"Wat heejt mij er toe gebracht
de tijd van Peter de Eerste te
besehrijven? Ik was in de ban
van de maehtige, "ongebreidelde"
scheppetule kraehten van dat tijdperk ioaarin: het Russische karakter

bizonder aanschotuoelijk te

voorsehijn trade
Vier tijdperken hebben mij om
dezelJde reden aangetrokken; dat
van Iwan de

Versehrikkelijke,

van Peter en van de burgeroorlog .
en dan ons huidige tijdperk mel
zijn ongekend grote historische
betekenis. ..

Om het geheim te

begrijpen van het Russisehe volk
en van zijn grootheid moet men
het uerleden grondig bestuderen.
Dan leert men hoe in de dramatisehe en seheppende periodes die
de knooppuruen van onze geschiedenis vormen., het Russisehe
karakter zieh gevormd heeJt."
(Aleksej Tolstoi 1943).
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Barrevoets, van het ene been op • het andere springend, kwam een gek
aandra en stinkend, met blote rug, en nog sinds de zomer klissen
in het haar. De bedelaars in het kerkportaal waren met stomheid geslagen:
de onnozele hield een enorm stuk rauw vlees in de hand... Weer zou hij
dus dingen zeggen, waarover heel Moskou zou fluisteren. Vlak voor de
deur ging hij zitten, begroef zijn pokdalige neus tussen zijn knieën en
wachtte, tot er meer volk bijeen zou zijn.
Op straat was het licht geworden. Hekken werden open- en dichtgeslagen. Kooplieden die in de handelswijk hun zaak hadden, liepen in strak
omgorde mantels voorbij. Minder opgewekt dan vroeger openden zij hun
winkels. Zwermen kraaien fladderden onder de verwaaide wolken. De
hele winter had de tsaar de vogels met rauw vlees gevoerd, van heinde en
ver waren ze in grote getale aan komen vliegen en hadden alle koepels bevuild. Het bedelvolk in het kerkportaal fluisterde, voorzichtig rondglurend: „Oorlog en pest staan voor de deur. Drieëneenhalf jaar, zo staat
er geschreven, zal het schijnbewind duren..."
In vroeger jaren was de Kitai-stad op dit uur een en al drukte en bedrijf.
Van de andere oever der Moskwa kwamen dan colonnes wagens met graan
aanrollen, over de landweg uit Jaroslawl werd gevogelte en hout aangevoerd, uit Mozjaisk kwamen kooplieden in troika's. 1 En kijk thans eens:
van slechts twee wagens zijn de bastmatten afgenomen, er wordt bedomen
vlees verhandeld. De helft van de winkels is dichtgespijkerd. In de buitenwijken echter en aan de overkant van de Moskwa is alles leeg en verlaten.
Van de huizen der strelitzen zijn zelfs de daken afgerukt.
Ook in de kerken wordt het steeds leger. Velen hebben zich van het
geloof afgewend: de orthodoxe popen schijnen zich door vette kost te
hebben laten verleiden, zij houden het nu met degenen, die gedurende
de winter in Moskou zo velen onthoofd en opgehangen hebben. In menige
kerk wacht de pope met de mis; met opgeheven baard roept hij de klokkeluider toe: „Luid de grote klok, ezel, laat haar harder klinken..." Doch
alle klokgelui ten spijt loopt het volk de kerk voorbij, het wil niet met
•drie vingers een kruis slaan. De oudgelovigen leren: „Drie vingers zijn
een schaamteloos teken, dat zijn twee vingers met de duim ertussen.

v
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Iedereen weet, wie de mensen leert met dit schaamteloze teken een kruis te
slaan."
Maar in de straten werd het steeds drukker: het dienstvolk der bojaren,
lanterfanters, allerhande nachtelijke ruziemakers en dakloze zwervers vertoonden zich. Velen verdrongen zich voor de ,herberg en wachtten, tot ze
openging; zij snoven: het rook naar knoflook en pasteien. Van achter de
Neglinnaja kwamen colonnes sleden met buskruit, gietijzeren kogels, hennep en ijzer. Op de hobbelige oeverweg zeulden ze ongelijkmatig heen en
weer maar kwamen toch behouden over de rivier en sloegen de landweg
naar Woronezj in. Bereden dragonders in nieuwe korte bontjassen, met
buitenlandse hoeden op, met snorren alsof ze geen Russen waren, vloekten
afgrijselijk en dreigden de voerlui met hun zwepen. Het volk morde: „De
Duitsers hitsen onze tsaar tot een nieuwe oorlog op. Die heeft in Woronezj
met zijn Duitsers en zijn Duitse wijven zijn volk en zijn geloof volkomen
vergeten!"
De deur van de herberg ging open. Op de drempel verscheen de allen
bekende waard. De mensen keken ontzet, niemand lachte, iedereen begreep,
welk een ongeluk hem getroffen had : het gezicht van de herbergier was
naakt gisteren had men hem op de wijkkanselarij volgens decreet de
baard afgeschoren. Hij kneep zijn lippen opeen, alsof hij huilde, wierp
een blik op de vijf lage koepels, sloeg een kruis en zei nors : „Komt binnen..
Schuin aan de overkant, in het kerkportaal, sprong de gek als een hond
heen en weer en knauwde het stuk vlees met zijn tanden. Vrouwen en mannen kwamen aanlopen en staarden hem vol verbazing aan... Gelukkig is
het godshuis, waar een dwaas zijn toevlucht zoekt. Maar tegenwoordig kon
het ook gevaarlijk zijn... In het kerspel van de oude Pimen-kerk had ook
zo'n dwaas geleefd, wie men geregeld te eten gal', op een keer klom hij in
de kerk op de ambon, hield zijn vingers als horens op zijn hoofd en
schreeuwde tegen het volk: „Aanbidt mij, of hebben jullie mij soms niet
herkend"? De zot werd tezamen met de pope en de diaken door soldaten
meegenomen en naar Preobrazjenskoje bij de vorst-caesar Fjodor Joerjewitsj Romodanowski gebracht.
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Plotseling werd er geschreeuwd: „Uit de weg, uit de weg!" Boven de
menigte doken hoeden met rode veren, pruiken en gladgeschoren, grimmige gezichten op : voorrijders op bijpaarden. Het volk drukte zich tegen
de schuttingen, zocht een goed heenkomen op sneeuwhopen. Er suisde een
vergulde sledekoets met glazen vensters voorbij. Daarin zat, stokstijf als
een houten pop, een geschminkte vrouw, een met diamanten bezet vilten
hoedje op het hooggekamde, met linten gesmukte haar, de handen en armen
tot de ellebogen in een mof van sabelbont gestoken. Iedereen herkende het
mens, de tsaritsa van Koekoej, Anna Mons. Zij was op weg naar de handelswijk. Daar waren de kooplieden al druk in de weer, liepen haar tegemoet en sleepten zijde en fluweel in de slede.
De rechtmatige tsaritsa echter, Jewdokia Fjodorowna, werd in deze
herfst na het vallen van de eerste sneeuw in een eenvoudige slee naar
Soezdal in het klooster gebracht om daar voor altoos haar lot te bewenen. . .
*2

- Broeders, beste mensen, geeft mij een glaasje... Ai, ai, wat heb ik
het moeilijk... Mijn doopkruis heb ik gisteren verzopen.. .
Wie ben jij dan wel?...
- Een ikonenschilder, uit Palech, wij werken daar al sinds jaar en
dag... Maar tegenwoordig kun je erbij verhongeren...
- Hoe heet je?
- Andrjoesjka...
De man had geen pet en geen hemd
het was enkel gat, wat hij aan
had. Gloeiende ogen, een smal gezicht; hij scheen echter wel een beleefd
mens te zijn hij was op beschaafde wijze bij de tafel komen staan, waar
men wodka zat te drinken. Zo iemand kun je niet zo maar afschepen.. .
Vooruit, schuif maar bij...
Men schonk hem in. Het gesprek werd hervat. Een geslepen, zeer bijziende boer met magere hals vertelde:
- De strelitzen zijn terechtgesteld. Goed. Dat is de zaak van de tsaar.
(Hij hief zijn kromme vingers op.) Ons gaat dat niet aan... Maar...
12

