklapsuit, "dat ik allerheerlijkste rozijnen zonder pitten heb. Wij hebben een
nieuwen zoetelaar, die allerlei dingen te koop heeft;
ik heb tien pond van die rozijnen van hem gekocht ...
Ge moet weten, dat ik bijzonder veel van wat zoets
houd .... Wilt ge ze niet eens proeven ~ ... " En Petia
liep haastig naar het andere vertrek en liet zich door
zijn kozak de rozijnen geven, die hij in een .mand meebracht.
·"Bedient u, heeren, tast toe! ... Hebt ge misschien
ook een koffiekan noodig. Ik heb er een mooie gekocht
bi] onzen zoetelaar, een besten kerel en eerlijk ! Dat
is toch het voornaamste; ik zal 11 de kan zenden; ge
kunt er op aan .... Hebt ge bijgeval nog vuursteenen ~
Ik heb hier een honderd, die ik heel goedkoop gekocht
heb ... mag ik ze u aanbieden ~" Hi] bleef verschrikt
steken en de gedachte, dat hij misschien te ver 'V11S
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gegaan, deed hem hevig blozen. iij bezon zich, of hij
in den loop van den dag niet de een of andere dwaasheid had begaan, en terwiji hij zich zoo de geheurtenissen van de laatste vier en twintig uren voor den
geest haalde, dacht hij eensklaps weer aan den kleinen
trommeislager. ,,Wij hebben het bier zoo goed, maar
waar zou hij nu zijn Heeft men hem wel to eten gegeven Wordt hij niet mishandeld a... Dat zou 1k
wel graag willen weten... Maar wat zullen zij zeggen,
als 1k het vraag ° ....Dat 1k een kind ben en dat het
eene kind het andere heklaagt ' .... Nu, laten ze dat
zeggen, dat kan me niet schelen, 1k vraag bet toch !"
overlegde hij hij zich zelven, en met een bilk op de
officieren, half bevreesd, dat zij hem zouden nitlachen,
vroeg hij: ,,Mag 1k den kleinen gevangene roepen en hem
wat te eten geven "
,,Ja, dat arme kind antwoordde Denissow, die in
Petia's gevoel van medelijden niets berispelijks zag...
Roep hem maar, hij heet Vincent Bosse."
,,Ik zal hem roepen," zeide Petia.
,,Doe dat!. . . Dat arme kind ! herhaalde Denissow.
Petia, die reeds bij de deur was, keerde zich op het
hooren van die woorden om on trad tussohen de officieren door op Denissow toe.
zeide hij.
,,Laat ik n eerst omhelzen, beste vriend
En nadat hij De
,,Wat zijt ge lid, wat zijt ge goed
nissow gekust had, snelde hij naar de andere kamer
en riep nit alle macht: ,Bosse! Vincent Bosse
,Wien zoekt ge " vroeg in de duisternis de stem van
een kozak.
Petia Iegde hem nit, dat hij den kleinen IFranschman
verlangde to spreken.
antwoordde de kozak, want zoo
,,Ha? Wessenni
hadden de kozakken en de boeren den na•am van den
kleinen gevangene verdraaid, en deze naam, die
,,lente" beteekende, paste volkomen bij bet jeugdige
gezichtje van het kind. ,,TIij warmt zich daar ginds
in liet ravijn bij het vunr. . . lleidaar! Wessenni,
riepen versebeidene stemmen,
Wesenni
! "

"
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,,Het is ecu slimmerd," zeide de Iiuzaar, die naast
Petia stond; ,,wij hebben hem wat te eten gegeven,
hij was letterlijk uitgehongerd !"
Daar kionken de voetstappen van den kleinen tamboer, die barrevoets door de modder rende.
,,Zoo, zijt gij daar " zeide Petia. ,,Wilt ge nog wat
eten? Wees niet bang;. niemand zal je kwaad doen,
kom binnen, kom hinueu."
Gaarne, mijnheer," antwoordde de kleine Fransehman met ecu eeht kinderstemmetje, terwiji hij op den
drempel zijn met slijk bedekte voeten afveegde.
Petia had gaarne nog wat langer met hem willen
praten, maar hij durfde niet en bepaalde zich er toe,
zijn hand te nemeñ en die zacht te drukken.
,,Kom binnen !" herhaalde hij hartelijk... Wat
zou ik nog voor hem kunnen doen 6? dacht hij, terwiji
hij de deur opende en bet kind zacht de kamer binnenduwde.
Maar ondanks deze menschlievende overweging ging
hij toch ver van hem zitten, nit vrees dat hij aan zijn
waardigheid te kort zou doen door ecu al te zeer in
't oog loopende opmerkzaamheid. Toch tastte hij in
den zak, telde met de toppen van de viugers het kleingeld, dat hij uog had, en vroeg zich af, of bet geen heleediging was, bet den kleinen tamboer aan te bieden.
VII.
Petia's opmerkzaamheid werd door de komst van
IDologow van den kleinen tamboer afgeleid, wien, nadat hij zjn portie sehapenvleeseh verorberd had, ecu
Russische kaftan was aangetrokken, om te beletten,
dat hij met de andere gevangenen teruggezonden werd.
Petia had reeds veel hooren spreken over Dologows
vermetele dapperheid en ziju wreedheid jegens de Fran
schen; hij kon dan ook de oogen niet van hem aihouden,
sedert de veelbesproken man de kamer was binnengetreden.
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Tiologow wam onberispelijk gekleed; terwiji Denissow
bij den tsehekmen, een Tartaarsch kleedingstuk, een
vollen baard droeg en een beeldje van SintNicoiaas,
den wonderdoerier, op zijn borst lung, zoodat zijn geheele voorkomen in overeenstemming was met de
buitengewone rol, die hij thans vervulde, zag Dologow,
die vroeger door zijn Perziseh kostuurn zooveel opzien
baarde, er in zijn garde-uniform keurig nit. Zijn
gezicht was pas gesehoren, in het knoopsgat van zijn
gewatteerde uniformjas van de garde prijkte het
Sint-Georgelint en zijn muts zat reeht op het hoold.
Hij wierp zijn natte boerka in een hoek, trad zonder
iemand te groeten reeht op Denissow toe en braeht on
middellijk het onderwerp ter sprake, waarvoor hij
gekomen was. IDenissow deelde hem zijn plannen mede
en sprak hem over den najjver der beide afdeelingen,
over Petia's zending, het antwoord, dat hij aan de
beide generaals had gezonden en over alles, wat hij
aangaande het Fransehe konvooi wist.
,,Dat is alles mooi en wel, maar we moeten in de
eerste plaats weten, welke troepen het zijn en hoeveel
mansehappen ze tellen," zeide Dologow... ,,We
moeten er heen gaan; zonder dat te weten, kunnen we
niets beginnen; we kunnen ons niet blindelings wagen;
ik houd van nauwgezetheid! ... Zou niet een dier heeren
met mij willen gaan naar hun kamp 1 1k kan hem zelfs,
als het noodig is, een uniform leenen."
,,Ik! 1k! 1k ga met u mee !" riep Petia nit.
llet is geheel onnoodig," wierp Denissow tegen...
,,En ik laat hem in geen geval meegaan," voegde hij
er bij, zich tot Dologow wendend.
,Waarom niet " riep Petia nit... , ,Waarom mag
ik niet meegaan "
,,Waarom niet " vroeg ook Dologow, die intussehen
den kleinen tamboer gadesloeg... ,,Hebt ge then
kwajongen al lang ?"
,,Sedert vandaag; maar hij weet niets. . . 1k lioud
hem hier !"
17 En wat doet gij met de anderen " vroeg Dologow.
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,,Hoe nu i Wat ik met de andere gevangenen doe
Tk zend ze natuurijjk tegen bewijs terug," zeide Penissow woedend . . . . ,,en ik kan op mijn woord van eer
verzekeren," voegde hij er bij, ,,dat ik geen enkele
op mijn geweten heb . . . . Ret lijkt waaraehtig, aisof
het moeilijk is om 30 of 300 gevangenen onder een
goede bedekking in de naaste stad af te leveren!...
Is dat, ronduit gezegd, niet beter, dan zijn eer als soldaat te bezoedelen ?"
,,Die kinderachtigheden zouden beter passen in
den mond van then jongen zestienjarigen graaf,"
zeide Dologow met een koud laehje... ,,Op uw leef
tijd komen ze niet meer te pas."
,,Maar," kwam Petia sehroomvallig tussehen beide,
,,ik heb niets gezegd; ik zeg alleen maar, dat ik graag
met u mee wil."
,,Ja, ik zeg het no eens, mjn waarde, die kinderaehtigheden zijn niets voor ons, vervolgde Dologow,
die er behagen in sehepte, Denissows gramsehap op
te wekken. ,,Kom, biecht eens op, waarom hebt ge
dat ventje daar gehouden? Omdat ge medelijden met
hem hadt? Wj weten heel goed, wat die bewijzen
beteekenen? Gij zendt honderd man en er komen maar
dertig van de onzen terug; de overigen sterven onder
weg van honger of worden doodgeslagen; 't is veel
beter er in 't geheel geen terug te zenden !"
De essaoel knipte met zijn heldere oogen en gaf
Dologow gelijk.
,,Daar 1k dat niet op mijn geweten wil hebben, is
het onnoodig hierover langer te twisten. (iij zegt, dat
ze onderweg sterven? Wel mogelijk, maar dan heb ik
ze ten minste niet gedood !"
Dologow begon te lachen.
,,Denkt ge dan bijgeval, dat zij geen twintigmaal
bevel hebben gekregen ons gevangen te nemen, en als
ze ons eenmaal hebben, dan meentgij met uw mooie,
ridderijke gevoeiens, dat ze ons niet aan den eersten
boom den besten ophangen! ... Maar genoeg daarvan," hernam hij na een oogenbiik zwijgens; ,,het is
-
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nutijd om to handeleri. Zeg aan mijn kozak, dat hij miju
bagage hier brengt. 1k heb twee Fransehe uniformen...
Nu, gaat ge mee l" vroeg hij aan Petia.
.,,Wel zeker, dat is afgesproken !" antwoordde doze,
terwiji hij rood word tot achter de ooren en Denissow
aankeek, wiens woordenwisseling met Dologow allerlei
gedachten in hem had opgewekt, zonder dat hij eigenlijk begreep, wat beiden bedoelden. ,,Maar," daeht hij,
,,als de grooten zoo denken, dan zal het toch wel goed
zijn... En laat Denissow zich vooral niet verbeelden,
dat 1k hem gehoorzamen zal en dat hij mijn voogd is . .
Petia gal hem dan ook in antwoord op al zjn smeekingen to kennen, dat hij zeif wel wist, wat hij doen nioest
on dat hij geen gevaar vreesde.
,,Gij begrijpt toch zeif wel," zeide hij, ,,dat het onmogelijk is jets uit te riehten, zoolang wij niet weten
hoe groot het eseorte van het konvooi is.; het leven van de
onzen hangt er immers van af. . . en dan, 1k heb groo
ten lust, weet ge.... Neen, houd mij niet terug, dat
zou nog erger zijn."
Vi".

Nadat Petia en Dologow de Fransehe uniform hadden
aangetrokken en een schako hadden opgezet, gingen
zij to paard naar de piek, vanwaar Denissow het vijandelijke kamp had gadegeslagen; toen daalden zij in
het ravijn af, waar den kozakken, die hen vergezelden,
bevolen word op hun terugkeer to waehten, en sloegen
vervolgens den weg in, die naar de brug leidde. De
naeht was buitengewoon donker.
,,Zij zullen mjj niet levend in handen krijgen, dat
zweer ik u, en als zij mij snappen, dan heb 1k nog mijn
pistool," fluisterde Petia.
,,Zwijg, spreek geen Russiseh," gaf Dologow driftig
ten antwoord.
Op hetzelfde oogenbiik kionk ecu ,,VTerda !" en bet
geluid van een gewèer, dat geladen WeuT in hun oumudell" nabijheicL
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,,Lansiers van het 6de regiment!" riep Dologow,
zonder zijn paard in te houden.
De donkere gedaante van den sehildwacht verseheen
midden op de brug.
,,Het waehtwoord !"
Dologow hield het paard in en reed stapvoets.
,,Zeg eens, is kolonel Gerard hier ° " vroeg hij.
,,Het waehtwoord !" herhaalde de sehildwacht,
zonder te antwoorden en hem den weg versperrend.
,,Wanneer een officier de rondte doet, dan vraagt
men hem het wachtwoord niet... 1k moet weten,
of de kolonel hier is.. . verstaat ge, ezel ?" Dc sehild-

waeht werd door de borst van zijn paard op zij geduwd
en Dologow vervolgde zijn weg.
Ecu weinig ve.rder bemerkte hij weer een gedaante;
hij reed er reeht op toe; het was een soldaat met een
zak op den schouder; aan dezen deed hij dezelfde vraag.
Dc soldaat naderde zonder de minste achterdoeht,
kiopte het paard op den nek en antwoordde onbevangen,
dat de kommandant en de officieren daar ginds waren
in een hoeve, zooals hij het heerenhuis noemde.
Dologow reed langs de waehtvuren, die aan beide
kanten van den weg brandden; zonder de minste aan
daeht te scheriken aan het geschreeuw en gelach der
soldaten, kwam hij bij de groote koetspoort, ging naar
de binnenplaats, steeg van zijn paard en naderde
bedaard het groote vuur, dat in het inidden brandde
en waarom verseheiden mannen zaten te praten. In
een ketel, die boven het vuur hing, kookte een stuk
vleesch, dat een soldaatT met een politiemuts op en
een blauwe kapotjas aan met den laadstok van zijn
geweer omwentelde.
,,Aeh, het wil maar niet malsch en week worden,"
zeide een der officieren, die aan den anderen kant in de
sehaduw zat.
,,Hij zal ze laten loopen, die konijnen !" zeide een
ander lachend; maar beiden zwegen en luisterden, terwiji
ze de duisternis met hun blikken traehtten te doorboren,
naar de naderende schreden van Dologow en Petia,
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,,Goeden avond, heeren," zeide Dologow mid.
De sehaduwen om het vuur bewogen zich; een slanke,
kloek gebouwde officier stond op, liep om het vuur
heen en trad op Dologow en Petia toe.
Zoo Clement. zijt ge daar ? WTaar duivel zijti gij . .."
Maar zijn vergissing bemerkende, hiemd hij plotseling
op, fronste zijn voorhoofd, groette Dologow ams een
onbekende en vroeg, waarmee hjj hem van dienst kon
zijn. Dologow vertemde, dat hij en zijn kameraad hun
regiment nareisden en hij vroeg den Fransehinan,
of hij niet wist, waar het 6e regiment lansiers zich bevond. Maar deze kon hem de gewensehte inlichtingen
niet versehaffen en het kwam Petia voor, dat de offi
cieren argwaan kregen. Er heersehte eenige seeonden
diepe stilte.
,,Wanneer ge denkt mee to eton van onze soep, dan
vergist ge u, daarvoor zijt go te Nat gekomon," zeido
iemand achtor het vuur op spottendon toon.
Dologow antwoordde, dat zij reeds gegeten haddon en
dienzelfden nacht hun tocht moesten voortzetton.
Hij wierp do teugems van zijn paard aan den somdaat
toe, die op den ketel paste en ging naast den officier,
die hot eerst tot hem gesproken had, bij het vuur zitton.
Do Fransehman verloor hem geen oogenblik nit hot oog
en vroeg hem opnieuw tot welk regiment hij behoorde.
Dologow hield zich, amsof hij de vraag niet verstond
en geheel verdiept was in hot aansteken van zijn pijp,
vroeg daarna op zijn beurt allerlei bijzonderheden omtrent de veiligheid der wegen en of hij geon gevaar
liep kozakken to ontmoeten.
,,Die roovers zijn overam," word hem geantwoord,
waarop Dologow de opmerking waagde, dat do kozakken alleen maar to vreezon waren voor achterblijvers,
zooams hij en zijn kameraad, maar dat zij hot wel zouden laten, sterko afdeelingon aan to taston.
Niemand bracht hior jets tegen in. ,,Wanneer gaan
we nu toch heen ?" daeht Petia, die was blijvon staan.
Maar Dologow knoopto hot gesprok weer aan on vroeg
stoutwog, hoeveem manschappen zij per bataillon
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telden, hoeveel bataillons er waren, en of zij ook gevangenen hadden.
,,'t Is een vervelend ding, die halfdoode gevangenen
mee te moeten sleepen, 't was beter om het heele zoodje
maar dood te schieten !" voegde hij er bij in lachen uitbarstend, wat Petia deed vreezen, dat de Franschen
het bedrog zouden merken.
Niemand stemde met Dologows lachen in, en een
der Fransche officieren, die, in z\in mantel gehuld,
in de schaduw had gelegen en daardoor aan Dologows
aandacht was ontgaan, ging overeind zitten en fluisterde zijn buurman een paar woorden in het oor.
Dologow stond in hetzelfde oogenblik op en verzocht,
dat de paarden gebracht werden. "Zullen we onze dieren
krijgen of niet ~" daeht Petia, terwijl hij onwillekeurig
op Dologow toetrad. De paarden werden gebracht.
"Goeden avond, heeren," zeide Dologow. Petia
trachtte hetzelfde te zeggen, maar hij kon geen woord
uitbrengen. De officieren bleven fluisteren, docb. Dologow haastte zich in geenen deele. Het duurde lang, eer
hij in den zadel zat, want het paard wilde niet stil
staan. Eindelijk reed hij stapvoets de koetspoort uit,
gevolgd door Petia, die gaarne eens had omgekeken,
om te zien of zij niet gevolgd werden, maar dit niet
durfde.
In plaats van langs denzelfden weg terug te keeren,
reden zij door het dorp, waar zij nog even ophielden
en luisterden.
"Hoort ge weI ~" vroegDologow en Petia herkende
de stemmen van Russische gevangenen, die in een
kring om het vuur zaten.
Van daar reden zij naar de brug, gingen weer den
schildwacht voorbij, die hen zonder een woord te zeggen liet doorrijden, en kwamen eindelijk weer in het
ravijn bij de kozakken,
"NlI, vaarwel! Zeg aan Denissow, dat we morgen
bij het krieken van den dag bij het eerstegeweerschot
elkander zullen zien,' zeide Dologowvwaarop hij verder wilde rijden. Maar Petia greep z~jl1 hand en zeide:
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,,Wat zijt ge toch een held! Het Was prachtig. 1k be
wonder u
,,Goed! goed !" antwoordde i)ologow, maar Petia
liet hem niet los, zoodat hij begreep, dat de knaap zich
naar hem toe boog om hem te omhelzen; lachend liet
hij• hem begaan, keerde toen om en verdween in de
duisternis.
Ix.
Petia trof bij zijn terugkeer in de boschwaehtershut
Denissow in de grootste onrust aan. llij waehtte den
knaap in het voorste vertrek op en had zich zelven
reeds bittere verwijten gedaan, dat hij Petia had laten
vertrekken.
,,Goddank !" zeide hij met een zucht van verlichting.
Goddank!... De duivel hale je !" riep hij eensklaps
nit, terwiji Petia vol opgewondenheid verhaalde, wat
hij ondervonden had. ,,'t Is uw schuld, dat ik niet ge
slapen heb. Kom, ga nu liggen, we kunnen nog best
een dutje doen."
,,Ik heb geen lust om te slapen," antwoordde Petia.
,,Ik weet, hoe dat gaat; als ik inslaap word ik niet zoo
spoedig wakker en bovendien ben 1k niet gewoon voor
den slag te slapen."
Eerst bleef hij eenigen tijd in de hut en ging nog eens
in bijzonderheden den avontuurlijken tocht na,, then hij
met Dologow had gedaan, stelde zich toen voor, wat
hem morgen waehtte, en trad, nadat Denissow was
ingeslapen, naar buiten, om een luchtje te scheppen.
Het was nacht, er vielen nog enkele regendroppels;
hier en daar ontdekte men de donkere ointrekken van
de tenten der kozakken en de paarden aan de lijn;
een weinig verder teekenden zich als groote, grauwe
vlekken twee aangespannen wagens af en op den bodem
van het ravijn glommen nog de laatste vonken van het
langzaam uitdoovende vuur. Onder de kozakken en de
huzaren waren verscheidenen, die niet sliepen; men
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hoorde het eentonig gegons van hun stemmen en
hot geluid van de etende paarden. Petia ging naar de
wagens, waarnaast de gezadelde paarden stonden.
ITij herkende zijn eigen paardje, een flinken draver
nit Klein-Rusland.
,,Wel. Karabach, mijn beestje," zeide hij, terwiji
hij het liefkoosde... ,,Morgen zullen we een rnooi
zaakje hebben."
,,Maar, mijnheer, slaapt ge niet " zeide een kozak,
die onder de wagens lag.
,,Neen, Likatsehow, zoo heet ge immers l 1k ben pas
thuis gekomen; wij hebben de Fransehen een bezoek
gebracht."
Petia vertelde hem in bijzonderheden niet alleen de
gansehe onderneming, maar ook waarom hij mee was
gegaan en waarom hij vond, dat het beter was, zijn
leven te wagen, dan anderen op avontuur te laten
uitgaan.
,,Maar ga toch wat slapen," zeide de kozak.
,,Neen, dat ben ik niet gewoon... Maar zeg
eens, zijn uw vuursteenen nog goed I 1k heb er wat
meegebraeht; als ge ze noodig hebt, neem er dan
gerust van."
De kozak stak het hoofd onder den wagen nit, om
Petia beter te zien.
,,Ik stel het u maar voor, omdat ik gewoon ben, alles
heel nauwkeurig te doen," vervolgde de jonge graaf.
,,De meesten doen alles maar slordig, denken vooruit
nergens aan en aehterna hebben zij er spijt van. Daar
houd ik niet van !"
,,Dat is waar," mompelde de kozak.
,,Wel, vriend, ge zoudt me een dienst kunnen bewijzen;
slijp mijn sabel, zij is vreeselijk bot. . ." Petia bleef
steken, terwj1 hij op het punt was een leugen te zeggen,
want de sabel was nog nooit geslepen geweest. ,,Zoudt
ge haar willen slijpen "
,,Waarom niet l Geef maar hier, ik zal het doen."
Likatsehow kroop onder den wagen uit, stond op
en zoeht in de pakzadels, terwiji Petia op den wagen
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kiom, om beter den arbeid van den kozak te kunnen
volgen.
,,Slapen de karneraden ? " vroeg hij.
,,Sommigen wel, anderen niet."
,,En waar is de jongen ?"
,,Wessenni Die is in een hoek bij den ingang der
hut gaan liggen en van angst in slaap gevallen."
Petia bewaarde langen tijd het stilzwijgen en luisterde naar alle geluiden; eensklaps deden zich voetstappen hooren, en een schaduw rees voor hen op.
,,Wat slijpt ge daar toch " vroeg de nieuw aangekomene.
Wel, een sabel voor den jongen heer."
,Een goed idee," zeide de man, een huzaar.....
,Zeg eens, is er hier niet een kommetje blijven staanf"
,,Ja, het staat daar dieht bij het rad."
,,Het zal spoedig licht worden," zeide de huzaar,
terwiji hij het kommetje kreeg, zich uitrekte en geeu
wend heenging.
Petia had intusschen zijn verbeelding vrij spel gelaten en verkeerde dientengevolge in een tooverwereld,
waar niets hem aan de werkelijkheid herinnerde. Was
die groote, zwarte viek, die hij op eenige schreden
afstands voor zich zag, werkelijk het boschwachters
huisje, of was het een grot, die naar de ingewanden
der aarde voerde... en dat rotsachtige schijnsel was
zeker het eenige oog, dat een reusachtig monster op
Was het ook wel een wagen, waarop
hem vestigde
hij zat, of niet veeleer een hooge toren, zoo hoog, dat,
als hij er afviel, het wel een geheelen dag of zelfs een
maand duurde, eer hij de aarde bereikte. Hij sloeg
zijn oogen op naar den hemel, die al een even tooverachtigen aanblik bood als de aarde: de wolken, door
den wind bewogen, joegen boven de kuinen der boomen
heen en lieten myriaden sterren zien in de onbegrensde
bemelruimte, die zich flu eens oneindig hoog boven
zijn hoofd scheen nit te breiden en te verheffen en dan
weer nederdaalde binnen het bereik van zijn handeri.
llij sloot onwillekeurig de oogeu en geen weerstand
)

.....
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kunnende bieden aan den slaap, waggelde hij heen en
weer. Het regende nog steeds; het snorken der slapende
soldaten verinengde zich met het gehinnik der paarden
en het seherpe geluid van de sabel over de steenen.
Eensklaps hoorde Petia een heerlijk orkest, dat een
onbekende, sehoone en. pleehtige hymne speelde. Even
muzikaal als Nataseha en meer dan Nieolaas, had
Petia toch nooit een noot muziek geleerd en nooit
over de muziek nagedaeht. De geheimzinnige motieven,
die zoo onverwachts zijn hoofd en zijn ziel vervulden,
boeiden hem door hun bekoorlijkheid en wegsleepende
poëzie. De muziek kionk hoe langer hoe duidelijker:
het was wat de kenners een fuga genoemd zouden hebben, maar Petia wist volstrekt niet, wat er onder een
fuga verstaan werd. De melodie, nu eens van de snaren
eener viool klinkende, dan met de kiagende, heerlijke,
aangrijpende tonen v1n een horen, ging onvoltooid
in het koor over, werd dan opnieuw door een enkel
instrument voortgezet, totdat zij in een wonderlijk,
tooveraehtig schoon geheel, nu eens ernstig en pleehtig,
dan jubelend als een triomfgezang, eindigde...
,,Wel, ik geloof, dat ik droom !" zeide Petia, terwiji
hij bijna zijn evenwieht verloor; ,,mijn ooren tuiten...
ik erke
lijk de meester zijn van dat onziehtbare
w
of zou
orkest .....0, kom terug, kom terug, klink nog
eens!.. ." IE[ij sloot de oogen en de tonen der hymne,
die nu eens van nabij, dan als nit de verte kionken,
braehten hem opnieuw in verrukking... ,,God, hoe
schoon !" dacht Petia en hij beproefde het hemelsehe
orkest te dirigeeren. . . ,,Zacht, nu nog zachter!. . ."
,,E
snel, nog
De tonen gehoorzaamden hem...
n nu
sneller, opgewekt! Het orkest valt in ..... En de
tonen zwollen aan en namen langzaam in kracht toe,
ze schenen nit de diepte van de ruimte op te stijgen...
,,En nu vallen de stemmen in! beval Petia en mannen
en vrouwenstemmen, eerst Una onhoorbaar, namen
langzamerhand toe in kracht, tot zij een indrnkwekkend
gezang vormden. Tusschen dezen triomfmarsch en
bet schoone koorgFzang ruischte de regen, knerste de
..

.
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sabel over den steen en klonk het gehinnik der paarden,
zonder dat het wonderbare en indrukwekkende geheel
er ook maar een oogenblik door verstoord werd. Petia
ving met verrukking en ontzetting de hemelsehe harmonieën op, zonder te weten, hoelang die heerlijke
muziek duurde! Hij was nog geheel onder de bekoring
en hij voelde spijt, dat er niemand was, die met hem
mee genoot, then de stem van Likatsehow hem plotseling wakker maakte.
,,Klaar, Uwe Edeiheid, ge kunt er flu met gemak
twee Fransehen tegelijk mee doorsteken !"
Petia kwam tot bezinning. Een grijs lieht scheen
door de kale takken heen en de paarden, die men eerst
met moeite kon onderseheiden, traden hoe langer hoe
duidelijker nit den morgennevel te voorschijn. Petia
sprong van den wagen af, nam een roebel nit den zak,
gaf then aan den kozak, bekeek zijn sabel aan alle
kanten en stak haar toen in de scheede. Dc kozakken
maakten de paarden los en trokken de zadeiriemen
sterker aan.
,,Daar is de kommandant," zeide Likatschow.
En Denissow trad nit de izba naar buiten, wenkte
Petia tot zich en gal bevel, alles voor den tocht gereed
te maken..

De paarden werden in een ommezientje gezadeld
en iedereen ging op de he aangewezen plaats. Denissow gaf de laatste bevelen aan de afdeeling infanterie,
die de voorhoede uitmaakte en die door het slijk
wadend, weidra in den morgennevel achter de boomen
was verdwenen. Petia, die zijn paard bij den teugel
hield, wachtte vol ongeduld het sein tot vertrekken
af. Het koude water had hem then morgen bijzonder
opgefrischt en verkwikt, maar zijn oogen schitterden
met ongewonen glans en een koortsrilling liep hem
over den rug.
Oorlog en Vrede. 4e druk. III.
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,,Nu, is alles klaar " vroeg Denissow.
De paarden srerden voorgebraeht en nadat hij zijn
kozak berispt had, omdat hij de zadelriemen niet stevig genoeg had vastgegespt, zette hij zich in den zadel.
Petia zette den voet in den stijgbeugel, waarbij zijn
paard als gewoonlijk hem in het been poogde te bijten,
maar Petia sprong, lieht als een vogel, op het paard
en keerde zich om, ten einde de huzaren te zien wegrijden.
,Wassili Fedorowitsch," zeide hij Denissow naderend,
,,ge geeft mij toch een klein kommando, niet waar ?"
Denissow, die Petia bijna geheel vergeten had, keek
hem verwonderd aan.
,,Ik vraag u slechts een ding," zeide hij streng,
,en dat is mij te gehoorzamen en niet overal tussehen
te kruipen, waar ge niets te maken hebt.
!" En den
ganschen weg sprak hij geen woord meer tot den jongen
officier.
Toen zij den zoom van het bosch bereikten, begon
het op de vlakte. reeds licht te worden. Denissow gaf
een bevel aan den essaoel, waarop de kozakken hem en
Petia een voor een voorbijreden; toen volgden ook zij
bergaf. De paarden matigden zooveel mogelijk hun pas
en gleden op de achterpooten voorb, totdat zij met hun
berijders in het ravijn waren neergedaald. Petia, die
hoe langer hoe meer begon te rillen, reed naast zijn chef.
Het werd allengs lichter en de morgennevel onttrok
nog slechts de verwijderde voorwerpen aan hun gezicht.
Toen Denissow zijn mansohapp en had ingehaald, wendde
hj zich tot zijn kozak, gaf hem
een teeken en fluisterde:
,,Het scm !"
1)e kozak stak de hand omhoog, een schot viel en
op hetzelfde o&genblik vlogen de paarden in galop
vooruit, terwiji aan alie kanten andere schoten kionken.
Petia sloeg met de zweep op zijn paard los en schoot met
lossen teugel en zonder op Denissow te letten, die hem
riep, pijisnel voorwaarts. Toen het eerste sehot viel
en hij het kruit op de pan zag opvlammen, was het hem
geweest, alsof het plotseling daghelder was geworden.
..

403
I-Iij bereikte weidra de brag, die de kozakken reeds
over waren, stiet daar op een aehterblijver en zette met
dezen zijn dollen nt voort. Voor zich zag hij verseheiden
mannen, zeker Fransehen, den weg van rechts naar
links oversteken; een hunner gleed uit en viel onder zijn
paard neer. Een weinig verder had een troep kozakken
een izba omsingeld, waaruit vreeselijke wanhoops
kreten opstegen. Petia naderde, zijn blik viel op het
bleeke gezieht van een Franschman, die zich krampachtig met beide handen aan de schacht van een tegen hem
gerichte lans vastklemde.
,,Hoera, kinderen !" schreeuwde Petia en zijn met
sehuim bedekt paard de sporen gevend, draafde hij de
dorpsstraat in.
Op eenige passen van daar werden schoten gewisseld.
Kozakken, huzaren en havelooze Russisehe gevangenen
liepen wild en luidkeels schreeuwend door elkander.
Een jonge Fransehman zonder sehako verdedigde
zich met de bajonet tegen eenige huzaren; toen Petia
kwam, lag hij reeds neergeveld. ,-Al weer to laat," dacht
Petia en hij reed naar de plek, waar het geweervuur
het hevigst was, er werd woedend gevoehten op de
binnenplaats, waar hij den vorigen avond met Dolo
gow was binnengetreden; de Fransehen hadden zich
achter de heg en in het kreupelhout van den tuin verschanst en schoten op de kozakken, die bij de koetspoort
post hadden gevat. Door den kruitdamp heen ontdekte
hij het bleeke gelaat van Dologow, die zijn mansehap
pen toeriep: ,,Grijpt ze in den rug aan en laat de infanterie wachten !"
Wachten ... Etoera !" riep Petia en zonder zich
een oogenblik to bezinnen, wierp hij zich in het heetst
van den strijd.
Er werd losgebrand, de geweerkogels floten door
de luelit, de kozakken en Dologow volgden Petia naar
de binnenplaats, waar men door den dichten rook
heen zag, dat sommige Fransehen hun wapens wegwierpen en de kozakken tegemoet snelden, terwiji anderen
hals over kop den berg af en naar den vijver vlucht-
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ten. Petia draafde nog steeds op de binnenplaats rond,
maar in plaats van de teugels in do hand te houden,
sloeg hij op een vreemde manier met de beide armen
en boog hoe langer hoe meer naar een zijde over. Zijn
paard, dat tegen een half verbrand stuk hout van een
uitdoovend vuur stiet, steigerde en Petia viel ter aarde.
Zijn handen en voeten bewogen nog even, maar zijn
hoofd lag onbeweeglijk; een kogel had hem aan het
hoofd getroffen en den schedel doorboord. Een Fransche officier trad met een witten zakdoek aan zijn degen
gebonden het huis uit en verklaarde aan Dologow,
dat ztj zich overgaven. Deze sprong van zijn paard
en naderde Petia, die met, uitgestrekte armen op den
grond lag.
Gedaan !" zeide hij met samengetrokken wenkbrauwen en ging toen Denissow tegemoet.
,,Dood !" riep de laatste op smartelijken toon uit;
toen hij van verre de hem zoo wel bekende gedaante
roerloos zag liggen, begreep hij maar al te goed, dat
Petia dood was.
,,Gedaan I" herhaalde Dologow, alsof het hem een
eigenaarthg genoegen versehafte dat woord nit te
spreken, en naderde toen snel de gevangenen, die door
de kozakken omringd werden.
,,Laat maar liggen !" riep hij Denissow toe, die hem
geen antwoord gaf.
Deze had met bevende handen het met slijk en bloed
bezoedelde gezicht van den armen Petia naar zich toe
gekeerd... ,,Ge moet weten, dat ik bijzonder veel van
wat zoets houd, het zijn allerheerlijkste rozijnen. Wilt
ge ze eens proeven ° ....." Die woorden kwamen hem
onwillekeurig weer in de gedachte. En de kozakken
keken elkander verwonderd en ontzet aan bij het hooren
van de rauwe kreten, die als het gehuil van een hond
aan Denissows borst ontsnapten. Eensklaps keerde hij
zich om en klemde zich krampachtig aan een hek vast.
Onder de Russische gevangenen, die door Dologow
en Denissow bevrijd werden, beyond zich ook Peter
Besoekow.
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De Fransehe autoriteiten hadden geen nienwe bevelen
gegeven aangaande het transport gevangenen, waartoe
Peter behoorde. Van den 22sten October af volgden
zij niet meer de troepen, waarmee zij uit Moskou waren
getrokken. Een dccl van den proviandtrein, die aanvankelijk de achterhoede van het leger vormde, werd door
de kozakken genomen, waarop de rest vooruit gebracht
werd. De artillerie, die eerst voorop marcheerde, was
nu door den geweldig grooten bagagetrein van maar
schalk Junot vervangen, die onder bedekking stond
van een afdeeling Westfalers. De troepen, die tot Wiazma
in drie kolonnes gemarcheerd hadden, trokken nu
in de grootste verwarring verder; de wanorde, waarvan
Peter bij de eerste pleisterplaats de voorboden reeds
had opgemerkt, was ten top gestegen. De weg was
aan weerskanten met gesneuvelde of door uitputting
gestorven paarden bedekt; mannen iii lompen gehuld,
achterblijvers van alle wapenen, voegden zich nu eens
bij hen en bleven nog vaker achter. Vaisch alarm
had meermalen een onbeschrijfelijke paniek veroor
zaakt. De soldaten van het konvooi schoten in het wilde,
vielen elkander aan, stieten vloekend op elkander
en gaven hun makkers de schuld van hun dwazen
angst. Dc bagage der cavalerie en die van maarschalk
Junot vormden met de gevangenen nog min of meer
een geheel; maar dit geheel verminderde elken dag.
De honderd en twintig wagens, waaruit het konvooi
oorspronkelijk bestond, waren reeds tot op zestig
geslonken; de andere waren in den steek gelaten of
genomen, en drie wagens van Junot waren door manschappen nit het korps van Davout geplunderd. Peter
had uit de verhalen der Duitschers gehoord, dat het
konvooi veel sterkere bedekking had dan het transport
gevangenen en dat een hunner landgenooten op bevel
van den maarschalk zelven was doodgeschoten, omdat
men een zilveren lepel met de wapens van den maar-
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selialk bij hem had gevonden. Filet getal der gevangenen
was sterk verminderd; van de driehonderd en dertig,
die mee uit Moskou waren getrokken, waren er sleehts
honderd overgebleven, die de soldaten van het escorte
echter meer last veroorzaakten dan de bagage van de
cavalerie en van Junot. Zij zagen de noodzakelijkheid
in van het bewaken der bagagetreinen; maar dat zij
uitgehongerde en door koude verstijfde Russell, die als
mieren stierven en die zij moesten doodsehieten bij de
eerste poging tot ontvluchten, moesten bewaken, vonden
zij lastig en zelfs afschuwelijk. Tilt vrees zich door
medelijden te laten vervoeren, hetgeen hun eigen toestand nog verergerd zou hebben, behandelden zij
hen nog strenger en harder dan gewoonlijk.
In Dorogoboeseh hadden de soldaten de bedekking der
gevangenen in een paardenstal opgesloten, om hun eigen
magazijnen te gaan plunderen; sommige gevangenen
poogden zich die tijdelijke afwezigheid hunner bewakers
ten nutte te maken; zij begonnen een onderaardsehen
gang te graven, orn op die wijze te ontvluehten;
zij werden echter op heeterdaad betrapt en doodgeschoten. De verordening, dat de officieren van de soldaten geseheiden moesten blijven, was al lang niet meer
van kracht; alien, die nog loopen konden, vormden een
groep en zoo was het gekomen, dat Peter weer vereenigd was met Karatajew en zijn krombeenig hondje.
Karatajew werd den derden dag na hun vertrek uit
Moskou door de koorts aangetast en hoe zwakker hij
werd, des te meer vermeed Peter hem; Peter moest
zich zeif geweld aandoen, om naar hem toe te gaan,
zulk een onoverwinnelijken afkeer boezemden hem zijn
onophoudeijk steunen en zuchten en de scherpe, walgelijke en doordringende lucht in, die de zieke uitwasemde.
Terwijl hij in de barak was opgesloten, had Peter
begrepen door alles, wat zijn geest bezighield en door
de Ievenswijze, waartoe hij gedwongen was, dat de
mensch tot geluk is gescliapen, dat het geluk in hem
zelven zetelt, in het voldoen aan de dageiijksche levens'