Een gezette koopman uit een der buitenwijken in strelitzenkaftan (er
waren thans velen die oude strelitzenjassen- en mutsen afdroegen: de
vrouwen der strelitzen gaven de kleren onder tranen haast voor niets weg) ,
tikte met zijn nagels op een loden kroes:
- Dat is het hem juist, dat „maar"... Dat is het hem juist!.. .
De sluwe boer wimpelde hem met zijn vinger af:
-- Wij houden ons koest... Alleen bij jullie in Moskou luidt de noodklok... Het zal wel zijn reden gehad hebben, dat ze de strelitzen aan de
muren opgehangen en het volk schrik ingeboezemd hebben... Daar gaat
het niet om, koopman... Jullie vragen je af, beste mensen, waarom er naar
Moskou niets gebracht wordt. Jullie kunnen lang wachten... Het wordt
nog erger... Het is op het ogenblik een krankzinnige toestand... Ik heb
een vaatje gezouten vis meegebracht. .. Ik had ze voor eigen gebruik ingemaakt, maar ze begon te stinken. Ik ga er de markt mee op, wie weet,
denk ik, loop ik voor die stinkende waar nog een pak ransel ,op, maar nee:
in een paar uur was alles weg... Nee, Moskou is nu een vervloekte plaats.. .
--- Ja, ja, daar heb je groot gelijk in zuchtte de ikonenschilder.
De boer wierp een blik op hem en zei zakelijk:
-- Volgens de oekaze moeten voor vastenavond de strelitzen van de
muren gehaald en buiten de stad gebracht worden. Maar het zijn er zo'n
slordige achtduizend. Mooi. En waar halen ze de sleden en paarden vandaan? Moet de boer er dus maar weer aan geloven? En waartoe dienen de
buitenwijken? Die moesten ze maar eens tot spandiensten verplichten.
De vette wangen van de koopman trilden. Hij schudde verwijtend het
hoofd en zei tot de boer:
-- Klets toch niet, jij boer. .. Jij had de hele winter langs de muren
moeten lopen... Als de sneeuwstorm woedt en de lijken heen en weer
zwiepen... Wij hebben aan die verschrikking al meer dan genoeg...
Natuurlijk was het gemakkelijker geweest ze meteen te begraven, —
zei de boer. De zondag na carnaval hebben wij achttien sleden vol waren naar de stad gebracht; we waren nog bezig de bastmatten er af te
nemen, toen er plotseling soldaten op ons afstormden : „Vlug uitladen !" —
„Hoezo? Waarom?" „Kop dicht!" Ze dreigden ons met hun sabels en
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kieperden de sleden om. Een vaatje ingemaakte paddestoelen had ik meegeomgekeerd hebben ze het, die ellendelingen... „Vooruit" —
bracht
naar de Warwarka-poort!" En bij de Warwarka-poort
schreeuwden ze,
lagen een driehonderd strelitzen opgestapeld... „opladen, jij boerenpummel!" Zonder te eten en te drinken, zonder de paarden te voeren, zijn we
tot in de nacht met die lijken bezig geweest. Toen wij in het dorp terugkwamen, schaamden wij ons de mensen in de ogen te zien.
Er kwam een onbekende op de tafel af. Met een dreun zette hij er een
grote fles op.
- De dommen zijn er nu eenmaal om de lasten te dragen,
zei hij
en nam ongedwongen plaats. Uit de fles schonk hij iedereen in. Hij knipoogde de drinkers toe: „Gezondheid, broeders!" Zonder zijn snor af te
vegen zette hij zijn tanden in een knoflookbolletje. Weer en wind hadden
zijn gezicht gelooid, het gloeide, zijn grijsgespikkelde baard was licht
gekruld.
De bijziende boer pakte behoedzaam het hem toegeschoven glaasje:
- Dom noemt men de boer, dom, maar weet je, de boer laat zich niet
in de maling nemen... Hij woog het glaasje in zijn hand, dronk het leeg
en smakte voldaan.) Nee, mijn waarde mensen... Hij stak zijn hand naar
de knoflook uit.) Hebben jullie vanochtend die colonne sleden naar Woronezj zien gaan? Ze halen de boeren het vel ove r de oren. Betaal pachtgeld, betaal schuldbrieven, betaal je heer kostgeld, betaal de schatkist
belasting, betaal straatgeld, en kom je op de markt, dan moet je weer betalen.
De man met de grijsgespikkelde baard schaterde met wijd open mond,
waarin men zijn grote tanden zag. De boer stokte en brieste door zijn neus:
- Nu goed... En nou moeten we ook nog paarden voor de sledencolonne van de tsaar beschikbaar stellen. Ook brood verlangen ze nog van
ons... Nee, beste mensen... Jullie moeten maar eens in de dorpen randkijken en tellen, hoeveel boerenhoeven er nog bewoond zijn. En waar
zijn de overige bewoners? Zoekt ze maar... Tegenwoordig houdt bijna
iedereen zich gereed om de benen te nemen. De boer is dom, zolang
hij zat is. Maar als jullie hem het laatste onder zijn achterste wegnemen...
. .
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(Hij plukte aan zijn baard en maakte een buiging.) Dan trekt hij een paar
nieuwe bastschoenen aan en gaat, waarheen het hem goeddunkt!
- Naar het noorden. .. Naar de meren. .. Naar afgelegen oorden! .. .
-- De ikonenschilder schoof dichter naar hem toe en keek hem met zijn
donkere ogen strak aan.
De boer stiet hem terug. „Stil jij ! ..." De koopman uit de buitenwijk
keek om zich heen, boog over de tafel en fluisterde:
--- Ja, vrienden, dat is zo. Er vluchten er heel wat uit angst tot voorbij
het Witte Meer, naar het Wol-meer, het Matka-meer, het Wyg-meer... Daar
is het rustig... (Zijn pafferige wangen trilden.) Alleen zij, die de wijk
nemen, zullen er het leven afbrengen.. .
De zwarte pupillen van de ikonenschilder werden groot,
hij richtte
zich nu tot de ene, dan tot de andere drinkebroer...
-- Hij heeft gelijk. .. Wij hebben in Palech voor de grote Vasten zeshonderd ikonen geschilderd. .. In verhouding tot vroeger is dat weinig. Dit
jaar hebben wij er in Moskou niet één verkocht. In Palech schreeuwen ze
moord en brand. Hoe komt dat? Wij schilderen met lichte kleuren, de naam
Jezus schrijven wij „Iïsoes" met twee i's. De zegenende hand beelden we met
drie vingers uit. En het kruis op onze ikonen heeft maar één dwarshout.
Alles, zoals de orthodoxe kerk het verlangt. Begrijpen jullie het nu? Onze
afnemers zijn de kooplieden uit de handelswijk. Korzinkin, Djatsjkow,
Wikoelín, -- die zeggen ons: „Zo mogen jullie niet verder schilderen. Deze
beelden moeten jullie verbranden, het is ketterij : je ziet de poot. .." —
„Wat voor een poot?" (De ikonenschilder slikte een snik weg. De koopman
begon, diep over de tafel gebogen, met zijn tanden te klapperen.) „Ja, —
zeiden ze — het spoor van zijn poot. Hebben jullie wel eens een vogelspoor
op de grond gezien, vier streepjes?... Op jullie ikonen is hetzelfde te
zien.
— ^^
" .. Waar
dan?" ^^ Het kruis... Gesnapt? Zulke spullen hoeven
jullie niet naar Moskou te brengen. Nu heeft heel Moskou begrepen, waar
de stank vandaan komt..."
De boer knipperde
het was moeilijk te zeggen, of de woorden hem
overtuigd hadden of niet... De man met de gespikkelde baard kauwde met
een ironische glimlach op zijn knoflook. De koopman knikte instemmend.
.
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Plotseling schoof hij, om zich heen kijkend, zijn lippen vooruit en fluisterde:
-- En de tabak? Waar staat geschreven, dat de mens rook moet slikken? Wie is het, uit wiens muil rook stijgt? Nou, wat zeggen jullie? Voor
achtenveertigduizend roebel zijn alle steden en heel Siberië de Engelsman
Carmarthen in pacht gegeven om tabak te verkopen. En een oekaze schrijft
voor, dat men dit hellekruid nicotiana moet roken... Wie heeft hier de
hand in? En thee, en koffie? En aardappelen,
bah, naar de duivel
ermee! Geilheid van de antichrist
anders zijn ze niet, de aardappelen!
Al dit gifkruid komt van over zee, en bij ons wordt het door lutheranen en
katholieken verhandeld... Wie thee drinkt, is des duivels knecht... Wie
koffie drinkt, is Kaïfas' broeder. 0 foei, ik verrek liever, dan dat ik zo
iets in mijn winkel zou verkopen...
- Wat verhandel jij ?
vroeg de spikkelbaardige
-- Wat valt er vandaag nog te verhandelen... De Duitsers drijven handel en wij hebben het toekijken. Heb jij Owsej Rzjow en zijn broer Konstantin gekend? Strelitzen uit het regiment Hundertmark. .. Mijn winkel
is dicht bij hun badhuis. Zulke mensen zijn er tegenwoordig niet meer. Ze
zijn allebei geradbraakt... Hoe vaak heeft Owsej niet gezegd: „Dit is onze
straf, omdat wij indertijd, anno tweeëntachtig, in het Kremlin niet naar de
oude monniken geluisterd hebben. Wij s;trelitzen hadden toen eendrachtig
voor het oude geloof op de bres moeten springen... Dan had er nu niet
één vreemdeling in Moskou rondgelopen, het geloof zou weer tot bloei gekomen zijn en het volk zou verzadigd en tevreden zijn. .. En nu weten wij
niet eens, hoe wij onze ziel moeten redden..." Zulke rechtvaardige mensen
hebben de winter aan de muren gebungeld. .. En nu er geen strelitzen meer
zijn, kunnen ze met ons doen wat ze willen. Ze zullen ons allemaal de
baard afscheren en ons allemaal dwingen koffie te drinken, let maar op...
- Als we ons laatste stuk brood opgeteerd hebben, trekken we in de
lente met ons allen weg,
zei de boer beslist.
- Broeders!
Smachtend staarde de ikonenschilder door het natte
venster. — Broeders, in het noorden wachten ons heerlijke uitgestrekte vlakten, rustige toevluchtsoorden, een stil bestaan.
..

16

In de herberg werd het steeds rumoeriger en zwoeler, steeds vaker werd
de met een bastmat bespannen deur opengestoten en dichtgeslagen. Dronken lui krakeelden, aan de toonbank stond een tot zijn heupen naakte man,
zonder kruis om de hals, en smeekte de waard hem een glaasje op de pof
te geven. Een ander werd aan zijn haren de gang in gesleurd en daar onder
woest geschreeuw afgerost, stellig niet zonder reden.. .
Bij de tafel bleef een bedelaar staan. Zijn rug was gebogen, bijna dubbelgevouwen. Steunend op twee krukken, glimlachte hij, en zijn gezicht was
doorgroefd van duizend vriendelijke rimpels. De man met de grijsgespikkelde baard wierp hem een blik toe en fronste de wenkbrauwen. De kromme
zei:
- Vanwaar kom je gevlogen mijn valk?
- Van hier uit is het niet te zien. Schiet op, wat wil je hier?
- Gnallá nay ed nod gew? 2vroeg de kromme snel met gedempte
stem.
- Ga weg, hier kennen ze me. . .
De kromme vroeg niet verder, hij zette zijn dunne baardje vooruit
en stapte op zijn krukken door de herberg. De koopman vroeg verschrikt:
- Wie is dat?
- Een zwerver op bet pad der wezen,
antwoordde de gespikkelde
kortaf.
- Wat was dat voor een taal, waarin hij je aansprak?
- De vogeltaal.
- Hij scheen jou te kennen, vriendje...
- Jij moest wat minder vragen, daar word je wijzer van... (Hij streek
de kruimels uit zijn baard en legde zijn grote handen op de tafel.) Nou
moet je luisteren... Ik kom van de Don, ben voor zaken hier.
De koopman schoof vlug naderbij en knipoogde:
- Wat wil je kopen?
ik heb een vat of tien nodig. En een vijftig poed lood.
- Buskruit,
Goede stof voor mantels. IJzer om hoeven te beslaan, en nagels. Geld heb
ik genoeg.
,

2-487

-

dat
daar is aan te komen... Lood en kruit
- Goede stof en ijzer
zal niet meevallen: die dingen krijg je alleen bij de fiscus.
- Dat is het hem juist, we moeten proberen het ergens anders op de
kop te tikken.
- Ik heb een kennis, die griffier is. Maar die moet je wat toestoppen.
- Dat spreekt vanzelf.
De koopman haakte haastig zijn bontjas dicht en zei, dat hij de griffier
ging halen. En verdween. De boer kreeg lust mee te doen aan de handel.
Hij fronste het voorhoofd en kuchte:
- Lamswol kan ik je aanbieden, heb je geen leer nodig, waarde vriend?
Zo zo, vijftig poed lood... Jullie kozakken gaan zéker oorlog voeren, wat?
- Nee, kwartels schieten...
De spikkelbaardige wendde zich af. De kromme met de krukken kwam
weer naderbij. De muts met de aalmoezen in de hand, ging hij naast hem
zitten en zei, zonder hem aan te zien:
- Goedendag, Iwan...
antwoordde de gespikkelde, eveneens zon- Goedendag, Owdokim,
der naar hem te kijken.
- We hebben elkaar in een hele tijd niet gezien, ataman...
- Kun je het nogal rooien?
- Ziek en zwak ben ik... De hele zomer heb ik in de bossen gezworik verlang naar de
ven, maar ik ben er te oud voor... Ik ben het zat,
dood...
- Je moet nog even wachten...
- Waarom? Er is toch niets goeds meer te verwachten.
Met een spottend lachje keek Iwan door de walm naar de dronken mannen. Zijn ogen stonden koel. Slechts zijn mondhoek bewegend, sprak hij
zacht:
We bereiden aan de Don een opstand voor.
Owdokim boog zich over zijn muts en telde de koperen muntstukken:
- Ik weet het niet,
zei hij,
maar ik heb horen verluiden, dat de
Donkozakken zich met de toestand verzoend hebben, dat ze op hun hofsteden zitten en in welvaart leven...
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- Er zijn er heel wat daarheen gevlucht, dappere kerels. Die beginnen,
en dan komen de kozakken hun te hulp... En als ze het niet doen, maakt
het allemaal niets meer uit, dan moeten we óf naar Turkije uitwijken óf ons
voor eeuwig als horigen aan Moskou onderwerpen... Eens hebben we, bij
Azow, de tsaar geholpen, nu voelt het hele Dongebied zijn ijzeren vuist. Hij
heeft de uitlevering van de vluchtelingen bevolen. Uit Moskou hebben ze
popen naar ons toegestuurd om het oude geloof volkomen uit te roeien.
Het is gedaan met de stille Don.. .
Voor zo'n onderneming is een groot man nodig,
merkte Owdokim op,anders zou het wel weer zo kunnen aflopen als eens onder
Stepan.'
die zal zijn hoofd niet zo lichtzinnig
- We hebben wel iemand,
verliezen als Stepan, het is een echte aanvoerder... Alle oudgelovigen
zullen aan zijn oproep gehoor geven.
- Jij hebt mij van mijn zielerust beroofd, Iwan, je hebt mij verlokt,
Iwan, en ik stond nog wel op het punt een vreedzamer leven te gaan leiden.. .
Kom in het voorjaar bij ons. Wij hebben oude atamans nodig. We
zullen krachtiger optreden dan onder Stepan.. .
- Dat zal niet meevallen, om de drommel niet... Hoeveel zijn er van
ons na dat bloedbad nog overgebleven? Misschien jij en ik alleen. . .
Buiten adem kwam de koopman terug en knipoogde veelzeggend. Achter
hem liep met afgemeten passen een kaalhoofdige griffier in een bruine
Duitse kaftan met koperen knopen, versleten vilten laarzen aan de voeten.
In een knoopsgat op zijn borst stak een ganzeveer. Zonder te groeten ging
hij autoritair aan de tafel zitten. Hebzucht stond op zijn gezicht te lezen,
zijn ogen waren troebel, de ogen van de antichrist, zijn neusvleugels stonden zo wijd uiteen, dat men diep in zijn neusgaten kon kijken. De koopman
fluisterde hem staande van achter zijn rug in het oor:
- Koezma Jegorytsj, dat is de man, die...
Flensjes,
zei de griffier met gesmoorde stem, zonder aandacht aan
flensjes met vis.
hem te schenken,
,