407
behoeften en dat het ongeluk het noodlottig gevoig is,
niet van nooddruft, rnaar van overvloed. Een nieuwe,
trOOSt]lJke waarheid was hem de laatste drie weken
geopenbaard: hij voelde, dat niets in deze wereld or
herstelbaar is en dat evenmin als de menseh ooji volmaakt gelukkig en onafhankelijk, hij nooit geheel
en al ongelukkig en onvrij is. llij begreep, dat de smart
even goed haar grenzen heeft als de vrijheid en dat die
grenzen elkander zelfs raken, dat de man, die op een' bed
van rozeblaren ligt, waarvan er een is omgevouwen,
even goed lijdt als hij, die op de voehtige aarde slaapt
en voelt, dat de koude hem hindert; dat hij zeif vroeger
evenveel pijn had geleden in zijn nauwe balsehoenen
als thans met zijn bloote, gewonde voeten. Ook zag
hij duidelijk in, dat hij evenmin vrij was geweest, toen
hij nit vrije verkiezing meende te trouwen, als flu men
hem voor den geheelen naeht in een stal had opgesloten!
Van al hetgeen hij moest dulden en lijden, vond hij
de pijn, die hij aan zijn voeten had, het ergste; zij was
zoo ondragelijk, dat hij het zijn gansehe leven niet
vergat. Toen hij den tweeden marsehdag zijn voeten
bekeek, had hij bij zich zelven gezegd, dat hij den volgenden dag onmogelijk verder kon mareheeren; maar
toen het bevel om op te rukken werd gegeven, sleepte
hij zich eerst strompelend voort, en toen de wonden
door het loopen warm werden, was de pijn iangzamerhand bedaard. Ofsehoon zijn voeten er 's avonds altijd
akelig uitzagen, keek hij er al spoedig niet langer naar
om en daeht er zelfs niet meer aan. Toen eerst had hij
het weerstandsvermogen en de taaiheid van den
menseh op prijs gesteld en had hij den weldadigen invloed van de beweging en verandering van omgeving
en de afleiding, die daaruit voortvloeit, gewaardeerd,
die afleiding, welke evenals de veiligheidsklep van een
stoommachine het te veel laat ontsnappen, wanneer
de normale druk oversehreden wordt. iiij had niet
gezien en gehoord, dat de aehtergebleven gevangenen
doodgesehoten waren, hoewel hun gta1 zoodoende
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met meer dan honderd verminderd was. Hij daeht
niet meer aan Karatajew, die elken dag zwakker werd,
en wien stellig hetzelfde lot waehtte; nog minder daeht
hij aan zich zelven. Hoe onzekerder zijn lot werd, hoe
donkerder de toekomst seheen, des te zoeter en troostrijker waren de overwegingen en gedachten, die hem
bezighielden, des to meer verhief zich zijn geest boven
hetgeen hem omringde en maakte hij zich los van wat
er om hem heen voorviel!
XII.
Den 22sten October bekiom Peter langs een slijkerigen, glibberigen weg een hoogte; zijn bilk, dien hi op
de oneffenheden van het terrein liet rüsten, dwaalde
nu en dan af naar zijn lotgonooten in het ongeluk.
Hot hondje huppelde met zijn verdraaide pooten
vroolijk naast de gevangenon, het sprong nu eens op drie
pooten en rende dan weer op alle vier blaffend de
kraaien na, die op een kreng waren neergestreken.
Overal lagen half vergane lijken van paarden en
mensehen, in verschillenden graad van ontbinding verkeerende. De wolven werden door het onophoudelijk
vOorbijtrekken van troepen op eon afstand gehouden,
en ,,Grijsje" kon dus zonder gevaar aaiizijn speelschheid
toegeven en alleriei jolige sprongen maken.
Hot rogende zonder poozen reeds van den vroegen
morgen af, en als de hemel al voor eon oogenblik ophelderde, dan was het om zich hot volgende oogenblik
des te dreigender en somberder to toonen. Be grond
was geheel verzadigd en kon hot water niet moor opslorpen, zoodat hot in duizenden kleine stroompjes
wogvloeido. Peter telde zijn voetstappen op do vingers
en zeide werktuigelijk tot den regen: ,,Nog meer, nog
moor, maak mij maar flink nat !"
Het scheen hem too, alsof hij nergons aan dacht,
maar zijn ziol waakte on mijmerdo en hiold zich bozig
met eon oenvoudig verhaal, dat Karatajew den vorigon
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avonci had gedaan en waaruit hij veel leering had getrokken. In zijn mantel gewikkeld, had Karatajew
den soldaten met zijn aangename doch door aanhoudend lijden verzwakte stem een gesehiedenis verteld,
die Peter al meermalen had gehoord. Het was na
middernaeht, de koorts was dan meestal afgeloopen
en dan werd Platon vroolijk als van ouds. Toen Peter
het bleeke, vervallen gezieht zag, dat helder verlielit
werd door het sehijnsel van het bivouakvuur, werd
het hem vreemd te moede. Hij voelde zich verlegen
onder het medelijden voor then man; hij wilde heengaan, maar daar er geen ander vuur meer brandde,
was hij wel genoodzaakt naast hem te gaan zitten.
,,Wel, hoe gaat het " vroeg Peter zonder hem aan
te kijken.
,,Het klagen over zijn ziekte brengt den dood niet
nader," zeide Karatajew, waarna hij den draad van
zijn verhaal weer opvatte.
Peter kende het reeds van buiten, de kleine soldaat
vertelde het altijd met een bijzondere opgewektheid.
Het was de gesehiedenis van een ouden, eerlijken
gezin in de vreeze Gods leefde
koopman, die met z 1**n
3
en op zekeren dag met een zijner vrienden een bede
vaart ondernam. Zij hielden bij een herberg stil om
daar te overnaehten; den volgenden morgen vond men
den vriend van den koopman vermoord en het lijk
bestolen; een met bloed bevlekt mes werd onder het
hoofdkussen van den koopman gevonden; hij moest
dus voor het gereeht verschijnen en werd veroordeeld
tot dwangarbeid; bovendien kreeg hij een draeht

stokslagen en werden hem de neusgaten uitgeseheurd,
,zooals reehtvaardig was," zeide Karatajew.
.,,En ziet, mijn' vrienden, gedurende een tiental
jaren en langer leeft de man in de galeien, doet niernand
kwaad, maar is onderworpen, zooals het behoort,

zonder eehter op te houden, den goeden God om zijn
dood te smeeken. Nu, op zekeren avond zaten de tuehthuisboeven eens weer bij elkander net als wij nu, en
zij vertelden elkander, waarvoor zij veroordeeld waren
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en waarin zij gezondigd hadden tegen God. De een
beleed, dat hij een moord had begaan, een antler had
or twee bedreven., een derde had brand gesticht, nog
een anger was gedeserteerd. Toen wendde men zich tot
den grijsaard: ,En gij, grootvader,- wat hebt gij eigenlijk
uitgevoerd 2'' „Ik, kinderen," antwoordde hij; „ik
boet hier voor mijn eigen zonden en die van anderen.
Ik heb moord noch diefstal op mijn geweten; ik gaf
van mijn overvloed aan den armen broeder. Ik ben
een koopman, vrienden, en ik bezat groote rijkdommen ... " En daarop vertelt hij hun in alle bijzonc.erhed.en, hoe zijn zaak zich heeft toegedragen. ,,Ik
klaag niet over mij zelven," sprak hij, „want God
heeft mij zeker deze beproeving opgelegd; maar ik
beklaag mijn acme vrouw en mijn kinderen..."
En toen begon de grijsaard to schreien... Nu trof het
heel toevallig, dat onder hen zich ook de moordenaar
van den koopman beyond. ,Waar is dat gebeurd,
grootvader ? Wanneer 2 Hoe ? ... " En de man vraagt
naar alle bijzonderheden en zijn hart krimpt ineen;
hij nadert den oude en werpt zich voor hem op de
knieen. „Het is door mij, goede oude, dat gij lijdt;
't is de oprechte waarheid; hij is onschuldig, kinderen;
hij is on schuldig veroordeeld, want ik heb den moord
gedaan en terwiji gij sliept, heb ik het rues onder uw
kussen gelegd. Heb medelijden, grootvader, vergeef
mij in naam van Jezus Cristus."
Karatajew zweeg en een zoet laehje speelde om
zijn mond. Met de oogen strak op de vlammen gericht,
schoof hij de blokken terecht en vervolgde toen: ,En
de grijsaard antwoordde: ,Afoge God u vergiffenis
schenken! In Zijn oogen zijn wij alien zondaren; ik
lijd door mijn eigen zonden..." En hij vergoot heete
tranen.
,,Wat zegt ge er van, vrienden 6" vroeg Karatajew,
Wiens glimlach hoe langer hoe meer zijn gezicht verhelderde, alsof de sehoonste trek van het verhaai lag
in hetgeen nog volgen moest. ,,Wat zegt ge er van
le moordenaar gaf zich zelven bij het gerecht aan.
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,,Ik lieb," zeide hij, ,,zes moorden op mijn geweten
(het was een groot misdadiger), maar zij drukken
mij niet zoo zwaar, als het onrecht, dat 1k dezen grijs
aard heb aangedaan: ik wil niet, dat hij nog langer
om mijnentwille lijdt." Er werd dus opgesehreven,
wat hij gezegd had en het papier werd daarheen gezonden, waar het behoorde; dat was ver en het duurde
lang, eer de zaak weer voor het gereeht kwam en eer
alle stukken waren gesehreven, zooals dat aitijd met
de overheid gaat; eindelijk komt het in handen van den
czaar, en de ezaar vaardigde het bevel uit: ,,Den koopman loslaten en hem een schadevergoeding geven,
zooals de reehtbank vaststelt." En toen dat bevel kwam,
ging men den oude zoeken. ,,Waar is toch die oude
man," werd er gevraagd, ,,die onschuldig heelt geledenlo
De keizerlijke ukase is gekornen!. . ." En men zoeht
en zoeht, maar" - bij deze woorden begon Karatajews stem te beven - ,,God had zich reeds over hem
ontfermd," hernam hij, ,,hij was dood! Zoo is het,
vrienden !"
En Karatajew bleef lang met een gelukkigen gumlacli in de viammen staren.
Juist de diepe zin van het verhaal en de roerende
vreugde en geestdrift, die de trekken van den soldaat
verhelderden, vulden thans Peters hart met een onhestemd gevoel van geluk.

INIS
,,Op uw plaatsen !" riep plotseling een stem. Dit
kommando veroorzaakte een plotselinge opsehudding
onder de soldaten van het eseorte en de gevangenen;
het leek alsof ze jets ongewoons, jets gelukkigs verwaehtten. Er kionken aIlerlei kommando's en links
van de gevangenen trok een afdeeling goed gekleede
ruiterij op goede paarden voorbij. In gespannen verwachting verdrongen alien zich op den weg om de hooge
autoriteiten te zien naderen. De gevangenen werden
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op zij gestooten en de soldaten van het escorte traden
in het gelid.
,,De keizer ! Dc keizer ! Dc maarschalk ! J)e hertog ! . .
kionk het uit versehillende monden. En teen de cavalerie voorbij was, naderde snel een met sehimmels
bespannen rijtuig, waarin Peter een heer van het ge
voig zag, een maarsehalk, met een indrukwekkend,
schoon, rustig en blank gezicht; zijn blik bleef een
seconde rusten op de reusachtige gestalte van den
gevangene en hoewel hij zich reeds het volgende oogenblik van hem afwendde, meende Peter toch een gevoel
van medelijden in zijn trekken te bespeuren, zonder
dat de hooggeplaatste officier het wilde doen blijken.
De generaal, die het konvooi geleidde, draafde met
een verhit en half verschrikt gezicht aehter het rijtuig
en zette onophoudelijk zijn paard tot spoed aan. Eenige
officieren staken de hoofden bij elkander en de soldaten
omringden hen.
,,Wat heeft hij gezegd Wat heeft hij gezegd °?"
werd er overal op een bezorgden toon gevraagd.
In dit oogenblik ontdekte Peter Karatajew, then hjj
then morgen nog niet gezien had; de kleine soldaat zat
met den rug tegen een berkeboom geleund; op zijn
gezicht lag nog dezelfde uitdrukking, die het den
vorigen dag had verhelderd, toen hij het verhaal had
gedaan van den onsehuldig veroordeelden koopman;
er lag tevens een zachte, plechtige ernst in zijn trekken.
Zijn trouwe, door tranen verduisterde oogen schenen
Peter te roepen, maar deze deed alsof hij het niet merkte
en wendde het hoofd af. Een onverklaarbaar gevoel
van vrees maakte zich van Peter meester; toen hij verder
marcheerde, keek hij nog een paar maal om en altijd
zag hij Karatajew op dezelfde plek, aan den kant
van den weg. Hij hoorde twee Fransehen, die naast
hem liepen, praten, maar hij lette er niet op en beklom
strompelend de hoogte; daar klonken heel duidelijk
twee geweerschoten achter hem, maar op hetzelfde
oogenblik herinnerde hij zich, dat hij door het voorbijtrekken van den maarscbalk zijn berekening van het
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aantal marschdagen, die hen nog van Smolensko
scheidden, geheel had laten yard, en dat wilde hij toen
weten. IDaar snelden hem twee soldaten voorbij, wier
geweren nog rookten. Beiden waren bleek en de een
keek tersluiks Peter aan en Peter keek tegeiijkertijd
hem aan en herinnerde zich toen, dat twee dagen
geleden diezelfde soldaat zijn hemd verbrand had,
toen hjj het drogen wilde, tot groote pret van alle
aanwezigen. ,,Grijsje" stond op de pick, waar Karatajew zat, te huilen. ,,Wat scheelt het beest toch?
Waarom huilt het zoo °" dacht Peter. Dc soidaten, die
naast hem iiepen, keerden zich niet om, maar een zwaar
moedige, onheiispeilende uitdrukking verspreidde zich
over hun geiaat.
XIV,
Dc gevangenen, de bagage van den generaai en van
de cavalerie hidden in het dorp Schamsehew halt.
Allen schaarden zich om de vuren, waarop de een of
andere spijs werd bereid en nadat Peter een stuk paardevieeseh had genuttigd, ging hij met den rug naar
het vuur gekeerd liggen en viel onmiddellijk in een even
diepen slaap, als hem na den slag van Borodino en MoschaIsk was overvailen. Dc werkelijkheid vioeide zacht
ineen met zijn droom en een stem - of het zijn stem
of die van een ander was wist hij niet - herhaalde
hem dezeifde gedachten, die hij toen zoo duideiijk vernomen had. ,,Het leven is alles, het leven is God! Alles
beweegt zich, en die beweging is God. Zoolang er leven
is, zal het ook een genot zijn het bestaan van de godheid te erkennen. Het leven beminnen is God beminnen.
Het moeiijkste en het verdienstelijkste is het leven lief
te hebben, terwijl men onverdiend iijdt. . ." ,,Karatajew," zeide Peter eenskiaps, want die gedachten waren
geheel in den geest van dezen lotgenoot in zijn gevangenschap. Hij zag vervolgens in zijn droom een kieinen
grijsaard, then hij al sedert lang vergeten had; de goede
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man had hem tijdens zijn verblijf in Zwitserland les
in de aardrijkskunde gegeven. ,,Kijk !" zeide de laatste
tot Peter, en hij liet hem een bol zien. Die bol was bezield en leefde, had geen seherp afgebakende grenzen
en zijn oppervlakte bestond uit stiji tegen elkander
gedrukte waterdroppels, die zich in alle richtingeri
bewogen en in een enkelen samenvloeiden, of zich tot
in het oneindige verdeelden, en terwiji alien er naar
streefden de grootst mogelijke ruimte in te nemen,
stieten zij tegen elkander op. ,,Dat is het beeld van het
leven," zeide de oude onderwijzer tot hem... ,,Wat
is dat eenvoudig en duidelijk !" daeht Peter; ,,hoe is
het mogelijk, dat ik dat niet eerder heb begrepen...
God is het middelpunt en ieder dier droppels traeht
zich over de grootst mogelijke oppervlakte uit te
breiden, om Zijn beeld beter te kunnen weerkaatsen...
De droppel zet zich nit, trekt zich samen en verdwijnt,
om een oogenbiik later opnieuw aan de oppervlakte
te verschijnen!... Kijk! Zoo is onze Karatajew ver
dwenen!.. ." ,,Hebt gij dat begrepen, mijn kind "
vroeg de onderwijzer... ,,Wat duivel, hoort ge dan
niet a? riep een donderende stem driftig nit... en
Peter werd wakker.
Toen hij overeind ging zitten, zag hij een Fransehen
soldaat voor zich staan, die een Bus weggeduwd had en
nu een stuk vieesch, roosterde, dat hij op een trommel
stok had gestoken. Met zijn gespierde handen en korte,
harige vingers draaide hij behendig het vleeseh boven
het vuur om. Bet schijnsel van de viammen verlichtte
zijn vuil gezicht en zijn zware wenkbrauwen. ,,Dat
is hem volmaakt onversehilhig, then roover !" bromde
de gevangene, die een paar passen van hem af zat
en het vroohijk kwispelstaartende ,,Grijsje" liefkoosde. ,,Hij is ons gevolgd," zeide Peter bij zich zelveil, en Piaton. . ." Hij voltooide den zin niet; want
op hetzelfde oogenblik stelde zijn verbeelding hem den
armen Piaton voor oogen, zooals hij onder den berkeboom zat; hij dacht aan de beide geweersehoten, die
op, dezelfde pick hadden weerklonken, aan de schuldige
"
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en beschaamde geziehten der beide soldaten, the hem
met hun nog rookende geweren waren voorbijgegaan,
aan het onthreken van Karatajew then avond op de
pleisterplaats. llij was op het punt te beseffen, dat
Karatajew doodgesehoten was, toen hij, zonder te begrijpen hoe of waarom, eensklaps het balkon van zijn
huis in Kiew voor zich zag, waar hij eens een heerlijken
zomeravond met een schoone Poolsehe dame had gesleten. Zonder te trachten het verband op te sporen tussehen die beide zoo versehillende tafereelen, sloot Peter
de oogen en deze herinnering, die in z ijn verbeelding
ineenviocide met den trillenden, vloeibaren bol van
zijn ouden leermeester, gaf hem zulk een weldadig
gevoel van frisehheid en geluk, dat het hem was alsof
hij zaehtkens in een diep water gleed, weiksgolven,
klaar als kristal, zich geruisehloos boven zijn hoofd
sloten!
.

Nog voor het aanbreken van den dag werd hij plotseling nit zijn slaap gewekt door een levendig geweervuur en ruwe kreten.
,,De kozakken!" riep een Franschman nit, die de
vlueht 11am, en een oogenblik daarna was Peter door
landgenooten omringd.
Het duurde lang, eer hij begreep, wat er gebeurde.
Overal kionken vreugdekreten.
,,Broeders, vrienden, makkers !" herhaalden de oude
soldaten schreiend en de kozakken en de huzaren
om den hals valleud, die op hun beurt de gevangenen
omringden en hun aanboden, wat zij kouden missen,
deze een kleedingstuk, die laarzen, een ander brood!
Peter snikte luide en daar hij in zijn ontrocring geen
woord kon uitbrengen, viel hij den eersten den besten
soldaat om den hals.
IDologow stond bij den ingang van het geheel verwoeste huis en tikte met de karwats op zjn laarzen; hij
zag de' ontwapende Fransehen voorbijtrekken. Onder
den nog versehen indruk van hun tegenspoed spraken
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zij Wide onder elkander, maar de woorden bestierven
hun op de lippen, toen zij hem voorbijgingen en ijn
ijskouden, doordringenden blik op zich voelden rusten,
die hun niets goeds beloofde. Twee passen verder stond
zijn kozak, die de gevangenen telde en bij elk honderdtal een krijtstreepje op het kozijn van de koetspoort
zette.
,,Hoeveel °i" vroeg IDologow.
,,llet tweede honderd," antwoordde de kozak.
,,Vooruit maar !" zeide Dologow, en een uitdrukking
van onmensehelijke wreedheid fonkelde in zijn oogen,
toen zijn blik zich met dien der gevangenen kruiste.
Met ontbloot hoofd volgde Denissow diep geschokt
de kozakken, die het lijk van Petia naar den grafkuil
droegen, door hen achter in den tuin gedolven.
XV.
Na den 28sten October, toen de koude inviel, werd
de terugtocht der Fransehen hoe langer hoe noodlottiger en ellendiger. Het aantal van hen, the bevroren,
of die stierven, terwiji ze zich bij de bivouakvuren
warmden, nam van dag tot dag toe.
Van Moskou tot Wiazma was het getal van 73.000 op
36.000 verminderd, behalve de garde, die den ganschen
veldtocht niets had gedaan dan plunderen. Het was
wiskundig zeker, dat het vervoig aan dit begin moest
beantwoorden: het Fransche leger verminderde in
dezelfde verhouding van Wiazma tot Smolensko, van
Smolensko tot de Beresina en van de Beresina tot
Wilna, onafhankelijk van den graad der koude, de vervolging door de Russen, onvoorziene hinderpalen of
elke andere op zich zelve staande omstandigheid.
Na Wiazma vormden de drie kolonnes nog slechts een
verwarde, ordelooze massa, en dat bleef zoo tot het elude.
Men weet, hoezeer de legeraanvoerders van de waar
held durven afwijken, wanneer zij den toestand der
troepen beschrijven; toch schreef Berthier het volgende
aan den keizer:

-
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,,Ik besehouw het als inijn plieht, Uwe Majesteit
bekend te maken met den toestand der troepen in die
Iegerkorpsen, welke ill-,- sedert een dag of drie bij ver
schillende marsehen heb gadegeslagen. Zij zijn bijna ge
heel opgelost. Het aantal soldaten, dat de vaandels
volgt, bedraagt in de versehillende regirnenten hoogstens een vierde van het geheel, de anderen volgen ieder
naar eigen goedvinden versehiliende riehtingen, in de
hoop zoodoende levensmiddelen te vinden en zich aan
de discipline te onttrekken. In 't algemeen beschouwen
zij Smolensko als de plaats, waar zij weer op hun verhaal kunnen komen. Dc iaatste dagen is het dikwijls
voorgekomen, dat soldaten hun wapens en patronen
wegwierpen. Bij dezen stand van zaken vordert het
belang van den dienst van TJwe Majesteit dringend, dat
hoe ook haar vroegere inzichten mogen zijn, de troepen
bij Smolensko zich verzamelen, en dat alle weerlooze
en ongewapende mannen en overbodige bagage en
artilleriemateriaal, dat niet meer in verhouding met
dc tegenwoordige strijdkraehten is, aehterblijft. Boventhen zijn twee dagen rust en goede verpleging in elk
geval noodig voor de door honger en vermoeienis
uitgeputte soldaten; er zijn de laatste dagen velen
onderweg en in de bivouakken gestorven. Deze toestand verergert nog altijd, en als er niet spoedig kraehtig wordt doorgetast, is de vrees gewettigd, dat wij
bij een gevecht machteloos zijn. - Den 9den November, dertig wersten van Smolensko."
Toen de Fransehen Smolensko binnentrokken, dat zij
als het beloofde land besehouwden, bevoehten zij elkander
om een weinig proviand te bemachtigen en plunderden
hun eigen magazijnen, rukten daarna weer verder,
zonder te weten waarom zij hun tocht voortzetten,
noch waar hij eindigen zou. Napoleon, dat onovertroffen genie, wist het zeif niet.Toch bleven hij en alien,
die hem omgaven, trouw aan de etiquette en aan hun
tot dusverre gevolgde gewoonten; zij schreven brieven,
rap Porten en dagorders, vaardigden bevelen nit en
noemden elkander Sire, mijn neef, prins van Eckmliuil
-
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of koning van Napels; maar elk dier rapporten en bevelen bleef een doode letter! Niemand voerde ze nit,
omdat ze onuitvoerhaar waren en ondanks de wijdsehe
titels, die zij elkander gaven, voelde ieder hunner, dat
hij zich veel te verwijten had en dat het oogenblik
van boete was gekomen. Ook was het ontegenzeggelijk
waar, dat iedereen, al zoeht hij zich ook den schijn van
het tegendeel te geven, slechts op eigen veiligheid
bedacht was en traehtte zoo spoedig mogelijk te vhichten en zich te redden.
XVI.
De bewegingen van de beide legers tijdens den terugtocht der Fransehen van Moskou naar de Niemen doen
denken aan een paar kinderen, die blindemannetje
spelen, waarbij beiden geblinddoekt worden. In het
begin brengt de een door geroep en handgeklap den
ander, die hem moet vangen, op het spoor, zonder
de minste vrees te toonen. Maar bij den verderen gang
van het spel tracht hij stilietjes weg te sluipen, doe/h zijn
pogingen om de tegenpartij te vermijden, loopen meestal
daarop uit, dat hij haar onverwachts in handen valt.
Zoo ook wist men in het begin van den terugtocht,
toen de Fransehe troepen op den Kaloegasehen weg
opmarcheerden, nog wa.ar zij zich bevonden, maar
toen zij langs den Smolenskosehen weg voorttrokken,
trachtten zij onbemerkt verder te komen, maar stieten
weer dan eens onverwachts op de Russen. Na Smo
iensko hadden de Fransehen de keus tussehen verschillende wegen; men had dus kunnen denken, dat zij
na een oponthoud van vier dagen met de nadering van
den vijand bekend waren geweest en een gunstig
plan tot den aanval hadden kunnen ontwerpen; maar
hun opgeloste massa .stoof zonder eenig plan vooruit
op den gevaarlijksten van alle wegen, op then van Krasnoje naar Orscha, denzelfden weg, dien zij gekomen
waren. Meenende dat de vijand achter en niet voor hen
was, hadden de Fransehe afdeeiingen zich zoo ver van
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elkander verwijderd, dat zij sorns vier en twintig uur
van elkander geseheiden waren. Napoleon vluehtte
vooraan, daarna de koningen en de hertogen.
In de Ineening, dat Napoleon den reehter oever van
den Dnieper zou volgen, wat trouwens de eenige verstandige beweging zou geweest zijn in de gegeven omstandigheden, volgde ook het Russisehe leger dee
zelide richting en kwam zoo op den grooten weg van
Krasnoje; toen bevonden de Fransehen zich, alsof
ze met de Russen blindemannetje speelden, eensklaps
tegenover de IRussisehe voorhoede. Bij den onver
waehten aanbiik van den vijand hielden zij versehrikt
een oogenblik halt, maar vluehtten toen in dollen haast
verder, de gewonden en aehterblijvers in den steek
latende. Op die wijze trokken drie dagen lang de troepen
van den onderkoning, van Davout en van Ney in afzonderlijke afdeelingen de Russen voorbij Niemand
bekommerde zich om de anderen; iedereen was er slechts
op bedaeht aan de Russen te ontsnappen en offerde
daaraan zijn artillerie, .zijn bagage en de heift zijner
mansehappen op, terwiji men gedurende den nacht
's vijands linkerfiank omtrok. Ney, die zich, als een
kind dat gevallen is en zich op den vloer wreekt, verlaat had door het nuttelooze in de lueht laten springen
van de muren van Smolensko, kwam achteraan. Hij
haalde Napoleon bij Orseha in met de 1000 mansehappen, die hem van de 10.000 hem toevertrouwde soldaten waren overgebleven. De anderen had hij met
zijn kanonnen en zijn bagage onderweg in den steek
gelaten, toen hij zich des naehts dwars door de bossehen
een weg moest banen, om den Dnieper te bereiken.
Van Orseha naar Wilna ging het evenzoo, de Fransehen
zetten hun vlueht voort, steeds aehtervolgd door de
Russen. De oevers van de Beresina waren getuigen
van een versehrikkelijke verwarring: vele mansehappen kwamen in de rivier om, een groot aantal gaf
zich over en zij, die den overkant bereikten, zetten daar
dwars over velden en wegen hun wanhopige vlueht
voort. Wat den opperbevelhebber betreft, hij wikkelde
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zich in een warmen pels, zette zich in een slede en
zonder zich verder om zijn soldaten of generaals te
bekoinmeren, vluchtte hij zoo snel als hij kon. Zijn
voorbeeld werd gevolgd door hen, die het konden
volgen, de anderen gaven zich over of kwamen om!
XVII.
Wanneer men den gansehen duur van dezen veldtocht de Franschen hun zeker verderf tegemoet ziet
snellen, zonder bij hun gezamenlijke bewegingen of
de afzonderlijke gedeelten van hun marsch den geringsten krijgskundigen maatregel in aeht te nemen, dan
gaat het iemands begrip te boven, hoe de geschiedschrijvers hun theorie van het in beweging brengen van
de massa door den wil van een enkelen persoon op
dezen terugtocht kunnen gronden. Toch hebben zij
boeken vol geschreven, ten einde de bewonderenswaardige disposities in het licht te stellen, door Napoleon genomen, om zijn troepen terug te voeren en zij
prijzen het krijgskundige talent, dat zijn maarschalken
bij deze gelegenheid ontwikkeld hebben. Zij komen
met de uiteenloopendste bewijsvoeringen voor den dag,
om ons de beweegredenen te ontvouwen, die hen noopten, bij den terugtocht den woesten weg te kiezen, dien
zij bij hun tocht naar Moskou hadden genomen, in
plaats van gebruik te maken van den weg, die door
de rijk van levensmiddelen voorziene gouvernementen
liep. Zij verheffen zijn heldenmoèd hemeihoog, wanneer
hij, op het punt slag te leveren bij Krasnoje en voor
nemens de troepen in persoon aan te voeren, tot zijn
omgeving zegt: ,,Ik ben lang genoeg keizer geweest,
het wordt tijd, dat ik generaal ben !" Maar ondanks
die edele woorden vlucht hij verder en laat zijn geheele
leger aan zijn ongelukkig lot over!
Vervolgens schilderen de geschiedschrijvers ons de
dapperheid der maarschalken, vooral die van Ney,
die na een omweg in het bosch, 's nachts den Dnieper
overtr8kt en zonder banieren en zonder artillerie
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te Orseha aankomt, na negen tiende van zijn manschappen verloren te hebben ! Eindelijk beschrijven
zij oils in alle bijzonderheden het vertrek van den
keizer, die zijn groot, roemrijk en heidhaftig leger aan
zijn lot overlaat!
:Dit feit, dat in alledaagsehe taal eenvoudig met
den naam van lafhartigheid bestempeld zou worden,
en dat men de kinderen ook leert veraehten, wordt door
de geschiedsehrijvers als jets groots en geniaals voorgesteld. En wanneer zij alle argumenten hebben uitgeput om een daad te rechtvaardigen, die tegen alles,
wat de menschheid voor goed en reeht houdt, indruischt,
dan eischen zij pleehtig de erkenning van zijn groot
heid, alsof grootheid de vraag van goed of verkeerd
buitensluit. Van hun standpunt is er dus geen sprake
van verkeerdheid voor hem, die ,,groot" is; men zou
volgens hun redeneering een ,,groot" man dus van geen
enkele verkeerdheid kunnen betiehten. ,,Dat is groot,"
zeggen de gesehiedsehrijvers en daarmee zijn zij tevreden. Goed en kwaad bestaan niet voor hen; zij houden
slechts rekening met ,,wat groot is en met wat het
niet is en ,,grootheid" is voor hen het wezenlijke
onderseheidingsteeken van zekere personen, die zij
met den naam van helden bestempelen!
Wat Napoleon betreft, die zich in zijn pels wikkelt,
in aller iji in zijn slede vlueht en zich hoe langer hoe
verder verwijdert van al degenen, die zijn roepstem
gevolgd zijn en wier ondergang langzaam maar zeker
nadert, ook hij zegt bij zich zelven, dat het ,,groot" is
En onder al degenen, die hem nu al vijftig jaar lang
,,Napoleon den Grooten" noemen, is er niet een, die
inziet, dat het stellen van de grootheid buiten de eeuwige
wetten van het goede en het kwade gelijk staat met
het erkennen van zijn minderheid en zijn zedelijke
kleinheid ! Naar onze meening moeten alle menschelijke
daden gemeten worden met den ons door Christ Lis
gegeven maatstaf van het goede en het kwade en er
kan geen sprake van ,,grootheid" zijn, waar eenvoud,
goedheid en waarheid ontbreken!
-
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XVIII.
Welke Bus heeft bij het lezen der besehrijving van
liet laatste gedeelte van den veldtocht van 1812 een
onbestemd gevoel van spijt kunnen onderdrukken ?
Wie heeft zich niet afgevraagd, hoe het mogelijk is
geweest, dat ons leger den terugtoeht der Franschen niet
heeft afgesneden en alien krijgsgevangen heeft gemaakt,
nadat de Russen bij pen geringere getalsterkte den slag
bij Borodino hadden aangenomen, de vijandelijke
troepen van drie kanten hadden omsingeld en geheele
aldeelingen zich overgaven? De gesehiedenis, of wat
voor geschiedenis doorgaat, antwoordt, dat dit de
schuld is van Koetoezow, Tormassow en anderen,
die niet op een gunstig oogenblik zekere maatregelen
namen. Maar waarom zijn die heeren daarvoor dan niet
geoordeeld en gevonnist Zelfs als men hun die plichtverzaking ten laste legt, is het werkelijk moeilijk te
begrijpen, alt" in aanmerking genomen de omstandig
heden, waarin zich de IRussisehe troepen bij Krasnoje
en de Beresina bevonden, dat zij zich niet van het
geheele Fransche leger met zijn maarschalken, zijn
koningen en zijn keizer hebben meester gemaakt,
vooral wanneer dat, zooals beweerd wordt, van hooger
hand gewenscht werd! Te zeggen, dat Koetoezow
de uitvoering van dit plan verhinderd heeft, verklaart
in geenen deele dit vreemd verschijnsel, daar het nu
algemeen bekend is, dat de opperbeveihebber, hoezeer
persoonlijk ook gekant tegen den aanval, zich toch
niet heeft kunnen verzetten tegen den bij Wiazma
en Taroetino zoo duidelijk geopenbaarden wensch zijner
troepen. Wanneer, zooals wordt volgehouden, de Russen
voornemens waren den terugtocht van het Fransche
leger af te snijden en het geheel gevangen te nemen, en
dat hun pogingen ter bereiking van dit doe schipbreuk
hebben geleden, dan volgt hier natuuriijk iiit, dat de
Fransehen dit laatste gedeelte van hun veldtocht
als een reeks overwinningen moeten beschouwen en
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dat de Bussisehe gesehiedselirijvers er ten onrechte
een zegetocht voor de Russisehe soldaten in zien.
Want als zi.j logisch willen blijven ondanks hun verheven, vaderlandslievende geestdrift, dan moeten zij
wel erkennen, dat de terugtoeht der Fransehen van
Moskou af een onafgebroken zegetoeht voor Napoleon
en een enkele nederlaag voor Koetoezow is geweest.
Maar stelt men elke nationale eigenliefde voor een
oogenblik ter zijde, dan voelt men, dat er in deze gevoigtrekking iets niet in den haak is, daar ten slotte
de onafgebroken zegepralen van den vijand op zijn
verderf uitloopen, terwiji de nederlagen der Russen
de bevrijding van het vaderland tot resultaat hebben.
De ware oorzaak van deze tegenstrijdigheid ligt in het
felt, dat de gesehiedvorsehers, gewoon als zij zijn,
hun kennis te putten nit de briefwisseling der keizers
en der generaals en nit de offleleele rapporten en ver
halen, valsehelijk hebben aangenomen, dat het plan
bestond, Napoleon en zijn maarschalken den terug
toeht af te snijden en hen gevangen te nemen. Dit plan
heeft nooit bestaan en kon nlet bestaan, omdat het
door geen enkele reden gebillijkt werd. Bovendien
ware de uitvoering onmogelijk geweest, want Napoleons leger vluehtte met een overhaasting, die deed
duizelen, en die de gewensehte ontknooping bespoedigde.
Het zou dus een dwaasheld geweest zijn, sehrander
overlegde operaties te ondernemen tegen vluchtelingen,
van welke het meerendeel onderweg stierf, en welker
gevangenneming, zelfs die van den keizer en zijn maar
schalken, sleehts de achtervolgers in hun bewegingen
belemmerde. Het denkbeeld, Napoleon den terugtoeht
af to snijden, was al even onverstandig als onuitvoerbaar; want de ondervinding bert ons, dat de beweging
van een kobonne, gedurende een veldslag over vijf
wersten afstands uitgevoerd, nooit overeenkomt met
het oorspronkeiijke plan. Alen kan zich wel, verbeelden,
dat Tschitschagow, Koetoezow en Wittgenstein zich
precies op het bepaaide uur op eon vooraf aangewezen
plaats bevinden zullen, niaar dat is inderdaad even
-

-
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onwaarschijnhijk als onrnogelijk. 1)at gevoelde K.oetoezow ook wel, toen hij bij het ontvangen van het plan
uit Petersburg zeide, dat de op een afstand ontworpen
disposities nooit de uitkomst hadden, die men er van
verwaehtte.
Wat de militaire uitdrukking ,,den terugtocht afsnijden" aangaat, dat is onzin en meer niets. Wat men
ook zegge of doe, men kan geen leger afsnijden of het
den weg versperren; want er is altijd gelegenheid een
ornweg te maken en de heeren krijgskundigen moesten
door het voorbeeld van Krasnoje en de Beresina weten,
hoezeer de nacht bevorderlijk is aan onvoorziene bewegingen.Wat de gevangenen betreft, men neemt slechts
hen gevangen, die het zeif wel willen, evenals de zwaluw,
die zich laat versehalken, wanneer zij zich op de hand
neerlaat of als de Duitsehers, die zich methodisch overgeven, volgens alle regels van de taktiek. En de Fransehen dachten met reeht, dat geen van de beide kanten
een beslissend voordeel aanbood, want als vluchtelingen
of als gevangenen hadden zij geen ander vooruitzicht,
dan van honger of koude om te komen. Op den marsch
van Taroetino naar Krasnoje verloor het Russisehe leger,
zonder een enkel geveeht, alleen aan zieken en achterblijvers, 50.000 man. Gedurende dit tijdvak van den
veldtocht bivouakeerden onze troepen bij vijftien
graden koude geheele maanden in de sneeuw, waarbij
zij aan alles gebrek hadden, aan levensmiddelen zoowel
als aan kleeding en sehoeisel; de dagen duurden maar
zeven of acht uur; de nachten waren eindeloos; er was
bijgevolg geen tucht meer; hoe kon het anders, daar
zij ieder uur met den dood en allerlei lijden te worstelen
hadden! En dan vertellen ons de geschiedschrijvers,
dat Miloradowitsch een flankbeweging had moeten
uitvoeren, dat Tormassow naar een ander punt had
moeten marcheeren en Tsehitschagow, die tot over de
kniëen in de sneeuw zat, vooruit moest marcheeren, om
den vijand te overrompelen en te verslaan. Waaroin
zeggen ze niet liever, dat zij, die aldus van koude en
honger omkwamen, alles hebben gedaan, wat mogelijk
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en onontheerlijk was voor de eer van het land 1. Het is
hun niet te wijten, dat tegelijkertijd andere Russen
in goed verwarmde vertrekken zich zaten te vermaken
met het ontwerpen van plannen, die niet verwezenlijkt
konden worden! Deze zonderlinge en onbegrijpelijke
tegenstrijdigheid tussehen de feiten en de offieieele
besehrijving er van spruit daarnit voort, dat de gesehied
sehrijvers zich er toe bepalen, ons verheven gevoelens
te beschrijven en ons de gedenkwaardige woorden van
zekere bevelhebbers te herhalen in plaats van ons de
nuchtere gebeurtenissen te sehilderen. Het sehijnt,
dat alleen de hoogdravende woorden van Miloradowitseh
en de belooningen, door dezen of genen militair voor
zijn geleerde strategisehe plannen ontvangen, hen belang inboezeinen, terwijl zij de 50.000 man, die in de
hospitalen en op de begraafplaatsen achterbleven,
hun aandaeht en hun geleerde onderzoekingen niet
waardig keuren... En toch behoeft men sleehts de
studie der rapporten en der ontwerpen voor geveehten
en veidsiagen te laten varen en door te dringen tot de
beweegredenen van die honderdduizenden eenlingen,
die een onmiddellijk en werkzaam aandeel hebben in
de gebeurtenissen, orn een eenvoudige en juiste oplossing te krijgen van die vragen, die tot dusverre onoplosbaar schenen!