.
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* 3 *
Vorst Roman, de zoon van vorst Boris, uit het geslacht Boejnosow, in
vriendenkring Roman Borisowitsj geheten, zat in zijn ondergoed op de rand
van het bed en krabde steunend op zijn borst en onder zijn oksels. Oudergewoonte greep hij naar zijn baard, maar trok snel de hand terug: alles
was kaal, stoppelig, weerzinwekkend... Oea-cha-cha-cha-a-a... geeuwde
hij, zijn blik op het kleine venster gericht. Het daagde, grauw en vervelend.
In vroeger jaren had Roman Borisowitsj om deze tijd reeds zijn marterpels aangedaan, zijn muts van beverbont diep over het voorhoofd getrokken
en was met zijn lange staf in de hand over de knarsende planken op het
bordes getreden. Een honderdvijftig knechten wachtten hem in de hof op,
sommigen hielden de paarden voor de sledekoets, anderen liepen naar
de poort. Kordaat zwaaiden ze de mutsen af, ze bogen als knipmessen, en
wie vlak bij hem stonden, kusten de bojaar de voeten. Ze pakten de vorst
onder de armen, steunden hem en zetten hem voorzichtig in de slee... Elke
morgen, weer of geen weer, reed Roman Borisowitsj naar het paleis om te
wachten, tot de gebenedijde ogen van de tsaar (en vervolgens de stralende
ogen van de tsarewna) zich op hem zouden richten. En hoe vaak had hij
niet het geluk gehad deze blik op te vangen.
Alles voorbij! Word je 's morgens wakker: God nog aan toe! Was het
dan werkelijk voorbij ? Het was eenvoudig niet te geloven : eens had hij een
rustig leven geleid, aanzien genoten... Kijk, daar hangt ze aan de planken
wand, waar niets mocht hangen de ter wille van de duivelse verleiding
geschilderde schaamteloze Hollandse deern met opgeschorte rok. De tsaar
had bevolen haar in de slaapkamer op te hangen, misschien bij wijze van
hoon, misschien als straf. Men had zich maar te schikken...
Vorst Roman Borisowitsj keek wrevelig naar de kleren die zo als hij
ze gisteravond had uitgetrokken op de bank lagen: de dwarsgestreepte
wollen vrouwenkousen, de korte broek die van voren en van achteren te
nauw is, de groene, als blik zo stijve jas met tressen. Aan een nagel hing
de zwarte pruik, waar het stof met geen stok uit te kloppen was. Waartoe
diende dit alles?
.
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riep de bojaar nors. (Door de lage, met rood laken be- Misjka!
spannen deur snelde een lenige jongen in een lang Russisch hemd de kamer
binnen. Hij maakte een buiging en wierp zijn haar achterover.) Misjka,
ik wil me wassen. (De jongen pakte een koperen bekken en goot er water
in.) Hou het bekken behoorlijk vast... Giet water over mijn handen...
Roman Borisowitsj blies meer in zijn handpalmen dan dat hij zich
waste, je werd er naar van zo iets kaals, stekeligs te wassen... Mopperend ging hij op het bed zitten om zijn broek aan te trekken. Misjka bood
hem een bakje met krijt en een schoon doekje aan.
riep Roman Borisowitsj.
-- Wat moet dat?
- Om tanden te poetsen.
- Weg ermee!
- Zoals u wenst... Toen zijne Majesteit de tsaar onlangs gezegd heeft,
dat men zijn tanden moet poetsen, heeft de bojarina mij opgedragen u elke
morgen het krijt te reiken...
- Dadelijk smijt ik die hele bak met krijt in je smoel. .. Jij praat mij
te veel.. .
- Zoals u wenst...
Nadat Roman Borisowitsj zich had aangekleed, maakte hij een paar bewegingen, alles knelt, het is te nauw, te stijf... Waarom? Maar het was
streng bevolen: de adel had in diensttijd in Duitse klederdracht en met een
allongepruik te verschijnen. .. Men had zich maar te schikken... Hij nam
de pruik van de haak (joost mocht weten, van wat voor een vrouwmens die
haren stamden) en zette haar vol afschuw op. Misjka die de stijf gekrulde
lokken wilde schikken, kreeg een tik op zijn hand. Toen stapte de bojaar
naa r de vestibule, waar in de kachel het vuur knetterde. Van beneden, uit
de keuken( waarheen een steile trap leidde) , kwam de geur van iets bitters,
aangebrands.
-- Misjka, wat is dat voor een stank? Wordt er weer koffie gezet?
- Zijne Majesteit de tsaar heeft mevrouw en de jongedames bevolen
's ochtends koffie te drinken, daarom wordt ze gezet...
- Weet ik... Grijns niet zo brutaal.. •
- Zoals u wenst.
.

.
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Misjka opende de met laken bespannen deur naar de ontvangzaal. Roman
Borisowitsj sloeg vroom een kruis en liep naar het bidgestoelte. Op een
fluwelen kleed lag het opengeslagen, met was bespatte horologium. Hij
snoot de kaars. Zette de ijzeren bril met ronde glazen op. Bevochtigde zijn
vingers, sloeg de bladzijde om en verzonk in gepeins, starend in de hoek,
waar het zilveren beslag der ikonen mat glinsterde : er brandde slechts één
groenig vlammetje voor het beeld van Nikolaas de wonderdoener.
Hij had aanleiding genoeg om in gedachten te verzinken... Als het zo
verder ging, dreigden alle oude geslachten, vorstelijke en adellijke, onder
te gaan, om dan nog maar te zwijgen van de hoon en de smaad. „Kijk
eens aan, ze denken de adel uit te roeien ! Probeert het maar... Onder Iwan
de Verschrikkelijke hebben ze het ook al geprobeerd, de vorstelijke families uit te roeien... Oproer en chaos waren het gevolg... Ook nu zal het met
eenopstand eindigen. .. De ruggegraat van de staat zijn wij... Worden wij
le gronde gericht, dan stort de hele staat in, dan heeft het leven geen doel en
geen zin meer... Wil jij soms over lijfeigenen heersen, tsaar?. .. Onzin! .. .
Hij is nog jong, heeft nog niet genoeg verstand, en dat beetje heeft hij
in Koekoej kennelijk verzopen..."
Roman Borisowitsj zette zijn bril recht en begon te lezen door zijn
neus, volgens de kerkelijke rite. Zijn gedachten echter dwaalden ver van de
regels van het boek af.. .
„Vijftig knechten moesten als soldaat opkomen... Vijfhonderd roebel
heb ik voor de bouw van de Woronezjer vloot moeten geven... Op mijn
landgoed bij Woronezj hebben ze mij het graan haast voor niets afgenomen, al mijn voorraadschuren hebben ze leeggehaald. Drie tarweoogsten
had ik er liggen, omdat ik op hogere prijzen wachtte. .. (Een plotseling
gevoel van walging gaf hem een bittere smaak in de mond.) Nu gaan ze,
naar verluidt, ook de kloosters hun bezittingen afnemen, al hun inkomsten
vallen de schatkist toe. .. Tien vaten pekelvlees moet ik nog leveren.. .
Waar hebben ze nu in Godsnaam pekelvlees voor nodig?. .."
Hij las verder. Achter de in lood gevatte micaruit groende de ochtend.
Knielend en met zijn voorhoofd de vloer rakend, verrichtte Misjka bij de
drempel van de deur zijn gebed.
,