ZESDE HOOFDSTIJ}..
I.
Wanneer een mensch een dier ziet sterven, wordt
hij onwillekeurig door een gevoel van sehrik bevangen,
want een deel van de dierlijke natuur, waartoe hij zeif
hehoort, houdt op te zin; maar wanneer een mede
menseh, een geliefd wezen sterft, dan gevoelt hij, behalve de door het aangrijpende sehouwspel van den
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dood veroorzaakte ont zetting, eon vlijniende smart,
alsof het hart vaneen wordt gereten, en deze zielewonde
heeft den dood ten gevolge of geneest langzarnerhand;
maar altijd laat zij een litteeken achter en veroorzaakt
bij de minste aanraking pijn.
Dat ondervonden ook prinses Maria en Nataseha
bij den dood van prins Andreas. Zij gingen zedelijk diep
gebukt onder den invloed van de dreigende wolk van
den dood, die zij zoolang reeds boven haar hoofden
hadden zien zweven; zij durfden geen blik in het leven
slaan en vonden sleehts een weinig kraeht, om haar
nog altijd bloedende wonde tegen de smartelijke indruk
ken van de buitenwereld te besehermen. Alles, een voorbijrijdend rijtuig op straat, de boodsehap, dat het eten
klaar was, de vraag der kamenier, welke japon de dames
wilden aantrekken, of wat nog erger was, een wel
staanshalve geuit woord van deelneming deed de wonde
opnieuw opengaan; want dat alles belette de beide
meisjes zich te verdiepen in de geheimzinnige verte,
die zij gedurende eenige seconden hadden meenen te
aansehouwen. Dat alles vormde een wanklank met
de innige kalmte, waaraan zij zooveel behoefte hadden,
om opnieuw te luisteren naar de zangen van dat plechtige en vreeselijke koor, dat in hun verbeelding nog
steeds niet verstomd was.
Zij wisselden weinig woorden, maar het samenzijn
was beiden een troost, zij vermeden zelfs elke toespeling
op de toekomst, op haar droefheid, op den overledene;
want ieder woord er over was immers een krenking
van de grootheid en de heiligheid van het mysterie
dat onder haar oogen had plaats gehad! Deze dwang,
then zij zich oplegden, prikkelde sleehts haar verdriet,
maar smart noch vreugde kan eeuwig duren en onver
mengd blijven.
Prinses Maria werd door haar onafhankelijke
positie en door de pliehten, die zij als voogdes over haar
neef te vervullen had, het eerst aan die sfeer van
rouw en smart ontrukt, waarin zij bijna twee weken
geleefd had. Zij ontving brieven, waarop onverwijid
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geantwoord inoest worden; de kamer van den kleinen
Nicolaas was vochtig, zoodat hij een verkoudheid had
opgedaan; Alpatitseh kwam nit Jaroslaw en deed haar
verantwoording van eenige zaken. Tevens stelde hij
haar voor, hun hotel in Moskou weer te betrekken,
dat weinig of niets geleden had en waaraan sleehts
enkele herstellingen noodig waren. Het dagelijksehe
]even ging dus zijn gewonen gang, zonder dat het
mogelijk was zich er aan te onttrekken, en hoe pijnlijk
het prinses Maria ook aandeed; haar eenzame bespiegelingen vaarwel te zeggen, en hoe ongaarne zij Nataseha alleen liet ten prooi aan haar smart en haar wroeging, de zorgen des levens eischten gebiedend haar
aandacht. Tegen wil en dank moest zij handelen; zij zag
met Alpatitsch de rekeningen na, overlegde met 1)esalles
omtrent haar neefje en trof de noodige schikkingen
voor haar terugkeer naar Moskon.
Nataseha bleef dientengevolge meer alleen, en zoodra het vertrek van prinses Marie bepaald was, ging
zij haar ongemerkt uit den weg. Prinses Maria stelde
de gravin voor, Nataseha mee te nemen. Haar vader
en moeder gaven gaarne hun toestemming; want zij
zagen met onrust, dat Nataseha hoe langer hoe zwakker
werd en hoopten, dat verandering van lucht en genees
kundige behandeling heilzaam zouden zijn voor hun
doehter.
,,Ik ga nergens heen," antwoordde Nataseha boos;
ik verlang alleen maar, dat men mij met rust laat !"
En zij verliet haastig de kamer, terwiji zij met groote
moeite haar tranen bedwong.
Gebelgd over de veronaehtzaining van prinses Maria,
bracht zij het grootste gedeelte van haar tijd in haar
kamer door; zij ging in een hoëkje van den divan zitten,
plukte en trok werktuigelijk aan alles, wat onder haar
bereik was, zonder het zelve te merken en staarde met
strakke oogen in de ruimte, zonder te zien. De.ze ecuzaamheid martelde haar en putte haar uit, maar was
haar toch een behoefte. Zoodra iemand de kamer bin
nenkwam, stond zij op, veranderde van houding en
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ette zeus een geheel ander gezicht, narn een boek
op of 't een of ander hanclwerkje en waehtte met kennelijk ongeduld, dat men haar weer aan zich zelve overliet. Het seheen haar altijd toe, dat zij op het punt was
het verschrikkelijke vraagstuk, waarop al de kraehten
van haar ziel zich richtten, te doorgronden en op te
lossen.
Op zekeren dag, in het laatst van December, zat
Nataseha als naar gewoonte in half liggende houding
in een hoekje van de canapé. Zij was mager en bleek
geworden. Zij had een zwarte, wollen japon aan en
de vleehten waren op de kruiu van het hoofd opgestoken; terwiji zij daar zoo lag en werktuigelijk aan de
einden van haar ceintuur plukte en trok, keek zij met
strakke blikken naar de deur, waardoor ,,hij" verdwenen was en verdiepte zich in die onbekende oorden
aan de overzijde der doodsrivier; en die oorden, die haar
aitijd zoo ver en zoo ongeloofelijk en vreemd hadden
toegesehenen en waarbij zij nooit lang met haar gedaehten vertoefd had, kwamen haar hoe langer hoe meer
nabij; zij werden duidelijk zichtbaar, ja, bijna tastbaar
voor haren geest, terwiji het aardsehe leven haar tioosteloos en ledig toeseheen, vol smart en droefheid.
Zij zoeht hem daar, waar zij wist dat hij moest zjjn, maar
toch kon zij zich hem niet anders voorstellen, dan zoo
als zij hem in den laatsten tijd van zijn leven gezien
had; zij had steeds zijn gelaat voor oogen, zij hoorde
zijn stem, zij herhaalde zijn woorden en voegde er nieuwe
bij, die zij zich verbeeldde gehoord te hebben...
Daar is hij !.. . Hij ligt in zijn fauteuil, in zijn fluweelen pelsjas gehuld, met het hoofd in zijn magere, doorschijnende hand; zijn borst is ingevallen, zijn sehouders
steken naar voren, zijn lippen zijn stijf opeengeklemd,
zijn oogen schitteren en zijn Meek voorhoofd is beurtelings effen en vol rimpels. Een van zijn beenen
beeft nauw merkbaar, en Nataseha vermoedt dat hij
een vlijinende pijn verb t... Welk een pijn! Wat
voelt hij V vraagt zij zich af... llij heeft gemerkt,
haar aan en zegt, zonder
dat zij hem gadeslaat; hij kijkt
-
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dat een glimlach zijn trekken verheldert: ,,Zioh voor,
zijn geheele leven aan een man te verbinden, die lijdt,
is een eeuwigdurende kwelling . . . " En hij tracht
haar gedacliten te doorgronden . . . Nataseha antwoordt daarop, zooals zij altijd antwoordde : ,,Dat zal
niet altijd zoo blijven, ge wordt wel weer beter
En daarop ziet hij haar streng en onderzoekend aan
en rieht eenige woorden tot haar, vol wanhoop en
verwijt... ,,Ik had toegestemd," daeht Nataseha,
,,dat zoo ziek te blijven inderdaad versehrikkelijk was,
maar hij heeft mijn woorden verkeerd opgevat; ik
zeide het voor hem, en hij meende, dat ik het voor
mij zelve naar vond, want hij hechtte toen nog aan het
leven en vreesde den dood!... 1k heb gedachteloos
gesproken, anders zou ik hem gezegd hebben, dat ik
veel gelukkiger zou zijn, hem altijd stervende te zien,
dan te ondervinden, wat ik flu gevoel!... Maar flu
heipt het niet meer, ik kan mijn font niet meer herstellen, hij zal het nooit weten!. .."
Zij sehepte er behagen in, hetzelfde tooneel opnieuw in haar verbeelding op te voeren; zij wijzigde
nu haar antwoord en zeide: ,,Ja, dat zou vreeselijk
geweest zijn voor u, maar niet voor mij; want gij weet,
datgij alles voôr mij zijt; met u te lijden is nog een geluk
voor mij !" Toen voelde zij, hoe hij haar hand drukte,
zij hoorde haar eigen stem, terwiji zij hem lieve, teedere
woordjes toefluisterde, die zij toen niet gezegd had,
maar flu uitsprak: ,,Ik heb u lief, ik heb u lief !"
herhaalde zij en zij vouwde zenuwaehtig de handen
samen; haar droefheid werd minder bitter en haar
oogen vulden zich met tranen... Daarop vroeg
zij zich plotseling met ontzetting af, tot wien zij aldus
sprak... Wie was hij Waar was hij nu °" Alles
verdween plotseling voor een onbeschrijfelijken twjfel,
die haar heur ontboezemingen een oogenblik deed
staken. Weidra gaf zij zich weer aan haar mijmeringen over en het seheen haar toe, dat zij op het punt
was eindelijk het gelieim te doorgronden en het .onvatbare te grijpen, toen Doeniaseha, het kamermeisje,
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met ontsteld gelaat het vertrek binnenstoof en zonder
zich te bekommeren om de uitwerking harer verschijning, haar snikkend toeriep: "I{Oll1, freule, vlug, er
is een ongeluk gebeurd! . . .. Peter Iljitsch . . . . een
brief I"~

II.
De afkeer, dien iedereen Nataseha inboezemde,
bleek het sterkst in haar omgang met haar eigen
familie. Haar vader, haar moeder en Sonia waren haar
zoo bekend en zoo gewoon, dat hun woorden haar
als wanklanken toeschenen in de ideale wereld, waarin
zij sedert prins Andreas' dood bijna uitsluitend verkeerde. Zij voelde zich niet alleen onverschillig, maar
zelfs vijandig jegens hen gestemd, Zijhad het bericht,
dat Doeniascha haar gebracht had, aangehoord, zonder
het te begrijpen.
"Vanwelk ongeluk spreekt z~j toch ~ Wat kan hun
tach overkomen zijn ~ Wat kan hen treffen, wier leven
zoo kalm en effen daarheen vliet ~" Dat vroeg zij
zich af.
Toen zij het salon binnentrad, kwam haar vader
met ontsteld gezicht en tranen in de 'oogen uit het
vertrek der gravin. Bij het zien van Natascha maakte
hij een wanhopig gebaar en barstte in snikken uit,
zoodat zijn goedhartig gezicht akelig was om aan
te zien..
"Petia, Petia!..... Ga, ga! Zij roept u!"
De tranen liepen hem over de wangen en met moeite
sleepte hij zich voort tot een stool, waarop hij zich
liet neervallen, terwijl hij zijn gezicht met beide handen
bedekte.
fret was alsof op dit oogenblik een electriscbe sehok
Natascha van het hoofd tot de voeten deed sidderen
en llaar een pijnlijken steek in het hart gaf; 7J~1 voelde
iets in zieh barsten en meende, dat zij sterven ging,
maar toen de verschrikkelijke angst voorbij was,
voelde zi], dat de geestvcrdooving, waarin haar ziel
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bevangen was geweest, plotseling van haar week.
De aanblik, then haar vader bood en de wilde smartkreten harer moeder deden haar heur eigen verdriet
vergeten; zij snelde op haar vader toe, maar deze
wees met een gebaar, dat zijn zwakheid verried, naar
de deur van de kamer der gravin, op welker drempel
juist bleek en bevend prinses Maria verseheen. IDeze
greep Nataseha bij de hand en mompelde enkele woorden, maar Nataseha luisterde niet naar haar, zag haar
niet eens, en haar terugstootend, schreed zij haastig
op haar moeder toe. Een seconde bleef zij aarzelend
voor dc gravin staan, die, ten prooi aan hevige zenuwachtige schokken, het hoofd tegen den muur sloeg,
terwiji Sonia en de kamermeisjes haar stevig bij den
arm vasthielden.
,,Nataseha," riep de gravin, ,,het is niet waar, zeg,
dat het niet waar is, hij liegt, niet waar a... Natascha !" vervoigde zij, de anderen van zich afstootend:
,,zeg mij toch, dat het niet waar is !"
Nataseha ging met de knieën op den fauteuil liggen,
boog zich over haar moeder heen, hief haar op de borst
gezonken hoofd op en vlijde haar gezichtje tegen dat
harer moeder aan.
,,Mama, mijn engel!... 1k ben er, mama! fluisterde zij, zonder een oogenblik te zwijgen, terwiji zij
haar nu eens in de armen sloot en haar zacht dwong
zich door kussens te laten omringen, en dan weer
haar japon losmaakte en haar liet drinken.
,,Ik ben er, mamaatje, ik blijf bij u !" zeide zij, steeds
weer opnieuw het betraande gezicht harer moeder met
kussen bedekkende.
De gravin drukte haar dochter de hand, sloot de
oogen en werd voor een oogenblik wat kalmer. Eensklaps
richtte zij zich echter met een heftige beweging op,
staarde met doffen, wezenloozen blik om zich heen,
en Natascha opmerkend, nam zij het hoofd harer dochter tussehen beide handen en drukte het krachtig
tegen haar boezem; toen keek ze Nataseha recht in
de oogen en sloeg haar langen tijd gade.
"
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Natascha, gij hebt me lief, niet waar ? " zeide zij emdelijk op zachten, vleienden toon . . . ,;Gij zult me
niet mislemden, gij zult me wel de waarheid zeggen !"
Nataseha's oogen, die in tranen zwommen, sehenen
haar vergiffenis in te roepen..
,,Lieve moeder! zeide zij op een toon, waarin zoowel haar kinderlijke liefde doorstraalde, als de wensch
haar moeder het vreeselijke ongeluk te helpen dragen,
aan weiks waarheid de arme gravin niet langer kon
weigeren geloof te slaan. Nlaar de gedachte, dat zij,
oude vrouw, moest leven, terwiji haar mug gelielde
zoon in den bloei zijner jaren gesneuveld was, braeht
haar opnieuw in een toestand van waanzin.
Nataseha kon zich later niet herinneren, hoe deze
eerste naeht en de dag, die er op volgde, voorbij waren
gegaan. Zij sliep niet en week geen oogenblik van haar
moeders zijde. Haar geduldige, trouwe liefde putte
zich niet nit in troostwoorden of verkiaringen, maar
zij oingaf de arme, beproefde moeder met allerlei
teedere zorgen, liefkoosde haar en riehtte tal van lieve
woordjes tot haar, als om haar tot het leven terug
te roepen. Toen de gravin den derden naeht een oogenblik was ingesluimerd, vielen ook Nataseha's oogen
toe en legde zij haar hoofd op de leuning van den
fauteuil, om een weinig uit te rusten; doch eensklaps
kraakte het ledikant en Nataseha sloeg de oogen weer
op, de gravin zat overeind in bed en praatte zaeht
in zich zelve.
,,Wat ben ik gelukkig, dat gij terug zijt!"...
zeide zij. ,,Zijt ge
vermoeid? ... Wilt ge thee
Nataseha trad aan het bed.
,,Wat zijt ge groot en funk geworden !" vervolgde
de gravin en greep haar doehter bij de hand.
,Mama, wat zegt ge toeh 1
Nataseha, hij is dood, dood!.. . 1k zie hem nimmer
weer! Toen wierp zij zich aan den hals harer doehter
en brak, voor het eerst na het ontvangen der vreese
lijke tjding, in tranen nit.
"

. "

"
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III.
Sonia en de oude graaf trachtten nu en dan Nataseha
Iiij de oude gravin te vervangen, maar hun pogingen
hadden niet het gewensehte gevoig. Nataseha was de
eenige, die lets op haar moeder vermoelit en haar voor
volsiagen wanhoop, die aan waanzin grensde, wist to
behoeden. Gedurende drie weken bleef het meisje onalgebroken bij haar; zij shop in eon leuningstoel voor
haar bed, gaf haar te eten en te drinken en fluisterde
haar altijd hove, hartelijke woordjes toe.
Do wonde, die de arme ziel ontvangen had, kon niet
genezen. Petia's dood had haar geknakt; de krachtige,
flinke vrouw, die haar vijftig jaron met eere droeg,
verliet eon maand daarna haar kamer als een afgeleefde grijze, die nergens meer bolang in stelde. Do
slag, die de moeder verplottord had, wekte daarentegen
do dochter op uit don staat van gevoelloosheid, waarin
zij had verkeerd. Nataseha, die gomeend had, dat hot
leven goon waarde moor voor haar had, dat or goon
toekomst moor voor haar bostond, word door do gonogonheld, die zich krachtig voor haar moeder deed golden,
overtuigd, dat hot oigenlijko wozen van haar natuur,
do liefdo, nog niet in haar was uitgodoofd, en nu de
liofdo eenmaal ontwaakt was, koordo zij gohoel tot hot
loven torug.
Do laatsto lovonsdagon van prins Andreas haddon
prinsos Maria on Nataseha tot olkander gebracht; dit
niouwo onhoil haaldo do oonmaal geknoopte bandon
nog nauwor too. Do prinsos had haar vortrok voor onbopaalden tijd uitgostold on verploogdo thans Natascha, die ziok was gowordon, met do grootsto zorg en
hiefdo. Nataseha's krachton blokon niet bostand to zijn
tegen do ovorspanning on do vormoeionissen, die zi,j bij
hot ziokbod haror moeder had mooton vordureri. Op
zekeron dag, toen prinses Maria gemerkt had, hoe Natascha beefde, had zij haar naar haar kamor gebracht
en to bed gelegd; zij hot do gordijnen neder en was op
Oorlog en Yrede. 4e druk. III.
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het punt de deur nit te gaan, toen Natascha haar riep.
,,Ik heb geen slaap, Maria, blijf bij mij !"
,,Maar ge zijt zoo vermoeid, kom, ga wat slapen."
,,Neen, neen. Zeg me eens, waarom hebt ge mij
hierheen gebraeht . . . Zij zal mij zeker aanstonds
roepen."
, ,Neen, lieve, zij is vandaag veel beter."
Terwiji Nataseha te bed liggende, in het schemerdonker het gelaat van prinses Maria gadesloeg, zeide
zij bij zich zelve: ,,Tiijkt zij op hem! Ja en neen. Zij
heeft jets eigenaardigs, jets ongewoons, jets, dat ik niet
begrijp; maar zij houdt van mij en haar hart is innig
goed... maar hoe denkt zij over mij
,,Mascha," zeide zij eenigszins schroomvallig, terwiji
zij Maria bij de hand naar zich toe trok; ,,denk niet,
dat ik slecht ben, och, neen, liefste, dat niet; ik houd
heel veel van ii, daar kunt ge stellig op aan, toe, laat
ons vriendinnen zijn, ware vriendinnen." En zij bedekte Maria's gezicht en handen met kussen.
Prinses Maria voelde zich veriegen en beschaamd
onder die omhelzing, maar zij beantwoordde toch met
blijdschap Natascha's hartelijkheid.
Van then dag af waren de meisjes door die innige,
overdreven en hartstochtelijke vriendschap verbonden,
zooals slechts tusschen vrouwen voorkomt. Zij omheisden elkander ieder oogenblik, zij fliiisterden elkander zoete woordjes in het oor en brachten het grootste
dccl van den dag in elkanders bijzijn door. Wanneer
de een heenging, was de ander onrustig en voelde zich
niet eerder weer kaim, voor zij opnieuw samen waren.
Zij gevoelden zich tevredener en kalmer, wanneer zij
samen waren, dan wanneer zij alleen waren; het was
een gevoel, veel sterker dan vriendschap en zoo nitsluitend, dat het leven slechts mogeijk scheen, als
zij in elkanders nabijheid waren. Soms bewaarden zij
uren achtereen het zwijgen, dan weer babbelden zij,
naast elkander te bed liggend, den geheelen nacht
door, totdat de morgen aanbrak. Het liefst verwijiden zij bij herinneringen nit lang verviogen tijden.
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Prinses Maria vertelde van haar kindsheid, haar over
peinzingefl en droomen, zij sprak over haar moeder
en haar vader, en Nataseha, die zich tot nog toe met
een hooghartige onversehihigheid van zulk een leven
van toewijthng en zelfopoffering had afgewend, weiks
poëtische en ehristelijke grootheid zij niet kon begrijpen, vatte, nu zij door zulke innige vriendschapsban
den aan prinses Maria was verbonden, sympathie
op voor dat verleden en zij begon er langzamerhand
de sehoone zijde van te beseffen. Zij dacht er wel volstrekt niet aan, zelve deze algeheele verloochening
van eigen lusten en genoegens in praktijk te brengen,
haar smaak richtte zich op geheel andere dingen;
maar zij stelde deze deugd des te meer op prijs, daar
zij zich bewust was haar niet te bezitten. Wat prinses
Maria betrof, ook zij luisterde met genoegen naar Nataseha's verhalen en ontdekte daarin een levensopvatting, die haar geheel vreemd was, een hechten aan
het leven met zijn genietingen. Over ,,hem" spraken
ze slechts een enkelen keer, om, zooals zij meenden,
haar verheven gevoelens niet te kwetsen; maar dit
opzettelijk stilzwijgen voerde langzamerhand en ondanks haar zelven tot vergeteiheid.
Natascha was zoo bleek geworden en zag er zoo zwak
nit, dat iedereen met bezorgdheid over haar gezondheid sprak, wat zij niet ongaarne hoorde. Maar eenskiaps overviel haar een gevoel van vrees, niet, dat zij
Bterven, maar dat zij ziek worden en haar sehoonheid
verliezen zou. Wanneer zij in den spiegel haar vermagerde trekken gadesloeg, merkte zij met verwondering,
hoezeer zij veranderd was. ,Het kon niet anders, het
was onvermijdelijk !" zeide zij bij zich zelve, en toch
werd zij angstig en vond zij het naar, dat het zoo was!
Toen zij op zekeren dag al te haastig de trappen was
afgeloopen, bleef zij hijgend staan en vond terstond
een reden om weer naar beneden te gaan en daarna
weer naar boven: zij wilde op die wijze haar krachten
beproeven en meten. Ben anderen keer, toen zij Doeniascha riep, kon zij haast geen geluid geven. Ofschoon zij
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de kamervrouw hoorde naderen, riep zij haar toch nog
eens, zoo hard als zij kon; evenals zij zong riep zjj voor
den tweeden keer uit voile borst en luisterde oplettend
naar den kiank van haar eigen stem. Zonder het zelve
te weten en eigenlijk vast overtuigd, dat het onmogelijk
was, ontwaakte haar hart, niettegenstaande de smart,
die het vervulde, weer tot nieuw leven, dat zich hoe
langer hoe kraehtiger deedgelden en eindelijk de smart,
die het bijna verpletterd had, zou verdrijven. De zielewonde begon te genezen.
Prinses Maria vertrok tegen het einde van ,Januari
naar Moskou, zij nam Natascha mede, want de graaf
had er op aangedrongen, dat zijn dochter den raad
der geneesheeren inriep.
Iv.
Na het treffen bij Wiazma, toen het Koetoezow niet
had mogen gelukken, de sterke begeerte zijner troepen,
om zich op den vijand te werpen en hem den terug
tocht af te snijden, te onderdrukken, zetten de Franschen hun vlucht en de IRussen hun vervoiging zonder
nieuwen veidsiag voort. De Fransehen vluehtten zoo
overhaast en zoo verbazend snel, dat het Russische
leger hen niet kon inhalen; de artilleriepaarden vielen
onderweg uitgeput neer en de Russische soldaten,
uitgemergeld en half dood van vermoeienis door een
onafgebroken marsch van veertig wersten in de vier
en twintig uren, konden onmogelijk nog sneller voortgaan.
Het volgende kan een denkbeeld geven van de mate
van uitputting der Russische troepen: sedert Taroetino
hadden de Russen aan dooden en gekwetsten sleehts
5000 man verloren, terwiji niet meer dan een honderdtal krijgsgevangen waren gemaakt; toch was het leger,
dat bij zijn vertrek uit Taroetino 100.000 man sterk
was, bij zijn aankomst in Krasnoje tot op de beift
verminderd! De sneiheid der vervolging werkte dus
-
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even verwoestend op de Russell, als de sneiheid van de
vlueht op de Fransehen, ecliter met dit onderseheid,
dat de Russische troepen naar eigdn willekeiir mareheer
den, zonder zich, als de vijand, bedreigd to voelen met
een voislagen vernietiging en dat de Russisehe aehterblijvers door landslieden werden opgenomen, terwiji
de aehterblijvende Fransehen onfeilbaar den Russen
in handen moesten vallen.
Koetoezow deed zijn best, den terugtoeht der Fransehen niet to verhinderen; als het kon, begunstigde
hij zelfs hun vlucht, terwiji hij tevens de voorwaartsehe beweging der Russisehe troepen zooveel mogelijk
gemakkelijk maakte. Toen zich evenwel de gevolgen
van de overgroote vermoeienis openbaarden, en het
bleek, welke groote verliezen ook de Russen hadden
geleden, noopte hem nog iets anders tot vertraging
van beweging; het doel, dat de Russen beoogden, was
de vervolging der Fransehen; flu was het echter sleehts
mogelijk de zigzagbewegingen van het Fransehe leger
volgens den kortsten weg af to snij den, wanneër men op
tamelijken aistand den irijand volgde. Bovendien
voelde Koetoezow, evenals ieder Russisch soldaat,
dat de vijand overwonrien en voorgoed overwonnen
was alleen door de kracht der omstandigheden. Maar
zijn generaals, en onder hen vooral de vreemdelingen,
die van verlangen brandden om zich persoonlijk to onderseheiden en een koning of hertog krijgsgevangen
to maken, hielden hardnekkig vol, dat het oogenblik
voor een geregelden veidsiag uiterst gunstig was, en
toch was er niets onzinnigers to bedenken. Zij hidden
dan ook niet op met hem plannen voor to leggen,
waarvan het eenig gevoig was vermeerdering van geforceerde marsehen en een overmaat van vermoeienis
voor de mansehappen, terwiji het plan, door Koetoe
zow van den aanvang af gevolgd en zooveel mogelijk
van Moskou tot Wilma doorgedreven, beoogde, de
soldaten zoo goed als het ging to vrijwaren voor de el
lenden en onheilen van dozen veldtocht. Toch kon
hij, hoezeer hij er ook z:ijn best toe deed, de eerzucht
-
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van zoovelen nit zijn omgeving niet altijd beteugelen,
en de begeerte em zich to onderseheiden en roem to
behalen openbaarde zich vooral dan, wanneer de Bussische troepen onverwaehts op de Franschen stieten.
Dat gebeurde bij Krasnoje; rnaar in plaats van op
een afzonderlijke Fransehe kolonne, stiet men daar
op Napoleon zelven met zijn 60.000 man; het was
Koetoezow onmogelijk zijn leger een noodlottig en
nutteloos treffen te sparen; de slaehting, door de Bussen gedurende drie dagen onder de opgeloste troepen
van het Fransehe leger aangerieht, was vreeselijk.
Bet aantal gevangenen was buitengewoon groot, verder
werden er veel kanonnen genomen en een stok, then
men den , ,maarsehalksstaf" noemde, kortom, iedereen
meende to kunnen bewijzen, dat hij zich ,,onderseheiden" had. Na afloop van het gevecht ontstond
er een algemeene woordenwisseling; de een verweet
den ander, dat zoo mm Napoleon als een zijner maarschalken gevangen was genornen. Die door hun hartstochten meegesleepte mannen waren niets dan de
blinde werktuigen van de onverbiddelijke noodzake
lijkheid. Zij beschouwden elkander als • helden en
waren overtuigd, dat zij zich ailerverdienstelijkst en
edel gedragen hadden. Koetoezow vooral wekte hun
gramsehap op; zij verweten hem, dat hij van het
begin van den veldtocht at hun steeds verhinderd had
Napoleon to overwinnen, dat hi* siechts het oog had
op eigen belangen en den mar h van het leger naar
Krasnoje alleen daarom had vertraagd, omdat hij bij
het vernemen van Napoleons nabijheid het hoofd
had verloren, dat hij onderhandelingen met den Fransehen keizer had aangeknoopt, met hem heulde, ja, zich
zelfs aan hem had verkocht, en dergelijke diDgen meer.
Niet alleen hebben de tijdgenooten onder den invloed
van allerlei hartstochten Koetoezow aldus beoordeeld;
maar ter 1"0I het nageslacht en de geschiedenis NapoiCOfl den naam van ,,den Grooten" toekennen, sehild ren de vreemdelingen Koetoezow af als een listigen
girijsaard, als een verdorven en zwakken boveling
e
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en de Russen zien in hem iets onbestemds, een vaag
wezen, een soort van ledepop, die door zjn zuiver Russischen naam voor het oogenblik nuttig aangewend
kon worden!
V.
In de jaren 1812 en 1813 word hij publiek besehuldigd. Dc keizer was ontevreden over hem en in een
onlangs versehenen, op hoog bevel gesebreven gesehiedkundig work, wordt Koetoezow voorgesteld als
een kruipend, valseh en listig hoveling, dien alleen de
naam van Napoleon al deed sidderen en die door zijn
fouten de IRussisehe troepen belet heeft, bij Krasnoje
en de Beresina een sehitterende overwinning te behalen.
Zoo is het lot van hen, die niet worden uitgeroepën
als ,,groote mannen," zoo is het lot van die zelfstandige
persoonlijkheden, die de hedoelingen der Voorzienig
heid raden en daaraan hun wil onderwerpen; de sehare
straft hun begrijpen van de hoogere wetten, die de
wereidgebeurtenissen beheersehen, door hun minaeh
ting te betoonen en hen te benijden.
't Is een vreemd ding en versehrikkelijk om te zeggen!
Napoleon, dat nietige werktuig der gesehiedenis, is
zeus voor de Russen een voorwerp van onuitputtelijke
bewondering en geestdrift; hij is ,,groot" in hun oogen.
Stel tegenover hem Koetoezow, die van het begin
tot bet einde van 't jaar 1812, van Borodino tot Wilna,
zieh steeds gelijk is gebleven, zich geen enkelen keer,
door woord noeb daad, heeft verlooehend, die een
voorbeeld zonder weerga is van de zuiverste, edelste
zelfverloochening met zulk een zeldzaam helderen blik
in de gebeurtenissen, die om hem heen plaats grijpen
en die ten voile het gewieht heseft, dat zij voor de toekomst hebben. Koetoezow wordt door hen voorgesteld
als een onbestemd, kleurloos wezen, als een sehepsel,
dat op zijn hoogst eenig medelijden verdient, on meestal
spreken zij over hem met een kwalijk verholen
-
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gevoel van sehaamte ! . . . En toch, waar vindt men
een historisehe persoonlijkheid, die met meer voiharding
clan hij heeft gestreefd naar do bereiking van eenzelfde
doel en die het vollediger en meer overeenkomstig
den wil van een geheel yolk heeft bereikt
I[Iij heeft nooit gesproken van de ,,veertig eeuwen,
die van de hoogte der pyramiden op zijn soldaten nederzagen," hij maakte geen ophef van offers, die hij aan
het vaderland braeht, van zijn voornemens en zijn
plannen. Hij speelde geen rol: op het eerste gezieht was
H een dood eenvoudig man, een rond soldaat, die
sleehts heel gewone dingen vertelde. IE[ij sehreef aan
zijn dochters en aan mevrouw de Staël, las romans, verkeerde gaarne met sehoone vrouwen, schertste met de
generaals, de officieren en de soldaten en sprak nooit een
meening tegen, die met zijn overtuiging niet strookte.
Toen graaf Rostoptschin hem op heftigen toon verweet, dat hij Moskou aan zijn lot had overgelaten en
hem ziju belofte herinnerde, de stad niet zonder veldslag over te leveren, antwoordde Koetoezow: ,,Dat
heb ik gedaan." En toch was Moskou then reeds overgegeven!
Toen Araktschejew hem namens den keizer zeide,
dat hij Jermolow tot kommandant der artillerie moest
benoemen, gaf Koetoezow ten antwoord: ,,lletzelfde
heb ik jusit gezegd," ofsehoon hij een oogenblik van te
voren juist het tegendeel had gezegd.
Wat kon het hem sehelen, hem, den eenige, die zich te
midden van zooveel dwazen en ongesehikten rekensehap
gaf van de onmeteiijke gevoigen van die gebeurtenis, of
men de ongelukken der hoofdstad op rekening van hem
of van graaf Rostoptsehin stelde En wat was er hem
aan gelegen, of deze of een ander tot kommandant der
artillerie werd benoemd
Zoowel in deze omstandigheden als bij zooveel andere
gelegenheden sprak deze grijsaard, die door levens
ervaring de overtuigiug had opgedaan, dat woorden
niet de ware drijfveeren ziju van s mensehen daden,
dikwijis woorden jut, die in 't geheel geen zin hadden,
'
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do eerste, die hem voor den mond kwamen. Maar
deze man, die zoo weinig gewicht hechtte aan. zijn
Woorden, heeft gedurende zijn gansche actieve loopbaan er nooit een enkel uitgesproken, dat niet gericlit
was op het doel, dat hij wilde bereiken. Toch heeft
hij, ondanks de zekerheid, die hij had, dat hij niet werd
begrepen, meer dan Bens zijn gedachten in juisten
vorm uitgesproken en dat in de verschillendste omstandigheden. Ileeft hij niet altijd volgehouden, dat de slag
bid Borodino, de eerste oorzaak van de verdeeldheid
t .sschen hem en zijn omgevin.g, . een zegepraal was?
Hij heeft het gezegd, hij heeft het in rapporten gesehreven, hij heeft het herhaald tot zijn laatsten snik. Ileeft
hij ook niet verklaard, dat het verlies van Moskou
niet de, ondergang van Rusland was ? En heeft hij in
zijn antwoord aan Lauriston niet gezegd, dat er geen
sprake van vrede kon zijn, zoolang de volkswensch
er tegen gekant was ? Is hij niet de eenige geweest,
die onze manoeuvres, gedurende den terugtocht der
Franschen, voor overbodig en nutteloos verklaarde,
overtuigd als hij was, dat alles vanzelf een einde zou
nemen, beter dan de Russen het konden wenschen;
dat wij voor den vijand een ,,gouden brug" moesten
leggen; dat de slagen van Taroetino, Wiazma en Kra:snoje ontijdig waren; dat men het er op had moeten
toeleggen, de grenzen te bereiken met een zoo sterk
mogelijke krijgsmacht en dat hij voor Lien Fransehen
niet een Bus zou opofferen ? Hij, die ons geschilderd
wordt als een hoveling, die Araktschejew voorliegt,
om den keizer te behagen, was de eenige, die in Wilna
hardop durfde zeggen en zich daarvoor 's keizers ongenade op den hals haalde, dat de voortzetting van den
oorlog buiten de grenzen te bejammeren was en nergens
toe diende.
De bewering alleen, dat hij het gewicht van den
toestand inzag, is niet voldoende, maar zijn daden
zijn daar om ons te bewijzen, dat dit werkelijk het
geval was. Hij begint met alle krachten van Rusland
samen te trekken, eer hij zich met den vijand meet;
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hij verslaat hem en verjaagt hem uit het land, terwijl
hij, zooveel in zijn vermogen staat, het lijden van het
Yolk en het leger verlicht. Hij, de drager, wiens devies
was: "tijd en geduld," hij, de verklaarde tegenstander
van krachtig optreden, hij levert den slag van Borodino en neemt daartoe zijn voorbereidende maatregelen
met de uiterste nauwgezetheid en met een plechtigheid zonder voorbeeld, en houdt vervolgens staande,
tegen de gevoelens van alle generaals in en terwijl
het zegepralende leger terugtrekt, dat de slag van
Borodino een overwinning is voor Rnsland en hij wijst
herhaaldelijk op de noodzakelijkheid, geen veldslagen
meer te leveren, geen nieuwen oorlog te beginnen en
de grenzen van het keizerrijk niet over te trekken !
Hoe heeft deze grijsaard, tegen ieders gevoelen in,
zoo juist den zin en het gewicht kunnen vatten, welke
de gebeurtenissen nit een Russiseh oogpunt hadden ~
Dat komt ongetwijfeld daardoor, dat die wonderbare
gave der intuitie voortsproot uit zijn vaderlandsliefde,
die hem in alle zuiverheid en kraeht en zonder eenige
nevenbedoeling bezielde. Dat had het Yolk begrepen ,
en daarom eischte het, tegen den wil van den czaar in,
dat deze in ongenade gevallen grijsaard als vertegenwoordiger van den volkskrijg tot opperbevelhebber
werd gekozen. Door, de uitspraak van het Yolk tot dezen
hoogen post geroepen, stelde hij als opperbevelhebber
alles in het werk, niet om zijn mansehappen in den dood
te zenden, maar om hen zooveel mogelijk te sparen
en hen te behouden voor het vaderland!
Deze eenvoudige, beseheiden en bijgevolg "groote"
figuur, "groot" in de eenige ware beteekenis van het
woord, liet zich niet gieten in den leugenachtigen
vorm van den Europeeschen held, van den zoogenaamden overheerscher der volken, zooals de geschiedenis
dien heeft uitgedacht!... Volgens dien maatstaf
zouden er waarlijk geen "groote mannen" kunnen zijn
voor hun lakeien, omdat de lakeien het verstaan, de
anderen naar hun eigen gestalte temeten !
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VI.
1)e öde November (oude stiji) was de eerste dag van
den slag bij Krasnoje. Even voor het vallen van den
avond, na oneindige twisten, na allerlei fouten door
de generaals begaan, die geen van alien tijdig op de hun
aangewezen plaats aankwamen, en nadat adjudanten
in alle richtingen met bevelen en tegenbevelen waren
uitgezonden, word het duidelijk, dat de vijand verder
vluchtte en er geen geregeld geveeht mogelijk was.
Het was een heldere, koude dag. Koetoezow begaf
zich op zijn krachtigen, kleinen schimmel, omgeven
door een talrijk gevoig, dat hoofdzakelijk nit onte
vredenen bestond, naar Droboje, waarheen op zijn
bevel het hoofdkwartier was verlegd. Langs den weg
brandden vuren, waarom zich de Fransehe gevangenen
ten getale van 7000 verdrongen. Niet ver van Droboje
stonden een massa havelooze soldaten om eenige afgespannen stukken Fransch gesehut luidruchtig to
praten. Bij de nadering van den opperbeveihebber
zwegen de stemmen en aller blikken vestigden zich op
hem, terwiji een der generaals hem uitlegde, waar
men zich van die kanonnen en die soldaten had meester
gemaakt. Koetoezow zag er bezorgd uit en hij luisterde
slechts met een half oor naar de rapporten, die hem wer
den gebracht; hij sloeg de gevangenen gade, wier
berooide en ellendige toestand vreeselijk was om aan
to zien. Hot meerendeel der Fransehe soldaten had niets
menschelijks meer; met bevroren neus en wangen en
roode, gezwollen, ontstoken oogen schenen hun slechts
enkele minuteii levens nog to resten. Twee hunner,
van wie de een er vreeselijk uitzag, daar zijn gezicht
slechts Mn wonde geleek, verscheurden met hun handen
een stuk rauw vleesch. Er was jets dierlijks en ontzettends in den loensehen blik, then deze ongelukkigen
op de. voorbijgangers wierpen. Nadat Koetoezow hen
een tijd lang had gadegeslagen, schudde hij treurig
on peinzend het hoofd. Een weinig verder merkte hij,
dat een IRussische soldaat glimlachend eenige welwil-
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lende woorden tot eon Fransehman riehtte, en weer
sehudde hij het hoofd, zonder dat zijn geiaat een andere
uitdrukking aannani.
, ,Wat zegt ge ' ' vroeg hij aan den generaal, die zijn
aandaeht traehtte te vestigen op de bijeengebonden
Fransehe vaandels, die voor het front van het regiment
van Preobraseheuski stonden ...
,,Aeh juist, de vaandels !" herhaalde hij en zich met
geweld losrukkend uit de sfeer, waarin hij met zijn gedachten vertoefde, wierp hij een verstrooiden bilk om
zich been, ioosde cell diepen zucht en sioot de oogen.
Een der generaals nit het gevoig gaf den soldaat,
die de vaandels vasthield, een wenk, om naderbij te
komen en ze rondom den opperbeveihebber te plaatsen.
Deze bewaarde een oogenbiik het zwijgen, hief vervolgens het hoofd op, op een wijze alsof hij zich slechts
met tegenzin onderwierp aan de piichten, die zijn
rang hem oplegde, keek de hem omringende officieren
onderzoekend aan en sprak iangzaam, te midden van een
diepe stilte, deze woorden: ,,Ik bedank ii voor uw trouwen
en moeiiijken dienst. Dc zege is ons, en Rusiand zal ons
niet vergeten! Dc voigende eeuwen zullen u roemen."
llij zweeg een wijie en bespeurende, dat een soldaat,
die een Fransehen adelaar vasthield, dezen onwiliekeurig voor de banier der Preobrasehenskische soldaten
liet zinken, voegde hij er bij: Lager, nog lager! Laat
hij het hoofd buigen!... Zoo, zoo is het goed! Iloera,
kinderen !"
,,lloera !" brulden duizenden steminen hem na.
Terwiji die zegekreten kionken, boog Koetoezow,
op zijn zadel ineengedoken, het hoofd en in zijn oog
blonk een zachte, eenigszins spottende glans.
,,Zoo is het, kinderen," zeide hij, toen de juichkreten
verstomd waren. Officieren en soldaten drongen dichter
om hem heen, om te hooren, wat hij nog zou zeggen.
Zijn stembuiging en de uitdrukking van zijn gezicht
waren geheel veranderd: het was niet meer de opperbeveihebber, die sprak, het was eenvoudig een grijsaard,
die zijn wapenbroeders jets te verteilen had.
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Ja, kinderen, ik weet, dat gij hot hard te verantwoorden Iiebt; 1naar wat is er aan te doen ? Ilebt geduld,
het zal niet altijd zoo blijven. Wij zullen onze gasten
tot het einde toe begeleiden en dan zullen wij rust nernen.
De ezaar zal uw diensten niet vergeten. Gij hebt een
rnoeiijke taak, dat erken ik, maar bedenkt, dat gij in
elk geval in uw eigen vaderland zijt, ter **I zij" - hij
wees naar de gevangenen - ,,ziet eens, hoe ver het met
hen gekomen is; hun ellendé is vreeselijker dan die van
den ongelukkigsten bedelaar. Toen zij sterk waren,
hebben wij hen niet ontzien; maar nu kunnen we medelijden met hen hebben... Zij zijn toch mensehen
evenals wij, niet waar, kinderen
In de kloeke, eerbiedige blikken, die op hem gevestigd
werden, stonden medelijden en sympathie te lezen,
door zijn woorden in hen opgewekt. Zijn gezieht helderde
hoe langer hoe meer op en een glimlach speelde om
zijn mond. Hij boog het hoofd en voegde er bij: ,,Maar
wie heeft hen eigenlijk verzocht hier te komen Bij
slot van rekening hebben ze slechts hun verdiende loon."
En met een vreeselijken vloek gaf hij zijn paard een
geduchten slag met de zweep en reed in galop weg,
onder het luide gelach on hoerageroep der soldaten,
die de gelederen verbraken.
Ongetwijfeld hadden niet allen de woorden van den
opperbevelhebber begrepen en niemand kon ze misschien woordelijk weergeven, maar de aanvankelijk
plechtige en bij het slot eenvoudige en hartelijke toespraak vond een weerklank in ieders hart; want iedereen voelde evenals hij, bij een rechtmatigen trots
over de overwinning en een besef van hun recht, tevens
medelijden met, den vijand, aan welke gemengde ge
voelens de grijsaard door een krachtigen vloek op zulk
een eigenaardige wijze uiting gaf; de juichtonen, waarmee de soldaten zijn toespraak beantwoordden, weerklonken nog lang daarna.
Toen een der generaals Koetoezow naderde en hem
vroeg, of hij niet in zijn rijtuig wilde plaats nemen,
kon hij slechts snikkend antwoord geven.
O?
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VII.
Toen de troepen den 8sten November, den Iaatsten
dag van den slag bij Krasnoje, hun naehtkwartieren
bereikten, sehemerde het reeds. Het weer was stil en
koud en er viel flu en dan een weinig sneeuw; maar tusschen de dwarrelende vlokken door bemerkte men het
diepe blauw van den sehitterenden sterrenhemel.
Het regiment linietroepen, dat bij zijn vertrek nit
Taroetino een getalsterkte had van 3000 man en nu
nog sleehts 900 telde, was een der eerste, die in het
naehtkwartier in een daarvoor aangewezen dorp aankwamen. De kwartiermakers, die het regiment tegemoet kwamen, verklaarden dat alle izba's door zieken
en dooden, door den staf en soldaten der cavalerie
waren ingeriomen. Er was nog een enkele ledig, die
den kommandant ter besehikking stond; deze begaf
zich terstond derwaarts, terwijl de soldaten het dorp
binnentrokken en voor de Iaatste huizen hun geweren
aan rotten zetten.
Het regiment, dat alie overeenkomst toonde met een
duizendarmige poliep, begon terstond de noodige
toebereidselen te maken voor zijn nachtverblijf en voor
het avondeten. Een deel der soldaten ging onmiddellijk,
tot aan de knieën door de sneeuw wadend, naar een
berkenboschje, dat reehts van den weg lag, en weidra
weergalmde de lucht van bijislagen en vroolijk gezang.
Een ander dccl van het regiment was ijverig in de weer,
om de ketels en de beschuit nit de bagagewagens voor
den dag te halen en voor de voeding der paarden te
zorgen, die reeds aan de lijn stonden; nog anderen
waren in het dorp bezig, do huizen, door de officieren
van den staf betrokken, schoon te maken, de lijken
der Fransehen te verwijderen en de planken en het stroo
der daken en de droge takken der omheiningen en heggen weg to nemen, om hiervan tenten te maken en zich
zoo goed als het kontegen de kou te besehutten.
Een vijftien soldaten waren juist bezig een van die
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ornheiningen orn te halen, die om een koetshuis en
stalling stond, waarvan het dak reeds was weggenomen.
,,Kom, alien tegelijk duwen !" riepen verseheidenen
hunner uit, en de met sneeuw bedekte schutting boog
krakend onder hun vereenigde pogingen; eindelijk
gaf de heift mee en viel om, de soldaten in haar val
meesleepende, wat een sehaterend gelach verwekte.
,,ioudt goed vast, gij beiden!.. ."
,,Kom eens hier met den koevoet !"
Waar blijft ge toch Kom toch hier!
,,Komaan, kinderen, alien tegeiijk en op de maat !"
Allen zwegen, een stem met een diepen, helderen
kiank zette een lied in; bij het einde van het derde
refrein, toen de laatste noot was weggestorven, herhaal
den aile soldaten: ,,Komaan, met alle kraeht !" Maar
ondanks hun pogingen bood de sehutting nog weerstand
en men hoorde, hoe zij hijgden van de inspanning.
Iloort eens, gij daar van de zesde compagnie, komt
eens hier en helpt ons een handje !"
Eenige mannen van de zesde compangie, die naar
het dorp terugkeerden, gaven gevolg aan het verzoek,
en een oogenblik daarna sleepten zij allen te zamen
reeds de hooge schutting weg, weiker kromme, slecht
samengevoegde takken, waaruit zij bestond, de sehouders der hijgende soldaten schramden.
,,Hé, pas op toch, je valt, ezel !"
,,\Tat maakt ge toch een leven " kionk eensklaps
de bevelende stem van eenonderofficier, die de sol
daten naderde. ,,De generaai is in deze izba. 1k zal u
leeren, zoo'n iawaai te maken, ezels die ge zijt !" vervolgde hij en den eersten soidaat, die onder zijn bereik
kwam, een duchtigen koifstoot gevende.
,,Stil toch!... Niet zoo'n leven !"
Dc soldateri zwegen, en hij, die den kolfstoot ontvangen had, bromde, toen hij den onderofficier zag heengaan, tusschen zijn tanden: ,,Wel duivels, wat een
stomp!... Mijn gezicht bloedt !"
,,Zeg eens, dat was niet prettig, he l" zeide een z.ijner
makkers op spottenden toon. En de soldaten vervoig"
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den behoedzaam en rustig hun weg, maar buiten het
dorp gekomen, kreeg hun vroolijkheid weer de overhand,
zoodat zij weidra weer druk aan de praat waren, waarbij hun menige onsehuldige vloek ontsnapte.
Dc hoofdoffieieren, die in de izba bijeen waren, keuvelden onder het genot van een glas thee vertrouwelijk
en in opgewekte stemming over den afgeloopen dag
en de ontworpen manoeuvres voor den volgenden dag;
er was sprake van een flankmarsch op den linkervleugel,
waardoor men het leger van den onderkoning dacht af
te snijden en hem zeif hooptegevangen te nemen.
Terwiji de soldaten, bij elken pas struikelend, de
schutting wegsleepten, vlamde het vuur onder de spijs
ketels vroolijk op; het hout knetterde, de sneeuw
smolt en de donkere gedaanten der soldaten bewogen
zich in alle richtingen over de platgetreden sneeuw.
Zonder dat er eenig bevel was gegeven, waren alien
ijverig bezig met bijien en sabeis; hier werd de houtvoorraad voor den nacht hoog opgestapeid en werden
tenten voor de officieren opgeslagen; daar bereidde
men het avondeten, werden de geweren schoongemaakt
en de equipementstukken opgepoetst. De omheining
werd, door palen gestut, in een haiven cirkel opgesteld,
zoodat men tegen den noordenwind gedekt was en de
vuren niet konden uitwaaien; daarna werd appèi
gehouden en het avondeten genuttigd. Zoodra dit was
afgeloopen, schaarden alien zich om de vuren, lapten
hun schoenen en rookten hun pijpje, terwiji anderen
hun kieederen droogden en zich, door het vuur beschermd, geheel ontkleedden.
VIII.
Dc buitengewoon ongunstige omstandigheden, waariu
de Russisehe soldaten verkeerden, konden met reden
doen vermoeden, dat zij een deerniswekkend en droevig schouwspel aanboden. Toch was dit voistrekt niet
het geval: niettegenstaande zij gebrek hadden aan
schoeisei en winterkleeding, dikwijls onder den blooten
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hemel sliepen en bij een koude van 18 graden door do
sneouw marcheerden, zonder zelfs hun voorgesehreven
ration te ontvangen, was do geest der troepen uitrnuntend en nooit was een leger, zelfs in do gunstigste
omstandigheden, zoo opgewekt en vroolijk gestemd.
Dat kwam daardoor, dat elken dag alles, wat zwak
of moedeloos werd, eenvoudig uit de gelederen werd
verwijderd, zoodat er sleehts do bloom van het leger
overbleef: mansohappen, even kraehtig van liohaam
als van geest.
lEen groot aantal soldaten van de aehtste compagnie
hadden binnen hot haifrond der omheining om het
vuur plaats genomen. Onder voorwendsel, dat zij moegoholpen hadden met hot aandragen van takkebossen,
hadden ook twee sergeant-majoors een plaatsje bij
het vuur geëiseht, dat helderder brandde dan overal
elders.
,,llé, zeg eons, Makejew, waar At Jo toch? Hebben
de wolven u missehien opgegeten ? ... Kom, breng
ons hout, luiaard," riep een soldaat met rossig haar
en een gezieht, dat rood zag van do kou. bowel zijn
oogon traanden van den rook, bleef hij toch dicht
hij hot vuur zitten.
,,Ga dan toch heon, kraai," zeide hij tot eon ander
zijner kameraden.
Do rossige soldaat, die zulk eon bevelenden toon aansloeg, was goon onderofficier, zeifs goon korporaal,
maar aan zijn liehaamskraeht ineendo hij hot reeht
to mogen ontleenen, om hen, die zwakker waren dan
hij, to kommandeeren.
De ,,kraai," eon kleine, zwakke soldaat, met eon
spitsen neus, stond gewillig op, maar op hetzelfde
oogenblik verliehtte do viam do gedaante van eon
funk, jong soldaat, die bijna bezweek onder eon zwaren
armvol droog hout.
,,Kijk, dat is funk, goof hier, man."
Do takken werden aan stukken gehakt on op hot vuiir
geworpon, en dank zij do blazende monden en de wui
Oorlog en Viede. 4•e druk. 111.
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'
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vende panden der kapotjassen, flikkerde de viam weidra,
vroolijk knetterend, hoog op. De soldaten staken hun
pijpjes aan, terwiji hun jonge kameraad, die het hout
had gebraeht, met de handen op de heupen, trappelde
en sprong om zijn verkleumde voeten to verwarmen.
,,Aeh, moedertje, de dauw is koud maar schoon,"
neuriede hij daarbij.
,,Wel, kerel, je zolen vliegen in de lucht," riep de
rossige, die zag, dat een van de zolen geheel los was...
,,Dat dansen en springen is gevaarlijk, weet ge "
Dc danser hield op, rukte het Auk leer, dat er los
bij hing, af en wierp het in het vuur.
,,Dat is waar," zeide hij, ging zitten, nam uit zijn ranse een stuk blauw Franseh laken en wikkelde dat om
den voet.
,,We krijgen spoedig nieuwe laarzen," zeide een der
soldaten, ,,ik geloof zelfs twee paar!... En Petrow,
die hondekerel, is dus achtergebleven "
,,Maar ik heb hem vandaag toch nog gezien," antwoordde een ander.
,,Nu, wat doet het er toe, een meer of minder. .
,,Bij de derde compagnie onthraken er gisteren
negen mannen op het appèl !"
,,Dat beteekent ook wat ! Wat duivel valt er to doen,
als de voeten bevroren min!
,,Waarom daarover to spreken, dat dient nergens toe,"
mompelde de sergeant -maj oor.
,,Zoudt gij dan graag zoo'n paar bevroren voeten
hebben o? vroeg een oude soldaat op een toon van
verwijt aan hem, die dit punt had aangeroerd.
,,Wat verbeeldt ge u wel, jij " kionk een scherpe,
trillende stem achter het vuur; dat was de stem van
de ,,kraai." ,,Zelfs als het lichaam gezond blijft, dan
wordt men nog mager en daarna sterft men... zoo
gaat het ook met mij, ik kan niet meer !" En hij voegde
er op stelligen toon bij: ,,Ja, laat men mij maar
naar het hospitaal brengen! Alles doet me zeer, de koOrts
verlaat me geen oogenblik en zoo zou ik ook o nd erweg
kunnen achterblijven !"
"
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,,Kom, we zullen zien !" antwoordde de sergeantrnajoor kahn.
,,De ,,kraai" zweeg, maar de anderen zetten het
gesprek voort.
,,We hebben vandaag heel wat Franschen gevangen
genomen, maar hun schoeisel zag er erbarmelijk nit,"
zeide een soldaat,een ander onderwerp te berde brengend.
,,De kozakken hebben hen van hun laarzen beroofd;
ze moesten de izha voor den kolonel in orde ma-ken- en
toen hebben ze de dooden en zieken er allen uitgegooid...
Wilt ge wel gelooven, kinderen, dat het naar was om
aan te zien, zooals zij met hen solden Er was er een,
die nog leefde en die jets stamelde in zijn taal... En
wat zijn die Franschen zindelijk, kinderen !" hernam de
eerste... ,,en blank van huid, zie, zoo blank als dieS
berkeboom daar ginds. . . en er zijn heel dapperen onder
hen en heel voornamen ook, dat verzeker ik u!
,,Verwondert u dat Er worden er bij hen nit alle
kiassen aangeworven !"
,,En toch begrijpen ze geen woord van hetgeen wij.
zeggen," bracht de jonge soldaat verwonderd her tegen
in. ,,Ik vroeg aan een van hen, tot welke natie hij behoorde en daar stamelt hij me zoo iets op zijn manier.
Een wonderlijk yolk !"
,,Met die blankheid is het zeker niet pluis, makkers,
daar zit stellig de duivel onder," zeide hij, die zoo getroffen was door de blanke huid der Franschen.
,,De boeren hebben mij verteld, dat de dooden, die
een maand na den slag bij MoschaIsk werden wegge-..
ruimd, nog blank en zuiver waren als papier, er was
zelfs niet de minste lueht bij."
,Komt dat niet door de koude °" vroeg er een.
,,Ezel! Door de kou! Toen het warm was Wanneer
het door de koude kwam, dan zoude er bij de onzen
immers ook geen lucht zijn geweest! En de boeren zeiden, dat de lijken der onzen vol wormen zaten en dat
zij doeken om den mond moesten binden, toen zij die
wegbrachten, maar de Franschen bleven blank ala
papier."
"
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,,Misschien koint het door hun voedsel," zeide de
sergeant-majoor: ,,zij eten als heeren !"
,,En de boeren hebben mil verteld," hervatte de
verhaler, ,,dat alle boeren uit tien dorpen twintig dagen
achtereen niets anders hadden gedaan, dan de lijken
wegbrengen, en toen waren ze nog niet klaar, want er
kwamen ook massa's wolven. .
,,Dat was me eerst een veidsiag, he 1 zeide een oude
soldaat; ,,al die andere gevechten waren er niets bij,
dat was maar om den soldaat belust te maken op wat
beters !"
Het gesprek verstomde en alien legden zich zoo gemakkelijk mogelijk ter rnste.
,,God, welk een rnenigte sterren! Het ziet er nit, alsof
de vrouwen daar boven het linnen te bleeken hebben
gelegd !" zeide de jonge soldaat en wees vol bewondering
naar den Melkweg.
,,Dat is een goed teeken, dat voorspelt een mooien
oogst !"
Te midden der algerneene stilte hoorde men weidra
het gesnork van eenige ingeslapen soldaten; anderen
keerden zich om, om zich nog eens te warmen en wisselden daarbij enkele woorden... Eensklaps kionk
bij het' naburige vuur, een honderd passen verder,
een mid gelach.
,,Hoor, wat zouden ze daar bij de vijfde compagnie
hebben, dat hen zoo vroolijk stemt Wat zijn er
daar veel, kijk eens !"
Een soldaat stond op, hij wilde het zijne er van
hebben.
,,Nu, of ze daar ginds ook lachen," zeide hij, toen
hij terug was... ,,Er zijn twee Franschen bij hen gekomen, de een is geheel bevroren, maar de ander is
zoo vroolijk, dat hij allerlei deuntjes zingt."
,,Ha ha! Wel, Nat ons er been gaan, dat moeten
we ook zien !"
. "

453
Ix,
De vijfde compagnie bivouakeerde op den zoom van
het bosch en een buitengewoon groot vuur wierp te
midden der sneeuw zijn beweeglijk, schijnsel op de onder
het gewieht van den rijp buigende takken; daar kionken
in de stilte van den naeht voetstappen in het bosch,
die de droge takken deden kraken.
,,Kinderen, dat zijn de tooverkollen," zeide een
soldaat.
Allen hieven het hoofd op en luisterden. Twee menschelijke gedaanten, die er vreemd genoeg uitzagen,
kwamen uit het hakhout te voorschijn en werden
plotseling door de vlammen verlicht: het waren twee
Franschen, die zich in het bosch verseholen hadden.
Onder het uiten van eenige woorden, die geen der soldaten begreep, kwamen zij naderbij. De een, die een
officiersschako droeg, scheen zeer verzwakt, hij liet zich
bij het vuur neervallen - dat hij ging zitten, kon men
eigenlijk niet zeggen; zijn makker was veel kleiner,
het was een kort ineengedrongen, gespierde man, met
een dock om zijn wangen gebonden. Hij hid zijn kameraad op en op diens mond wijzende, sprak hij eenige
woorden. Dc soldaten verdrongen zich om de beide
Franschen, de zieke werd op een kapotjas neergelegd
en daarna bood men hun ,,kascha" (gort) en brandewijn
aan. Dc officier was Ramballe, de ander ziju bediende
Morel. Toen de laatste den brandewijn opgedronken
en cell groote schaal ,,kascha" gegeten had, maakte
zich een onnatuurlijke, ziekelijke vroolijkheid van hem
meester. Hij begon zonder ophouden te praten, terwiji
zijn meester, die weigerde jets te gebruiken, een somber
zwijgen bewaarde en met zijn roode oogen onafgebroken
de Russische soldaten bleef aanstaren. Ecu lang en dof
gekreun kwam nu en dan over zijn lippen. Morel wees
naar de schouders van den zieke, om de Russen te doen
begrijpen,dat zijn meester officier was en ze hem moesten
verwarmen. Een Russische officier, die intusschen in
het bivouak was gekomen, zond een soldaat naar
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den kolonel met verzoek, of doze niet een Fransehen
officier, die van koude verstijfd was, bij zich in de izba
wilde ontvangen. Dc kolonel gaf bevel den ongelukkige
bij hem to brengen. Ramballe werd beduid, dat hij
moest opstaan, maar bij de eerste poging, die hij daartoe deed, wankelde hij en hij zou ongetwijfeld zijn
gevallen, wanneer niet een soldaat hem nog bijtijds
had gegrepen; deze droeg met zijn kameraden den offi
cier naar de izba. Ramballe sloeg zijn armen om den
hals van een der dragers, legde zijn hoofd op diens
schouder en herhaalde jammerend en kiagend: ,,O
mijn dappere, mijn brave, mijn goede vrienden!...
Dat zijn nog eerst mannen !"
Morel, die bij de soldaten bleef, had de beste plaats
bij het vuur. Zijn oogen waren rood en ontstoken
en traanden onophoudelijk. llij had een vrouwenpels
om de schouders en over zijn muts had hij nog een zak
doek gebonden en then onder de kin vastgeknoopt.
Onder den invloed van den gebruikten brandewijn
zong hj met een heesche en onvaste stem een Fransch
lied. De soldaten hielden den bulk vast van het lachen.
,,Wacht, waeht, ik wil dat lied ook leeren.... Floe
is het ook? 1k zal de wijs wel vatten, stellig wel,"
zeide een der regimentsz angers, then Morel teeder
tegen zijn boezem drukte.
,,Vive Henri Quatre,
,,Vive cc roi vaillant!
,,Ce diable a quatre. . ." zong Morel.
,,Vive harica, vive cerouvalla sidiablaka..."
herhaalde daarna de soldaat, die de melodic Aug gevat had.
,,Bravo! bravo! klonk het onder een uitbundig
gelach.
Morel lachte hartelijk mee en vervolgde:
,,Eut le triple talent
,,De boire, de battre
,,Et d'être un vert galant !"
;,Het klinkt in elk geval goed," zeide ecu der sol
daten. ,,Kom, Zalatajew, nog eens !"
"

-
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,,Kioe kioe,... le tripetala déboi, déba et dettra
vargala," zong hij nit voile borst en de lippen zoo ver
mogelijk vooruitstekend.
,,Zoo is het, zoo is het!... Dat is nu Fransch, niet
waar a... Goof hem nog wat ,,kaseha", hij heeft heel
wat noodig om zijn honger te stillen." En Morel ver
slond zijn derden schotel vol.
Op de gezichten der jonge soldaten lag een deelnemende glimlach, terwijl de oude, die deze kinderachtig
heden to zeer beneden hun waardigheid aehtten, aan
den anderen kant van het vuur bleven liggen, maar
nu en dan eens even overeind kwamen, omeen mede
lijdenden blik op Morel to werpen.
,,Het zijn toch ook mensehen," zeide een hunner,
die zijn kapotjas diehter om zich heen sloeg, ,,en ook
het aisemkruid heeft zijn wortels !"
,,Zie eens, wat is de hemel holder, wat een sterren,
dat is een teeken van vorst, hoe vreeselijk !"
De sterren flonkerden hoe langer hoe levendiger
tegen het donkere uitspansel, alsof zij blijde waren,
dat nu geen mensch zich moor om haar bekommerde;
nu eens bijna uitdoovend, dan weer in vollen glans
stralend en een stroom van iieht in de oneindige ruirnte
verspreidend, sehenen zij elkander op geheimzinnige
wijze een blijde tijding mode to deelen.
-

-

X.
Het Fransehe leger sionk gelijkmatig weg in de
verhouding van een meetkundige reeks en de overtoeht
over de Beresina, waarover zooveel geschreven is, was
niet meer dan een voorval op zijn weg ten ondergang
en volstrekt niet de episode uit den veldtocht, die het
lot van de groote armee besliste. Dat er van Fransehe
zijde zooveel ophef van gemaakt is, komt daar van
daan, dat alle ongelukken en rampen, die hen onderweg
vervoigden, zich plotseling tot een enkele ramp vereenigden, welke lien op die ingevailen brng overviel;
geen wonder dan ook, dat deze gebeurtenis in ieders
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geet een onuitwischbare herinnering heeft aehtergelaten. Pat het voorval ook op de Russen zuik een
diepen indruk heeft gemaakt, spruit voort uit een bjzondere omstandigheid. Pfuhl had in Petersburg, ver
van het tooneel van den strijd, een plan ontworpen,
\T aarmee hij beoogde, Napoleon in een strategisehen
strik te doen vallen, then hij hem ex projesso op de
oevers van de Beresina had gespannen. Overtuigd dat
alles zou geheuren volgens het aangenomen plan, begreep men nu eenrnaal, dat de Beresina de ondergang
der Fransehen was geweest, ofsehoon de gevolgen
van then overtoeht veel minder noodlottig waren voor
Napoleon dan Krasnoje was, zooals het cijfer der
gevangenen en der kanonnen, die in deze ontmoeting
door de Russen werden buitgemaakt, voldoende
bewijzen.
Hoe sneller de Fransehen vluchtten, des te vreeselijker was de aanblik van de overblijfselen van hun
leger vooral na den overtoeht over de Beresina, en
des te luider spraken van een anderen kant de hartstoehten der IRussisehe veidheeren, die elkander met
verwijten overstelpten en vooral Koetoezow niet spaarden. Wel begrijpende, dat het mislukken van het Petersburgsche plan aan hem zou worden geweten, spaarden
zij hem noch misnoegen, noch minachting en spot;
maar daar zij wel zorgden, dat zij hun gevoelens in
beleefden, eerbiedigen vorm uitten, was het hem onmogelijk hen openlijk te besehuldigen. Zijn geheele
omgeving, waarvan niemand in staat was, hem te begrijpen, verklaarde ronduit, dat er met zulk een halsstarrigen grijsaard geen redeneeren mogelijk was;
dat hij nooit op de hoogte was van hun denkbeelden
en dat hij alt** en eeuwig ten autwoord gaf: ,,We moeten een gouden brug voor de Fransehen leggen."
Wanneer hij hun zeide, dat er op de aankomst der
ievensmiddelen gewacht moest worden of dat de sol
daten geen laarzen hadden, waren deze eenvoudige
tegenwerpingen op hun geleerde plannen en ontwerpen hun een nieuw bewijs, dat hij maar een oude
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dwaas was, en dat het een schande was, dat zij, bekwanie
en sehrandere generaals, niet de minste macht bezaten.
Die oneenigheden en die slechte gezindheid in den
taf tegen den opperbeveihebber bereikten haar toppunt
na de vereeniging van Koetoezows leger met de troepen
van Wittgenstein, den sehitterenden admiraal en den
held van Petersburg. Koetoezow bleef onder alle speldeprikken, die hem werden toegebracht, onversehillig;
slechts eenmaal na den overtocht over de Beresina
verloor hij zijn bedaardheid; hij sehreef toen aan Bennigsen, die den keizer alles overbraeht, wat er in het
hoofdkwartier voorviel, de volgende regelen:
,,Ik verzoek Uwe ilooge Exeellentie, u wegens den
zorgelijkent staat uwer gezondheid, na ontvangst van
dezen brief naar Kaloega te begeven, om daar de
verdere bevelen van Zijne Keizerlijke Majesteit af te
wachten."
Na de verwijdering van Bennigsen kwam grootvorst
Constantijn, die het begin van den veldtoeht had
meegemaakt, maar reeds spoedig door Koetoezow weggezonden was, bij het leger terug; hij decide den opperbeveihebber mede, hoezeer het geringe sucees en de
traagheid van beweging der IRussiselie troepen den
keizer mishaagden, en verder kondigde hij de spoedige
komst van Zijne. Majesteit aan.
Koetoezow, die evenveei ervaring in hofintriges
als in ooriogszaken had opgedaan, begreep terstond,
dat zijn rol was uitgespeeld en dat de sehijn van gezag,
raarmee hij bekieed was geweest, hem ontnomen was.
Dat was trouwens gemakkeiijk genoeg te begrijpen.
Dc veldtocht, met weiks ieiding hij belast was geweest,
was geëindigd en bijgevolg was zijn taak vervuid;
ook voelde hij zich liehamelijk buitengewoon vermoeid,
zoodat hij besefte een volkomen rust te behoeven voor
zijn door ouderdom gebroken liehaam.
Den 29sten November trok hij Wilna binnen, zijn
dierbaar Wilna," zooals hij zeide, waar hij reeds tweemaai ais gouverneur was geweest en waar hij dus buiten
alleriei ievensgemakken, die de voor de rampen van
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den oorlog gespaard gebleven stad hem kon aanbieden,
vele oude vrienden en aangename herinneringen vond.
Alie staats- en krijgszorgen van zich afsehuddend,
begon hij, voor zoover de kuiperijen in zijn omgeving
dit toelieten, een rustig en kaim leven te leiden, alsof
de belangrijke gebeurtenissen, die nu verwaclit werden,
hem volkomen onversehullig waren geworden.
Tsehitsehagow was het onuitputtelijkst van alien
in het ontwerpen van militaire aanvaisplannen; hij had
zeus voorgesteid een zijdeiingsche beweging te maken
naar Griekenland en een ander naar Warseha, en hij
weigerde aitijd daarheen te gaan, waarheen hem bevoien werd. Tsehitschagow besehouwde Koetoezow
ais zijn schuidenaar, omdat hij in 1811, toen hij met de
opdraeht om vrede te sluiten in Tnrkije kwam en
beyond, dat dat reeds was gesehied, aan den keizer
gezegd had, dat alie eer daarvoor aan Koetoezow toe
kwam. Deze held nu was de eerste, die den opperbeveihebber bij diens intrede in het kasteel van Wiina
ontving; hij kwam Koetoezow in klein marine-tenue met
den degen op zijde en den schako onder den arm tegemoet en overhandigde hem, met het rapport over den
staat der troepèn, de sieuteis van de stad. De met
minaehting gemengde eerbied, then de jongeren dezen
door hen ais kindseh besehouwden grijsaard bewezen,
straaide ieder oogenbiik duideiijk door in de wijze,
waarop Tschitsehagow hem bejegende. Tschitschagow
wist ook reeds, welke besehuidigingen er tegen Koetoezow waren ingebraclit en dat maakte hem misschien
nog driester en onbesehaamder. Toen Koetoezow hem
zeide, dat de wagens met zijn tafeiporselein, die hem in
Borissow waren ontnomen, hem ongesehonden zouden
worden teruggegeven, antwoordde hij: Bedoelt ge daarmee, dat er niets is, waarvan we kunnen eten
Maar ik heb ailes,wat er noodig is en gij maar wensehen
kunt, zelfs wanneer ge van plan waart diners te geven."
En in elk zijner woorden straaide de hooge dunk door,
dien hij van zich zeiven had; dat Koetoezow in dat op
zicht anders kon zijn dan hij, kon hij zich niet voorstelien.

459
Doze eehter glirnlaehte op zijn eigenaardige wijze
en antwoordde eenvoudig: ,,Wel, het was alleen maar
om u to zeggen, wat ik u zeide, meer niets."
Dc opperbeveihebber hield het grootste deel der
troepen tegen den wil des keizers to Wilna. Na korten
tijd verklaarde zijn omgeving, dat zijn kraehten zeer
waren afgenomen. IE[ij bemoeide zich zoo weinig moge
lijk met de aangelegenheden van het leger, liet de generaals naar willekeur handelen en leidde, in afwaehting
van 's keizers komst, een vroolijk leventje.
XI.
Den liden December kwam Zijne Majesteit, door
zijn gevoig, graaf Toistol, prins Wolkonsky en Araktschejew vergezeld, in zijn reisslede op het kasteel
Wilna aan. Ondanks de strenge koude wachtten een
honderdtal generaals en stafofficieren, evenals een
eerewaeht, nit het regiment van Semenowsky samengesteld, hem buiten, bij den hoofdingang van het slot, af.
Dc koerier, die den czaar in een met een troika
bespannen slede pijisnel vooruitreed, riep de heeren toe:
,,Hij komt !"
Konowitzin snelde de vestibule in om Koetoezow,
die in het vertrekje van den portier waehtte, van de
komst des keizers to verwittigen.
Een minuut daarna verseheen hij in groot tenue,
de borst met ridderorden b.edekt, op de stoop, hij zette
zijn hoed op, nam de handsehoenen in de hand, ging
waggelend de trappen af en ontving, beneden aangekomen, het rapport, dat hij den czaar moest overhandigen.
Daar naderde in woeste vaart een tweede troika,
waarop pijlsnel een derde volgde. Op dozen vestigden
zich aller blikken, daarin zat de keizer met Wolkonsky.
Ofsehoon Koetoezow sinds vijftig jaren met alles
bekend was, wat bij een keizerlijke ontvangst behoorde,
was hij dozen keer tocli weer even ontroerd als altijd;
met een zeuuwacbtige gejaagdheid betstte hij zijn rid-
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derorden, zette zijn hoed tereeht en sloeg zijn oogen op
tot den keizer, juist toen deze uit de slede stapte;
daarop zijn moed samenrapende, trad hij een sehrede
naar voren en reikte den keizer het rapport over onder
het uitspreken van enkele woorden. De keizer sloeg hem
een oogenblik van het hoofd tot de voeten gade, fronste
even het voorhoofd, maar zich terstond beheersehende,
sloot hij Koetoezow in de armen en omhelsde hem.
De indruk, then deze gemeenzame omhelzing op den
ouden man maakte, had, missehien doordat zij andere
aangename gedachten in hem opwekte, ten gevolge,
dat hij in snikken uitbarstte.
Dc keizer begroette daarop de officieren en de eerewacht van het regiment van Semenowsky en trad, nadat hij Koetoezow nog eens de hand gedrukt had, het
kasteel binnen.
Toen de keizer zich alleen met den opperbeveihebber
beyond, ontveinsde hij hem zijn ontevredenheid niet
over de bij Krasnoje en de Beresina begane fouten,
evenals over den weinigen spoed, then hij bij de vervolging van den vijand had ontwikkeld en eindigde
met hem een plan voor een buitenlandsehen veidtoeht
voor te leggen. Koetoezow niaakte geen enkele tegenwerping of oprnerking. Zijn geiaat drukte slechts een
volkomen onderwerping uit, evenals hij zeven jaar
geleden getoond had, toen hij op het slagveld van Auster
litz de bevelen van den ezaar ontving. Toen Koetoezow met gebogen hoofd het kabinet verliet en met
zijn zwaren, onvasten tred de groote zaal doorschreed,
werd hij staande gehouden. IHij hoorde een stem, die
hem toeriep: ,,Uwe Hoogheid !"
Koetoezow hief het hoofd op, hij beyond zich tegenover graaf TolstoI, then hij langen tijd aankeek. Deze
bood hem op een zilveren sehotel een klein voorwerp
aan. Dc oude man seheen niet te begrijpen, w at er van
hem verlangd werd. Eensklaps echter gleed er een onmerkbaar lachje over zijn breed gezieht en met een
eerbiedige bulging nam hij het voorwerp van den sehotel. Ilet was bet Sint-Qeorgekruis eerste Masse.
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XII.