..
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„In de carnavalsweek hebben ze de oude geslachten beschimpt! ... Een
stuk of driehonderd vermomde kerels drongen de huizen binnen, om
middernacht, soms nog later. Verschrikkelijk! Hun gezichten hadden ze
met roet besmeerd. Stomdronken. Niet te zien, wie van hen de tsaar was.
Ze vreten en zuipen zich zat, kotsen de hele boel onder, scheuren de dienstmaagden de rokken van liet lijf... Mekkeren als bokken, kraaien als hanen,
snateren als eenden...”
Roman Borisowitsj wiegelde van de ene voet op de andere. Hij moest
eraan denken, hoe ze hem op Vastenavond, nadat hij van de wijn helemaal
versuft was, zijn broek uitgetrokken en hem in een mand met eieren gezet
hadden. .. Dat was toch geen grap meer... Zijn vrouw had het gezien,
Misjka had het gezien... 0 God! En waartoe? Waar is dit alles goed voor?"
Roman Borisowitsj dacht ingespannen na: wat kon toch de oorzaak van
al deze rampspoed zijn? Was het wellicht de straf voor de zonden? In
Moskou wordt gefluisterd, dat de verleider op aarde gekomen is. De katholieken en lutheranen zijn zijn dienaren, de buitenlandse goederen dragen
allemaal het stempel van tde antichrist. Het einde van de wereld is gekomen.
Met rood, vertrokken gezicht staarde Roman Borisowitsj naar het vlammetje van de kaars. Twijfel rees in hem op : „Dat kan niet... De Heer
zal het niet toelaten, dat de Russische adel ten gronde gaat. We moeten
wachten en dulden. Ach, ach..."
Na een vurig gebed ging hij onder de vensterboog aan de met een tapijt
bedekte tafel zitten. Hij sloeg een diklijvig boek open, waarin aangetekend
stond, wie geld geleend had, wie zijn schuld had afgelost, welk dorp zijn
contingenten in geld, in koren of in levensmiddelen afgeleverd had. Langzaam sloeg hij de ene bladzijde na de andere om, terwijl hij iets mummelde
met zijn baardloze mond.
In de deur verscheen .Senjka die wegens zijn scherpe verstand en de onverbiddelijkheid, waarmee hij met de mensen omging, van horige tot rentmeester opgeklommen was. Hij was een echte kettinghond: tot de laatste
kopeke perste hij uit de mensen, wat de bojaar toekwam. Hij stal natuurlijk,
zij het met mate en overleg, gaf echter nooit toe, ook al zette men hem het
mes op de keel, dat hij zijn heer bestal. Hoe vaak had Roman Borisowitsj
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hem niet bij zijn weelderige baard, die zijn dikke wangen bedekte, gegrepen, door de kamer gesleurd en met zijn hoofd tegen de muur geslagen: „Je
hebt mij bestolen, ja bestolen, beken het maar! ..." Zonder een spier van
zijn gezicht te vertrekken keek Senjka met zijn bruinrode ogen de bojaar
aan, alsof God zelf voor hem stond. Pas wanneer de vorst ophield hem te
slaan, tilde hij een pand van zijn boerenkaftan omhoog, snoot zijn weke neus
en jammerde:
- Je doet onrecht, Roman Borisowitsj, om je knechten zo te slaan. God
vergeve het je, ik heb mij tegenover jou aan niets schuldig gemaakt...
Senjka perste zich zijdelings door de halfgeopende deur, sloeg een kruis,
de blik gericht op Nikolaas de wonderdoener, boog voor de bojaar en
knielde.
- Nu, Senjka, wat breng jij voor goed nieuws?
- Alles is God zij dank in orde, Roman Borisowitsj.
Senjka, nog steeds op zijn knieën, sloeg de ogen naar de zoldering op en
begon uit zijn hoofd te berichten, van wie er de vorige dag geld binnengekomen was en hoeveel, wat er aangevoerd was en waar vandaan, wie zijn
schuld nog niet gedelgd had. Twee boeren, Fedjka en Koska, 'die voortdurend achterop waren met hun betalingen, had hij uit het dorp Iwanjkowo
meegebracht en sinds gisteravond op de hof laten staan, tot ze hun schuld
betaald zouden hebben...
Roman Borisowitsj opende van verbazing 'de mond, was het dan mogelijk, dat ze niet wilden betalen? Hij keek het in het boek na: Fedjka had
in het voorjaar zestig roebel opgenomen om een nieuw huis te bouwen,
paardetuig en een nieuwe ploegschaar en zaad te kopen... Koska had zevenendertig roebel en vijftig kopeken geleend die zal het ook wel gelogen hebben, dat hij het geld voor zijn bedrijfje nodig had...
- Ach, dat tuig; die oplichters! Heb je ten minste opdracht gegeven
ze flink af te ranselen?
- Sinds gisteravond worden ze gegeseld, antwoordde Senjka. Ze
worden elk door twee knechten bewerkt, wie ik bevolen heb ze genadeloos
te slaan. U hoeft er zich niet bezorgd over te maken, Roman Borisowitsj,
vadertje; mochten Fedjka en Koska hun schuld niet betalen, dan hebben
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we maken ze gewoon voor tien
wij immers hun schuldbekentenissen,
jaar tot onze horigen. We hebben slaven nodig.. .
Roman Borisowitsj smeet de
- Geld heb ik nodig en geen slaven!
ganzeveer op tafel. Slaven moet ik te eten en te drinken geven, en dan
komt de tsaar en stopt ze onder de soldaten.
- Als u geld nodig hebt, idoet u het dan zo als Iwan Artemjitsj
Browkin: die heeft in de voorstad aan de overkant van de Moskwa een
linnenweverij ingericht en levert de fiscus zeildoek. Zijn geldbuidel barst
.

- Ja, dat heb ik gehoord... Het zal allemaal wel loos geklets zijn.
Browkins weverij liet Roman Borisowitsj al lang geen rust meer. Senjka
bracht er bijna elke dag het gesprek op : het was duidelijk, dat hij bij deze
onderneming een flinke duit in de wacht hoopte te slepen. Nee, Narysjkin,
Lew Kirillowitsj (de oom van de tsaar) , die verstaat de kunst nog beter: hij
vertrouwt zijn geld aan een Hollander in de Duitse kolonie toe, aan een
zekere van der Wieck die het naar Amsterdam stuurt en daar tegen rente
op de beurs uitzet, zodat Narysjkin uit zijn tienduizend roebel ieder jaar
maar liefst zeshonderd roebel pure rente trekt. „Zeshonderd roebel, zonder er een vinger voor uit te steken ! ..."
- Onze grootvaders leidden een rustig leven, wisten niet, wat zorgen
zijn,
zei Roman Borisowitsj.
En de staat stond heel wat steviger op
zijn benen. (Hij trok de schapepels aan, die Senjka hem ophield.) Wij
zaten bij de tsaar, hij beried zich met ons dat waren onze zorgen... En
nu zou je 's ochtends liefst niet meer ontwaken.. .
Roman Borisowitsj liep trap op trap af door de koude gangen. Bij deze
rondgang opende hij een kromgetrokken deur; een zurige, hete damp sloeg
hem tegemoet. Op de achtergrond van het vertrek onderscheidde hij met
moeite in het schijnsel van een brandende harsspaan vier knechts
barrevoets, alleen in een hemd,
die schapewol aan het vollen waren. „Goed
zo, werkt maar flink, en vergeet God niet!"
zei Roman Borisowitsj. De
mannen antwoordden niet. Hij ging verder en opende de deur naar de
handwerkkamer. De meisjes, van groot tot klein, een twintig in getal, sprongen van hun plaatsen aan de tafels en de borduurramen op en bogen diep
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voor hem. De bojaar trok zijn neus op : „Nou, nou, wat een lucht hier,
meisjes... Vooruit maar, werkt maar flink, en vergeet God niet..."
Ook in het kleermakersatelier en in de looierij, waar huiden in kuipen
met zuren en loog lagen, wierp Roman Borisowitsj een blik. Grimmige
knechten looiden de huiden met de handen... Senjka stak de vetkaars in
de ronde lantaarn met lichtgaten aan en opende de zware hangsloten van
de voorraadkamers. Alles was in orde. Roman Borisowitsj begaf zich naar
het grote erf. Intussen was het volkomen licht geworden, wolken bedekten
de hemel. Bij 'de put werden schapen gedrenkt. Van de poort tot aan de
hooischuur stonden wagens met hooi. De boeren namen hun mutsen af.
,,Hé boertjes, die ladingen zijn wel wat aan de kleine kant!" riep Roman
Borisowitsj.
Overal stegen uit de bouwvallige hutten en keten zonder schoorsteen
rookwolkjes op, pakten zich samen in de lucht en hingen zwaar boven het
erf. Overal lagen hopen as en mest. Bevroren wasgoed kraakte aan de lijnen. Voor de paardestal stonden, met het gezicht naar d de muur en met
hangend hoofd, zonder muts, twee boeren die van de ene voet op de andere
wiegden. Toen zij de bojaar het bordes zagen afkomen, stormden een paar
potige knechten de stal uit, pakten de op de grond liggende knuppels en
lieten ze uit alle kracht op het zitvlak en de lendenen der boeren neersuizen... „Au, au, o Heer, waarvoor toch?..." kreunden Fedjka en
Koska.
- Toe maar, toe maar, ze hebben het verdiend, geef ze er maar van
langs,
spoorde Roman Borisowitsj vanaf het bordes de knechten aan.
Fedjka, een lange, mottige boer met een rood gezicht, draaide zich om:
- Genadige heer, Roman Borisowitsj, maar wij hebben niets... Bij
God, het laatste meel hebben wij vóór Kerstmis opgegeten... Neem ons
vee, als het niet anders kan, want deze pijn is niet meer te verdragen...
Senjka zei tot Roman Borisowitsj:
- Zijn vee is klein en mager... Hij liegt... Maar we zouden zijn
dochter kunnen nemen,
daarmee zou zijn schuld voor de helft vereffend
zijn. De rest kan hij met werken betalen.
Roman 'Borisowitsj fronste zijn voorhoofd en wendde zich af:
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Ik zal er over denken. Vanavond zullen we het bespreken.
Achter de rookwolken, achter de kale bomen klonk het weemoedig gebeier van de klok. Boven de roestige koepels stoof een zwerm kraaien
omhoog. „Heer, vergeef ons onze zonden", mompelde Roman Borisowitsj, wierp nog een blik op zijn bedrijf en ging de eetkamer in om koffie
te drinken.

Vorstin Awdotja en 'de drie prinsessen zaten aan het eind van de tafel
op Hollandse klapstoelen. Het brokaten tafelkleed was hier teruggeslagen,
opdat er geen vlekken op zouden komen. De vorstin droeg een wijd Russisch zomerjak van donker fluweel ,en op het hoofd een buitenlandse kap.
De prinsessen waren in Duitse sleepjaponnen gekleed: Natalja in een perzikkleurige, Olga in een groengestreepte en de ,oudste, Antonida, in een
robe van de kleur „onvergetelijk avondrood." Allen hadden het haar hoog
opgestoken en met meel bestrooid. Hun ronde wangen waren geschminkt,
hun wenkbrauwen zwart en hun handpalmen rood gemaakt.
Vroeger was natuurlijk zowel Awdotja als de meisjes de toegang tot de
eetzaal streng verboden: zij zaten in hun kemenades aan het venster te borduren; des zomers vermaakten zij zich in de tuin met de schommel. Op
een keer was de tsaar met zijn dronken metgezellen binnengekomen. Op 'de
drempel van de eetzaal bleef ,hij staan en rolde huiveringwekkend met zijn
ogen: „Waar zijn je dochters? Zet ze hier aan tafel neer..." (Men ging
ze ijlings halen. Angst, verwarring, tranen. Meer dood dan levend bracht
men het drietal de kamer in.) De tsaar kriebelde elk van hen onder de kin:
„Kun jij dansen?..." (Hoe zouden ze! ... De meisjes sprongen van schaam-