Den volgenden dag gaf Koetoezow een groot feestmaal, gevolgd door een bal, en ook de keizer vereerde
het feest met zijn tegenwoordigheid. Sedert hij het
Sint-Georgekruis had ontvangen, werd hem de grootste eel' bewezen, maar de ontevredenheid van den czaar
was voor niemand een geheim, AIleen de vormen werden in acht genomen en de keizer ging daarin allen
voor; maar men zeide fluisterend, dat de grijsaard in
ongenade gevallen was en geheel kindsch was geworden.
Toen Koetoezowbi] '8 keizers intrede in de balzaal,
naar een oud gebruik uit den tijd van Katharina, de
veroverde vaandels aan de voeten van den czaar
liet leggen, fronste Alexander het voorhoofd en mompelde
eenige woorden, waaronder die van "Qude komediant 1"
door sommigen verstaan werden.
Zijn verbittering tegen Koetoezow sproot vooral
daaruit voort, dat de laatstede noodzakelijkheid
van den ontworpen nieuwen veldtocht niet kon of
wilde begrijpen.
Den dag na zijn aankomst te Wilna had de czaar
tot de officieren gezegd: "Gij hebt niet aIleen Rusland
behouden, gij hebt Europa gered 1"
Toen begrepen allen, dat de ooriog nog niet geeindigd was. Maar Koetoezow wilde daar niets van booren,
hij bleef er bij en kwam openlijk VOOl~ zijn meening uit,
dat eennieuwe ooriog Ruslands toestand niet kon verbeteren, noch zijn roem verhoogen, dat integendeel
zijn aanzien er door verminderen en de welvaart er door
afnemen zou. Hi] trachtte den keizer te overtuigen, dat
het bezwaarlijk aanging, nieuwe lichtingen te werven
en hij liet zelfs de mogelijkheid van een ongelukkigen
uitslag doorschemeren.
Het werd meer en meer duldelijk, dat bij de heerschende strooming in de staatkunde de maarschalk
een hinderpaal was, die zoo spoedig mogelijk uit den
weg' geruimd moest worden.
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Om hem echter niet al te gevoelig te kwetsen, vond
men ecu zeer gesehikten uitweg; evenals bij Austerlitz
gesehi.ed was, werd hem langzamerhand alle maclit
oritnomen met then verstande, dat de keizer zeif ten
slotte het opperbevel aan zich trok. Om hiertoe to
geraken, word do staf allengs veranderd, zoodat die
van Koetoezow al spoedig niets meer beteekende.
Toll, Konowitzin en Jermolow kregen andere functies
en men begon intusschen openlijk over do geschokte
gezondheid van den maarschalk to sproken, want men
begreep, dat, hoe moor or herhaald word, dat hij ongesteld was, hoe gemakkelijker het zou zijn hem to
vervangen. Evenals Koetoezow indertijd stilletjes en
ongemerkt uit Turkije was teruggeroepen, om in Petersburg do landweer to organiseeren en van daar naar
het leger werd gezonden, omdat hij er onrnisbaar was,
word ook nu een nieuw raderwork in bewoging gobracht, om hem geheel te verdrijven, want zijn rol was
geeindigd.
Do oorlog van 1812 zou niet eon zuiver nationaal
karakter blijvon dragon, waardoor hij zoo dierbaar
was geworden aan elk oprecht Bussisch hart, hij zou
eon Europeeschen stempel krijgen.
Do beweging van do volkeren nit het Weston naar
hot Oosten zou door eon bewoging in omgekeerde
richting gevolgd worden. Doze nieuwe oorlog vorderde
eon nieuwen leider met geheel andere beginselon en
eigenschappen als Koetoezow en door andere drijfveeren
bewogen. Alexander I was hiervoor do aangewezen
persoon; hij was even geschikt voor hot vaststellen
der grenzen van landen en volken, als Koetoezow voor
hot bevorderen van hot heil en den room van Rusland.
Hem, den vertegenwoordiger van hot Russischo yolk,
den echton Bus, hem kwam hot voor, dat van hot oogen
blik af, dat do vii and vorniotigd, hot vadorland bevrijd
en hot yolk tot den hoogsten trap van room gestogen
was, hot work was volbracht. Er bleef den vortogenwoor
diger van den nationalen krijg dus niots anders over
dan to sterven. En hij stiorf!
-
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XIII.
Peter ondervon'd, zooals dat meestal in dergelijke
omstandigheden gebeurt, de gevolgen van de lichame
lijke ontberingen en de moreele beproevingen, waaraan
hij gedurende zijn gevangensehap had blootgestaan,
eerst veel later. Zoodra hij zijn vrijheid had herkregen,
begaf hij zich naar Orel. Twee dagen na zijn aankomst aldaar, toen hij op het punt stond naar Kiew
te vertrekken, werd hij ziek; hij had de galkoorts,
zooals do doktoren verklaarden. Ondanks hun zorgen,
hun aderlatingen en hun veelsoortige geneesmiddelen,
werd hij na drie maanden toch weer gezond.
Do dagen, die tussehen zijn invrijheidstelling en zijri
ziekte verliepen, lieten geen of een zeer zwakken indruk
na. In zijn herinnering waren zij als eon grauwe, sombere, regenachtige tijd, een tijdvak van liehamelijke
uitputting, ondragelijke pijn aan do voeten en in do
zijde, van onafgebroken rampen en smarten, van onbe
scheiden nieuwsgierigheid van den kant der generaals
en officieren, die hem uithoorden, van do bezwarén,
waarmee hij to worstelen had gehad om eon rijtuig
en paarden to krijgen en boven alles van moreele goestelijko verdooving, die hem overvallen was.
Den dag, waarop hij in vrijheid gesteld was zag
hij hot lijk van Petia Rostow voorbijdragen, en hij
vernam toen tevons, dat prins Andreas to Jaroslaw
in hot hui.s der Rostows gestorven was. Denissow, die
hem dit vertelde, waagde ook eon toespeling op don dood
van Helena, denkende, dat Peter daarmee reeds in
kennis was gesteld. Peter was zeer verrast, hij wist
niet wat hij hoorde, maar hij gaf zich verder geen
rekenschap van doze voor hem zoo gewichtige tijding;
want zijn verlangen, om zoo spoedig mogelijk doze hel
to vorlaten,waar do menschen elkander als wilde beesten
doodden, dreef hem voort; hij wilde zich ergens hegeven,
waar hij tot rust kon komen, zijn gedachten ordenen
en in alle kalmte nadenkon over hetgeen hij had gezien
en geleerd. Toen hij na zijn ziekte weer geheel tot be-
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wustzijn was gekornen, bemerkte hij, dat hij verpleegd werd door twee zijner bedienden, daartoe op
zettelijk uit Moskou overgekoinen , en door de oudste
zijner nichteri, die een zijner Iandgoederen in de om
streken van Orel bewoonde.
De indrukken van de omgeving, waarin hij zoo lang
had verkeerd en waaraan hij gewend was geraakt,
werden gedurende zijn herstel sleehts langzaam nit
zijn geest weggevaagd. E[ij had aanvankelijk rnoeite
gehad to vatten, dat hij, als de morgen was aangebroken,
niet met den troep, waarvan hij deel uitmaakte, voortgedreven zou worden, dat niemand hem van zijn bed
berooven kon en dat hij stellig op een middagmaal
en op avondeten kon rekenen, maar zoodra hij shop,
zag hij in den droom weer hot geheele verleden en ahle
bijzonderheden van zijn gevangensehap voor zich.
Het heerlijke gevoel van vrijheid, dat den menseh
is ingesehapen en dat hij zoo levendig bij de eerste
rustplaats had gevoeld, vervulde ook gedurende zijn
herstel zijn geest geheel en al. Hij begreep maar niet,
dat do zedelijke vrijheid, die onafhankehijk is van de
uiterhijke omstandigheden, zich zoo krachtig kon doen
gelden en hem zulk een genot versehaffen, wanneer
zij werkehijk sieehts het resultaat was van zijn maatsehappelijke vrijheid. liii was alleen in een vreemde
stad, niemand eischte iets van hem, niemand gaf hem
bevelen, hij had aan niets gebrek en do vernederende
en kwehlende gedachte aan zijn vrouw was met haar
ten grave gedaald. Ten gevolge van een oude gewoonte
vroeg hij zich soms af: , ,Watflu
zal
ik
doen
" .En dan
antwoordde hij: ,,Niets, ik zal leven...God, wat
is dat heerlijk !" Hij had geen leveusdoel en doze om
standigheid, die hem vroeger eon bron van kwelling
was geweest, gaf hem nu eon gevoel van onbegrensde
vrijheid. Waarom zou hij eon doeh hebben, nu hij geloofde,
gehoofde niet in zekere regels en dogma's, maar in
den levenden en alomtegenwoordigen God Yroeger
had hij Hem gezoeht in de verschihlende phichten, die
hij zich zehven had opgelegd, en onverwaehts, toen hij
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gevangen was, had hij, niet door kraoht van redeneering,
maar door een soort van inwendige openbaring ontdekt,
dat er een' God was, een alomtegenwoordige God, en
dat de God van Karatajew veel grooter en ongenaakbaarder was voor het mensohelijk verstand dan do
Groote Bouwheer van het Heelal," then do vrijmetselaars vereeren. Was hij niet geweest als iemand, die
in de verte zoekt, wat onder zijn onmiddellijk bereik
is Had hij niet zijn gansehe leven door in de verte
gestaard boven de hoofden der anderen heen, terwiji
hij slechts voor zich had, moeten kijken? Yroeger had
niets hem den Oneindige geopenbaard, hij voelde alleen,
dat Hij ergens moest bestaan en hij had or onvermoeid
naar gezocht. Alles, wat hem omringde, was voor hem
slechts een verwarde massa van bekrompen, armzaligo
belangen geweest, zonder eenigen diepen zin, zooals
het Europeesehe leven, do staatkunde, de vrijmetse
larij en do wijsbegeerte. Nu eindelijk begreep hij den
Oneindige, hij zag Hem in alles en bewonderde zonder
terughouding het steeds wisselende, eeuwige, grooto
tafereel van het leven in zijn oneindige vormen. De
vreeselijke vraag, die hij zich vroeger elk oogenblik
stelde en die alles omverwierp of outkende, de vraag
,,Waarom °" bestond voor hem niet meer, want z'ijn
ziel was gelukkig in hot bewustzijn, dat God bestaat
en dat er geen haar van 's mensehen hoofd valt zonder
Zijn wil!
XIV.
Peter was overigeris weinig veranderd, hij was afgetrokken als altijd en seheen steeds met iets auders bezig
dan hetgeen voor de hand lag. Ondanks zijn goedhartig
gezieht zag hij or vroeger meestal zoo verdrietig en ongelukkig uit, dat niemand bijzonder op zijn gezelschap
gesteld was; nu was hot echter anders; do glimlach,
die het genot van te. leven om zijn lippen to voorsehijn
riep, do sympathie, die uit zijn blikken straalde, trok
iedereen aan. Vroeger sprak hij veel, hij maakte zich
Oorlog en Vrede. 4° druk III.
30
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spoedig cit om de geringste kleinigheden warm en
luisterde niet gaarne; flu mengde hij zich slechts zelden
in een woordenwisseling; hij liet de anderen spreken en
sloeg hen daarbij opmerkzaam gade, zoodat hij dikwijis hun geheimste gedaehten kende.
Zijn nieht, die hem nooit gunstig gezind was geweest en hem zelfs haatte, sedert zij fla den dood van
den ouden graaf van hem afhankelijk was, kon geen
woorden vinden voor haar verbazing en haar split,
toen zij na een kort verhlijf te Orel ontdekte, dat zij
werkelijk van hem begon te houden. Zij was te Orel
gekomen uit een soort van plichtsbesef; zij wilde hem
verplegen, ofschoon zij overtuigd was, dat ondank haar
loon zou zijrt. Toch had hij niets gedaan, om haar ge
negenheid te winnen; hij bepaalde zich er toe, haar
oplettend gade te slaan. Daar hij haar vroeger nooit
anders dan met onversehilligheid en spot had bejegend,
had zij zich evenals een egel in zich zelve teruggetrok
ken en toonde hem slechts haar stekels; maar flu zij
eerst met een zeker wantrouwen, maar later met dankbaarheid gemerkt had, dat hij tot op den bodem van
haar hart trachtte door te dringen, kwam zij er als
vanzelf toe, hem slechts de goede zijde van haar
kaxakter te toonen. ,,Ja, hij is toch een best mensch,
wanneer hij niet onder den invloed is van sleehtaards,
maar met mensehen als ik omgaat," dacht de oude
nicht bij zich zelve.
De geneesheer, die hem elken dag bezocht, hoewel
hij zich verplicht achtte hem niet onduideijk te kennen
te geven, dat elke minuut hem kostbaar was voor het
welzijn der lijdende menschheid, bleef uren achtereen
bij Peter, om hem allerlei aneedoten te vertellen en
hem ziju opmerkingen over de karakters zijner zieken,
vooral van zijn vrouwelijke patiënten, mee te deelen.
In Orel waren verseheiden Fransehe officieren, die
daar als krijgsgevangenen leef den; op zekeren dag
bracht de dokter, toen hij Peter bezocht, een hunner,
een Italiaan, mee. Deze vatte vriendschap voor Peter
op en bezocht hem dikwijls, tot groot vermaak van prin
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ses Katharina, die zich vroolijk rnaakte over de overdreven hartelijkheid, door den officier aan haar neef
betoond. Dc gevangene voelde zich gelukkig, als hij
bij Peter was en hem zijn verleden vertelde, hem zijn
liefdesavonturen meedeelde en voor hem al den haat
kon uitstorten, waarvan zijn hart vervuld was tegen
de Fransehen en vooral tegen Napoleon.
,,Wanneer alle Russen zijn zooals gij," zeide hij op
zekeren dag tot Peter, dan is het een ware heilig
sehennis, oorlog te voeren tegen een yolk als het uwe.
Gij, die zooveel van de Franscheu te verduren bebt
gehad, koestert niet eens haat tegen hen!
Peter vond in Orel. ook graaf Willarsky terug, den
vrijmetselaar, die hem in 1807 in de loge had binnengeleid. Deze was intusschen met een zeer rijke Russisebe
dame getrouwd, wjer goederen in het gouvernement
Orel lagen, en hij bekleedde tijdelijk een betrekking
bij de administratie der intendance. Hij had nooit op
een zeer vertrouwelijken voet met Besoekow verkeerd,
maar was nu toch blijde hem terug te zien. Hij ver
veelde zich doodelijk in Orel en daarom besehouwde
hij het als een uitkomst, iemand uit zijn eigen kring te
ontmoeten, die, naar hij dacht, in smaak en aanleg
zijns gelijke was. Tot zijn groote verbazing ontdekte
hij echter al spoedig, hoezeer hij zich hierin vergist had;
hij maakte bij zich zelven de opmerking, dat Peter al
won derlijk bekrompen denkbeelden had en dat hij
onversehillig en zelfzuchtig was geworden.
,Gil hebt wonderlijke ideeën, mijn waarde, ge zit
vol vooroordeelen," zeide Willarsky dikwijls tot Peter,
maar toch kwam hij elken dag terug en Peter kon,
als hij hem hoorde, bijna niet begrijpen, dat hij vroeger
evenzoo had kunnen denken.
Willarsky, wiens tijd voor een groot dccl door zijn
zaken, zijn dienst en de belangen voor zijn gezin in
beslag werd genomen, besebouwde die geheel persoonHike zorgen als een struikeiblok voor het ware leven.
Dc militaire, administratieve en maçonnieke belangen
trokken onverdeeld zijn aandacht. Peter laakte dat
"
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volstrekt niet in hem en poogde ook in geen enkel opzicht hem van meaning to doen veran,deren, maar met
zijn goedhartigen, spotachtigen glimlach bestudeerde
hij dit vreemde verschijnsel.
Een nieuwe trek in Peters karakter, die hem ieders
sympathie verzekerde, was de erkenning van het recht,
dat volgens hem iedereen had, om op zijn eigen manier
to denken en to oordeelen en van de onmogelijkheid,
om iemand door woorden te overtuigen. Dit recht, dat
hem vroeger altij d boos maakte, was nu de voornaamste
reden van zijn belangstelling in de menschen. Deze
nieuwe zienswijze oefende ook een grooten invloed uit
op z *jn handelingen in dagelijksche zaken. Vroeger
bracht_ elk verzoek om ondersteuning hem in verlegenheld. ,Deze heeft zeker wel geld noodig," dacht hij dan,
„maar die ander is er nog erger aan toe dan hij. En wie
weet, of zij beiden mij niet bedriegen !" En besluiteloos
als hij was, gaf hij blip delings het geld met voile handen
weg, zoolang als hij zeif wat had. Maar nu was hij tot
zijn eigen verwondering volstrekt niet verlegen meer.
Een instinctmatig gevoel van rechtvaardigheid, waarvan hij zich geen rekenschap gaf, deed hem onbewust
de beste beslissing nemen. Zoo gebeurde het eens, dat
een Fransche kolonel, een der krijgsgevangen officieren,
nadat hij eerst hoog opgegeven had van zijn heldendaden, hem op bijna gebie'denden toon een som van
4000 francs to leer vroeg, om, zooals hij zeide, aan
vrouw en kinderen te zenden. Peter weigerde zonder
de minste aarzeling, zelf niet weinig verbaasd over zijn
ontkennend antwoord, en in plaats van de som aan den
kolonel to geven, wist hij den Italiaan, die het geld
hoog noodig had, te bewegen het geld van hem aan,
to nemen.
In zake de schulden z.ijner vrouw en het herstel
en het weer opbouwen van zijn huizen in de stad en
daarbuiten, handelde hij evenzoo. Zijn rentmeester
kwam bij hem met een lijst van de verliezen, die hij
door den brand van Moskou had geleden, en Welke
in het geheel op : bijna twee millioen werden geschat.
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Etij ned zijn heer aan de schulden zijner vrouw niet te
betalen en zijn huizen niet meer te laten opbouwen,
daar zij niets opbraehten en het onderhoud jaarlijks
op 80.000 roebels te staaii kwam. Eerst gaf Peter hem
gelijk, maar toen de architect hem in het laatst van
Januari de plannen en bestekken zond van den wederopbouw zijner huizen in Moskou en hij de brieven,
die prins Wassili en enkele vrienden hem omstreeks
dienzelfden tijd over de schulden van zijn vrouw sehreyen, oplettend had gelezen, veranderde hij van gevoelens
en besloot zijn huizen weer te laten opbouwen en de
schulden der gravin te betalen. Wel is waar verloor
hij daardoor een vierde van zijn inkomen, maar zoodra
hij begreep, dat de rechtvaardigheid dezen maatregel
noodzakelijk maakte, ging hij zonder bedenken tot
de uitvoering over.
Daar Wilarsky's tegenwoordigheid in Moskou werd
vereiseht, besloot Peter met hem samen te reizen. Hij
voelde zich onderweg zoo gelukkig en vrij als een
schooljongen, die vacantie heeft. Alles, wat hij zag,
boezemde hem belangstelling in, en de aanmerkingen
van Willarsky over den achterlijken staat en de armoede, waarin Rusland in vergelijking met WestelijkEuropa verkeerde, deden volstrekt geen afbreuk aan
zijn geestdrift; want waar zijn reismakker slechts een
betreurenswaardige ruwheid zag, ontdekte Peter een
bron van macht en die levenwekkende, bezielende
energie, die dit door en door gezond en krachtig yolk
op zijn met sneeuw bedekte vlakten had staande gehouden in den strijd.

xv.
flet zou even moeiijk zijn, zich rekenschap te geven
van de beweegredenen, die de Russen na het vertrek
der Franschen noopten, zich opnieuw te vestigen in
die plaats, die Moskou heet, als te verklaren,. waarom
en waarheen de mieren vluehten, wanneer haar nest
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door het een of ander ongeval verstoord is. Sommige
harer vluehten met eieren, larven of poppen tussehen
de kaken, andere sleepen kleine houtspaantjes mede,
verder zijn er enkele, die naar het nest terugkeeren,
terwiji nog andere op elkander aanvallen en een gevecht beginnen. Maar als men het verwoeste nest en
zijn verjaagde bewoonsters nauwkeurig gadeslaat,
dan merkt men aan de geestkraeht en de voiharding,
waarvan de mieren in elk harer bewegingen blijk geven,
dat het beginsel, hetwelk aan do inrichting van hot
nest ten grondsiag lag en or de kraeht van uitmaakte,
den ondergang or van heeft overleeld. Hetzelfde
was ook hot geval met do Moskovieten: alies was in
Moskou verwoost, behalve do maehtige, onverwoestbare levenskracht der bewoners; daaraan was het toe
te schrijven, dat de stad in October, ondanks deafwezigheid van elk gezag, van kerken, rijkdommon en
een groot doe der bewoners, langzamerhand weer haar
gewoon voorkomen herkreeg.
De eerston, die do stad hinnentrokken, werden door
beweegredenen van zeer lagen aard geleid. Eon week
na hot vertrek der Fransehen telde Moskou reeds 15.000
inwoners, vervolgens 25.000 en hot getal nam zoo snel
too, dat hot bevolkingscijfor in don herfst van 1813
dat van hot vorige jaar reeds overtrof.
Do kozakken van hot detachement van Winzigerode, do boeron uit do naburige dorpon en do vlucbtelingon, die zich in don omtrok hadden schuil gehouden,
trokken Moskou hot eorst binnen en plunderden or
zonder do minste wroeging, aldus hot work door de
Fransehon begonnen voortzettende. Do boeren kwa
men in hun izba's terug met eindelooze rijen wagens en
karren vol zaken, die zij in do huizen on straten hadden
woggenomon. De kozakken deden eveneens, torwiji do
eigonaars zelvon elkander van alle mogelijke dingen
beroofden, onder voorwendsel dat zij hun eigen good
terugnamon. Doze plunderaars werden door eon massa
anderen gevolgd. Hoe moor hun aantal toonam, des to
harder haddenzij hot to stelien, om toch iets meester
I
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te worden, en het rooven narn a1Ieng een bepaalde
richting a/an.
Ofsehoon de Fransehen Moskou leeg en verlaten hadden gevonden, was er toch nog een sehijn van gezag
en regelmatig bestuur, maar naarrnate hun verblijf
zich rekte, verdween ook deze sehijnbare orde, om weidra
plaats te maken voor een toestand van teugellooze
verwarring en plundering. Het rooven en plunderen,
dat aanvankelijk met de terugkom.st der Russen in
de hoofdstad vergezeld ging, had een geheel ander
resultaat, want mensehen van elken rang en stand,
zooals kOoplieden, handwerkslieden en boeren, die, sommigen nit nieuwsgierigheid, enkelen uit berekening
en anderen in het belang van den dienst, naar Moskou
terugkee.rden, evenals het bloed naar het hart terugvloeit, braehten er niouwe welvaart en rijkdom en zoo
was weldra de oude stand van zaken liersteld. De
boeren, die er met ledige karren en wagens kwamen,
in de hoop ze met rijken buit gevuld terug te voeren,
werden door de overheidspersonen aangehouden en
gedwongen de lijken mee te nemen; anderen, die tijdi.g
van de misrekening van hun kameraden de lueht
kregen, braehten hooi, haver en tarwe mee en ten gevolge van de groote eoneurrentie daalden de prijzen
weidra, totdat zij den vroegeren stand bereikt hadden.
In grooten getale stroomden timmerlieden Moskou
binnen, in de hoop er werk te vinden; en weidra werd
overal de hand aan 't werk geslagen en verrezen nieuwe
gebouwen op de puinhoopen der verbrande en werden
van de huizen, die niet bezweken waxen, alle sporen
van brand en verwoesting verwijderd. De kooplieden
begonnen weer handel te drijven; de herbergen en logementen werden, evenals eenige door het vuur gespaarde
kerken, weer geopend; de ambtenaren namen hun plaatsen weer aehter de tafels in hun kantoren; de overheid
en de politic hidden zich bezig met de verdeeling van
de door de Fransehen aehtergelaten goederen, waarin
men als naar gewoonte aanleiding vond, om de politic
te besehuldigen en haar om te koopen; van alie kanten
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kwamen aanvragen om hulp in, evenals ellenlange
bestekken van aannemers voor den wederopbouw
der staatsgebouwen, en graaf Rostoptsehin gaf opnieuw zijn bulletins nit.

xv'.
In 't laatst van Januari kwam Peter te Moskou aan,
waar hij zijn intrek nam in een vleugel van zijn huis,
die weinig geleden had. Daar hij van plan was reeds
een paar dagen later naar Petersburg te vertrekken,
braeht hij een bezoek aan graaf Rostoptsehin en enkele
andere kennissen, die hem in hun vreugde over de
behaalde overwinning met blijdsehap ontvingen en
hem met de grootste belangstelling vroegen naar
hetgeen hij ondervonden had. Ofsehoon allen hem veel
bewijzen van sympathie gaven, was hij toch op zijn
hoede en heantwoordde de vragen, die hem gedaan werden omtrent zijn toekomstige plannen, sleehts onbestemd en ontwijkend.
Peter vernam, dat de Rostows in Kostroma waren;
maar de herinnering aan Nataseha leek hem een aangenaam tafereel uit een reeds lang verviogen verleden.
Gelukkig, dat hij thans in alle opziehten geheel vrij
was en zich losgemaakt had van alle verplichtingen,
was het hem tevens een genot zich vrij te gevoelen
van then invloed, waaraan hij zich eehter geheel vrij willig had onderworpen.
De DroebetzkoI's vertelden hem, dat prinses Maria
ook reeds in Moskou terug was; hij besloot haar nog
dienzelfden avond te bezoeken. Onderweg daeht hij
onophoudelijk aan prins Andreas, aan zijn lijden en
zijn dood, aan de vriendschap, die zij elkander hadden
toegedragen en vooral aan hun laatste ontmoeting
op den avond voor den slag van Borodino.
,,Zou hij onverzoend met zijn lot gestorven zijn,
zooals ik hem toen zag " vroeg Peter zich af; ,,of
zou hem, voor hij nit het leven seheidde, het geheim
van het leven onthuld zijn ?"

473
En daarop daeht hij aan Karatajew en onwillekeurig
rnaakte hij een vergelijking tussehen die beide mannen,
die zoo hemelsbreed versehilden en wien hij toch beiden
zulk een opreelite vriendseiap had toegedragen.
In ernstige stemming trad hij het huis der Bolkonsky's binnen, waaraan slechts enkele sporen van ver
woesting ziehtbaar waren, maar dat er overigens
uitzag als altijd. Een oude kamerdienaar ontvingPeter
met een ernstig gezieht, als om hem te kennen te geven,
dat de dood van den prins niet de minste verandering
had gebraeht in de regels van het huis; hij zeide, dat
de prinses in haar eigen kamer was en alleen des Zondags
ontving.
,,Zeg, dat ik er ben, zij zal mij missehien toch ontvangen."
,,Wees dan zoo goed in de schulderijzaal te gaan."
Eenige oogenblikken daarna kwam de bediende,
door Desalles vergezeld, terug; deze zeide namens zijn
meesteres, dat prinses Maria zeer verheugd was hem
te zien en hem verzocht boven te komen.
Zij zat in een klein, laag, sleehts door een enkele
kaars verlieht kamertje en was in het zwart gekleed.
Een andere dame, eveneens in rouwgewaad, was bij
haar. Peter meende eerst, dat het een harer gezelsehapsdames was, die hij wist, dat zij gaarne bij zich
had en op wie hij nooit bijzonder lette.
De prinses stond snel op en reikte hem de hand.
,,Ja," zeide zij, nadat hij haar de hand had gekust
en zij vol verwondering de verandering had opgemerkt,
die in hem tot stand was gekomen, ,,zoo zien we elkander
dan weder! , ,}IIij" heeft de laatste dagen veel over
u gesproken." Bij die woorden keek zij met een ver
legenheid, die Peter niet ontging, naar de dame in den
rouw naast haar.
,,De tijding van uw invrijheidstelling heeft mij veel
genoegen gedaan," vervolgde zij. ,,Het was de eenige
vreugde, die we sedert langen tijd hebben gehad."
En weer wierp zij een onrustigen blik op haar gezellin.
,,Stel u eens voor, dat ik niets van hem wist," zeide
-
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Peter . . . . ,,Ik meende, dat hij al lang dood was en
eerst laugzamerhand heb ik het een en ander door
derden vernomen, onder andere, dat hij de Rostows
ontinoet heeft . . . \7%Teik eeii vreemde samenloop van
ornstandigheden !"
Peter had snel en levendig gesproken en op zijn
beurt een blik op de onbekende geworpen, en toen hij
flu bemerkte, dat ook zij hem met een vriendelijke belangstelling gadesloeg, begreep hij als bij ingeving,
dat die dame in diepen rouw een lieve, goede vrouw moest
zijn, en hij zich door haar niet behoefde te laten verhinderen in zijn vertrouweiijk gesprek met prinses Maria.
Toen Peter eehter den naam der Rostows noemde,
kon de prinses haar veriegenheid niet langer verbergen
en weer keek zij beurtelings haar bezoeker en de dame
in het zwa;it aan.
Kent ge haar dan niet meer " vroeg zij eindelijk.
Peter vestigde een onderzoekenden blik op het fijne,
bleeke gezieht, den vreemd vertrokken mond en de
groote, zwarte oogen van de onbekende en lets bekends
en liefelijks, dat hij zoolang had moeten missen en hem
boven alles dierbaar was,straaIde hem uit haar blik tegen.
,,Neen, het is onmogelijk," dacht hij. ,,Zou dat Nataseha zijn, met dat bleek, mager gelaat, die verouderde
trekken en die strenge uitdrukking... droorn ik dan 1
Op dit oogenblik noeinde prinses Maria Nataseha's
naam en het bleeke, fijne gezichtje met de groote,
droefgeestige oogen maakte een beweging zooals een
verroeste deur, die voor een drang van buiten bezwijkt.
Er vertoonde zich een glimlach om haar mond en nit
then lach straalde Peter een wereld van geluk tegen, die
hem geheel doordrong. Neen, flu hij then glimlach zag,
was geen twljiel meer mogelijk: dat was Nataseha en
hij beminde haar meer dan ooit!
Zljn ontroering was zoo groot, dat daardoor aan Nataseha en prinses Maria evenals aan hem zelven het
bestaan van een Iiefde werd geopenbaard, die hij zich
ternauwernood durfde bekennen. Die ontdekking
vervulde hem met bijjdschap, maar deed hem tevens
.
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sinartelijk aan on hoe meer liii zijn ontroering zoeht
to verbergen, des to sterker trad zij aan het licht, niet
zoozeer door het een of ander gezegde of woord als wel
door een onbeseheiden bios. ,,Dat kornt alleen door de
verrassing," zeide Peter bij zich zeiven, maar toen hij
het gesprek weer wilde aanknoopen, keek hij Natascha flog eens aan en zijn hart vioeide over van vrees
en geluk. Hij bleef midden in zijn antwoord steken.
Dat hij haar niet herkend had, kwam niet alleen doordat zij mager en bleek was geworden, maar meer nog
doordat de geheele uitdrukking van haar gezicht
veranderd was; in haar oogen, die vroeger van vroo
Iijken levenslust sehitterden, blonk nu een zachtheid,
een deelneming en goedheid en een treurigheid, zooais
hij vroeger nooit bij haar had opgernerkt.
Peters verlegenheid deelde zich niet aan Nataseha
mede; sleehts een blijde voidoening verhelderde haar
gelaat.
XVII.
,,Zij blijft een poosje bij rnij logeeren," zeide prinses
Maria tot Peter. ,,De graaf en de gravin zullen dezer
dagen her ook komen... De gravin ziet er heel sleeht
nit, ge zoudt haar missehien niet herkennen... En
Nataseha moet ook den dokter raadplegen; ik heb haar
met geweld mee hierheen genomen."
,,Helaas! wie van ons is niet beproefd geworden !"
antwoordde Peter. ,,Ge weet zeker, dat het gebeurd is
' onze bevrijding... 1k hob hem gezien,
op den dag van
wat was hij een beste, flinke jongen !"
Nataseha bewaarde het stilzwijgen, maar haar oogen
sehitterden van ingehouden tranen.
,,Hier is geen troost mogelijk," vervolgde Peter.
Waarom, zoo vraagt men zich af, waarom moest hij
sterven, die lieve jongen in den bloei van zijn jeugd
en vol levenslust "
,,Aeh ja, zulke slagen maken het geloof in onze dagen
dubbel noodig." zeide prinses Maria.
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,,Dat is wel waar," hernam Peter.
,Waarom 1 ' ' vroeg Nataseha, terwiji zij haar oogen
op hem vestigde.
,,Hoe, waarorn ' sprak prinses Maria . . . ,,Alleen de
gedaehte, wat hun waeht, die . .
,,Omdat," viel Peter haar in de rede, ,,omdat alleen
degene, die in een God gelooft, welke ons lot bestuurt,
zulke verliezen, als gij ondervonden hebt, kan dragen."
Nataseha wilde antwoorden, maar zij bedaeht zich
en Peter wendde zich haastig tot prinses Maria en vroeg,
hoe de laatste levensdagen van haar broeder waren
geweest. Zijn verlegenheid was verdwenen, maar met
die verlegenheid was ook hot gevoel van zijn volkomen
vrijheid verdwenen; hij held zich voor, dat thans
elk zijner woorden, elk zijner daden gewogen werd
door een reehter, aan wiens meening hem alles gelegen
was. Terwiji hij praatte, maakte hij zich heimelijk
bezorgd over den indruk, then hij op Nataseha maakte
en hij daeht na, op weike wijze hij haar het best zou
behagen.
Prinses Maria ging er sleehts ongaarne en tegen haar
zin toe over, om Peter de bijzonderheden van haar
broeders laatste levensdagen te verrtellen, maar zijn
vragen, waarin een ware belangstelling doorstraalde,
en zijn van ontroering bevende stem braehten haar er
toe, zich aehtereenvoigens al die tafereelen weer voor
den geest to halen en voor hem te sehetsen, die zij tot
flu toe zoo zorgvuldig in haar binnenste had bewaard.
,,Hij is dus kaim en verzoend gestorven... IIij
heeft altijd maar eon doel gekend en naar de bereiking
daarvan met alle kraeht, die in hem was, gestreefd:
hij wilde traehten, volmaakt goed te zijn... Wat had
hij dus van den dood te vreezen Zijn gebreken, als
hij die al gehad heeft, kunnen hem niet worden toegerekend.. . Hoe gelukkig, dat hij u teruggezien heeft!"
vervoigde hij, zich met tranen in do oogen tot Nataseha
wendend.
Nataseha rude onwillekeurig, boog hot hoold en vroeg
zich af of zij over hem zou spreken, ja of neen.
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zeide zij eindelijk op zachten, gedeinpten toon,
,,dat was een groot geluk, voor mij ten minste, en hij"
- zij traclitte haar ontroering meester te worden ,,hij zeide, dat hij er ook naar verlangd had, toen ik
bij hem kwam !"
zij bleef steken, bloosde, kneep zenuwaehtig haar
handen dieht, maar eensklaps hief zij met een kennelijke
inspanning het hoofd op en hervatte met ontroerde
stem: ,,Toen we Moskou verlieten, wist ik nog niets;
ik durfde niet naar hem vragen, maar Sonia vertelde
mij, dat hij op ons volgde. 1k kon van dat oogenblik
af eten noch drinken, ik dacht er onophoudelijk aan,
in welk een toestand hij zou verkeeren; ik had sleehts
een wensch meer: hem te zien !"
Bevend en nu en dan zwaar zuehtend, vertelde zij,
zonder zich in de rede te laten vallen, wat zij nog aan
niemand had verteld; zij bekende, wat zij die drie weken,
dat zij op reis waren en gedurende hun verblijf in Jaroslaw, geleden had. En Peter dacht, terwiji hij naar haar
luisterde, noch aan prins Andreas, noch aan den dood,
noch zelfs aan hetgeen zij zeide. LIij voelde niets dan
een innig medelijden met Nataseha bij de gedaehte,
hoe pijnlijk het haar moest zijn, dit treurige verleden
in den geest nog eens te doorleven; maar Nataseha
volgde hierbij slechts den onweerstaanbaren aandrang
van haar hart. Zij verzweeg zoo min de onbeduidendste
bijzonderheden als de geheimste gedaehten, kwam
meer dan eens op dezelfde tooneelen terug en scheen
den stroom harer woorden niet te kunnen keeren. Op dit
oogenblik hoorde men in de kamer daarnaast de stem
van Desalles; hij vroeg, of ziju leerling mocht binnenkomen.
,,Nu weet gij alles, alles!..." riep Nataseha nit;
daarop stond zij met een haastige beweging op, snelde
naar de deur, waar de kleine Nieolaas met moeite
het zware gordijn op zijde sehoof, stiet met het hoofd
tegen een der deurvleugels en verdween met een smartelijken zucht. Was het van liehamelijke pijn of van
zielesmart
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Toen zij heengegaan was, kreeg Peter, die haar zoo
lang mogelijk met den blik gevolgd had, een gevoel,
alsof hij weer alleen stond in de wereld.
Prinses Maria wekte hem uit zijn mijmering op en
wees hem op het kind, dat binnengekomen was. De
gelijkenis van den kleinen Nieolaas met zijn vader trof
hem in zijn ontroering zoozeer, dat hij, na den kleinen
jongen gekust te hebben, zich omkeerde, om zijn tranen
te verbergen. Hij wilde afscheid nemen van prinses
Maria, maar deze hield hem terug.
,,Blijf nog wat. Nataseha en ik gaan meestal niet
voor drie uur naar onze kamers, het souper zal wel reeds
klaar zijn; ga naar beneden naar de eetzaal, we zullen
u aanstonds volgen... Het is Ae eerste maal," voegde
zij er bij, ,,dat zij zoo openhartig alles heeft verteld !"
XVIII.
Peter was naar de groote eetzaal gegaan, waarheen
een paar minuten daarna prinses Maria en Natascha
hem volgden. Nataseha was haar ontroering meester
geworden, maar den ernst, die uit haar geheele verschij ning sprak, had Peter vroeger nooit bij haar opgemerkt.
Alle drie voelden een zekere gedwongenheid, zooals
er dikwijls heerseht na een ontboezeming en na
mededeelingen als die van Nataseha. Zij gingen aan
tafel zonder een woord te zeggen. Peter nam zijn
servet, vouwde het langzaam open en vastbesloten de
stilte te verbreken, die bij langer voortduren pijnlijk
kon worden voor alien, keek hij de beide vrouwen aan,
die van haar kant hetzelfde deden. Beider oogen straalden van levenslust en uit haar blik sprak de onbewuste
bekentenis, dat de smart niet eeuwig is en dat er nog
plaats genoeg overblijft voor de vreugde.
,,Zuit ge ook een glaasje brandewijn gebruiken,
graaf ?" vroeg prinses Maria en die eenvoudige woorden
waren voldoende om de schaduwen van het verieden
te verdrijven.
,,Vertel ons toch eens, hoe gij het gehad hebt, het
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lijkt een heele roman, naar hetgeen men or zoo al van
hoort."
,,.Ja wel," antwoordde hij op een toon van lichten
spot, ,,er worden tal van dingen verteld, die 1k ondervonden zou hebben, maar die 1k inderdaad zelfs in
mijn droomen niet heb gezien. 1k sta er dikwijls verbaasd over. 1k ben een interessant menseh geworden
en dat kan in elk geval geen kwaad. . . . De een vertelt
al meer wonderen dan de ander over mijn fantastisehe
gevangensehap."
,,Er is ons verteld, dat de brand van Moskou U op
twee millioen te staan kwam. Is dat waar
,,Misschien wel, maar toch ben ik nu driemaal zoo
rijk als vroeger," antwoordde Peter, die niet moede
werd aan ieder, die het hooren wilde, to vertellen, hoe
dit kon, niettegenstaande hij al zijn huizen weer liet
opbouwen en de sehulden zijner vrouw betalen wilde.
,,In elk geval heb ik mijn vrijheid gewonnen," vervolgde
hij, maar hij ging niet verder, daar hij met zijn
[outer persoonlijke ideeën geen anderen wilde lastig
vallen.
,,Is het waar, dat ge alles weer laat opbouwen V'
,,Ja, dat vindt Sawelitseh het beste."
,,Waar hebt ge den dood der gravin vernomen
Waart gij nog in Mosk9u ?"
Prinses Maria bloosde, toen zij die vraag gedaan had,
ait vrees dat Peter, in verband met zijn eigen woorden
ver zijn herwonnen vrijheid, er een verkeerde nitLegging aan zou geven.
,,Neen," antwoordde hij; ,,ik ontving het bericht
In Orel; gij kunt u voorstellen, hoe verrast ik was.
WiJ waren geen voorbeeldig echtpaar," zeide hij,
ataseha aankijkende en begrijpende, dat zij nieuwsierig was te hooren, hoe hij zich over deze zaak zou
iitlaten; ,,maar toch trof haar dood mij zeer. Wanneer
bwee kijven, hebben beiden sehuld, en men voelt zich
Itubbel sehuldig jegens haar, die niet meer is... En
Ian, zij is gestorven zonder vrienden, zonder troost;
k heb zoo'n medèlijden met haar gehad!. ." iij
O
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hield op met spreke, hij gevoelde, dat hij Nataseha's