te de tranen in de ogen.) Dan moeten jullie het leren... Met carnaval
moeten ze de menuet, polonaise en quadrille kennen..." Hij pakte vorst
Roman bij zijn kaftan en schudde hem, volstrekt niet voor de grap, heen
en weer: „Zorg voor goede manieren en politesse in huis, denk erom! ..."
De meisjes moesten aan tafel plaats nemen en wijn drinken... En zie, hoe
verbazingwekkend : zij dronken, de schaamtelozen. .. Even later begonnen
.ze le lachen, alsof ook dat voor hen de gewoonste zaak ter wereld was...
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Er bleef niet anders over dan in het huis politesse in te voeren. Vorstin
Awdotja was in haar onnozelheid slechts verwonderd over .alles, maar de
dochters werden op slag vermetel, brutaal en veeleisend. Ze verlangden nu
dit, dan weer dat. In handwerken hadden ze geen zin meer. Ze zaten van
de vroege ochtend af opgedirkt plezier te maken en thee en koffie te drinken.
Roman Borisowitsj trad de zaal binnen. Hij wierp een schuine blik op
zijn dochters. Die bogen slechts licht het hoofd. Awdotja stond op en maakte een buiging: „Goedendag, vadertje..." Antonida siste tegen haar moeder:
„Gaat u toch zitten, maman..." Roman Borisowitsj had na de ochtendkoude graag een glaasje ouderwetse wodka gedronken en er wat knoflook bij
geknabbeld. .. Een wodka zou hij misschien nog wel krijgen, maar knoflook daar was geen denken aan.. .
- Ik heb vandaag niet veel trek in koffie. Misschien heb ik buiten op
het bordes kougevat. .. Moeder, schenk me een borreltje in.
zei Antoni- Elke morgen, papa, horen we hetzelfde van u: wodka,
wanneer zult u er eindelijk aan wennen.. .
da,
of ik p.ak de
- Zwijg, jij merrie, - brulde Roman Borisowitsj,
zweep...
De prinsessen trokken hun neus op. Als vanouds zette Awdotja met een
buiging het glas voor de vorst neer en fluisterde hem toe: „Eet er maar bij,
va ertie, naar hartelust..."
Hij ledigde zijn glas en zuchtte voldaan. Hij beet in een augurk, het
zoute water druppelde op zijn jas. Geen zuurkool met vossebessen op tafel en
geen fijngehakte gezouten paddestoelen met uien. Een klein pasteitje kauwend, dat joost mag weten waarmee gevuld was, vroeg hij naar zijn zoon:
- Waar is Misjka?
- Die zit op zijn rekenboek te blokken, vadertje. Ik weet werkelijk niet,.
hoe hij dat allemaal in zijn hoofdje moet krijgen.. .
De pokdalige Olga, die het meest op .de politesse gesteld was, zei, haar
lippen vertrekkend:
- Misjka hangt de hele dag bij de knechten rond. Gisteren heeft hij
weer in de stal op de balalaika gespeeld en om geld gekaart...
- Hij is toch ook nog een klein kind,
verzuchtte Awdotja.
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een
Er werd een poosje gezwegen. Natalja, de jongste der zusters
, boog zich naar het raam (de micaruiten in
lacherig, beweeglijk kind
de vensters waren kortelings door glas vervangen) :
Ach, ach, meisjes? We krijgen bezoek...
De meisjes sprongen opgewonden overeind en schudden hun handen
boven het hoofd om ze wit te doen worden. De dienstmaagden kwamen
aanlopen om het vuile vaatwerk af te ruimen en het kleed over de tafel
te spreiden. De hofmeester (zoals de vroegere huisbestuurder thans heette) ,
een oude, vrome knecht, gladgeschoren en uitgedost alsof hij naar een
gemaskerd bal moest, tikte met zijn staf op de vloer en meldde de komst
van de bojarin Wolkowa. Verstoordstond Roman Borisowitsj van tafel op
om de bezoekster hoffelijk te ontvangen: met zwier zijn 'hoed af te nemen
en een been achterwaarts te zetten... En wie was het notabene, voor wie
vorst Boejnosow deze komedie te spelen had! De bojarin Wolkowa had
men zeven jaar geleden nog Sanjka genoemd, met de rafels van haar rok
had zij haar snotneus afgeveegd. Ze stamde van de allerarmste boerenhoeve die men zich maar voor kan stellen. Haar vader, Iwasjka Browkin,
was een horige boer die niet eens tot de hoeve behoorde. Volgens recht was
haar plaats tot haar dood bij de rokerige oven geweest. En kijk nu eens:
de hofmeester dient haar aan. In een vergulde koets komt zij aanrijden!
Haar man staat bij de tsaar goed aangeschreven... (Wolkow was een neef
van vorst Roman.) Haar vader moest wel door de duivel geholpen zijn:
hij was koopman geworden, nu waren hens, naar men zei, alle leveranties
aan het leger opgedragen.

De hofmeester opende de deur (die naar oud gebruik laag en smal was) ,
een geelroze japon ruiste de kamer in. Haar blote schouders wiegend, het
hoofd met het onverschillige, mooie gezicht in de nek geworpen, trad de
bojarin Wolkowa met neergeslagen wimpers binnen. Midden in de zaal bleef
zij staan. Met spitse vingers, waaraan de ringen fonkelden, lichtte zij haar
wijduitstaande, met kant afgezette en met rozen geborduurde rok op, schoof
een zijden schoentje met een hak van wel
haar voetje naar voren
en maakte, volgens alle regelen der Franse etidrieëneenhalve duim
quette, een diepe „Knicks", zonder haar voorste knie te buigen. Naar
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rechts en links neeg zij haar gepoederde hoofd met de struisvogelveren. Na
voltooiing van deze reverance sloeg zij haar blauwe ogen op en liet glimlachend haar witte tanden zien:
- Bonjour, princesses!
De meisjes Boejnosow, op hun beurt met het achterwerk omlaag schietend, verslonden de bezoekster met hun ogen. Roman Borisowitsj nam zijn
hoed in de hand en zwaaide hem, met gespreide benen en armen, heen en
weer. Men verzocht de bojarin plaats te nemen en een kop koffie te drinken. Hij vroeg haar naar de gezondheid van haar huisgenoten en haar per soneel. De meisjes monsterden haar japon en haar coiffure.
- Ach, ach, de coiffure wordt natuurlijk door baleinen omhoog gehouden.
- En ons zetten ze met stokjes en lapjes papillotten.
Sanjka antwoordde hun:
- Met de coiffeurs is het eenvoudig een ramp: in heel Moskou is er
maar één. Voor het carnaval moesten de dames een week lang op hem
wachten, en degenen, die zich bijtijds hadden laten kappen, bleef niets
anders over dan op een stoel zittend te slapen... Ik heb vader gevraagd
mij een coiffeur uit Amsterdam te laten komen.
- Brengt u de geachte Iwan Artemjitsj mijn groeten over,
zei de
vorst.
Hoe gaat het met zijn weverij ? Ik ben al lang van plan er eens
een kijkje te nemen. Een nieuw bedrijf, interessant...
- Vader is in Woronezj. Ook Wasja is op het ogenblik in Woronezj, in
het gevolg van de tsaar.
- We hebben het gehoord, we hebben het gehoord, Aleksandra Iwanowna.
- Wasja heeft me gisteren geschreven.
Sanjka tastte met twee vingers in haar laag uitgesneden keurslijf (Roman Borisowitsj knipperde onwillekeurig met zijn ogen: dadelijk gaat die vrouw zich helemaal ontbloten) en haalde een lichtblauw briefje te voorschijn. Het is best mogelijk,
dat mijn Wasja naar Parijs gestuurd wordt.
-- Wat schrijft hij?
vroeg de vorst kuchend.
Wat bericht hij over
de tsaar?

,
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Sanjka vouwde langzaam het briefje open. Zij fronste het voorhoofd.
Haar wangen en hals bloosden. Toen fluisterde zij:
- Ik heb pas kort geleden leren lezen. Neemt u mij niet kwalijk.. .
Met haar vinger langs de met dikke inktspatten bevlekte regels vol afkortingen en krullen glijdend, begon zij te lezen, waarbij zij elk woord behoedzaam uitsprak:
„Goedendag, Sasjenka, licht van mijn ogen, ik wens je voorspoed in
lengte van dagen... Van ons in Woronezj is het volgende te melden : binnenkort zullen wij onze vloot op de Don van stapel laten, en dat zal het
einde van ons verblijf hier betekenen... Ik wil je niet ongerust maken,
maar ik heb horen verluiden, dat de tsaar mij samen met Andrej Artamonowitsj Matwejew naar Den Haag en vandaar naar Parijs wil zenden. Ik
weet niet, of ik er blij om moet zijn : het is ver, en ik vind het een beetje
griezelig. .. Wij zijn allen gelukkig gezond. Herr Pieter laat je groeten, —
onlangs hadden wij het over jou aan het avondmaal. Alle dagen zwoegt en
ploetert hij. Hij werkt op de werf als een gewone arbeider. Hij smeedt zelf
klinknagels en krammen en breeuwt ook zelf. We hebben niet eens tijd om
ons te scheren: hij laat niemand op adem komen, hij laat iedereen even hard
werken. Maar de vloot is gebouwd..."
Roman Borisowitsj trommelde met zijn nagels op de tafel.
- Ja... Natuurlijk, de vloot, tja... Smeedt zelf, breeuwt zelf... Hij
weet niet, wat hij met zijn kracht moet doen...
Sanjka was klaar met het voorlezen. Zij wiste vluchtig haar lippen af,
vouwde het briefje op en stopte het weer in haar keurslijf.
- Met Pasen komt de tsaar terug, dan val ik hem te voet... 0, wat
zou ik graag naar Parijs...
Antonida, Olga en Natalja klapten in de handen: „Ach, ach, ach !" Vorstin Awdotja sloeg een kruis: „Je hebt me laten schrikken, mijn liefje —
nee toch, naar Parijs... Daar moet het een hellepoel zijn!"
Sanjka's blauwe ogen versomberden, zij drukte haar ringen tegen de
borst:
- Als jullie eens wisten, hoe ik mij in Moskou verveel! ... Het liefst
zou ik meteen naar het buitenland gaan... Bij tsaritsa Praskowja Fjodo-

31

rowna woont een Fransman die les in politesse geeft, ik heb ook les van
hem. Wat die niet allemaal vertelt! (Zij haalde snel adem.) Elke nacht
droom ik ervan, dat ik in een frambozerode robe de menuet dans, beter
dan alle anderen, mijn hoofd duizelt ervan, de cavaliers maken eerbiedig
plaats voor mij en koning Lodewijk komt naar mij toe en biedt me een
roos aan... In Moskou is het zo saai geworden. God zij dank heeft men
de strelitzen tenminste van de muren weggehaald, voor lijken ben ik als
de dood.
..

De bojarin Wolkowa vertrok. Roman Borisowitsj bleef nog even aan
tafel zitten en beval toen de gesloten slede in te spannen : hij moest naar
de kanselarij van het paleis. Tegenwoordig moet iedereen zijn dienst vervullen. Alsof er in Moskou niet genoeg pennelikkers zijn! Edellieden heeft
men aangesteld om schrijfwerk te verrichten. En zelf zwaait hij intussen,
helemaal onder de teer, naar tabak stinkend, de bijl en drinkt jenever met
werklui...
„Och, och, het is een beroerde toestand" zuchtte vorst Roman Borisowitsj, terwijl hij in de slede stapte.. .

* 4 *
Bij de Spasski-poort ontwaarde Roman Borisowitsj in een diepe gracht,
waar hier en daar vermolmde palen uit het ijs omhoog staken, een twintigtal met rietmatten toegedekte sleden. Met gebogen hoofd stonden er magere
paarden voor. Op de hellende berm hieuw een boer traag met een breekijzer
het ingevroren lijk van een strelitz los. De dag was grauw. Ook de sneeuw
was grauw. Over het Rode Plein, langs de met mest opgevulde kuilen in
de sledebaan, stapten mensen in grove grijze baaien kleren met gebogen
hoofd. De torenklok gaf een knarsend geluid en begon hees te slaan (vroeger placht ze met heldere klank de uren aan te geven) . Een gevoel van
neerslachtigheid bekroop Roman Borisowitsj.
De slede gleed over de bouwvallige brug de Spasski-poort door. In het
Kremlin liepen de mensen, alsof ze op de markt waren, met hun mutsen
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op rond. Bij de door paarden afgeknaagde palen stonden eenvoudige sleden... Roman Borisowitsj' hart kromp ineen. Deze plaats had haar glorie
verloren, voor eeuwig hadden de klare ogen zich gesloten, die eens in dat
venstertje van de kamer des tsaren als lantarens de heerlijkheid van het
Derde Rome uitgestraald hadden. Triest was het!
Roman Borisowitsj liet voor de deur van de kanselarij stil houden. Er
verscheen niemand om de vorst uit de slede te helpen. Hij klom er zelf uit
en besteeg, zwaar ademhalend, de overdekte buitentrap. De treden lagen
vol klonten sneeuw, alles was bespuwd. Er kwamen een paar mensen in
korte bontmantels de trap af; bijna waren ze tegen de vorst aangebotst. De
laatste, een man met een gespikkelde baard, keek de vorst brutaal met
stekende blik in het gezicht... Roman Borisowitsj bleef midden op de trap
staan en tikte verontwaardigd met de stok op de grond:
Muts af! Jij hebt je muts af te nemen!
Zijn woorden verklonken echter in de wind. .. Zulke zeden heersten thans
in het Kremlin.
In de kanselarij, in de lage zalen, hangt een rooklucht van de kachels,
hangt een bedompte stank, de vloeren zijn niet geveegd. Aan lange tafels
zitten elleboog aan elleboog de schrijvers, krassend glijden de pennen over
het papier. Zijn gekromde rug strekkend, krabt de een zich op het ongekamde hoofd, een ander onder de oksels. Aan kleine tafels zitten zeer
sluwe, in alle kneepjes van het vak bedreven diaken, op een kilometer
afstand ruiken ze naar vette pasteien; zij bladeren in dossiers en laten hun
vingers langs de regels der smeekschriften glijden. Door de smerige ruiten
dringt een vaal licht. In de zaal loopt een griffier met een bril op zijn
pokdalige neus tussen de tafels heen en weer.
Roman Borisowitsj schreed statig door de zalen van de ene afdeling
naar de andere. Werk was er in de hofkanselarij genoeg, en ingewikkeld
werk: zij had het beheer over de gelden van de tsaar, de schatkamers, het
goud- en zilverwerk, inde de accijnzen en de belastingen van de kozakken
en strelitzen, de postgelden en de heffingen die ' de aan de kroon behorende
dorpen en steden waren opgelegd. Alleen het hoofd van de kanselarij en
de oude afdelingsdiaken waren van alles op de hoogte. De pas aangestelde
3-487
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bojaren zaten heel de dag in een kleine, oververwarmde zaal; zij voelden
zich in hun nauwe Duitse kledij doodongelukkig en staarden door de vuile
ruitjes naar het doodse paleis, waar zij eens op het speciaal voor de bojaren bestemde bordes voor het slaapvertrek van de tsaar gestaan hadden,
gehuld in sabelpelzen en zich met zijden doekjes koelte toewuivend, terwijl
ze over gewichtige staatszaken delibereerden.
Tal van echt vreselijke gebeurtenissen hadden zich op dit plein afgespeeld. Van het gindse bouwvallige, nu dichtgespijkerde bordes was, volgens de overlevering, eens tsaar Iwan de Verschrikkelijke afgedaald, toen
hij met zijn opritsjniki 4 uit het Kremlin naar de Aleksandrowskaja Sloboda
trok om zijn woede en wreedheid op de grote bojarengeslachten bot te vieren. De hoofden sloeg hij hun af, hij braadde ze in pannen en spietste ze.
Hij nam hun stamgoederen in beslag. Doch God liet het niet toe, dat de
bojaren geheel en al uitgeroeid werden. De grote geslachten kwamen tot
nieuw aanzien.
Uit het venster van dat houten paleis daar met de koperen hanen op het
uivormige dak had de vervloekte Grisjka Otrepjew 5 zich naar beneden
gestort, een andere verderver van het glorieuze Russische bojarendom. In
een woestenij was het Moskouse land veranderd: geblakerde puinhopen,
menselijke geraamten langs de straten, maar God liet het niet toe de
grote geslachten kwamen opnieuw tot aanzien.
Thans pakten zich nieuwe onweerswolken samen als straf voor onze
zonden... „Wee, wee," zuchtten de bojaren in ?de bedompte zaal achter de
ruitjes. Elk middel schijnt hun gerechtvaardigd om ons klein te krijgen...
Ze hebben een ieder de baard afgeschoren, allen moeten diensten verrichten en onze zoons hebben zij bij het leger ingelijfd, naar vreemde landen
gezonden... „Wee, wee, maar God zal het ook ditmaal niet toelaten..."
Toen hij de zaal binnentrad, merkte Roman Borisowitsj, dat men vandaag weer met een nieuw decreet verrast was, De vette vrouwenwangen van
de oude vorst Martyn Lykow bibberden. De doemadiaak Iwan Jendogoerow
en Lawrenti Swinjin, de schatbewaarder, lazen stotterend het decreet voor.
Af en toe hieven zij het hoofd op, en het enige, wat zij konden uitbrengen,
was: ,,Ach, ach!"
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Vorst Roman, neem plaats en luister, zei vorst Martyn haast huilend.
Wat zal er nu van ons worden? Nu kan ieder ons vrijelijk beschimpen
en bekladden... Eén enkele toevlucht hadden wij nog, en die wordt ons
nu ontnomen.
Jendogoerow en Swinjin begonnen opnieuw de oekaze van de tsaar lettergreep voor lettergreep voor te lezen. Er stond in, dat de vorsten en bojaren, de doemáleden en de Moskouse adel hem, de tsaar en grootvorst enz.
enz., met hun klachten over aangedane smaad veel overlast bezorgden. Op
die en die dag had hem, de tsaar enz., een klacht van vorst Martyn, de zoon
van vorst Grigori, uit het geslacht Lykow, bereikt, dat men hem ten paleize
op het bordes van het slaapvertrek beschimpt en gehoond had; hij was
echter beschimpt en gehoond door Aljosjka Browkin, luitenant van het
Preobrazjenski-regiment... Toen hij langs het bordes liep, had hij vorst
Martyn toegeroepen: „Wat staar je mij aan als een rund, ik ben niet
meer je knecht, vroeger was je een vorst, nu ben je niet meer dan een
fabel...
- Een snotjong is hij, een boerenpummel,
schreeuwde vorst Martyn
en zijn wangen beefden,
van louter opwinding is het me ontschoten,
maar hij heeft veel ergere dingen geroepen...
- Wat heeft hij dan wel geschreeuwd, vorst Martyn? -- vroeg Roman
Borisowitsj.
- Ja, wat was het precies?... Hij schreeuwde
velen hebben het
gehoord —: „Martyn, lelijke ouwe aap, kaalkop..."
- Ach, ach, wat een belediging !
schudde Roman Borisowitsj het
hoofd.
Zeg eens, is die Aljosjka toevallig niet de zoon van Iwan Ar'
temjitsj?
- De duivel mag het weten, wiens zoon hij is...
— „De tsaar en grootvorst enz.,
vervolgden Jendogoerow en Swinjin, heeft bevolen, opdat men hem in deze voor de staat zo moeilijke
tijd niet meer lastigvalle, van de klager, vorst Martyn, wegens de aangedane overlast tien roebel t e vorderen en dat geld onder de armen te verdelen en van heden af alle klaagschriften over toegevoegde schimpwoorden
te verbieden. . ."
.

"

3*

35

Toen zij het decreet geheel hadden voorgelezen, rimpelden zij hun neus.
In vorst Martyn bruiste de verontwaardiging weer op:
-- Een f abel! Pak me dan beet ben ik een fabel? Wij stammen van
vorst Lytsjko af! In de dertiende eeuw is vorst Lytsjko uit het land der
longaren gekomen, gevolgd door drieduizend met speren gewapende krijgers. Van Lytsjko stammen de Lykows af en de vorsten Brjoechaty en de
Tarataechins en Soeponews, en van des jongste zoon de Boejnosows...
Je kletst! Dat zijn je reinste fabels die jij vertelt, vorst Martyn! —
Roman Borisowitsj draaide zich met :een ruk -met heel zijn lichaam op de
bank om, zijn wenkbrauwen fronsten zich, zijn ogen schoten vuur (ach,
waren zijn wangen niet zo naakt en zijn vertrokken mond niet zo kaal ge
weest, dan was de aanblik van vorst Roman huiveringwekkend geweest)...
--^ Van oudsher hebben de Boejnosows aan de tafel des tsaren hoger gezeten dan de Lykows. Onze stamboom gaat in ononderbroken lijn terug tot
.de. regerende vorsten van Tsjernigow. Jullie Lykows daarentegen hebben
onder Iwan de Verschrikkelijke jezelf in de adelstand verheven... Wie
heeft hem gezien, die vorst Lytsjko van jullie, toen hij uit het land der
Hongaren naar hier kwam?...
Vorst Martyn rolde met zijn ogen, de zakken onder zijn ogen trilden, zijn
gezicht met de dikke bovenlip verwrong zich tot een huilerige grimas:
-- De Boejnosows ! Was het niet de valse pretendent naar de kroon, de
rover van Toesjino, die jullie in zijn kamp jullie erfgoederen in leen gaf?
Beide vorsten verhieven zich van de bank en namen elkander van hoofd
tot voeten op. En het zou tot luidruchtig gescheld en geschimp gekomen
zijn, als de diaken Jendogoerow en Swinjin niet ingegrepen hadden. Zij
spraken vermanende woorden tot hen en brachten de gemoederen tot bedaren. De vorsten wisten zich voorhoofd en hals met hun zakdoek af en namen
Kelk op een andere bank plaats.
Om de verveling te verdrijven vertelde de doemadiaak Jendogoerow,
Waarover de bojaren in de staatsdoema spraken ze slaan de handen in
.elkaar, de arme stakkers, want de tsaar en zijn raadgevers in Woronezj
kennen slechts één ding: geld en nog eens geld. Fraaie raadgevers heeft
hij uitgezocht: Russische en buitenlandse kooplieden, en lieden van onbe.

,
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kende afkomst, en timmerlui, smeden, matrozen allemaal knapen, waarvan je versteld staat, dat de beul hun de neusvleugels nog niet opengereten
heeft. De asaar luistert naar hun misdadige raadgevingen. De echte staatsdoema zetelt in Woronezj. Uit alle steden komen daar de klachten der koop-,
lieden en handelaren binnen: die hebben hun mannetje gevonden... En met
dit allegaartje willen ze de Turkse sultan bedwingen. Een man uit het ge2,antschap van Prokopi Woznitsyn heeft uit Karlovci naar Moskou geschreven, dat de Turken, de spot drijven met de vloot van Woronezj, die toch
niet verder komt dan de monding van 'de Don, want daar zullen alle schepen stranden.
- Ach, lieve God, waarom kunnen we niet in vrede leven, wat heeft
zei de vreedzame
het voor nut, de strijd tegen de Turken aan te binden!
Lawrenti Swinjin. (Drie van zijn zoons waren in het leger gerekruteerd, de
vierde bij de marine. De oude baas voelde zich vereenzaamd.)
- Hoe bedoel je dat : in vrede? vroeg Roman Borisowitsj, tetwijl
hij hem met grote vertoornde ogen aankeek. In de eerste plaats heb jij je,
Lawrenti, indachtig aan je geringe afkomst, niet voor de anderen in het
gesprek te mengen... (Hij sloeg zich op de lendenen.) Hoe bedoel je dat:
met de Turken, met de Tataren in vrede leven? Waartoe hebben we dan
vorst Wasili Golitsyn tweemaal naar de Krim gezonden?
Vorst Martyn merkte op, naar de kachel turend:
- Niet iedereen heeft stamgoederen ten zuiden van Woronezj en Rjazan.
Roman Borisowitsj' neusvleugels trilden, doch hij ging niet op die woorden in.
In Amsterdam betaalt men voor een poed Poolse tarwe een gulden.
En in Frankrijk nog meer. In Polen weten de pans geen raad met al hun
goud. Praat maar eens met Iwan Artemjitsj Browkin, die kan je vertellen,
waar het geld voor het oprapen ligt... Maar ik heb mijn koren van vorig
jaar met de grootste moeite voor drieëneenhalve kopeke per poed aan de
brandewijnstokerijen verkocht... Zou ik me dan niet ergeren: hier vlak bij
heb ik de Worona, de Don, over zee had ik mijn tarwe kunnen uitvoeren...
Het zou een zegen zijn, als de Heer ons de overwinning op de sultan zou
vergunnen... En jij bazelt: in vrede leven! ... Hadden wij ten minste maar
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eer stadje aan de kust, al was het maar Kertsj... En trouwens: hebben wij
als het Derde Rome niet de plicht ons om het Heilige Graf te bekommeren?
Of zijn wij wellicht voor de stem van ons geweten reeds volkomen doof geworden?...
--- De sultan kunnen we niet de baas, dat is duidelijk. Het is dwaas, het
tegen hem op te nemen, zei vorst Martyn opgelucht. En dat wij graan
in overvloed hebben Gode zij dank. Wij zullen ten minste niet verhongeren. We moesten er alleen niet op uit zijn onze dochters slepen aan de
rokken te hangen en galante manieren thuis in te voeren...
Roman Borisowitsj zweeg even; toen vroeg hij, de blik tussen zijn gespreide benendoor op een kwast in de vloer gericht:
-- Ja, ja. En wie is het wel, die zijn dochters slepen aan de rokken
hangt?
- Zulke leeghoofden die in de Duitse kolonie koffie kopen voor vijftig
en vijfenzeventig kopeken per pond, kan natuurlijk geen enkele boer onderhouden. -- Vorst Martyns slappe kin sidderde, terwijl hij naar de kachel
loenste. Kennelijk zocht hij weer ruzie...
Met een ruk ging de deur open. Winterse koude drong de bedompte
ruimte binnen, tezamen met een roodwangige officier met een rond gezicht
en een wipneus; zijn pruik was verwaaid en zijn kleine driekante steek was
diep op zijn oren geschoven. Zijn zware hoge rijlaarzen en zijn groene jas
met de brede rode omslagen zaten onder de sneeuw. Hij moest wel een
dolle rit door Moskou achter de rug hebben.
Toen vorst Martyn de officier gewaar werd, ging zijn mond van verbazing steeds verder open: voor hem stond de man die hem zo beledigd had,
Aleksej Browkin, luitenant van het Preobrazjenski-regiment, een der gunstelingen van de tsaar.
- Bojaren, laat uw werk rusten... (Aljosjka nam, gehaast als hij was,
zijn hand niet van de wijdopen deur af.) Franz Jakowlewitsj ligt op ster-