goedkeuring had verworven en dat maakte hem gelukkig.
,,Gij zijt dus weer vrijgezel en een ,,partij"," zeide
prinses Maria.
Peter werd vuurrood en sloeg de oogen fleer. Toen
hij ze na een lang stilzwijgen weer ophief en ze op Nataseha vestigde, kwam het hem voor, dat haar gezieht
koel en streng was geworden en er ze]fs een minachtende
trek op haar gelaat lag.
,,Hebt gij werkelijk Napoleon gezien, zooals er verteld wordt " vroeg prinses Maria.
,,Nooit," riep Peter lachend uit... ,,Men sehijnt
wel te denken, dat gevangene en de gast van Napoleon
te zijn hetzelfde is. 1k heb zelfs niet van hem hooren
spreken; het gezelschap, waarin ik verkeerde, was
daartoe van te gering allooi."
,,Zeg flu eens eerlijk," zeide Nataseha, ,,dat gij in
Moskou gebleven zijt, om hem te dooden! 1k ned het
onmiddeilijk, toen wij u bij ons vertrek ontmoetten."
Peter gaf ten antwoord, dat dat werkelijk zijn plan
was geweest, en daarop liet hij zich door de vele vragen,
die zij hem deden, verleiden, om haar uitvoerig zijn
avonturen te verteilen. In het begin sprak hij op then
liclit spottenden toon, then hij veelal aannam, wanneer
hij de daden van anderen en zich zelven beoordeelde;
maar langzamerhand gaf de herinnering aan het nog
zoo pas doorgestane leed en de vreeselijke tooneelen,
die hij had bijgewoond, aan zijn woorden die innige,
oprechte en toch ingehouden ontroering van den
ooggetuige, die door zijn eigen verhaal meegesleept,
alles nog eens in den geest doorleeft.
Prinses Maria sloeg beurtelings Nataseha en Peter
gade, wiens verhaal vooral zijn groote goedhartigheid
deed uitkomen. Nataseha zat met de ellebogen op de
tafel en liet haar hoofdje op haar handen rusten, ter **I
zij met stralenden blik en een gezieht, waarop elke
aandoening, door het verhaal opgewet,
k zich afspie
gelde, naar Peters woorden luisterde. Haar bilk, haar
uitroepen en de enkele korte vragen, die zij deed,
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bewezen, dat zij niet alleen den waren zin van zijn mededeelingen vatte, maar ook wat daarbjj in Peters hart
omging en wat hij niet in woorden kon uitdrukken.
Het voorval met het kind en de vrouw, die hij ver
dedigd had, hetgeen de aanleiding was tot zijn gevangenneming, vertelde hij aldus:
,,Het was een verschrikkelijk sehouwspel, kinderen,
die aan hun lot werden overgelaten of in een brandend
huis vergeten waren... Een werd voor mijn oogen
uit de vlammen gered... en dan vrouwen, die men van
haar kleederen en haar oorringen beroofde. . ." Peter
bloosde en zweeg een oogenblik. Daarop vervolgde hij:
,,Op dat oogenblik naderde een patrouille, die de boeren
en allen, die niet plunderden, arresteerde, daaronder
ook mij."
,,Gij vertelt niet alles," zeide Nataseha hem in de
rede vallende, ,,gij hebt daarbij zeker... een goede
daad verricht."
Peter vertelde verder; toen hij gekomen was aan het
tooneel van de terechtstelling zijner makkers, wilde hij
haar de verschrikkelijke bijzonderheden sparen, maar
zij drong er op aan, dat hij niets zou overslaan. Zij waren
intussehen van tafel opgestaan en terwiji Peter de
zaal op en neer Rep, begon hij van Karatajew te spreken;
Nataseha verloor hem geen seconde uit het 00g.
,,Ge kunt niet begrijpen, hoeveel die eenvoudige man,
die lezen noch schrijven kon, mij geleerd heeft. . ."
,,Wat is er van hem geworden °" vroeg Nataseha.
,,Hij is bijna onder mijn oogen doodgeschoten !"
En zijn stem beefde, terwiji hij de meisjes vertelde,
hoe die arme ongelukkige geleden had en gestorven was.
Hij had nog nooit al zijn avonturen zoo geregeld
nagegaan en daardoor versehenen ze hem nu in een
geheel ander liclit. Hij ontdekte er een gansch nieuwe
heteekenis in en terwijl hij ze aan Natascha vertelde,
smaakte hij het zelfdzame genot, dat in zoo'n geval
niet de geestige vrouw, wier eenig doel is, met het
gehoorde bij do eerste de beste gelegenheid haar voordccl te doen en er opgang mee te maken, maar de echte
Oorlog en Vrede. 4e druk. lIt.
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vrouw versehaft, die de gave bezit het beste, wat de man
heeft, uit to Iokken en op den voorgrond te doen treden.
Zonder het zelve to weten, was Nataseha een en al
aandacht. Geen woord, geen trilling of buiging der
stem, geen blik, geen gebaar ontging haar; zij ving de
woorden van zijn lippen op en bewaarde ze in haar
hart en zij ned den ommekeer, die en in Peters ziel
had plaats gehad.
Prinses Maria stelde ook wel belang in alles, wat
Peter vertelde, maar zij was geheel verdiept in een andere
gedachte; zij begreep, dat Nataseha en hij elkander
missehien liefhadden en samen gelukkig konden worden,
en dit vervulde haar hart met groote vreugde.
Het was reeds drie uur; de hedienden kwamen met
lange gezichten binnen, om de kaa;rsen te venwisselen,
maan niemand lette daarop. Peter had zijn verhaal
geeindigd. Zijn ongeveinsde ontroening, met een zekere
verlegenheid gepaard, was als het ware een antwoord
op den bilk, waanmee Nataseha zelfs den zin van zijn
zwijgen poogde te doorgronden, en zonder er aan te
denken, dat het-reeds zoo iaat was, bnacht hij een ander
onderwerp ter sprake.
,,Men pnaat van leed en ongeluk," zeide hij, ,,en toch,
wanneer mij gevraagd werd: ,,Wilt gij weer wonden,
wat gij waart voor uw gevangensehap, of al uw rampen
opnieuw ondervinden " dan zou ik antwoorden:
,,Hondendrnaal liever de gevangensehap en het paardevleesch !" Men' denkt bijna altijd, dat alies verloren is,
wanneen men nit ziju gewone doen wordt gerukt, en
toch venschijnt eenst dan het Ware en het Goede.
Zoolang het leven duurt, bestaat ook het geluk. Wij
mogen nog veel van het leven venwachten, dat zeg ik
vooral met het oog op u," voegde hij en tot Natascha bij.
,,Dat is waar !" zeide zij ten antwoord op een andere
gedachte, die juist hij haar opkwam; ,,00k ik zou gaanne
mijn leven opnieuw heginnen."
Peter keek haar ondenzoekend a, tn.
,,Ja, ik zou niets iiever wiilen !"
,-
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,,Is dat werkelijk mogelijk °" riep Peter uit. ,,IIet
is dus niet verkeerd, te leven en te wilen level, gij
wenscht het ook Gi
Natascha verborg het gelaat in haar handen en smolt
Weg in tranen.
,,Natascha, wat seheelt er aan ?" vroeg de prinses.
,,Niets, niets," stamelde zij en zij laehte Peter toe
door haar tranen heen.
Vaarwel, het is tijd om te slapen!. . ." zeide zij.
Peter stond op en ham afscheid van de beide meisjes.
Prinses Maria en Natascha bleven in haar slaapkamer
nog geruimen tijd praten, maar geen van beiden sprak
over Peter.
,,Maria," zeide Natascha, ,,ik ben wel eens bang,
dat we in onze vrees om onze gevoelens te ontwijden,
kunnen eindigen met ,,hem" te vergeten."
Een zucht steeg op uit prinses Maria's borst, het was
als een bevestiging van de juistheid dezer opmerking,
die zij nooit zou hebben durven uitspreken.
,,Gelooft ge, dat men ooit vergeten kan °" vroeg
Natascha weer. ,,Het heeft me goed gedaan, dat 1k
vandaag eens alles heb verteld, het was zoo heerlijk
en toch pijnlijk! 1k voelde, dat hij hem oprecht heeft
Iiefgehad, daarom... Was dat verkeerd " voegde
zij er blozend bij.
,,Orn met Peter over ,,hem" te spreken. Zeker niet!
Hij is zoo goed !"
,,Hebt ge wel opgemerkt, Maria," zeide Natascha,
eensklaps met een schalksch lachje, dat in lang niet
haar gelaat had verhelderd, ,,hebt ge wel opgemerkt,
hoe netjes hij is; en wat ziet hij er frisch en gezond nit!
Alsof hij zoo nit het bad komt, een zedelijk bad, bedoel
ik... Gij begrijpt me wel, niet waar
,,Ja, hij is bijzonder in zijn voordeel veranderd.
1k begrijp nu ook zoo goed, waarom ,,hij" zOoveel van
hem hield, antwoordde prinses Maria
,, a, en toch hadden zij niets van elkander. Men zegt
trouwens, dat bij mannen de vriehdschap juist geboren
,
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wordt nit tegenstellinger, dat bij hen de nitersten elkander aantrekken, en dat moet ook wel zoo zijn!.
Slaap wel, slaap wel !" zeide Nataseha en het sehalksche
laehje, dat haar eers:e woorden vergezeld had, seheen
sleehts noode van haar gelaat te verdwjnen, dat voor
het eerst na langen tijd zijn vroolijke nitdrnkking had
herkregen.
,

XIX.
Ret duurde lang, eer Peter er toe besluiten kon naar
bed te gaan. Hij liep met groote stappen de kamer op
en fleer, flu eens met een bewolkt voorhoofd, dan de
sehouders ophalende, nu eens sehrikte hij plotseling op,
dan weer openden zich zijn lippen, om een bekentenis
te stamelen. Reeds sloeg het zes uur en nog altijd daeht
hij aan prins Andreas en Nataseha en aan hun liefde,
die zelfs nu nog zijn ijverzueht opwekte. Eindelijk
ging hij tevreden, maar met een ontroerd gemoed naar
bed, vast besloten alles in het werk te stellen om haar
te huwen.
llij had zijn vertrek naar Petersburg op Vrijdag
bepaald; in verband daarmede kwam Sawelitseh hem
den volgenden morgen vragen, wat er voor de reis in
orde gemaakt moest worden.
,,Hoe nu ? Zou ik naar Petersburg gaan Naar Petersburg! Waarom eigenlijk ?" vroeg hij zich verwonderd
af. ,,O ja, dat is ook zoo, het was reeds lang mijn plan,
reeds voor ,,dat" gebeurd is. Nu, ik zal missehien toch
maar gaan... Wat heeft die Sawelitseh toeh een
goed gezieht," dacht hij, then hij zijn hediende aankeek... ,,Zeg eens, Sawelits?h, wilt ge werkelijk niet
vrij worden ?"
,,Wat zou ik met mijn vrijheid doen, Excellentie
Wij hebben onder wijien den ouden graaf geleefd,
God hebbe zijn ziel!... n nu leven we onder n, en
we hebben otis niet te bekiagen."
,,En uw kinderen
,,Mijn kinderen zullen hetzeifde zeggen, Excelientie;
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onder ineesters als gij hebben zij niet te vreezen."
, ,Maar mijn erfgenamen ' ' vroeg Peter. , ,Als 1k bij
voorbeeld eens trouwde. Dat zou toch kunnen, niet
waar 6? voegde hij er onwillekeurig bij.
,,Dat zou heel goed zijn, als ik zoo vrij mag zijn,
liwe Excellentie dat te zeggen."
,,Wat vat hij dat luehtig op," daeht Peter; ,,hij weet
niet, welk een ernstige en vreeselijke zaak het is.
ilet is èí te vroeg, èf te laat !"
,,Wat beveelt Tiwe Exeellentie Wilt gij Inorgen
vertrekken "
,,Neen, morgen niet, eerst over eenige dagen, ik zal
u wel tijdig waarsehuwen. Vergeef me de moeite, die
ik U veroorzaakt heb."
,,'t L vreemd," daeht Peter, ,,dat ik niets in Petersburg te doen heb, en dat voor al het andere ,,dat"
beslist moet zijn. 1k ben eigenlijk zeker, dat hij het
weet en zich maar zoo houdt, alsof hij niets merkt...
Zal ik er met hem over spreken Neen, laat ik liever
waehten tot een volgenden keer."
Aan het ontbijt vertelde Peter aan zijn nieht, dat hij
den vorigen avond bij prinses Maria was geweest en
tot zijn groote verwondering Nataseha Rostow bij haar
had aangetroffen. Prinses Katharina seheen de zaak
heel eenvoudig te vinden.
,,Kent gij haar 6V' vroeg Peter.
,Ik heb haar eens gezien; men praat van een huwelijk
tussehen haar en den jongen Rostow; dat zou wel goed
zijn voor de Rostows, daar zij geheel te gronde zijn
gerieht."
,,Ik spreek niet van prinses Maria; 1k bedoelNataseha."
,,Ah zoo; ja, ik ken haar gesehiedenis, dat is heel
droevig !"
,,Zij sehijnt mij niet te begrijpen," zeide Peter bij
zieh zelven; ,,'t is daarom maar beter, haar niets te
zeggen."
1]4j ging then dag bij prinses Maria dineeren. Toen
hij onderweg de overblijfselen der verbrande Imuizen
zag, kon hij niet ialaten die puinhoopen te bewonderen.
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De hooge sehoorsteenen, die bier en daar waren blijven
staan, herinnerden hem aan de sehulderaehtige, romantisehe bouwvallen aan de oevers van den Rijn en die
van het Coliseum. Pe izwostschiks en de ruiters, de
timmerlieden, die hun halken schaafden en kantten, de
kooplieden, de Winkeliers, korom I1en, die hem zagen,
sehenen hem met vriede1ijk lachenden, vragenden
blik aan te kijkeri, alsof zij cvi1den zeggen: ,,Kijk, daar
is hij weer, laat eens zien, wat dat worden zal !"
Toen hij het huis van prinses Maria binnentrad, was
bet hem een oogenblik, alsof hij de speelbal van zijn
fantasie was geweest en hij Nataseha slechts in den
droom had gezien; maar zoodra hij in haar nabijheid
was, voelde hij in de trilling van elke zenuw en in
elken poisslag den invloed van haar tegenwoordigheid.
Evenals den vorigen avond was zij in het zwart gekleed
en had het haar op dezelfde wijze opgemaakt, maar
toh zag zij er geheel anders nit; als hij haar gisteren
zóó had gezien, zou hij haar terstond herkend hebben;
dit was Nataseha, zooals Peter haar als meisje en als
verloofde van prins Andreas had gekend. Haar oogen
sehitterden en waren vriendelijk en vragend op hem
gevestigd, terwiji er een sehalkseh, ondeugend laehje
om haar mond speelde.
Peter dineerde bij de prinses en zou zeker den geheelen
avond zijn gebleven, wanneer de dames niet naar de
mis waren gegaan, waarheen hij haar vergezelde.
Den volgenden dag bezoeht hij haar opnieuw en
bleef zoo lang, dat, hoe gaarne zij hem ook zagen en
ofschoon hij nergens liever was dan in haar bijzijn,
het gesprek begon te kwijnen en ten slotte de onbeduidendste onderwerpen ter sprake kwamen. Toch had
Peter den moed niet heen te gaan, hoewel hij gevoelde,
dat de dames met ongeduld daarop wachtten. Eindelijk
stond prinses Maria op, onder voorwendsel dat zij
hoofdpijn had; zij begreep, dat er een einde moest komen
aan dien pijnlijken toestand. ,,Gij vertrekt dus morgen
naar Petersburg," zeide zij bij het afseheidnemen.
,,Neen, ik vertrek niet," antwoordde Peter snel...
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,,Maar ja, het kan toch wel zijn . . . In elk geval korn
ik morgen nog eens aan voor de boodsehappen, die gij
rnocht hebben." iij bleef verlegen voor de Trines
staan.
Natascha reikte hem de hand en ging heen. In plaats
van haar te volgen, liet prinses Maria zich flu in een
leuningstoel vallen en liet haar stralenden blik onderzoekend op hem rusten. De vermoeienis, waarover zij
geklaagd had, was plotseling verdwenen, en het was
aan alles merkbaar, dat zij zich op een lang en vertrouwehjk onderhoud met Peter voorbereidde.
Peters verlegenheid en verwari4ng waren als bij tooversiag geweken, zoodra Nataseha de kamer verlaten
had. Haastig een fauteuil aanschulvend, ging hij naast
prinses Maria zitten.
,,Ik wilde eens vertrouwelijk met u spreken," zeide
H innerlijk ontroerd. ,,Help mij toch, prinses, wat moet
1k doen 1 Mag 1k hopen 1k weet heel goed, dat ik haar
niet waard ben, zij is veel te goed voor mij en bovendien
is het uur slecht gekozen om haar nu over zoo jets te
spreken. Maar zou 1k niet als een broeder voor haar
kunnen zijn? ... Neon, neen," voegde hij er ras bij,
,,dat wil 1k niet, en dat kan 1k ook niet. 1k weet zeli
niet," hernarn hij na een oogenblik zwijgen, ,,sinds
wanneer 1k haar liefheb; maar 1k heb nooit eon ander
bemind dan haar en 1k kan mij geen leven voorstellen
zonder haar. Het is ongetwijfeld moeiijk, haar nu ten
huwelijk te vragen, maar de gedachte, dat zij mij haar
jawoord zou kunnen geven en dat 1k do gelegenheici
daartoe voorbij zou laten gaan is verschrikkelijk voor
mij. Zeg, lieve prinses, wat moet ik doen Mag 1k
hopen 1
,,Ge hebt gelijk," antwoordde prinses Maria. ,,Het
oogenblik is sleeht gekozen, ge kunt haar nu niet
spreken over uw. . ." Zij hield plotseling op bij do
gedaehte aan de verandering, die er in Nataseha had
plaats gegrepen en die aan haar tegenwerping alien
grond van waarheid ontnam. Zij begreep, dat haar
vriendin zich volstrekt niet beleedigd zou gevoolen
"
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door de bekentenis van Peters liefde, inaar die zeus
gaarne zou hooren. Tocli herhaaude zij: ,,Het is onmoge
iijk nu met haar daarover te spreken. Doch verlaat
U op mij ! 1k weet . . ."
,,Wat 6 Wat weet ge " zeide Peter hijgend en met
angstigen blik.
,,Ik weet, dat zij u liefheeft,. . . dat zij u lief zal
hebben !"
Nauwelijks had zij die woorden geuit, of Peter sprong
op, greep haar hand en drukte die hartelijk.
Geuooft ge dat Zeg me, gelooft ge dat werkelijk ?"
,,Ja, dat geloof ik. Sehrijf aan haar ouders. En wat
mij betreft, ik zal er met haar over spreken, als het
tijd is. 1k wenseh uw verbintenis ook en mijn hart zegt
mij, dat het gebeuren zal."
,,Dat zou al te veel geluk zijn, al te veel geluk!
antwoordde Peter, terwiji hij de handen van prinses
Maria aan zijn lippen bracht.
,,Maar uw reis moet ge niet uitstellen; ga naar Petersburg, dat is beter, ik beloof u, dat ik u sehrijven zal."
,,Naar Petersburg gaan Nu Weiaan, ik zal doen,
wat gij wenseht. Maar morgen mag ik nog eens bij u
komen, niet waar ?"
En Peter kwam den volgenden dag afseheid nernen.
Nataseha was niet zoo opgeruimd als de vorige dagen;
maar hij had, wanneer hij haar aankeek, sleehts een
gewaarwording, een gewaarwording van het geluk,
dat hem geheel vervuide en dat in kraeht en innigheici
toenarn bij elk harer woorden en bij de minste harer
bewegingen. Toen bij het heengaan Nataseha haar fijne,
tengere hand in de zijne legde, hield hij haar onwille
keurig eenige seconden vast. ,,Zou die hand, dat gezieht,
dat verleideltjke kleinood, die heerlijke sehat werkelijk
mij toebehooren, voor altij d " daeht hij.
,,Tot weerziens, graaf," zeide zij luide... ,,Ik waeht
met ongeduld uw terugkomst af," voegde zj er fluisterend bij.
Die eenvoudige woorden en de blik, waarmee zij
gepaard gingen, waren voor Peter gedurende de twee
"
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maanden van zijn afwezigheid een bron van onuitputtelijke herinneringen en zalige droomen. ,,Zij heeft
mij gezegd, dat zjj mij met ongeduld zou wachten !"
daeht hij dageljjks. En ieder uur van den dag herhaalde
hij: ,,Welk een geluk! Welk een geluk !"

xx'
Wat er nu in Peters gemoed omging, had niets gemeen
met de gevoelens en gewaarwordingen, die hij tijdens
zijn verloving met Helena had gehad. Toen had hij zich
met een gevoel van sehaamte verweten, dat hij haar
gezegd had: ,,Ik bemin u;" flu herdaeht hij met een
onvermengd en steeds nieuw genot hun ontmoeting
tot in de kleinste en onbeduidendste bijzonderheden en
aitijd weer herhaalde hij bij zich zelven haar iaatste
woorden. Hij vroeg zich niet langer af, of hij verkeerd
of goed had gedaan, want zelfs geen schaduw van twijfel was meer mogelijk. Slechts een ding duehtte hij soms:
dat hij de speelbal was geweest van een illnsie... En
dan vroeg hij zich af, of hij niet al te stout was in ziju
wensehen, of hij zich niet al te zeker voelde van zijn
zaak! Zou prinses Maria zich niet vergist hebben?
Zou Nataseha hem niet lachend toevoegen: ,,Het is wel
vreeind... Begrijpt hij dan niet, dat hij maar een man
is als iedereen, terwijl 1k zoover hoven hem sta ?"
Hij had nooit gedaeht, dat het geink hem zoo zou
overstelpen, dat hij voor niets anders oog en hart
had. Zijn leven, ja, de gansche wereld ging voor hem
op in dit eene bewustzijn: dat hij haar liefhad en op
wederliefde hoopte. Hij meende op ieders gezicht een
vriendelijke deelneming te ontdekken, die zich slechts
daarom niet in woorden openbaarde, omdat andere
belangen dit verhinderden. Zjj, die met hem in aanra
king kwainen, waren vaak verwonderd over zijn van
geink stralenden blik en zijn tevreden glimiachje.
IIij beklaagde hen, die hem niet konden begrijpen en
sows voelde hij een onweerstaanbare behoefte om hun
toe te roepen, dat zij hun tijd verloren in alledaagscbe
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nietigheden. Wanneer men hem aanried dienst te
nemen, wanneer men in zijn bijzijn staatkundige vraag
stukken van den dag besprak en het deed voorkomen,
alsof van de oplossing dier kwesties het geluk van het
menschdom voor een groot deel afhing, dan luisterde
hij met een soort van medelij den toe en verbaasde
zijn kennissen door de zonderlingste opmerkingen.
Maar ondanks dat alles verleende het geluk, dat hem
geheel en al vervulde, hem een zekere helderheid van
inzicht in alles, wat hem omringde, zoodat hij onmiddellijk overal het goede ontdekte. Bij het nazien van de
papieren, die zijn vrouw had nagelaten, was er in zijn
hart voor geen ander gevoelen plaats dan een innig
medelij den, en prins Wassili, die in de wolken was over
een nieuwe bevordering en een nieuwe ridderorde,
was in zijn oogen niets dan een arme grijsaard, then hij
opreeht beklaagde.
Hoe zonderling zijn oordeelvellingen in dit tijdvak
zijns levens over mensehen en gebeurtenissen soms mochten sehijnen, ook later bleef hij ze altijd als juist
besehouwen en dikwijls waren zij hem in het vervoig
een maatstaf, waarnaar bij zich in twijfelachtige gevallen riehtte. ,,Ik was in then tjid missehien een beetje
zonderling en vreemd," placht hij dan te zeggen, ,,maar
toch niet zoo dwaas, als het wel leek. Min verstand was
toen helderder en scherper; ik begreep toen, wat de
moeite waard was begrepen te worden in het leven,
omdat... omdat 1k gelukkig was !"
-

xx'.
Na then eersten avond, then Natascha in Peters gezelsehap had doorgebracht, was zij geheel anders geworden. Bijna zonder het zelve te weten, was zij wee -c
ontwaakt tot nieuw leven. Haar gang, haar gelaat,
haar bilk, haar stem, alles was veranderd. Haar leveus
lust en haar streven naar geluk, eigenschappen, die
A* in hooge mate hezat, maar die zoo lang op den bodem
van haar hart hadden gesluimerd, begonnen zich weer
-
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kraehtig te openbaren en bevrediging te eichen.
Na dien avond was het, alsof Nataseha het verleden
geiieel vergeten had; geen kiacht kwam meer over haar
lippen, met geen enkel woord roerde zij de verviogen
sehaduwen van het verleden aan en soms dacht zij
met een glimlach om de lippen aan de toekomst.
Iloewel zij nooit den naarn van Peter noemde, bionk
er toch een sedert lang uigedoofde gloed in haar blik,
wanneer prinses Maria over hem sprak en haar lippen
konden ternauwernood een siddering van ontroering
onderdrukken.
Prinses Maria was verwonderd over deze verande
ring, waarvan zij de oorzaak gemakkelijk genoeg kon

gissen; zij had er zeus een weinig verdriet over.
,,llield zij dan zoo weinig van mijn broeder, dat zij hem
zoo snel vergeet " vroeg zij zich af. Maar wanneer zij
Nataseha dan zag, kon zij niet verdrietig blijven,
noeii haar eenig verwijt doen. De ommekeer was voor
Nataseha zelve zoo plotseling, zoo onverwaeht en zoo
kraehtig geweest, dat prinses Maria begreep niet het
reeht te hebben haar deswege te berispen, en Nataseha
gaf zich zoo geheel en al over aan het nieuwe gevoel,
dat haar hart vervulde, dat zij zeus geen poging deed
om te verbergen, dat haar smart was uitgewiseht
en plaats had gemaakt voor blijdsehap.
Toen prinses Maria na haar vertrouwelijk onderhoud
met Peter in haar kamer kwam, stond Nataseha haar
in de deur op te waehten.
,,Hij heeft gesproken, niet waar? IE[ij heeft immers
gesproken ?" herhaalde zij met een gelaat, dat van
innige blijdsehap straalde, maar waarop tevens een
smeekende uitdrukking lag, als vroeg zij vergiffenis
voor haar vreugde. ,,Ik had eerst lust aan de deur te
luisteren; maar ik wist wel, dat ge nTlij alles zoudt
zeggen."
Hoe oprecht ook deze woorden waren, hoe innig
ontroerd zij Maria ook aankeek, toch kwetste het gehoorde haar: zij daeht aan haar broeder.
,,Wat is er aan te doen ?" dacht zij eindelijk. ,,Het
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moest zoo zijn, zij kan niet anders!. . ." En op strengen en tegelijk liefdevollen toon deelde zij haar mede,
wat er tussehen haar en Peter besproken was.
Toen Nataseha vernam, dat hij naar Petersburg
zou gaan, kon zij een uitroep van verwondering en split
niet onderdrukken; maar onmiddellijk beseffende, welk
een pijnlijken indruk haar vreugde op haar vriendin
moest maken, barstte zij in tranen uit en zeide: ,,Aeh,
Maria, leer gij mij, wat ik moet doen; 1k ben bang,
dat ik verkeerd handel; ik zal doen, wat gij mij raadt."
,,llebt ge hem lief ?"
,,Ja !" stameide zij.
,,Waarom sehreit ge dan? Het maakt mij gelukkig,"
zeide prinses Maria, zonder eehter haar tranen te kunnen
bedwingen.
,,llet zal nog een heele p005 duren, Maria.. . Denk
eens aan, welk een geluk, als 1k zijn vrouw ben en gij
met Nieolaas trouwt !"
,,Nataseha, 1k had u verzoeht, nooit over mij te spreken. Laat ons alleen over uw toekomst praten !"
Beiden zwegen geruirnen tijd.
,Maar waarom gaat hij naar Petersburg ?" riep Nataseha plotseling uit, maar als'antwoord op haar eigen
vraag liet zij er onmiddellijk op volgen: ,,Dat moet
nu eenrnaal zoo zijn; het is zeker beter, niet waar,
Maria ?"

BESLTJIT.
I.
Nataseha's huwelijk met Besoekow, dat in 1813
werd voltrokken, was de laatste geiukkige gebeurtenis
voor de oude Rostows. Graaf Jija Andrejewitseh stierf
hetzelfde jaar nog en met zijn dood werd, zooals dat
meestal gesehiedt, de band verbroken, die alie leden
der familie bijeenhield. De brand van Moskou, de dood
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van prins Andreas, Nataseha's verdriet, het ongelukkige uiteinde van Petia, de wanhoop der gravin, al die
slagen hadden den armen graaf ten laatste onder hun
gewicht verpletterd.
Hij seheen geen kracht ineer te hebben, de gevolgen
van al die rampen te overzien en zijn oud hoofd buigende onder de hand der Voorzienigheid, wachtte hij
kaim zijn laatste ure af. Nu eens gejaagd en verschrikt,
dan weer ten prooi aan een koortsachtige opgewondenheid, verviel hij zonder overgang van het eene uiterste
in het andere.
Bij de bruiloft van zijn dochter hield hij zich druk
bezig met de toebereidselen voor de feesten; hij bestelde
de diners en de soupers en deed zijn best, om opge
wekt te sehijnen; maar zijn vroolijkheid, verre van
zooals vroeger aanstekelijk te zijn, wekte een gevoel
van medelijden op bij hen, die hem kenden en liefhadden. Toen bet jonge paar vertrokken was, was het met
zijn opgeruimdheid gedaan, hij klaagde over vermoeidheid en verveling, werd ziek en ging liggen, om niet
meer op te staan. Ondanks de bedriegelijke verzekeringen der geneesheeren, had hij terstond begrepen,
dat zijn ure gekomen was. De gravin week niet van zijn
zijde; zonder zich nit te kleeden, bracbt zij veertien
dagen onafgebroken aan zijn ziekbed door; zoo dikwijls
als zij hem de medicijn ingaf, snikte h zaebt en kuste
liaar zwijgend de band. Den laatsten dag vroeg hij baar
onder tranen en snikken vergiffenis, dat hij zulk een
slechte rentmeester was geweest van bet fortuin
van hen en bun kinderen. Zijn einde was zaeht. Den
volgenden dag stroomden zijn vele vrienden samen,
om den overledene de laatste eer te bewijzen. Talloos
vele malen hadden zij bij hem gedineerd en gedanst
n den draak gestoken met zijn liefbebberijen en eigenardigheden, maar nu berbaalden alien als om strijd
tnet een opreeht gevoel van wroeging en spilt: ,,Hij
was toch een best mensch... Men vindt er niet velen
ooals hij* ... nu wie heeft niet zijn zwakke zijden a?"
Bj den dood vn den ouden graaf bleken zijn zaken
-
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zoo in de war te zijn, dat het onrnogelijk was, alle sehulden te betalen. Nicolaas ontving de tijding van zijn
vaders dood in Parijs, waar hij zich met het Russisehe
leger beyond. Terstond diende hij zijn aanvraag om
verlof in, maar zonder de besehikking daarop af te
wachten, ging hij op reis naar Moskou.
Een maand daarna was de balans opgemaakt; iedereen was verwonderd over het buitengewoon hooge
bedrag van het passief; er waren sehulden, waarvan
niemand lets wist. Yrienden en bloedv'erwanten rieden
Nicolaas aan, de nalatensehap te verwerpen, maar
Nicolaas, die zulk een handelwijze als een blaam
op zijn vaders dierbare nagedachtenis besehouwde,
wilde daar niet van hooren en aanvaardde eenvoudig
de erfenis met de verpliehting alle sehulden te betalen.
Dc sehuldeisehers, die zich tij dens het leven van den
goeden, widen graaf stil gehouden hadden, begonnen
nu hun reehten te doen gelden. Mitenka en versehillende anderen, die wissels hadden ontvangen, waren het
onverbiddelijkst en lieten Nicolaas geen oogenblik
met rust. Zij, die met den vader geduld hadden gehad,
kenden nu geen medelijden voor den jongen erfgenaam,
die vrijwillig die zware lasten op zijn schouders had
genomen. Alle pogingen van Nicolaas, om met zijn sehuldeisehers in sehikkingen te treden, mislukten; er bleef
hem niets over dan tot den publieken verkoop der
goederen te besluiten. Zij braehten eehter zoo weinig
op, dat hij er slechts de heift der sehulden mee kon delgen. Nicolaas leende van zijn schoonbroeder nog dertig duizend roebels, om aithans de eeresehulden te
kunnen betalen, en om de gijzeling te ontgaan, waarmee
de overige sehuldeisehers hem dreigden, moest hij eenbe
trekking zoeken. Naar het leger terugkeeren, waar hij
bij de eerste vacature stellig tot regimentskornmandant
benoemd zou worden, was onmogelijk, want zijn moeder klemde zich aan hem vast als aan de laatste vreugde
haars levens, als den eenigen troost, die haar was overgebleven. Hoe ongaarne hij ook bij zijn veranderde omstandigheden in Moskou, in dezeifde' omgeving bleef
-
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en hoe weinig hij zich aangetrokken gevoelde tot een
burgerlijke betrëkking, toch nam hij een post bij de
administratie aan, legde zijn uniform, waaraan hij zeer
geheeht was, af en betrok met zijn moeder en Sonia
een beseheiden woning. Nataseha en Peter, die in Petersburg woonden, vermoedden volstrekt niet met hoeveel
moeilijkheden hij te worstelen had; hij held trouwens
de beklagenswaardige positie, waarin hij verkeerde,
zorgvuldig voor hen geheim; zij wisten niet, dat hij met
zijn 1200 roebels salaris moest rondkomen en tevens
zorgen, dat hun armoede voor zijn moeder verborgen
bleed. Dc gravin kon niet leven zonder de weelde en
de vele gemakken, waaraan zij van der jeugd af gewend
was geweest, en vroeg nu dit, dan dat, zonder te vermoeden hoeveel moeite het haar zoon kostte, al haar eisehen
in te willigen. Nu eens had zij een rijtuig noodig om een
vriendin te halen, die zij verlangde te zien; dan had
zij zin in een lekker schoteltje, soms vond zij, dat Nicolaas fijne wijn toekwam en dan weer vroeg zij geld voor
gesehenken voor Nataseha, Sonia en Nicolaas zelven.
Sonia bestuurde het huishouden, verpleegde haar tante,
las haar voor, duidde haar luimen en haar geheimen
wrok en deed met Nicolaas haar best om hun bekiompen
omstandigheden voor haar te verbergen. llij voelde
maar al te goed, dat hij haar nooit al haar liefde en
opoffering kon vergeiden; maar hoezeer hij ook haar
geduld en haar grenzenlooze toewij ding bewonderde,
toch vermeed hij elke toenadering. Met een gevoel
van wrevel moest hij zich zelven bekennen, dat hij haar
niets verkeerds kon ten laste leggen, maar dat haar
toch bij al haar deugden juist dat eene onthrak - hij
wist zeif niet, wat het was - dat hem liefde kon inboezemen, en hoe meer hij haar waardeerde, des te
minder voelde hij zich in staat haar ooit te beminnen.
llij was blijde, dat hij zich van het nakomenzijner
belofte jegens haar ontslagen kon rekenen, en hij hield
zich nu op een afstand, om haar duidelijk te laten gevoclen, dat er geen sprake kon zijn van het wederaanknoopen der oude banden.
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Zijn geldverlegenlieid werd hoe langer hoe erger.
Niet alleen was het hem onmogelijk een deel van zijn
inkomen te besparen; maar om aan de eischen zijner
moeder te voldoen, was hij weidra gedwongen, opnieuw
schulden te maken. be zou hij ooit uit dezen ellendigen
toestand geraken bij wist het niet, want de gedaehte
om een rijke erfgename te huwen, zooals vele oude
vriendinnen zijner moeder hem aanrieden, boezernde
hem een onoverwinnelijken afkeer in. bij voelde in
zijn binnenste een droelgeestig en bitter genot in het
geduldig dragen van de hem opgelegde beproeving.
Hij vermeed elke afleiding buitenshuis en hij kon
er niet toe besluiten in den huiselijken kring iets anders
te doen dan zijn moeder bij haar patientie te helpen en
onder het rooken van zijn pijp zwijgend de kamer op
en neer te loopen. bet scheen alsof hij bang was, door
de geringste afwijking van zijn gewoonten de sombere
gemoedsstemming te verstoren, die hem alleen in
staat stelde, zulk een leven van ontberingen te dragen.
II.
Prinses Maria kwam in het begin van den winter
weer in Moskou; al spoedig was zij door praatjes en
geruchten op de hoogte van den treurigen toestand,
waarin de Rostows verkeerden. De zoon, werd er gezegd,
offerde zich voor de moeder op. ,,IDat had ik van hem
niet anders verwacht," zeide prinses Maria bij zich zelve,
en zij zag in Nicolaas' zelfopoffering een nieuwe en
zoete heiliging van haar liefde tot hem. De vriendschap
pelijke verhouding, waarin zij tot de Rostows stand
en die bijna de innigheid van bloedverwantsehap
had, maakte het haar tot plicht, de gravin een bezoek
te brengen, maar bij de herinnering aan Nicolaas'
verblijf in Woroneseh zag zij er zoozeer tegen op, dat
zij haar voornemen eerst versclieideh weken na haar
komst ten uitvoer hraeht. Nicolaas was de eerste, die•
haar begroette, want om in de kamer der gravin te
komen, moest men zijn kamer door. Dc jonge graaf
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ontvhig haar in het oog loopend koel en uit de hoogte,
geen glimlach van blijde verrassing heette haar, zooals
zij gedacht had, welkom. Hij vroeg naar haar gezond
held, braeht haar naar zijn moeder en liet de dames
reeds na verloop van eenige seconden alleen. Toen zij
weer vertrok, begeleidde hij haar beieefd, maar uiterst
koel, tot aan de ontvangkamer en beantwoordde ternauwernood haar vragen aangaande de gezondheid zijner
moeder. ,,Wat kan het u sehelen " seheen zijn bilk te
zeggen. ,,Laat mij met rust!
,,Ik kan die dames niet uitstaan. Laten zij thuis
blijven met haar vriendelijkheden !" zeide hij tot
Sonia, toen hij het rijtuig der prinses hoorde wegrijden. ,,Wat behoeven ze to komen
,,'t Is niet aardig van u, Nieoiaas, om zoo te spreken,"
antwoordde Sonia met een kwalijk verhoien vreugde
over zijn ergernis. ,,Zij is zoo goed, en mama houdt
zooveel van haar!
Nieoiaas bewaarde het stilzwijgen en hij had heist
niet meer van dit bezoek wiiien hooren, maar de
gravin kwam er telkens op terug; zij was onuitputteiijk
in lof over prinses Maria, drong er op aan, dat haar zoon
haar beieefdheid zou beantwoorden en sprak den wenseh
nit, haar vaker te zien. Het was duidelijk, dat INicolaas' stiizwijgen omtrent dit onderwerp haar hinderde.
,,Ge moet er toeh eens heen gaan, 't is een ailerliefst
meisje... Dan ziet ge ten minste nog eens iemand;
het moet u toch verveien, nooit iemand anders te spreken, dan ons beiden."
,,Ik ben er volstrekt niet op gesteid, mama."
,,Ik begrijp u niet, mijn jongen; flu eens wilt ge menschen zien, en dan weigert ge nit to gaan."
,,Maar ik heb nooit gezegd, dat ik mij verveelde,"
hernam Nicoiaas.
,,Roe flu Hebt ge daar even niet juist gezegd, dat
ge haar niet begeerdet to zien? Zij is een zeer innemend,
edel meisje, gij hebt altijd sympathie voor haar gevoeld,
en flu, 1k begrijp volstrekt de reden niet, flu... Maar
ge hebt aitijd geheimen voor mij !"
Oorlog en Yrede. 4e druk. IlL
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,,WeI, mama, ik houd volstrekt niets voor u verborgen !"
,,Als ik nog lets vervelends en onaangenaarns vroeg,
rnaar wat 1k veriang, is niets meer dan hetgeen de beleefdheid eiseht . . . Maar 1k zal er niet langer op aan
dringen, omdat ge toch geheimen voor mij hebt."
,,Ik zal gaan, mama, als gij het beslist verlangt."
,,Het is mij volkomen onversehillig, ik wenschte het
alleen om uwentwille."
Nicolaas zuehtte, beet op zijn knevel, legde de kaarten
neer en poogde de aandaeht van zijn moeder af te leiden, maar de volgende dagen kwam zij gedurig op hetzelfde onderwerp terug.
De koele ontvangst van Nicolaas had prinses Maria
in haar eigenliefde gekwetst. ,,Ik had gelijk, dat 1k eerst
niet wilde gaan," zeide zij bij zich zelve... ,,Was 1k
maar thuis gebleven... Eigenlijk had ik het wel verwacht, dat hlj mij zoo zou ontvangen! ... Maar 1k moest
zijn arme, oude moeder toch eens opzoeken, die altijd
even vriendelijk voor mij geweest is! Al die overwegingen konden toch het gevoel van split en gekrenkten
trots over de ontvangst, die haar van Nicolaas' zijde
was te beurt gevallen, niet tot zwijgen brengen. On
danks haar vast besluit haar bezoek niet te herhalen
en het voorgevallene te vergeten, bleef de valsche p051tie, waarin zij zich geplaatst voelde, haar zeer hinderen,
te meer daar zij al spoedig inzag, dat de oorzaak er
van hoofdzakelijk in haar verhouding tot Nicolaas was
gelegen. Zijn koel beleefde, droge toon drukte niet zijn
ware gevoelens uit; daar school lets achter, dat zij tot
elken prjjs wilde ophelderen, om haar gemoedsrust
terug te krijgen.
Het was reeds midden in den winter, toen op zekeren
dag, terwiji zij ecu les van haar neefje bijwoonde, Rostow bij haar werd aangediend. Vast besloten haar gehelm niet te verraden en niet de minste verlegenheid
te toonen, verzocht zij juffrouw Bourrienne, haar naar
het salon te volgen. Zoodra zij Nicolaas zag, begreep
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daarorn besloot zij, zich op een aistand te houden. Na
verloop van tien minuten, toen hij zonder onbeleefd
te sehijnen kon heengaan, maakte hij zich gereed
om afseheid te nernen. Door den tact van juffronw
Bourrienne was het prinses Maria vrij wel gelukt, het
gesprek gaande te houden, dat zich echter tot allerlei
algemeenheden hepaalde, zooals de gezondheid der
gravin, de laatste oorlogsberichten, stadsnieuwtjes en
dergelijke zaken meer. Maar op dit oogenblik kon zij
niet meer; door den dwang, then zij zich zeive had
opgelegd, had het spreken over al die haar volkomen
onversehillige dingen haar zoo vermoeid, dat zij zich
onwillekenrig door haar eigen gedachten over haar afzondering en de weinige vreugde, die haar deel was, liet meesleepen en in een stille mijmering verviel, zoodat zij niet
eens merkte, dat Nicolaas aanstalten inaakte om heen te
gaan. Deze deed eerst, alsof hij haar afgetrokenheid
niet zag en wisselde eenige woorden met juffrouw
Bourrienne, maar toen de prinses even roerloos voor
zich uit bleef staren en niets seheen te bemerken van
hetgeen er om haar been gebeurde, werd hij wel genoodzaakt haar aan te kijken, om aldus haar aandacht
• te trekken. }Jij zag nu ook, dat er een uitdrukking van
smart over haar fijn hesneden gelaat lag.
Hij kreeg een onbestemd gevoel, dat hij misschien
de schuld was van haar verdriet; maar wat kon hij doen,
om haar een weinig belangstelling te toonen
,,Vaarwel, prinses," zeide hij eindelijk.
Zij scheen plotseling uit haar mijmering te ontwaken.
,,Vergeef me," stamelde zij blozende. ,,Gaat gij reeds•
lieen Nu, vaarwel dan."
,,En bet kussen, dat gij voor de gravin bebt gemaakt!
Dat zoudt ge vergeten! Wacbt even, ik zal bet balen,"
zeide juffrouw Bourrienne, die Aug de kamer verliet.
Nicolaas en prinses Maria bleven geruimen tijd zwijgen en keken elkander verlegen aan.
,,Ja, prinses," zeide Nicolaas eindelijk met een droevig Iaehje, ,,het is nog niet zoo heel lang geleden, dat
we elkander voor bet eerst in Bogoetscbarowo ont
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moetten; het lijkt me sorns, alsof het gisteren was