ven...
h ij schudde de lokken van zijn pruik, keek de aanwezigen brutaal aan
(zoals al dit door Peter opgekweekte jonge volk van onbekende afkomst)
en snelde met rinkelende sporen heen, zodat de vermolmde vloeren van de
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kanselarij kraakten onder zijn hakken. Met schele ogen keken de kaalhoofdige griffiers hem na: „Je kon je wel een beetje bescheidener gedragen, brutale vlegel, het is hier geen paardestal."
* 5

Een week geleden had Franz Jakowlewitsj Lefort in zijn paleis met de
Deense en de Brandenburgse gezant aan de dis gezeten. De dooi was ingevallen, het druppelde van de daken. In de zaal was het heet. Franz
Jakowlewitsj zat met zijn rug naar het in de open haard brandend houtvuur
gekeerd en sprak geestdriftig over grote plannen. Steeds meer in gloed gerakend, hief hij de uit een kokosnoot gesneden bokaal en dronk op het
broederlijke verbond van tsaar Peter met de koning van Denemarken en
de keurvorst van Brandenburg. Voor de vensters vuurden, (zodra de hofmeester aan het raam met een doek zwaaide) gelijktijdig twaalf kanonnen
op felgroene affuiten donderend een eresaluut af. In witte wolken verhulde
de kruitdamp de stralende hemel.
Lefort leunde achteruit op zijn sierlijk vergulde stoel, zijn ogen fonkelden, de lokken van zijn pruik kleefden aan zijn bleek geworden wangen:
Hele wouden van masthout ruisen langs de oevers van onze grote
rivieren... Alleen al met onze vissen zouden wij alle landen der christelijke wereld kunnen voeden... Vlas en hennep kunnen wij zelf duizenden
wersten ver verbouwen. En de wilde steppe? De zuidelijke steppen, waar
een ruiter zich in het gras kan verbergen! Hebben we de Tataren eenmaal
vandaar verdreven, dan zullen wij vee hebben als sterren aan de hemel.
Hebben wij ijzer nodig het erts ligt onder onze voeten. In de Oeral
bestaan de bergen uit ijzer. Waarmee kunnen de landen van Europa ons
overbluffen? Jullie hebben manufacturen? Wij zullen Engelsen en Hollanders laten komen. Onze eigen mensen opdracht geven. Eer jullie erop bedacht zijn, zullen wij zelf alle mogelijke manufacturen bezitten. Het eenvoudige volk zullen wij vertrouwd maken met wetenschappen en kunsten.
De koopman, de ambachtsman zulk een aanzien verschaffen, als zij het zich
in hun stoutste dromen niet hadden kunnen voorstellen.
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Zo sprak Lefort in zijn roes tot de aangeschoten gezanten. Van de wijn
en zijn betoog waren ze reeds versuft. Het was zwoel in de zaal. Lefort
beval de hofmeester beide vensters te openen en ademde met uitgezette
neusvleugels gretig de koele lucht van het dooiweer in. Tot zonsondergang
ledigde hij beker na beker op zijn grote plannen. 's Avonds ging hij naar
de Poolse gezant en danste en dronk daar tot de ochtend.
De volgende dag voelde Franz Jakowlewitsj zich, geheel tegen zijn gewoonte, moe. Hij trok zijn met hazevel gevoerde mantel aan, bond een doek
om zijn hoofd en beval niemand bij hem toe te laten. Hij probeerde een
brief aan Peter te schrijven, doch zelfs dat ging boven zijn krachten; hij
huiverde, ging bij het vuur zitten en hulde zich nog dichter in zijn mantel.
Men haalde de Italiaanse arts Pollicolo. Hij besnuffelde de urine en het
slijm, klapte met zijn tong en krabde zijn neus. Hij gaf de zieke een purgeermiddel en paste een aderlating toe. In de nacht liep de koorts zo hoog
op, dat Franz Jakowlewitsj het bewustzijn verloor.

Pastoor Strumpf baande zich, zijn heilige olie boven het hoofd houdend,
achter de misdienaar die met een belletje tingelde, slechts met moeite een
weg door de grote zaal. Leforts paleis gonsde van de stemmen - heel Moskou had zich hier verzameld. Deuren sloegen open en dicht, het tochtte
van alle kanten. In verbijstering snelden de huisknechts heen en weer, sommigen van hen waren reeds dronken. Leforts vrouw, Jelizaweta Frantsewna,
ontving de pastoor aan de deur die naar de slaapkamer van haar man leidde, -- het gezicht verwelkt, vol rode vlekken, de melancholische neus opgezwollen van het huilen. Haar frambooskleurige japon was inderhaast nonchalant dichtgeregen, dunne pieken hingen onder haar pruik. De vrouw
was bij de aanblik van zoveel hoogwaardigheidsbekleders door een dodelijke schrik bevangen. Zij sprak nauwelijks een woord Russisch, haar hele
leven had zij in achterkamers gesleten. Ze wrong haar gevouwen handen
voor de borst van de pastoor en fluisterde:
„wat moet ik doen? Zo'n menigte gasten... Pastoor Strumpf, geeft u
mij raad
moet ik misschien iets lichts te eten aanbieden? Alle bedien-
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den zijn hun hoofd kwijt, niemand gehoorzaamt mij. De sleutels van de
voorraadkelders liggen hij de arme Franz onder het kussen." (Tranen
vloeiden uit de lichtgele ogen, zij tastte in haar keurslijf, haalde er een
natte zakdoek uit en verborg er haar gezicht in.) „Pastoor Strumpf, ik durf
de zaal niet binnengaan, ik ben toch al altijd zo gauw mijn bezinning
kwijt... Wat gaat er gebeuren, wat gaat er gebeuren, pastoor Strumpf?..."
De pastoor sprak met een bij de omstandigheden passende basstem enige
woorden van troost tot de arme vrouw. Hij streek met zijn hand over zijn
grijsblauw geschoren gelaat, als wilde hij alle ijdele aardse gedachten verjagen, en trad het slaapvertrek binnen.
Lefort lag in een breed, dooreengewoeld bed. Zijn bovenlichaam rustte
half opgericht in de kussens. Zijn ingevallen wangen en de schedel met het
hoge voorhoofd waren met stoppels bedekt. Piepend ging zijn korte ademhaling, zijn gele sleutelbeenderen staken naar voren, als poogde hij nog
steeds zich in het leven, als in een haam, te idwingen. Zijn geopende lippen
waren droog en gesprongen van de koorts. Slechts de zwarte, onbeweeglijke
ogen leefden.
De arts Pollicolo nam pastoor Strumpf apart, kneep veelbetekenend de
ogen toe en fronste zijn gezicht.
De pezen, zei hij, waarmee, zoals onze wetenschap leert, de
ziel met het lichaam verbonden is, zijn in het onderhavige geval bij de
admiraal zozeer met slijm verstopt, dat de kanalen, waardoor de ziel toegang heeft tot het lichaam, elke minuut nauwer worden en men op hun
volledige verstopping moet zijn voorbereid.
Pastoor Strumpf nam zacht aan het hoofdeinde van het bed van de stervende plaats. Lefort was juist uit zijn koortsdromen ontwaakt en maakte
zich kennelijk zorgen over iets. Toen hij zijn naam hoorde noemen, richtte
hij moeizaam zijn blik op de geestelijke, om hem dan weer op de open
haard te vestigen, waarin een vochtig houtblok rookte. Daar rustte boven
de krullen die de schoorsteen, sierden, Neptunus, de god der zeeën, de drietand in de hand, onder zijn elleboog stroomde uit een vergulde vaas een
waterval van goud die in gouden krullen vervloeide. In het midden, i n het
zwart gapende gat, rookte het houtblok.
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Strumpf, pogend de blik van de admiraal op het crucifix te vestigen,
sprak van de hoop op de eeuwige zaligheid, die geen levende ziel ontzegd
is... Lefort mompelde iets, doch het was niet te verstaan. Strumpf boog
het oor naar zijn paarse lippen. Lefort fluisterde hijgend:
Maak het kort...
Nochtans vervulde de pastoor zijn plicht: hij verleende de stervende
absolutie en diende hem het Heilig Avondmaal toe. Toen hij het vertrek
had verlaten, richtte Lefort zich op de ellebogen op. Men begreep, dat hij
de hofmeester ontbood. Men liet hem halen en trof de oude man snikkend
in de keuken aan. Met een van het huilen gezwollen gezicht, de met struisvogelveren gesmukte hoed op het hoofd, de staf in de hand, trad de hofmeester aan het voeteneinde van het bed. Franz Jakowlewitsj zei tot hem:
Roep de muzikanten... De vrienden. .. Bokalen...
Op hun tenen kwamen de muzikanten de kamer binnen, zonder livreien,
elk in de kleren, die hij toevallig aanhad. Bokalen met wijn werden binnengebracht. De musici stelden zich in een kring om het bed op en brachten
de horens aan de mond, en uit zestig horens zilveren, koperen en houten
— steeg de zwierige dansmelodie van een menuet.
Leforts lijkbleke gezicht lag diep in de kussens. Zijn slapen waren ingevallen als bij een paard. Onverbiddelijk vlamden zijn ogen. Men reikte
hem een bokaal, maar hij was niet meer in staat zijn hand op te heffen
--- de wijn vloeide op zijn borst. Bij de klanken der muziek verloor hij
opnieuw het bewustzijn. Zijn ogen zagen niet meer.
Lefort was dood. In Moskou wisten de mensen van louter vreugde niet,
wat ze moesten beginnen. Uit was het nu met de vreemde heerschappij, uit
met de kolonie Koekoej. Gecrepeerd was de vervloekte raadgever. Allen
wisten het, allen hadden het gezien: met snode dranken had hij tsaar Peter
betoverd, maar niets durfde men zeggen. Dat was de straf voor de tranen der strelitzen. Voor altoos had nu het nest van de antichrist Leforts
paleis afgedaan...
De mensen vertelden: op zijn sterfbed had Lefort de muzikanten bevolen
te spelen, de narren buitelingen te maken, de danseressen te dansen, en
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zelf was hij, reeds groen als een lijk, van zijn bed gesprongen en had in
het rond gezwierd... En op de zolders van het paleis hadden de geesten
van de hel krijsend en gierend het festijn meegevierd ! .. .
Gedurende zeven dagen trokken bojaren en allerhande hoogwaardigheidsbekleders langs de doodkist van de admiraal. Met verholen vreugde
betraden zij vreesachtig de hoge zaal. In het midden stond op een katafalk
de tot de helft met een zwartzijden pij bedekte kist. Vier officieren stonden
met blanke degens bij de kist, en vier stonden beneden, bij de katafalk. De
weduwe zat in rouwkleding voor de katafalk op een klapstoel.
De bojaren naderden de katafalk en beroerden, neus en lippen afgewend om zich niet te verontreinigen, met de wang de blauwe hand van
deze satanse admiraal. Vervolgens schreden zij naar de weduwe, maakten
een diepe buiging voor haar, met tde vingers de vloer rakend, en weg
waren ze...
op de achtste dag arriveerde Peter uit Woronezj, na onderweg tal van
paarden doodgejaagd te hebben. Zijn leren, met zes paarden bespannen
reisslede suisde door Moskou regelrecht naar het paleis van Lefort. De
natte flanken der paarden die alle van verschillende kleur waren, trilden
op en neer. Onder de reisdeken kwam een hand te voorschijn, die naar de
riem tastte om hem los te maken.
Uit het paleis kwam juist Aleksandra Iwanowna Wolkowa, op het bordes
was behalve zij niemand te zien. Sanjka dacht, dat er, naar de paarden te
oordelen, een man van geringe afkomst aangekomen was. Zij ergerde zich,
dat men haar koets de weg versperd had. „Maak dat je wegkomt met die
knollen, versta je, wat sta je me hier in de weg! riep zij de koetsier van