En wat is er veel in then korten tijd gebeurd ! . . . Wij
meenden toen, dat we al heel ongelukkig waren, en
toch, wat zou 1k niet geven, om then tijd terug te heb
ben. Maar wat voorbij is, is voorbij !"
Prinses Maria zag hem, terwiji hij zoo sprak, met haar
zachten, doordringenden blik aan, als trachtte zij den
geheimen zin van die woorden te vatten.
,,Dat is waar," antwoordde zij, ,,maar gij behoeft
toch in geen enkel opzicht het verleden terug te wensehen, en als ik uw tegenwoordig bestaan goed begrijp, hebt gij alle reden om er later met voldoening op
terug te zien; uw toewijding en zelfopoffering. . ."
,,Ik moet uw lof afwijzen," zeide hij, terwijl hij haar
haastig in de rede viel, ,,want ik doe mij zelven dikwijls
genoeg de ergste verwijten, en... Neem me niet kwa
lijk, dit onderwerp kan u bezwaarlijk belang inboezemen," Vervolgde hij, en bij die woorden werd zijn to-on
weer even koel als bij zijn binnenkomen.
Maar prinses Maria had genoeg gehoord; zij zag weer
in hem den man, zooals zij hem in Woronesch gekend
had, den man, then zij liefhad en met dezen knoopte
zij het gesprek weer aan.
,,Ik had gehoopt, dat gij mij zoudt toestaan u te betuigen, hoezeer. . ." zeide zij aarzelend en den zin niet
voltooiend. ,,Mijn verhouding tot u en de uwen was
zOo, dat een betuiging van sympathie van mijn kant
u, dunkt mij, niet kon kwetsen. Maar het schijnt, dat
ik mij vergist heb," voegde zij er bij met een stem,
die van ontroering beefde. ,,Ik weet niet, waarom gij
zoo geheel anders zijt dan vroeger, en ik.. ."
,,O, daarvoor bestaan tal van redenen," antwoordde
Nicolaas met nadruk. ,,Heb dank, prinses," voegde
hij er Una, fluisterend bij, ,,geloof me, het is soms
zoo moeiUjk te dragen !"
,,Dat is het dus, dat is het dus! dacht prinses Maria
en een siddering van vreugde overviel haar. ,,Ik heb
dus niet alleen zijn open, eerlijken oogopslag, zijn
schoon uiterlijk liefgehad, ik heb terstond gevoeld,
"
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dat zijn inborst goed en eciel was.. . Hot is dus, orndat
1k rijk ben en hij arm is... Dat moot het zijn, want
anders. . ."
En bij de herinnering aan de teedere belangstelling
on de innige sympathie, die zij jegens hem had laten
doorsehemeren, word haar, flu zij zijn goedhartig
maar droefgêestig gezicht zag, plotseling de reden van
zijn voorgewende koelheid duidelijk.
,,Waarom dan, graaf, waarom " riep zij eensklaps
nit, terwiji zij onwillekeurig op hem toetrad. ,,Waarorn
Ge moot het mij zeggen."
Hij antwoordde niet.
,,Ik weet niet, graaf, ik ken uw reden niet, maar wel
weet 1k, dat ik ook lijd en laat ik het u maar ronduit
bekennen... Waarom mij uw vriendsehap, die ik
zoozeer op prijs stel, te onthouden
Tranen blonken in haar oogen, toen zij vervolgde:
,,Ik heb zoo weinig geluk gekend in mijn leven, dat
iederverlies mij zwaar drukt... Vergeef mij, vaarwel !"
Met tranen in de oogen wendde zij haar schreden naar
de deur.
,,Prinses! In 's hemels naam, ga zoo niet heen. Gun
mij nog een oogenblik !" }]Iij hield haar tegen. Zij keerde
zich naar hem toe; zwijgend zagen zij elkander eenige
oogenblikken aan. Hot ijs was gebroken en wat hun zooeven nog onmogelijk scheen, was nu plotseling mogelijk
en zelfs onvermijdelijk geworden!
III.
In den herfst van het jaar 1813 word Nicolaas' huwelijk met prinses Maria voltrokken. Zij gingen met zijn
moeder en Sonia op Lissi-Gora wonen. Gedurende de
eerste vier jaren van hun huwelijk loste Nicolaas, zonder
ook maar de kleinste bezitting van zijn vrouw to ver
koopen, al zijn schulden af, daaronder begrepen de som,
die hij van Peter geleend had, en in 1820 waren zijn
zaken zoo vooruitgegaan, dat hij een klein good in de
nabijheid van Lissi-Gora had aangekoeht en in onder-
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handeling was over den aankoop van Otradno. Otradno
terug te krijgen, dat was een zijner liefste wensehen!
Iloewel Nieolaas niet uit vrije verkiezing, maar door
de omstandigheden gedwongen, genoopt werd, zich op
de praktijk van de landhuishoudkuride toe te leggen,
wijdde hij zich toch al spoedig met hart en ziel aan
den landbouw. Hij hield niet van nieuwigheden, vooral
de Engelsehe methodes, die toen in de mode kwamen,
stonden hem tegen. Hij dreef den spot met de zuiver
theoretisehe werken over landhuishoudkunde, daeht er
niet aan fabrieken op te riehten noch om duur, nitheemseh zaaikoren aan te sehaffen. Daar hij nooit aan
't een of ander onderdeel van zijn zaken ten koste
van het overige zijn aandaeht wijdde, had hij altijd het
belang van het geheel in het oog en verwaarloosde
ook niet het geringste. Hij besehouwde niet als hoofd
zaak de zuurstof, die de lueht en de grond bevatten, ook
niet den ploeg en den mest, maar den arbeider, die
zijn kraehten aan het werk wijdde. Hij wijdde het eerst
zijn aandaeht aan den hoer; de hoer was voor hem niet
sleehts een werktuig, maar ook een bevoegd heoordeeIaar. Hij sloeg hem nauwkeurig gade, traehtte zich op
de hoogte te stellen van zijn behoeften en zich rekensehap te geven van hetgeen hij voor goed en verkeerd
hield, en zoo werden de bevelen, die hij persoonlijk gaf,
voor hem een bron van kostelijke ervaring.' Eerst toen
hij geheel bekend was met den smaak en de wensehen
zijner boeren en hij hun gebruiken en hun taal begreep,
kon hij hun gedaehten doorgronden, hen waardeeren
en hen met vaste, kraehtige hand besturen, dat wil
zeggen, hun al die diensten bewijzen, die zij het reeht
hadden van hem te verwacliten. Zijn bestuur leverde
al spoedig de .sehitterendste resultaten op.
Het getuigde van een helder doorzieht, dat hij van
den aanvang af zich bij benoemingen en aanstellingen
liet leiden door de wensehen der boeren; hij benoemde
tot burgemeester, tot starost en tot afgevaardigde
juistde personen, die de boeren zouden gekozen hebben,
als zij daartoe het reeht hadden bezeten. In plaats
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van zijn tijd te verliezen met de seheikundige ontleding
der meststoffen en zich te verdiepen in het ,,dehet
en credit", zooals hij schertsend zeide, liet hij zich inlichten over de grootte van den veestapel der boeren
en hij stelde alle middelen in het werk, om het aantal
runderen, paarden en schapen te doen toenemen. Hij
zag ongaarne dat de boerenfamilies uit elkaar gingen,
hij had het liefst, dat zij in groote groepen bijeen bleven.
Voor luiaards en dronkaards had hij geen genade, hij
joeg ze meedoogenloos weg. Bij alien veld- en akkerarbeid lette hij even nauwkeurig op de velden der boeren
als op zijn eigene, en weinig grondbezitters konden zich
op zulk een mime opbrengst beroemen als hij. Met de
dworowy of huishoorigen, die hij als een onnutten lastpost beschouwde, bemoeide hij zich zoo weinig mogelijk;
toch werd hem verweten, dat hij hen niet genoeg onder
den duim hield; wanneer hij een hunner moest straffen,
was hij zoo besluiteloos, dat hij iedereen raadpleegde,
eer hij er toe overging, en hij was maar biij, als hij hem
als recruut kon wegzenden in de plaats van een boer.
Wat de boeren betreft, welken maatregei hij ook hen aan
gaande moest nemen, hij aarzelde nooit, zeker als hij
was, dat hij altijd de meerderheid op zijn hand had
IIIij zou hen nooit met werk overladen of hen beloonen
of straffen, louter voor zijn persoonlijke voldoening.
Misschien had hij niet eens kunnen zeggen, krachtens
welken regel hij aldus handelde, maar hij voelde, dat hij
naar vaste, onbuigzame grondbeginseien te werk ging
en dat het zoo goed was.
Een enkelen keer, wanneer er jets niet in den haak
was, of de uitsiag niet aan zijn verwachting beantwoordde, kon hij wel eens op een toon van split
uitroepen: ,,Wat is er ook aan te vangen met ons
Russisch yolk! En dan verbeeldde hij zich, dat hij
den boer yerachtte, maar in den grond van zijn hart
hield hij van ,,ons Russisch yolk" en den geest, die het
bezielde. Dat was juist de reden, waarom hij het zoo
goed begreep en den eenig juisten weg had ingesiagen,
die ontwijfelbaar tot een goede uitkomst moest voeren.
"
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Zijn drukke bezigheden stemden zijn vrouw wel eens
minder aangeflaarn, het was of zij haar ijverzucht op
wekten; het speet haar, dat zij de vreugde en de zorgen
van die haar zoo onbekende wereid niet met hem kon
deelen en begrijpen. Hoe kon hij zoo opgeruimd zijn en
er zoo gelukkig uitzien, wanneer hij, na met het krieken
van den dag te zijn opgestaan en den geheelen morgen
op de akkers of op den dorsehvloer te hebben doorgebracht, eerst tegen het theeuur thuis kwam Waarom
die geestdrift, wanneer hij van den ijver van een rijken
boer vertelde, die den geheelen nacht met zijn familie
bezig was geweest, om de schooven binnen te brengen
en het hooi in schelven te zetten f Waarom die gelukkige, tevreden glimlach, wanneer een fijne, diehte
regen op de dorstige haverspruitjes viel of wanneer
in den tijd van den oogst of het binnenhalen van het
hooi een dreigende wolk voorbijdreef, en hij met gebruind gezieht en geur van alsem en kroezemunt in
het haar zich vroolijk in de handen wreef en uitriep:
,,Nog een dag zooals deze, dan krijgen wij en de boeren
den oogst binnen !" Het verwonderde haar ook, dat hij
met zijn goed hart en zijn herhaaldelijk gebleken streyen, om al haar wensehen te voorkomen, altijd boos
werd, als zij hem namens den een of anderen boer ver
zoeht hem van zeker werk te ontheffen. Zij ontving
steeds een weigerend antwoord en hij werd dikwijls
rood van kwaadheid, terwiji hij haar vroeg, zich voortaan
niet weer met zijn zaken te bemoeien.
Wanneer zij soms haar best deed hem te begrijpen
en hem zeide, dat hij zijn onderhoorigen zooveel weldaden bewees, werd hij driftig. ,,Daar denk ik in 't geheel
niet aan," gaf hij ten antwoord; ,,ik werk niet voor hun
geluk; het welzijn van den naaste is niets dan een
hersensehim en oudewijvenpraat. 1k heb maar te zorgen
dat onze kinderen geen bedelaars worden en dat ons
fortuin toeneemt, zoolang ik leef; een ander doel houd
ik er niet op na, maar om dat te bereiken is er orde en
strengheid noodig en ook reehtvaardigheid," voegde
hij er bij; ,,want als de boer naakt en uitgehongerd
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is en ternauwernood een paardje heeft, kan hij zoo mm
voor zich zelven als voor mij werken !"
Was Nicolaas zich werkeljjk niet bewust, waardoor
het den boeren onder zjjn bestuur zoo goed ging en
alles hem gelukte en tot zijn voordeel gedijde Het was
in elk geval een feit, dat zijn vermogen snel aangroeide;
de boeren nit den omtrek kwamen gedurig tot hem
met het verzoek hen te koopen en op te nemen en nog
lang na zijn dood bleef zijn bestuur in gezegend aandenken bij het yolk. }Iij wist wat goed was," zeide
het; ,,hij daeht eerst aan de have van den boer en dan
aan eigen voordeel; hij bedierf ons niet, hij was streng,
maar rechtvaardig, in een woord, hij was een goed
meester !"
Iv.
Het eenige, wat Nicolaas wel eens zorg veroorzaakte
en onaangenaamheden berokkende, was Ain opvliegend
heid en zijn neiging, om ouder gewoonte, er maar op
los te slaan. In het begin had hij daar niets lakenswaardigs in gezien, maar in het tweede jaar van zijn huwelijk
bracht een zeker voorval hem plotseling tot andere
inziehten. Op zekeren dag liet hij den starost, die
den gestorven Dron in diens ambt was opgevolgd
en van oneerlijkheid beticht was, bij zich komen.
Nicolaas ontving hem op de stoep en beantwoordde
zijn eerste woorden terstond met een macht scheld
woorden en een hagelbui van slagen. Toen hij een oogenblik daarna naar huis ging orn te ontbijten en zijn
vrouw naderde, die met het hoofd over haar werk
gebogen aan een tafeltje zat, vertelde hij liaar als naar
gewoonte alles, wat hij then morgen zoo al had ge
daan; hij verzweeg ook het voorgevallene met den
starost niet.
Gravin Maria werd beurtelings rood en bleek, zij hief
het hoofd niet op en bewaarde het zwijgen.
,,Zoo'n onbeschaamde kerel !" riep hij nit, terwijl
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de herinnering aan het tooneel hem opnieuw driftig
maakte; ,,alS hij ten minste nog bekend had, dat hij
dronken was, maar . . . Wat selieelt u toch, Maria "
Zij hief haar gezicht naar hem op, poogde vruehteloos eon woord uit to brengen en liet toen haar hoofd
weer zinken.
,,Wat seheelt er aan, Iieve" herhaalde Nieolaas.
Tranen verleenden aan gravin Maria een eigenaardige bekoring en een schoonheid, die zij anders niet
bezat, missehien omdat zij nooit van boosheid, drift
of lichaamspijn sehreide, doch alleen uit medelijden of
verdriet. Bij deze vraag van haar eehtgenoot brak zij
in tranen nit, en in haar diepe, stralende oogen liehtte
een betooverende glans.
,,Nieolaas, 1k heb alles gezien... Hij is sehuldig,
dat weet ik... Maar waarom hebt gij hem. . .
En zij bedekte haar gezieht met beide handen.
Nieolaas antwoordde niet, maar bloosde hevig;
hij keerde zich om en liep de kamer op en neer. Hij
begreep, waarom zij sehreide, maar hij kon zoo spoedig
niet inzien, dat hij verkeerd had gedaan; daartoe had
hij te lang toegegeven aan zijn gewoonte om er maar
ferm op los te beuken. ,,Niets dan vrouwelijke teerhartigheid!. . ." daeht hij. ,,Of zou zij missehien
toeh gelijk hebben 0? Hij wist werkelijk geen antwoord
op deze vraag te geven, maar hij liet zijn blik op het
geliefde gezieht rusten van haar, die om zijnentwille
leed en toen gevoelde hij, dat zij gelijk had en hij ver
keerd had gehandeld.
,,Maria," zeide hij zaeht, ,,het zal niet weer gebeuren,
ik verzeker ii, nooit weer.. . Nooit !" herhaalde hij
diep ontroerd, als een kind, dat vergiffenis vraagt.
De tranen der gravin begonnen rijkelijker te vlöeien;
zij greep de hand van haar man en bracht die aan haar
lippen.
,Wanneer hebt ge uw camee gebroken" vroeg zij,
om een andere wending aan het gesprek te geven,
terwijl zij naar den ring keek met den Laokoonskop,
then hij altijd bij zich droeg.
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,,Van morgen, Maria, juist then . . . ach, neen, Iaat
ik er niet meer over spreken, maar ik beloof u, het zal
niet weer gebeuren; deze gebroken ring zal mil altijd
een herinnering zijn aan de belofte, die 1k ii gedaan lieb."
Wanneer hem na then tijd het bloed naar het hoofd
vloog en hij zijn handen voelde jeuken, draaide hij snel
den ring om en hij sloeg de oogen neer voor den man,
die zijn drift opwekte. Toch gebeurde het nog wel
eenige keeren, dat hij zich niet beheersehen kon; dan
ging hij naar zijn vrouw, beleed haar, wat hij gedaan
had en hernieuwde zijn belofte.
,,Ge zult mij zeker veraehten, Maria," zeide hij dan.
Maar als gij voelt, dat ge u niet beheersehen kunt,
waarom gaat ge dan niet liever onmiddellijk heen 6?
antwoordde zij.
Nieolaas stond bij den adel van het gouvernement
goed aangesehreven, hij werd geaeht en ontzien, maar
niet bemind; om de belangen van den adel bekommerde
hij zich weinig, zoodat eenigen hem voor trotseli, ande
ren voor dom en bekrompen hielden. Van het voorjaar
totdat de oogst binnen was wijdde hij al zijn tijd en
al zijn kraehten aan het bestuur zijner goederen; in
den herfst ging hij dagelijks op de jaeht en des winters
bezoeht hij geregeld de afgelBgen dorpen, maar dan
bracht hij toch het grootste gedeelte van zijn tijd met
lezen door. E[ij besteedde elk jaar een vrij aanzienlijke
som gelds voor het aansehaffen van boeken, hoofdza
kelijk over gesehiedenis, en zoo kreeg hij allengs een
degelijke bibliotheek. llij nam als vasten regel aan, elk
boek, dat hij kocht, van het begin tot het einde door te
lezen; eerst besehouwde hij dit als een lastige, dikwijls
vervelende taak, maar langzamerhand werd zijn belangstelling opgewekt en werd het lezen hem een behoefte
en een genot. Daar hij des winters bijna altijd thuis was,
deelde hij in alle huiselijke aangelegenheden en zorgen,
en bij het steeds inniger samenleven met zijn vrouw
zag hij hoe langer hoe meer in, welk een schat hij in
haar verworven had; elken dag had hij gelegenheid
zich gelukkig te prijzen in, haar bezit, telkens op-
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nieuw ontclekte 141 in haar heerlijke gaven van hoofd
en hart.
Voor hun huwelijk had Nieolaas in het bewustzijn
van zijn sehuld jegens Sonia en daarbij haar onbaatzuehtigheid ten voile erkennende, aan prinses Maria
alles verteld, wat er tussehen hem en zijn niehtje was
voorgevallen. I[Iij verzocht haar, vriendelijk en goed
voor Sonia te zijn, en denkende, dat haar rijkdom bij
Nicolaas wei eenig gewicht in de sehaai had gelegd,
wilde gravin Maria de fout van haar man zooveel mogelijk goed maken; zij deed haar best, van Sonia te
houden, maar zij voeide zich nooit op haar gemak
met haar nieht; zij wist, dat zij Sonia niets te verwijten
had en toch was het haar niet alleen onmogelijk haar
lief te bebben, maar soms voeide zij zeus afkeer en wre
vel jegens haar.
Eens, terwiji zij over haar onreehtvaardigheid jegens
Sonia met Nataseha sprak, zei deze: ,,Herinnert ge
u niet een zeker vers uit het Evangelie, dat geheel
van toepassing is op Sonia "
,,Welk vers bedoelt ge " vroeg Maria verwonderd.
,,Hem, die heeft, then zal gegeven worden, maar die
niet heeft, then zal ontnomen worden ook wat hij heeft."
Zij is de arme, die niet heeft en wie alles ontnomen is.
Waarom Dat weet ik niet. Missehien omdat er bij haar
zeus geen schaduw van zelfzueht te ontdekken is...
Maar in elk geval is het toch waar, dat zij alles moet
missen.. . 1k moet ii eerlijk zeggen, dat ik innig medelijden met haar lieb. 1k heb vroeger vurig gehoopt,
dat zij met Nieoiaas zou trouwen en toch had ik er een
voorgevoel van, dat het nooit gebeuren zou. Zij is de
,,onvruehtbare boom" nit den bijbei, maar soms komt
het mij voor, dat zij er niet het gevoel van heeft, dat wij
beiden in haar plaats zouden hebben."
Hoewel gravin Maria Nataseha tegenwierp, dat die
woorden uit het Evangeiie een geheel andere beteeke
is hadden, moest zij toch, als zij Sonia gadesloeg,
haar schoonzuster wel gelijk geven. Sonia scheen zich
werkelijk zonder veel strijd en smart in haar lot te schik-
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ken en haar inoeilijke, dikwijls pijnlijke positie seheen
haar niet to drukken. Het leek, alsof zij zich moor
hechtte aan het gezin dan aan de personen en evenals
een kat aan het huis was gehecht.
Zij verpleegde de gravin, speelde met de kinderen
en was altijçl tot alle mogelijke diensten bereid, zonder
dat zij veel dank oogstte. Dat zij altijd in alles hielp,
werd beschouwd als jets, dat vanzelf sprak.
Lissi-Gora, dat in den oorlog veel geleden had, was
geheel hersteld, maar ailes was eenvoudiger ingericht
dan tijdens het leven van den ouden prins. Dc nieuwe
gebouwen, die gezet waren, toen Nicolaas nog met geld
gebrek had to kampen, waren hoogst eenvoudig; het
woonhuis, in hout op de oude fondamenten opgetrokken,
was evenwel ruim; de geverfde zolders en vloeren
en de plompe, harde divans, fauteuils en stoelen en de
berkenhouten tafels waren door schrijnwerkers van
Lissi-Gora zeif gemaakt. Logeerkamers waren niet
vergeten; hun huis was dan ook dikwijls het vereenigingspunt voor alle leden der geheele familie Rostow-Bolkonsky. Zij brachten er geheele maanden door met
hun talrijke bedienden en bovendien kwamen or op de
naam- en geboortedagen van den heer en de vrouw des
huizes een honderdtal gasten voor een of twee dagen.
Den overigen tijd van het jaar ging het leven rustig
en kaim zijn gewonen gang; de dagelijksche bezigheden
werden afgewisseld door ontbijt, middagmaal en avondeten, waarvoor Lissi-Gora zeif de producten in overvloed opleverde.
V.
Natascha was in het voorjaar van 1813 getrouwd,
in 1820 had zij drie dochters en een zoon van nog geen
jaar oud. Zij was zoo dik geworden, dat men in de jonge
matrone bezwaarlijk do viugge, slanke Natascha van
vroeger kon herkennen. Haar gezicht was voller en ronder
geworden; maar de buien van uitgelaten vroolijkheid,
die zoo aanstekelijk werkten en vroeger een harer
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grootste bekoorlijkheden uitrnaakten, waren allengs
zeldzamer geworden en alleen onder den invloed van
sommige ornstandigheden, zooals bij voorbeeld de
terugkomst van haar echtgenoot, de betersehap van
een kind of in een gesprek met haar schoo)izuster
over prins Andreas, kon zij nog op de oude onstuimige
wijze uiting geven aan haar gevoelens. Over prins Andreas sprak zij nooit met Teter, nit vrees dat hij nog
ijverzuchtig mocht zijn op den gestorven vriend. Ms
zij zich, wat eehter niet dikwijls gebeurde, liet overhalen
om te zingen, dan kon zij opgewekt worden als van
ouds. Dan blonk weer de oude gloed in haar oogen
en haar gezieht kreeg weer then innemenden trek van
voorheen, waarbij zich nog een nieuwe hekoorlijkheid
voegde. Gedurende den eersten tijd van haar huwelijk
hadden zij afwisselend te Petersburg, Moskou en op het
land gewoond. Zij verseheen weinig in de toongevende
kringen en viel daar ook niet in den smaak; zij gaf
zich dan ook geen moeite, vriendelijk en voorkomend
te zijn. Nataseha wist zelve niet, of zij van deeenzaamheld held; zij dacht soms van niet; maar haar plichten
als moeder en het aandeel, dat zij nam in de geringste
kleinigheden van de zaken van haar man, lieten haar
niet toe, veel in de wereld te verkeeren en daardoor
kwam zij er als vanzelf toe, gezelsehappen te vermijden.
Zij, die haar als jong meisje gekend hadden, konden zich
niet genoeg verwonderen over deze verandering; alleen
de oude gravin had altijd wel begrepen, dat haar vroolijke wildzang tot bedaren zou komen, zoodra zij een
man en kinderQn had om te verzorgen en lief te hebben
en op Otradno had zij dit onbewust wel eens laten doorschemeren. Had zij niet altijd gezegd, dat Nataseha
een voorbeeldige echtgenoote en moeder zou worden ?
,,Maar," voegde de gravin er altijd bij, ,,zij drijft haar
liefde wat al te ver."
Natasoha volgde niet den gulden regel, dien vooral
de Fransehen de jonge meisjes aanbevelen, om na haar
huwelijk haar talenten te blijven ontwikkelen en de
noodige zorg aan haar uiterlijk te besteden, opdat zij
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haar eehtgenoot evenzeer boeien als vroeger haar verloolde. Zij had juist het tegenovergestelde gedaan;
Zij had haar liefhebberijen en haar talenten verwaarloosd; zij zong niet meer, zij maakte geen werk van haar
toilet, lette niet op haar manieren en zoeht in het
gesprek niet naar mooie woorden en sierlijke uitdrukkingen, trachtte Peter niet te boeien door bevallige
houdingen, die haar bekoorlijkheden op het voordee
ligst deden uitkomen, .zij verveelde hem niet met alIerlei dwaze eisehen; zij zou het belachelijk hebben
gevonden, wanneer zij hem, aan wien zij zich geheel had
overgegeven, zonder hem zeus een enkele gedachte
te verbergen, op dergelijke wijze had traehten te be
hagen. Zij voelde, dat de poëtische bekoorlijkheid,
waardoor hij zich tot haar had aangetrokken gevoeld,
een al te teere band was voor hun vereeniging; dat
een forsehe, onverbreekbare band, zooals ziel en lichaam
samenhoudt, noodig was voor hun beider geluk. Missehien zou zij ook wel gaarne anderen behaagd hebben,
maar zij had het nooit beproefd; want het was eenvoudig door gebrek aan tijd, dat zij weinig zorg aan haar
toilet besteedde, niet meer zong en nooit haar woorden
vooraf overwoog. Dc zorgen voor man en kinderen
namen haar geheel in beslag, te meer daar Peter een
voortdurend toezicht eisehte, om niet tot zijn vorige
levenswijze terug te keeren. Hoe meer zij aan deze ma
nier van leven gewend raakte, des te meer begon zij
zich er gelukkig bij te gevoelen en des te ijveriger
wijdde zij zieli met kracht en volharding aan de be
langen der haren.
Ofschoon zij niet gaarne veel mensehen zag, was zij
toch innig geheeht aan haar moeder, haar broeder, haar
schoonzuster en Sonia; voor hen behoefde zij zich geeri
dwang op te leggen; bij hen kon zij in haar morgenjapon
en met onopgemaakt haar komen, om hun opgetogen
de jurkjes der kinderen te laten zien en iIt hun mond
te hooren, dat het kleintje er al wat beter uitzag. Nataseha verwaarloosde zich zoozeer, dat haar manier
om zich te kleeden en te kappen en haar ijverzucht
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vooral - zij was jaloersch op Sonia, op do gouvernante,
in een woord op elke vrouw, mooi of leelijk - voortdurend stof tot plagerijen gaf aan de haren; zij zeiden
ronduit, dat Peter onder de pantoffel zat. En dat was
waar ook. Onmiddelljjk na haar huwelijk had Natascha
hem verklaard, hoe zij haar reehten opvatte en zou
handhaven: iedere minuut van zijn bestaan behoorde
aan haar en aan zijn gezin. Peter was zeer verrast over
deze onverwachte verkiaring, maar hij voelde zich er
tevens zoo door gevleid, dat hij zich zonder de minste
tegenspraak onderwierp. Het was hem bijgevolg verboden, niet alleen om oplettendheden te hebben voor
een andere vrouw, maar ook zeus om al te druk met haar
te praten, naar de club te gaan dineeren, geld mit te
geven voor zijn liefhebberijen, al te lang van huis te
gaan, behaive wanneer zijn zaken het eischten of het
ter wilie van zijn wetensehappelijken arbeid was. Daarvoor had Natascha ontzag, daaraan hechtte zij zeer
veel waarde, zonder er echter het geringste van te begrijpen. Als vergoeding kon Peter te huis onbepaald
over haar en haar geheele familie beschikken. Natascha was de slavin van haar man, en wanneer Peter
schreef of las, was iedereen in huis verplicht op de teenen
te loopen, om hem niet te storen. Natascha trachtte
de geringste zijner begeerten te raden en voorkwam
zooveel mogelijk al zijn wenschen. Hun levenswijze,
hun omgang met vrienden en kennissen, hun dagelijksche bezigheden, de opvoeding der kinderen, dat alles
geschiedde volgens Peters inzichten, die zij in elk zijner
woorden traehtte te ontdekken. Zoodra zij zijn ver
langen had geraden, was dit haar een wet, die zij
zonder om te zien volgde, en wanneer hij soms eens op
een vroeger besluit terugkwam, dan bestreed zij hem
met zijn eigen wapens en hield zich aan zijn eerst nitgesproken meening.
Dit gebeurde onder andere na de geboorte van haar
eerste kind, een zwak, ziekelijk schepseltje, waarvoor
men driemaal van min moest veranderen. Natascha
was er zoo verdrietig over, dat zij ziek werd. Bij deze
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gelegenheid sprak Peter over de denkbeelden, die Rousseau in zijn ,,Emile" over de opvoeding ontwikkelt
en bewees hij haar aan de hand van den Geneefsehen
sgeer, wiens leer hij was toegedaan, dat het zoogen
door een vreemde mill tegennatuurlijk en gevaarlijk
was. Dit had ten gevolge, dat zij bij de geboorte van
het tweede kind en eveneens bij de volgende er op stond
het zelve te zoogen, niettegenstaande het verzet van
haar moeder, de doktoren en zelfs van haar man.
Soms gebeurde het wel, dat man en vrouw het niet
eens waren en heftig elkanders meening bestreden,
maar tot Peters groote verrassing bemerkte hij lang
na den twist, dat zijn vrouw toch den raad volgde, then
zij eerst bestreden had ontdaan eehter van al het overbodige, dat hij er in het vuur van de woordenwisseling
aan toegevoegd had.
Na een zevenjarige echtverbintenis merkte Peter met
voldoening, dat het goede, dat hij had, gelouterd en
gezuiverd in zijn vrouw was overgegaan, zonder dat zij
ook maar een enkele zijner verkeerdheden had overgenomen, en dit was niet geschied ten gevolge van een
zorgvuldige ontleding van zijn karakter en een verstandelijk overleg, waarbij zij het eene verwierp en
het ander in zich opnam, maar onbewust en door do
innige sympathie, die or tusschen hen bestond.
VT.
Peter was met zijn geheele gezin reeds meer dan twee
maanden' bij de Rostows, toen hij een brief ontving van
een zijner Petersburgsche vrienden, die hem als lid van
eon door Besoekow opgerichte vereeniging dringend
verzocht zoo spoedig mogelijk over to komen, om eenige
onverwachts gerezen bezwaren op to lossen. Toen ziju
vrouw then brief had gelezen - zij las al zijn brieven was zij, hoezeer zij er ook tegen opzag, hem eenigen
tijd te missen, de eerste, die hem aanried, aan het verzoek te voldoen, want zij wilde haar man nooit van
dergelijke bezigheden afhouden. llij keek haar schroomOorlog en Vrede. 4e druk. III.
33
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yallig en met vragelldell blik aan, niaar zij zeide flog
eens, dat zij het heel goed vond, wanneer hij ging;
alleen verzoeht zij hem vriendelijk, den duur van zijn
afwezigheid zooveel mogelijk to beperken en stond
hem ten slotte een verlof van vier weken toe. Zes weken
waren nu reeds na zijn vertrek verloopen, en Nataseha,
die eerst boos was geweest, dat hij niet op den bepaal
den tijd terugkwam, werd nu ongerust en verging bijna
van angst.
Denissow, die ontevreden was over den algemeenen
loop der zaken, had als generaal zijn pensioen genomen;
hij logeerde reeds sedert een paar dagen op Lissi-Gora
en was nog steeds een en al verwondering over de verandering, die er in Nataseha had plaats gegrepen;
hij sloeg haar soms verrast en met droefheid gade,
evenals men een verbleekt portret bekijkt, weiks onvolkomen gelijkenis sleehts een flauwe herinnering
opwekt aan een wezen, dat men heeft liefgehad. Een
neergeslagen, verdrietige blik, eenige onbeteekenende
woorden, een aanhoudend gesprek over haar kinderen,
dat was alles, wat er van zijn vroegere tooveres was
overgebleven.
Het was de dag voor Sint-Nieolaas, de 5de December
1820; Peter kon, dacht men, ieder oogenblik terugkomen;
want hij wist, dat de naamdag van zijn zwager altijd
feestelijk word gevierd. Er werden vele gasten verwacht
en Nicolaas, begrijpende, dat hij dan niet in n gemakzijnen dat
kelijken Oostersehen kamerrok kon verschij,
hij een sluitende jas en nauwe sehoenen moest aantrekken, tegenwoordig moest zijn bij de inwijding van een
nieuwe kerk, de gelukwensehen ontvangen van al
zijn gasten, hun vervolgens de ,,zakoeska" moest aan
bieden en over verkiezingen, den adel en den oogsU
praten, wilde dezen dag nog dubbel genieten van zijn
vrijheid en rust. Hij zag de rekeningen na van den
rentmeester van het Riazansehe landgoed, dat aan den
neef van zijn vrouw toebehoorde, schreef een paar brieyen over zaken, keek de schuur, de veestallen en de
paardestallen na, nam allerlei maatregelen tegen de
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uitspattingeu en de algemeene dronkensehap, die het
feest van den volgenden dag wel als gewoonlijk zouden
kenmerken. Door al the drukte had hij zich verlaat,
zoodat hij de tafel reeds gedekt vond en zjn vrouw
niet meer in haar eigen kamer had kunnen opzoeken.
Er namen ongeveer twintig personen aan het middag
rnaal deel: zijn mOeder met haar oude vriendin Belowa,
gravin Maria met haar drie kinderen, hun gouverneur
en hun gouvernante, haar neef met den heer Desalles,
Sonia, Denissow, Nataseha met haar drie dochterjes
en de gouvernante en de oude architect Michael Iwano
witsch, die rustig zijn laatste levensdagen op LissiGora sleet. Gravin Maria zat tegenover haar echtgenoot. Toen zij zag, hoe haastig hij zijn servet openvouwde
en hoe ruw hij de voor zijn bord geplaatste glazen op
zij schoof, begreep zij, dat hij niet best geluimd was,
zooals meer gebeurde, wanneer bij onmiddellijk van
zijn bezigheden aan tafel moest gaan. Zij kende die
gemoedsstemming en meestal liet zij hem met rust,
totdat hij zijn soep op had en wist hem dan door de ecu
of andere vraag ongemerkt in een betere stemming en
tot de erkentenis te brengen, dat zijn wrevel geheel ongegrond was. Dezen keer echter vergat zij haar gewone
taktiek en verdrietig, dat hij boos op haar was, vroeg
zij hem, waar hij geweest was en of hij alles in orde had
gevonden. ETij fronste het voorhoofd en gaf haar ecu
bits antwoord.
I 71 heb mij dus niet vergist.. . Maar wat scheelt
hem toch Wat heb ik hem in den weg gelegd ?"
vroeg gravin Maria zich af. Zij had onmiddellijk begrepen, dat hij het gesprek niet wenschte voort te zetten,
maar Denissow bracht ecu ander onderwerp ter sprake.
Toen zij van tafel waren opgestaan en de oude gravin
goeden nacht hadden gewenscht, naderde Maria haar
man, kuste hem en vroeg, waarom hij boos op haar was.
,,Je hebt altijd van die wonderlijke denkbeelden!
Boos op u 1k denk er niet aan!. .
Maar het woord ,,altijd" was in tegenspraak met
zijn laatste woorden, en gravin Maria gaf er dan ook
-
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de beteekenis aan: ,,Ja, ik ben boos, niaar 1k wil niet
zeggen waarorn."
De verhouding tussclien de beide echtgenooten was
zoo good, dat de oude gravin en zelfs Sonia, die ieder
van haar standpunt missehien wel eens gewenseht hadden, dater ernstige oneenigheden tussehen hen moehten
ripen, nog nooit een gegronde redén hadden gehad,
om zich in hun zaken to mengen. Toch hadden zij wel
eens ongenoegen; meestal was dit het geval na bijzonder
gelukkige dagen of in den tijd, die de bevalling van
gravin Maria voorafging.
,,Nu, heeren en dames," riep Nicolaas eensklaps uit
op een vroolijken toon, waarin gravin Maria een opzettelijke krenking zag aan haar adres, ,,ik ben al
sedert van morgen zes uur op de been geweest, morgen
moet ik weer den geheelen ochtend in de lucht zijn,
ge zult mij dus wel niet kwalijk nemen, dat 1k naar mijn
kamer ga."
En zonder zijn vrouw verder een woord to zeggen, ging
bij naar het kleine salon, waar hij zich op den divan
uitstrekte.
,,Zoo is het altijd," dacht Maria, ,,hij praat met iedereen behalve met mij. Hij heeft een afkeer van mij, dat
is zeker, vooral wanneer 1k in gezegende omstandigheden verkeer." En zij wierp een droevigen bilk in den
spiegel, die dan ook een ver van bevallig beeld to aanschouwen gaf met een mager en bleek gezicht en oogen,
die bijna dubbel zoo groot schenen als gewoonlijk.
Het schreien der kinderen, Denissows luide lach, Natascha's gebabbel en vooral de blik, then Sonia haar ter
sluiks toewierp, alles hinderde haar. Sonia was altijd
de eerste, op wie zij haar verdriet wreekte. Na verloop
van een paar minuten ging zij naar de kinderkamer;
de kinderen zaten allen op stoelen en speelden, dat zij
naar Moskou reden; zij hielden niet op, of mama moest
meedoen. Zij deed dit dan ook, maar de gedachte aan
de booze stemming van haar echtgenoot liet haar geen
oogenblik met rust, zoodat zij weidra opstond en op
de teenen zacht naar het kleine salon liep. Zij bleef bij
-
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de deur staan en luisterde. ,,Misschien slaapt hij nog
daeht zij, ,,en dan kon 1k hem aMes nitleggen."
Andreas, het oudste harer zoontjes, was haar, zonder
dat zij het wist, gevolgd.
,,Iieve Maria, hij slaapt, geloof 1k; hij was zoo vermoeid !' ' zeide Sonia plotseling, die haar overal in den
weg scheen te zijn. ,,Andreas kon hem eens wakker
maken."
Gravin Maria keerde zich om, en nu eerst haar kind
bemerkend, gevoelde zij, dat Sonia gelijk had; zij hield
met moeite het bitse woord terug, dat haar op de
lippen zweefde en zonder te laten blijken, dat zij Sonia's
woorden gehoord had beduidde zij den kleinen jongen,
stilletjes heen te gaan en geen leven te maken; haar
nieht had intussehen door een andere deur het vertrek
verlaten. Maria bleef op den drempel staan en terwiji
zij naar de regelmatige ademhaling van haar eehtgenoot
luisterde, waarvan zij elke sehakeering kende, stond het
beeld van den haar zoo dierbaren man haar in alle bij zonderheden voor den geest; zij zag zijn effen voorhoofd
en het aantrekkelijke gezicht met den fraaien, fijnen
knevel. Op dat oogenblik maakte Nieolaas een lichte
beweging, en de kleine Andreas, die nu het salon bin
nenliep, riep nit: ,,Papa, mama staat aehter de deur !"
Gravin Maria werd bleek van schrik, zij gaf haar zoon
met heftige gebaren te kennen, dat hij zwijgen moest
en daarop werd alles weer stil. Het was echter een stilte,
die de voorbode was van een storm. Zij wist, dat hij
niet gaarne in zijn rust gestoord werd; het volgende
oogenblik hoorde zij duidelijk aan den knorrigen toon
van zijn stem, dat hij boos was.
,,Kan men mij dan geen minuut met rust Wen?..."
riep hij wrevelig nit. ,,Maria, zijt gij daar Waarom Iiebt
ge hem binnen gelaten "
,,Ik kw- am maar eens kijken, of... 1k wist niet, dat
hij mee was .gekomen, neem het mij niet kwalijk!. . ."
Nieolaas bromde eenige onverstaanbare woorden en
Maria bracht het kind weg. Geen vijf minuten na dit
voorval sloop de kleine driejarige Nataseha, de lievelid,"
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ling van haar vader, stiiletjes do karner nit, zonder dat
de gravin het rnerkte. Andreas had haar verteld, dat
papa sliep. Zij duwde ferm tegen de deur, die krakend
openging, schreed zonder aarzelen naar de canapé,
waarop Nicolaas met het gezicht naar den muur lag
te slapen. Dc kleine meid ging op de teenen staan en
kuste de hand van haar vader. Deze keerde zich om
en lachte zijn dochtertje vriendelijk toe.
,,Natascha, Natascha !" fluisterde de moeder verschrikt, door de half openstaande deur haar dochtertje
roepend en wenkend. ,,Kom hier, laat papa slapen !"
,,Wel neen, mama, papa heeft geen lust om te slapen,
hij lacht," antwoordde het kind op stelligen toon.
Nicolaas liet de voeten van den divan glijden en
nam zijn dochtertje op den arm.
,,Kom toch hier, Maria," zeide hij tot zijn vrouw.
Zij kwam binnen en ging naast hem op de canapé
zitten.
,,Ik had niet gezien, dat zij naar u toeging," zeide
zij schuehter.
Nicolaas, die met de eene hand zijn dochtertje vasthield, keek zijn vrouw aan en toen hij haar smeekenden
blik gewaar werd, sloeg hij zijn anderen arm om haar
middel en kuste haar op het voorhoofd.
Mag ik mama kussen " vroeg hij de kleine, die guitig lachte en met een gebiedend gebaar te kennen gaf,
dat hij het nog eens moest doen.
Waarom denkt ge, dat ik slecht geluimd ben?
vroeg Nicolaas, die de geheime gedachten van zijn
vrouw red.
,,Ge kunt niet gelooven, hoe eenzaam ik mij gevoel,
als ik u zoo zie; ik meen dan altijd. .
,,Kom, Maria, hoe kunt ge zoo dwaas zijn! Schaamt
ge u niet"
,,Ik denk dan, dat gij mij niet lief kunt hebben,
omdat ik zoo Ieeljjk ben, vooral nu weer."
Foei, Maria, wilt ge wel eens zwijgen? Ge weet niet,
wat ge zegt. Liefde, die alleen op schoonheid gegrond
is, duurt niet lang. . . En zon ik mijn vrouwtje niet
"
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liefhebben ? . . . NiT, bemin 1k u niet . . . . hoe zal
ik het uitdrukken . . . 1k kan geen stroohaim tussehen
oils dulden . . . Zonder U voel ik mil verdrietig en
ellendig, dan deug ik nergens toe . . . Iloud ik van mijn
pink Gekheid, en toch kan ik hem niet missen; maar
ndjn vrouwtje . . ."
,,Ik kan niet zoo sehertsen, maar toch be(, rijp ik u. ..
Ge zijt dus niet meer boos op mil, niet waar "
,,Volstrekt niet, integendeel !" gaf hij lachend ten
antwoord, en nu de vrede gesloten was, stond hij op,
Rep de kamer een paar maal op en neer en begon als
naar gewoonte haar zijn geduehten mee te deelen.
Het kwam niet bij hem op, haar te vragen of zij wel
gestemd was naar hem te luisteren, want hij meende,
dat hun gedachten noodzakelijk zich op hetzelfde
onderwerp moesten riehten. llij vertelde haar, dat hij
Peter en zijn familie wilde verzoeken, tot de lente op
Lissi-Gora te blijven. Gravin Maria hoorde hem
oplettend aan, maakte eenige opmerkingen en begon
toen over de kinderen te spreken.
,,Wat treedt bij haar de vrouw al op den voorgrond,"
zeide zij in het Franseh met een bilk op Nataseha,
die beiden met haar groote, zwarte oogen onderzoekend
aankeek. ,,Gij wijt ons vrouwen gebrek aan logika...
Wel, dat is onze logika: 1k zeg tot haar: ,,Papa wil
slapen.. . . ,,Volstrekt niet," antwoordt zij, ,,hij laeht. ."
en de kleine heeft gelijk !" voegde gravin Maria er met
een gelukkig lachje bij. ,,Maar ge weet wel, Nieolaas,
dat gij onreehtvaardig zijt, ge houdt wat al te veel van
haar," fluisterde zij hem in het Franseh toe.
,,Wat kan ik daaraan doen 1k doe genoeg mijn best,
om het niet te toonen."
Daar hoorde men plotseling voetstappen, luide, op-men en deuren, die open en dieht gingen.
gewekte stein
,,Er is iemand aangekomen !" riep Nieolaas nit.
,,Dat is stellig Peter. 1k ga eens kijken," zeide de
gravin, en zij ging de kamer uit.
Zoodra zij weg was, zette Nieolaas zijn dochtertje
op zijn rug en ging met haar in galop cell paar maal
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do karner rond. Vermoeid on hijgend bleef hij eindelijk
taan, beurde toen het kleine lachebekje hoog op,
hield haar boven zijn hoofd een oogenblik vast en drukte
haar toen aan zijn hart. Deze ongewone liehaamsóefe
fling herinnerde hem plotseling aan het dansen in zijn
ouderlijk huis en terwiji hij een liefdevollen blik liet
rusten op het van vreugde en opgewondenheid stralend
gezichtje van zijn kind, stelde hij zich do toekomst
reeds voor, wanneer hij haar in de kringen van de groote
wereld zou binnenleiden en de mazurka met haar dansen,
evenals zijn vader vroeger met Nataseha den beroemden
,,Daniel Cowper" uitvoerde.
't Is werkelijk Peter," zeide gravin NIaria, die weer
binnenkwam. ,,Nu is onze Nataseha weer de oude...
Ge moest eens zien, hoe opgewekt zij er uitziet...
Maar hij heeft toch gehad, wat hem toekwam, zij heeft
hem funk de waarheid gezegd, dat hij zoo lang is nitgebleven!... Toe, ga hem eens spoedig verwelkomen !"
Nicolaas ging met zijn doehtertje de kamer uit.
Toen gravin Maria alleen was, zeide zij zaeht in zich
zelve: ,,O, nooit, nooit had ik gedaeht, dat men zoo
gelukkig kon zijn !" Een uitdrukking van onuitsprekelijk geluk lag over haar gelaat verspreid, maar op
hetzelfde oogenblik zuchtte zij en word haar blik
droefgeestig, alsof do gedaehte aan een andere zaligheid,
een zaligheid, die op aarde niet te smaken is, eon schaduw wierp op het geluk, dat zij thans ondervond.
In elke familie vormen zich bijna altijd eenige volkomen op zich zelven staande groepen, die, bij alle
versehil in aanleg en gewoonten, zich toch tot het ge
meenschappelijk middelpunt voelen aangetrokken,
geduld hebben met elkanders eigenaardigheden en
gebreken en in één harmonisch geheel samensmelten,
zonder hun individueel karakter te verliezen. Allen
deelen in elkanders voorspoed en beproevingen; het ongeluk van den een stemt alien treurig, in het geluk van
eon ander verheugen zich alien; maar de gronden van
hun droefheid en de redenen, waarom zij zich verheugen,
zijn bij alien versehillend. Peters terugkornt op Lissi,
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Gora was een van die gelukkige, huge1ijke gebeurtenissen, die het geheele huis in een opgewekte stemming
braeht.
De bedienden waren blijde, orndat ztj begrepen, dab
hun meester zich nu minder met hen zou bezighouden
en niet zoo nauwgezet zou zijn in zijn dagelijksche in
speeties, dat hij wat meer door de vingers zou zien en
opgewekt en vroolijk zijn en dat zij met de kerstleesten
rijke • gesehenken zouden ontvangen.
De kinderen en de gouvernantes verheugden zich,
omdat niemand zoo als Peter er slag van had alien te
doen lachen; als hij er was, had men altijd pret. Hij
alleen kon de ,,écossaise" spelen en op dit stuk, dat zijn
geheele repertoire uitmaakte, dansten ze alle mogelijke
dansen; bovendien wisten ze wel, dat ook zij bij de
feesten niet vergeten zouden worderi, hij had stellig
voor ieder geschenken meegebracht.
De kieine Nicolaas Bolkonsky was nu vijftien jaar
oud; hij was een schrandere, viugge knaap, maar zieke
lijk en teer van gestel; hij had prachtige, groote oogén
en goudblond krulhaar. Hij was uitgelaten blij, dat
Peter terug was, want hij hield van niemand zooveel
als van oom Peter, zooals hij hem noernde. Gravin Maria,
die voor ijn opvoeding zorg droeg, was er niet in ge
slaagd, hem dezelfde liefde in te hoezernen jegens haar
echtgenoot, zeus scheen het soms, alsof het kind jegens
hem een eenigszins minachtende onverschilligheid aan
den dag legde; zoo mm de huzarenuniform als het SintGeorgekruis van oom Rostow wekte zijn belangstelling
op. Peter was zijn afgod, hem hing hij met hart en ziel
aan en hij had geen vuriger wensch, dan even goed en
even geleerd te worden als hij. Wanneer de knaap hem
zag, overtoog een glans van genoegen zijn gelaat, en
als Peter hem toesprak, kiopte zijn hart boorbaar en
dan kreeg hij een kleur van plezier. Hij onthield alles,
wab hij hem hoorde zeggen, herhaalde het later nog eens
bij zich zelven of sprak er met )Jesalles over.
Peters verleden, zijn rampen voor den oorlog, zijn
gevangensehap, de poëtisehe roman, (ben de jonge Nico33*
Oorlog en Yrede. 40 druk. III.
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laas, naar aanleiding van enkele toevallig opgevangen
woorden, had. uitgedacht, zijn liefde voor Natascha,
die hij met echt kinderlijke overdrijving vereerde, en
boven alles Peters vriendschap voor zijn vader, stempelden hem in zijn oogen tot een held en een- buitengewoon wezen. De teederheid en ontroering, waarmee
Peter en Natascha over den overledene spraken, had
het voor zijn leeftijd bijzonder ontwikkelde kind doen
raden dat zijn vader Natascha had liefgehad en dat hij
Naar stervende in de liefde van zijn vriend had aanbevolen; voor then vader, wiens trekken hij zich niet kon
herinneren, maar aan wien hij steeds met tranen van
liefde daeht, koesterde hij een diepe, inn.ige vereering.
Toes. het then avond voor de kinderen tij d was, om
naar bed te gaan en voor de gouverneurs en de gouvernantes, om met hen de huiskamer te vtrlaten, fluisterde
Nieolaas Desalles in het oor, dat hij zijn tante verlof
Wilde vragen, nog een weinig op te blijven.
,,Tante, snag ik nog een poosje blijven °" vroeg hij.
Gravin Maria keek naar bet smeekende gezichtje.
„Als gij er zijt, is hij niet van u of te slaan," zeide zij
tot Peter, die deze woorden glimlachend aanhoorde.
„Ik zal hem aanstonds zelf wel terugbrengen,
mijnheer Desalles," zeide hij tot den gouverneur. ..
,,Laat hem nog maar een oogenblik Kier; ik heb hem
nog bijna niet gezien ... Goeden . avond," voegde
hij er bij, Desalles de hand toestekend ... ,Wat begilt hjj op zijn vader te gelijken, niet waar Maria "
,Op nlijn vader °" riep Nicolaas uit, terwijl hij een
kleur kreeg tot achter de ooren en Peter met schittereride oogen aankeek.
Deze knikte hem toe en vatte toen den draad van
bet gesprek weer op, dat door het weggaan der kinderen
was afgebrok-en.
Gravin Maria was met een handwerkje bezig, terwiji
Natascha, met de oogen onafgewend op haar man geri-cht, opmerkzaam luisterde naar de vragen, die Rostow
en Denissow hem aangaande zijn refs deden. De heeren
rookten hun pijp en slurpten nu en dan welbehaaglijk
.
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de thee, die Sofia hun insehonk. De kleine Nicolaas
was in een hoe gaan zitten met zijn gezieht naar Peter
toegekeerd, hij scheen zeer opgewonden, soms sprong
hij op en sprak in zich zelven onder den onweerstaan..
baren invloed van een nieuwe gewaarwording.
Er werd gesproken over hetgeen er toen in de hoogere
regeeringskringen voorviel. Denissow, die wegens zijn
persoonlijke teleurstellingen ernstige grieven tegen hot
gouvernement had, vernam met een soort van leedvermaak alle dwaasheden, die er volgens hem to
Petersburg werden bedreven en gal in scherpe bewoor
dingen zijn meening to kennen.
,,Vroeger moest men Duitscher zijn, om vooruit to
komen; flu moot men tot den kring van Tatarinow en
Krtbdner behooren !"
,,O, als ik onzen waarden, Bonaparte eens tegen hen
had kunnen loslaten, wat zou die hen knapjes van hun
dwaasheid genezen! 1k vraag u, is hot niet onzinnig
iemand als Schwarz tot kommandant van het regiment
Semenowsky aan to stellen i"
Rostow, die, zonder part" te kiezen, het toch beneden
zijn waardigheid vond, zich buiten hun gedachtenwisseling to houden en die ook belang scheen to stollen
in de nieuwe benoerningen on voordraehten, vroeg
Peter op zijn beurt over die ernstige zaken, zoodat
het gesprek zich bij die praatjes en losse geruchten
bleef bepalen, die weinig om het lijf hadden.
Nataseha, die altijd de gedaehten van haar man wist
be raden, merkte ook nu, dat hij er niet in slaagde,
het gesprek to brengen op hot eigenlijke doel van ziju
reis naar Petersburg, waarvoor hij den raad van ziju
riieuwen vriend, prins Theodoor, had ingeroepen. Zij
wam hem to huip door hem to vragen, hoe hot nu
ciet zijn zaak stond.
,,Welke zaak?" vroeg Rostow.
,,Och, het is nog altijd hetzelfde," zeide Peter, ,,want
edereen voelt, dat alles verkeerd gaat en dat het
le plicht is van ale eerlijke lieden, om naar de mate
aunner krachten de goede zaak te bevorderen."
-
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,,De eerlijke lieden ' ' riep Rostow ult en hij fronste
het voorhoofd. ,,Wat kunnen die er aan doen "
,,Zij kunnen . . ."
,,Laat ons naar mijn kabinet gaan," zeide Rostow
plotseling.
Nataseha stond op orn naar de kinderkamer te gaan,
waarheen gravin Maria haar vergezelde, terwijl de
heeren zich naar het kabinet begaven; de kleine Nico
laas sloop hen ongemerkt na, hij zette zich in het donkerste hoekje naast de schrijftafel van zijn oom fleer.
,,Welaan, leg ons flu eens uit, wat ge denkt !" zeide
Denissow, zonder de pijp mt den mond te nemen.
,,llersensehimmen, mets dan hersensehimmen !"
bromde Rostow.
,,Luister maar, het is in Petersburg zoo met de zaak
gesteld," begon Peter op levendigen toon en met driftige gebaren. , ,De keizer bemoeit zich nergens meer
mee: hij heeft zich geheel aan het mysticisme overgegeven, rust is alles wat hij zoekt, rust wil hij hebben
tot elken prijs, en hij schijnt zich die rust niet te kunnen
versehaffen dan door Magnitzky, Araktschejew en
consorten, menschen zonder geloof of goede trouw,
die naar hartelust alle tegenstanders vervolgen en
onderdrukken, in alles vrij spel te laten. Dientengevolge
is diefstal in die hoogere kringen aan de orde van den
dag, in het leger heerscht de knoet, het yolk wordt onderdrukt, de hesehaving tegengehouden, wat jong en oud
is vervolgd! De boog is zoo sterk gespanneri, dat hij
wel breken meet! Het is onvermijdeljk en iedereen
gevoelt dat !"
Peter sprak met overtuiging, zooals zij, die de daden,
onversehillig van welk gonvernement, van nabij beschouwen, ook heden ten dage nog spreken en zooals
zij altijd gesproken hebben.
,,Ik heb hun in Petersburg dat alles onder het oog
gebracht......
,,Hun in Petersburg Wie " vroeg Denissow.
,,Nu, dat begrijpt ge toch wel, aan prins Theodoor
en de anderen. Besehaving en iiefda•digheid zijn goed
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en wel, maar dat is alleen niet voldoende; de tegenwoordige ornstandigheden eisehen andere maatregelen !"
Bostow was het volstrekt niet met Peter eens, en
hij wilde juist met zijn tegenwerpingen voor den dag
komen, toen zijn oog op den kleinen Nicolaas viel,
wiens tegenwoordigheid hij geheel vergeten had.
,,Wat doet ge hier nog a vroeg hij den knaap boos.
,,Laat hem maar," zei Peter, en de hand van den
jongen in de zijne nemend, vervolgde hij: ,,Ja, ik heb
hun zelfs nog meer gezegd... Wanneer men er op
voorbereid is, dat het te strak gespannen koord zal
breken, wanneer men voelt, dat het onheil nadert, dan
vereenigt men zich, men groepeert zich en men handelt gezamenlijk om weerstand te bieden aan de algemeene verwoesting. Alles, wat jong en krachtig is,
wordt onder duizenderlei voorwendsels in hun zedeloozen kring getrokken en de gevolgen blijven niet uit:
de een gaat te gronde door de vrouwen, de ander door
hofgunst, een derde door ijdelheid, een vierde laat zich
omkoopen door geld en zoo gaan alien over naar
,,het andere kamp." Weldra blijven er slechts de onafhankelijke mannen over, zooals gij en ik... Breidt
uw kring uit, heb ik hun gezegd... Laat de leuze, die
ons vereenigt, niet alleen de deugd zijn, maar ook on
afhankelijkheid en werkzaamheid !"
,,En wat zal dan het dod zijn van die werkzaamheid V'
riep Rostow uit, die achterover in zijn stoel liggende zijn
zwager steeds met een toenemende verbittering aanhoorde... ,,Welk een houding neemt gij tegenover de
regeering aan a
,,Wij besehouwen ons als haar helpers en haar raadgevers, en de vereeniging, op zulke grondsiagen opgericht, behoeft eigenlijk volstrekt niet geheim te zijn.
Wanneer het gouvernement haar erkennen wilde, zouden de conservatieven, die tot de vereeuiging zouden
toetreden, der regeering volstrekt niet vijandig zijn,
maar als eerlijke, echte edellieden, in de voile beteekenis van het woord, haar krachtig steunen. Wij zouden
verhindereu, dat een Poegatschew ons den nek breekt
? "

?"
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'en een ..A raktschejew ons naar de mllitaire kolonien
verbant; het eenige doel van ons verbond zou zijn te
waken voor het algemeene welzijn en voor ieders veiligheid !"
"Prachtig, maar zoodra het verbond geheim is, is
het ook schadeliik en kan er slechts kwaad uit voortk0111en."
"Waar0111 dan toch ~ Heeft dan ook de "Tugend.;.
bund;' die Europa gered heeft, misschien slechte gevolgen gehad ~ Is hij niet veeleers'een vereeniging,
die de deugd bevordert, die op liefde en wederkeerige
hulp is gegrond ~ Is hij niet in een woord de verwezenlijking van de woorden, die J ezus Ohristus aan het
kruis sprak ~"
Natascha, die een oogenblik vroeger was binnengekomen, Iiet haar van vreugde stralendenblik op het
ontroerde gelaat van haar man rusten, zonder acht
te geven op zijn woorden, die zij trouwens, evenals
alles, wat er in Peters ziel omging, tach wel kende. En
de kleine Nicolaaa, wiens tengere hals ver boven zjjn
omgeslagen kraag uitstak en op wien niemand meer
lette, was even gelukkig als zij. Ieder van Peters woorden
deed zijn hart van geestdrift gloeien en, zonder het
te merken, brak hij in zenuwachtige opgewondenheid
de pennen eli het lak stuk, die op de schrijftafel van
zijn oom lagen.
"Dwaasheid, mijn waarde," riep Denissow luid en
krachtig; "zoo'n "Tugendbund" is goed voor de worsteters, maar ik· begrijp er niets van. Alles loopt wel is
waar in het honderd; maar een "Tugendbund," neen,
vriend, daar moet ik niets van hebben. Zijt gij ontevreden.t Nu, sta dan op, dat is nog wat anders, dan
ben ik uw 111an! !"
Peter en Natascha lachten, maar Rostow was ernstig boos en hij beproefde aan te toonen, dat er niet
het minste gevaar was en dat alles maar in Peters
verbeelding bestond. Peter verdedigde zijn stelling
met overtuiging en daar hij ontwikkelder en meer bedreven in het debatteeren was dan zijn iJegel1siJaJnder,
OJ
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moest de laatste zich ten slotte wel voor geslagen houden.
Zijn stemming werd er niet beter door, hij werd kregelig on boos, want in den grond van zijn ziel was hij,
ondanks alle nlogelijke redeneeringen, toch overtu.igd,
dat zijn meening alleen waar en juist was.
„Laat ik u . dit nog zeggen," riep hij uit, en hij stond
op en wierp zijn pijp driftig in een hoek. ,Volgens. u
loopt de heele boel in het honderd en gij voorspelt
ons een uitbarsting; ik geloof zoo min het een als het
ander, hoewel ik a de bewijzen voor mijn meening sehuldig moet blijven; maar wanneer gij nlij zegt, dat de eed

een vorm is, dan ben ik klaar met mijn antwoord .. .
Gij zijt mijn beste vriend, niet waar ? Welnu, indien
gij een geheim genootschap mnocht oprichten en tegen
het gouvernement handelen en wanneer Araktschejew
mij bevel gaf, een escadron tegen u te laten oprukken
en er op in te slaan, dan zou ik geen seconde aarzelen,
ik zou tegen u oprukken en ik zou slaan ! ... En redeneer nu maar verder, zooals het u behaagt !"
Een verlegen, pijnlijk zwijgen volgde op dezen uitval. Natascha verbrak het eerst de stilte, zij nam het
voor haar man op en verdedigde diens zienswijze tegen
haar broeder, en hoe onhandig haar tussehenkomst ook
was en hoe zwak haar verdediging, toch bereikte zij
haar duel on herstelde den vriendschappelijken toon
van het debat.
Toen alien opstonden om to gaan soupeeren, trail
de kleine Nicolaas op Peter toe.
,,Oom Peter," stamelde hij, bleek van ontroering .en
met schitterende oogen, ,,gij... gij ... Als papa nog
leefde, zou hij het dan met u eens zijn geweest ?"
Peter keek hem aan en hij begreep, wat er gedurende
hun onderhoud in den geest van den knaap was omg egaan en terwij l hij zich herinnerde, wat er gezegd was,
voelde hij spijt, dat Nicolaas er bij was gebleven.
„Ik geloof van ja," antwoordde hij eenigszins verdrietig en ging Coen heen.
De kleine Nicolaas ging in gedachten verzonken
naar zijn hoekje terug. Nu eerst be m.erl to hij, wait hij
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gedaan had; hij weid rood van sehrik en sehaamte
over de bedorven pennen en het gebroken lak.
,,Oom, vergeef me, 1k heb het niet opzettelijk gedaan," zeide hij smeekend tot IRostow, terwiji hij naar
de sehrijftafel wees. •
,,Yu, dezen keer dan !" antwoordde Rostow, met
moeite zijn drift beheersehend. ,,Ge hadt hier niet
moeten blijven, 't was hier uw plaats niet !" En nadat
hij de stukken lak en de bedorven pennen onder de
tafel had geworpen, volgde hij Peter.
Onder het souper werd er niet meer over politiek
en geheime genootsehappen gesproken; de herinneringen
van het jaar 1912, dat onuitputtelijke en gelielde
thema inzonderheid van Bostow, braeht aller tongen
in beweging en Denissow en Peter namen op zulk een
hartelijke, levendige wijze deel aan het gesprek, dat
alien als de beste vrienden der wereid en in de opgewektste stemming seheidden.
Toen Rostow met zijn vrouw alleen was, zeide hij
tot haar: Ik had wel gewild, dat gij onzen strijd mee
aangehoord hadt. 1k kreeg het ernstig met Peter aan
den stok; ze hebben daar in Petersburg een soort van
genootsehap opgericht en hij wilde mij met alle maeht
wijs maken, dat het de plieht van ieder eerlijk man
is om tegen het gouvernement op te treden, terwiji
eed en plieht... Zij vielen mij alien aan, Denissow
zoowel als Nataseha. Die Nataseha is werkelijk allervermakelijkst, ge weet, hoe zij haar man onder de pantoffel heeft; maar zoodra er gedisputeerd wordt, hoort
men nit haar mond geen andere denkbeeiden en uitdrukkingen dan die van Peter. Toen ik zeide, dat ik den eed
en den plicht boven alles stelde, heeft zij mij traehten te
bewijzen, dat ik ongeiijk had. Wat zoudt gij haar geant
woord hebben q.
,,Gij hebt volkomen gelijk naar mijn Ineening, en
dat heb ik haar ook reeds gezegd. Peter houdt vol,
dat alien lijden en dat er overal zedenbederf heerseht,
en dat het onze plieht is, den naaste te heipen...
Dat is ongetwijfeld waar; maar hj verliest nit het oog,
"

RW
dat wij andere plichten hebben, die ons door God
zelve zijn opgelegd, en die ons van • meer nabij raken.
Wij mogen wel ons zelven opofferen, als dat onze
begeerte is, maar niet onze kinderen."
,,Zie, dat heb ik hem ook gozegd," riop Bostow
nit, werkelijk overtuigd, dat het zoo was... ,,Maar
Peter kwam steeds terug op do liefde tot den naaste
en het Christendom. . . en de kleine Nicolaas hoorde
hem vol geestdrift aan!
,,Dat kind baart mij ernstige zorg," zeide gravin
Maria. ,,Hij is niet als andero jongens van zijn leeftijd,
en ik ben altijd bang, dat ik hem door de zorgon voor
mijn eigen kindoren vergeet; hi* staat zoo alloon, hij
heeft niemand, en hij wordt to veel aan zijn oigon
gedachten overgelaten !"
,,Ik geloof niet, dat go u tegenover hem iets te verwijten hebt;gij zijt voor hem altijd een teedere rnoeder
geweest en daar ben 1k blijde om, want hij is een hove
jongen... Zoo oprocht!... Geen leugen zal hem ooit
over do hippen komen! Die lieve jongon !" herhaalde
Bostow, die zich nooit bijzonder had aangotrokkon
govoeld tot den kleinen Nicolaas, maar jnist daarom
nimmer eon gehegenhoid hiet voorbijgaan, om hem to
prijzen.
Neen, watgij ook moogt zeggen, 1k voel, dat 1k geen
moedor voor hem ben, en dat hindert mij," hernam
gravin Maria met eon zucht. ,,De eenzaamheid deugt
volstrekt niet voor hem; hij moot moor onder de
mensehen."
,,Nu, dat kan al spoodig gobeuren: 1k zal hem don
volgenden zomor meenemen naar Petersburg," gal
Bostow ten antwoord.
Intussehen was do jongo Nicolaas, die beneden shop,
in eon onrustige shuimering gevahlen. Daar hij zich nooit
aan do duistornis had kunnen wennen, brandde er ook
flu eon nachtliehtje, dat zijn flauw schijnsel door het
vertrek verspreidde. Plotsehrig word hij wakker, een
koud zweot, bedekte zijn geheele lichaam, hij ging in
z bed overeind zitten en staarde met wijd geopende
"
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oogen recht voor zich uit. Een vreeselijke, benauwende
droom had hem gekweld: hij en oom Peter, beiden
met helmen op, zooals de groote mannen van P1utar
ehus droegen, werden door een talrijk leger vervolgd
en dat leger bestond uit een menigte teere, witte draden,
zooals het spinrag, dat in den herfst rondzweelt en die
men herfstdraden noemt. De Roem mareheerde voorop
met een korps, dat eveneens nit dat luchtige weelsel
bestond van lets dichtere soort. Oom Peter en hij naderden lieht en gemakkelijk hoe langer hoe meer hun
doel, toen eensklaps de draden, die hen voorbijtrokken,
losgingen en in de war raakten... Zij voelden zich
vreeselijk benauwd... daar stond plotseling oom
Nicolaas Rostow voor hun oogen, met dreigende,
strenge gebaren... ,,Dat hebt gij gedaan," zeide hij
tot hen en hij wees op de gebroken pennen en het lak.
,,Ik had u lief, maar Araktschejew heeft mij bevolen,
tegen u op te marcheeren, en den eerste, die een stap
voorwaarts doet, schiet ik neer. Ja, 1k doe het !"
De kleine Nicolaas keert zich om en wil oom Peter
aankijken, maar Peter is er niet meer. In plaats van
Peter staat daar zijn vader, prins Andreas! Hij heeft
wel geen bepaalden vorm, maar toch is hij het. Nicolaas voelt het door de kracht, waarmee hij zich tot hem
voelt aangetrokken, hij voelt het aan zijn hart, datvan
liefde voor den vader kiopt; zijn krachten begeven hem.
Zijn vader liefkoost en beklaagt hem, maar oom Rostow
komt steeds nader... Ontzetting grijpt den knaap
aan en half dood van angst en schrik wordt hij wakker...
Vader !" mompelt hij, ,,mijn vader heeft mij geliefkoosd ... ! Ja, hij was het, hij is tot mij gekomen,
hij heeft gezegd, dat ik goed gehandeld heb, evenals
oom Peter!... Wat zij ook mogen zeggen, 1k zal het
doen; ik zal altijd naar hun stem luisteren. Mucius
Scaevola heeft wel de hand in het vuur gestoken, totdat zij verbrand was Waarom later
zou ik
ook
met
evenzoo handelen ... ? Zij willen, dat ik leer en mij ontwikkel!... Goed, ik zal mijn best doen, maar eens zal
er een dag komen, dat 1k niet meer behoef te leeren, en
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dan zal ik het doen ! 1k vraag slechts eon ding aan den
goeden God, dat mu moge bezielen, wat de groote mannen van Plutarchus bezielde! 1k zal nog meer doen dan
zij, nog edeler handelen ! Tedereen zal mij kennen, alien
zullen mij liefhebben en er zal met lof over mij gesproken
worden. . ."
Hij kon zijn ontroering niet bedwingen, hij snikte
luide en brak in tranen uit.
Zijt ge ziek a vroeg Desalles, die door zijn sohreien
ontwaakt was.
,,Neen," antwoordde het kind levendig, en hij legde
het hoofd weer op het kussen... ,,Wat is hij ook goed
voor mij, ik houd ook veel van hem," zeide hij zacht...
,,en oom Peter, welk een braaf, edel menseh!... En
mijn vader ! Ja, ik zal hot doen!. . . H** zou het immers
goedgekeurd hebben !" -.
?"
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