de tsaar toe.
De uitgestoken hand kon de gesp niet vinden, reet woedend de riem van
de deken af, en uit de slede klauterde een man met een fluwelen pet met
oorkleppen op, gehuld in een met grove grauwe stof overtrokken schaapspels en vilten laarzen. Nu stond hij in zijn volle lengte voor haar: Sanjka
moest het hoofd achterover werpen om hem te zien... Een rond gezicht met
ingevallen wangen, lichtelijk gezwollen ogen en een zwart overeindstaand
snorretje. Lieve hemel de tsaar!
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Peter strekte een voor een zijn stijf geworden benen, zijn wenkbrauwen
fronsten zich. Hij had de jonge vrouw herkend, wier bruidsvader hij geweest was; hij glimlachte haar met een plooi van zijn kleine mond nauwelijks zichtbaar toe, zei met doffe stem:
- Wat een slag, wat een slag...
En ging, met de armen zwaaiend, het paleis binnen. Sanjka volgde hem.
De weduwe bleef bij het zien van de tsaar verstijfd op haar stoel zitten.
Toen sprong zij op, wilde hem te voet vallen. Peter omarmde haar, drukte
haar aan zijn borst en keek over haar hoofd naar de kist. Lakeien kwamen
aanlopen en hielpen hem uit zijn bontjas. Peter ging in zijn vilten laarzen
plomp naar de opgebaarde kist om van de dode afscheid te nemen. Lang
stond hij daar, de hand rustend op de rand van de kist. Toen boog hij zich
voorover en kuste zijn lieve vriend op voorhoofd en handen. Zijn schouders
schokten onder de groene kaftan, zijn nek strekte zich.
Sanjka's ogen, die op zijn rug gericht waren, vulden zich met tranen,
zij steunde, zoals boerinnen het doen, haar kin in de hand en snikte zacht
en klaaglijk. Een groot medelijden voelde zij in zich opwellen... Snuffend
als een kleine jongen, daalde hij de treden van de katafalk af. Hij bleef
voor Sanjka staan. Zij knikte hem vol deernis toe.
- Zulk een vriend zal ik nooit meer vinden, zei hij. (Hij bracht
zijn hand voor de ogen en schudde zijn donkere, door de reis geplette lokken.) Vreugde en smart hebben wij met elkander gedeeld. Wij waren twee
zielen één gedachte... Plotseling trok hij zijn hand weg, keek om zich
heen, zijn tranen waren gedroogd, hij had nu iets van een kater. Een stuk
of tien bojaren kwamen, haastig een kruis slaand, de zaal binnen.
Naar hun rang, de voornaamsten voorop, naderden zij Pjotr Aleksejewitsj, knielden en drukten, met hun handen op de grond steunend, het
voorhoofd met kracht op het eiken parket.
Peter hielp geen van hen overeind, omarmde niemand, knikte zelfs niemand toe vreemd en hoogmoedig stond hij tegenover hen. De vleugels
van zijn korte neus zetten breed uit.
— Ze zijn blij, ze zijn • blij, ik zie het, mompelde hij bijna onverstaanbaar en liep het paleis uit, terug naar zijn slede.

* 6

Dit najaar was er in de Duitse kolonie naast de evangelische kerk een
bakstenen huis naar Hollands model opgetrokken met acht vensters, die op
straat uitzagen. Op bevel van de hofkanselarij was het in allerijl, binnen
twee maanden, gebouwd. In dit huis nam Anna Mons met haar moeder en
haar jongste broer Willem haar intrek.
Hier bezocht de tsaar haar, zonder er een geheim van te maken, en bleef
dikwijls bij haar overnachten. In Koekoej (en ook in Moskou) werd dit
huis daarom steeds het paleis van de tsaritsa genoemd. Anna leefde op
grote voet: ze hield er een hofmeester en huisknechts in livreien op na, in
de stal stonden twee zesspannen kostbare Poolse paarden en alle soorten
koetsen.
Hier kon men niet meer, zoals vroeger in de osteria, en passant binnenlopen om een glas bier te drinken. „Hihi, dachten de Duitsers, het
is nog maar kort geleden, dat het blauwogige Annchen met een proper
schortje de volle glazen voor de gasten op de tafeltjes neerzette en als een
wilde roos bloosde, wanneer een goedmoedige klant met een tikje op haar
meisjesbilletjes zei: „Kom, liefje, slurp het schuim eraf, voor jou de bloempjes, voor mij het bier..."
Nu kwamen er van de inwoners van Koekoej slechts geachte handelaren
en eigenaars van manuf acturenf abrieken bij de familie Mons over de
vloer, en ook zij alleen op feestdagen, wanneer zij aan de dis genodigd
werden. Natuurlijk maakte men er grappen over, maar met inachtneming
van de regels van fatsoen. Aan Annchens rechterhand zat altoos pastoor
Strumpf. Hij vertelde graag iets vermakelijks of leerzaams uit de geschiedenis der Roomse Kerk. De welgestelde gasten hieven peinzend de bierglazen en zuchtten geroerd over de vergankelijkheid van al het aardse. Anna
hield bovenal van goede zeden in haar huis.
In deze jaren was zij tot volle schoonheid ontbloeid: haar gang was vol
waardigheid, haar blik was rustig, zedig en weemoedig. Wat men ook zeggen, hoe diep men ook achter haar glazen koets buigen mocht, de tsaar
bezocht haar alleen om 'de nacht bij haar door te brengen. Maar wat ver-

.
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der? Het bestuur van de landgoederen had Anna met een paar dorpjes beleend. Op de bals hoefde zij, wat juwelen betrof, voor niemand onder te
doen, en op haar borst droeg zij een medaillon van Pjotr Aleksejewitsj ter
grootte van een schotel en geheel met diamanten bezet. Het ontbrak haar
aan niets, zij hoefde zich niets te ontzeggen. Maar verder kwam de zaak
niet vooruit.
De tijd verstreek. Peter leefde grotendeels in Woronezj of joeg op postpaarden van de zuidelijke naar de noordelijke zee. Anna zond hem briefjes
en, wanneer de gelegenheid zich voordeed, een half dozijn citroenen en
sinaasappelen (die zij uit Riga kreeg) , met kardemon gekruide worsten
en kruidenbrandewijn. Maar kan men een minnaar met brieven en geschenken lang boeien? Wat gebeurt er, als een vrouw hem in haar netten verstrikt, zijn zinnen betovert? Hele nachten lag zij slapeloos in haar veren
bed te woelen. Alles was zo onzeker, zo vaag, dubbelzinnig. Vijanden, vijanden alom, die er slechts op wachtten, dat Anna Mons zou struikelen.
Zelfs Anna's meest vertrouwde vriend, Lefort, glimlachte vaag, zodra
zij langs omwegen het gesprek erop bracht, hoe lang Pieter zijn onordelijke
vrijgezellenbestaan nog dacht voort te zetten, kneep Annchen liefkozend in
haar wang en zei : „Langzaam gaat zeker..." Ach, niemand wou het begrijpen: Anna verlangde geen troon, geen macht macht was een wankel,
onbetrouwbaar iets... Nee, zij hunkerde naar bestendigheid, eerbaarheid
en fatsoen.
Eén middel restte haar slechts: liefdesdranken, toverij. Op raad van haar
moeder sloop Anna op een nacht uit het bed, waarin Peter vast lag te
slapen, en naaide in de zoom van zijn vest een lapje met haar bloed... Hij
vertrok naar Woronezj, liet het vest in Preobrazjenskoje achter en trok het
sindsdien geen enkele keer meer aan. De oude weduwe Mons ontving in de
achterkamers vrouwen, die zich met toverij bezighielden. Doch hun de
naam te openbaren van degeen, voor wie het tovermiddel bestemd was,
dorst moeder noch dochter. Op toverij stond bij vorst-caesar Romodanowski
de wipgalg.
Had nu een eenvoudig man (met een vermogen) Anna liefgekregen —
ach, alles had zij voor een rustig leven gegeven. Een kraakhelder huisje, zij
o
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het ook zonder hofmeester, de zonnestralen spelen op de geboende vloeren,
zoet geurt de jasmijn op de vensterbanken, uit de keuken komt de lucht
van gebrande koffie, er gaat rust uit van het klokgelui van de kerktoren
en eerbare lieden nemen in het voorbijgaan vol hoogachting de hoed af
voor Anna die met haar handwerk aan het venster zit...
Na Leforts dood was het Anna of er een zwarte wolk op haar drukte. In
deze zeven dagen (tot de komst van Pieter) had zij zoveel geweend, dat
moeder Mons dokter Pollicolo liet komen. Hij schreef spoelingen en laxeermiddelen voor om het overtollige slijm, dat zich ten gevolge van haar
smartelijke emoties in het bloed opgehoopt had, te spuien. Anna wachtte,
zonder zelf de reden te begrijpen, met angst en vreze de komst van Pieter
af. Zij zag nog zijn vale gezicht met de van kiespijn gezwollen wangen voor
zich, toen hij na een van de allergruwlijkste terechtstellingen van strelitzen
bij Lefort zat. In zijn wijdopen ogen was de toom verstard. Rood van de
vorst, lagen zijn handen voor het lege bord. Hij at niets, luisterde niet naar
de grollen van het gezelschap. (De grappenmakers klappertandden.) Zonder iemand aan te zien, mompelde hij onverstaanbaar:
Niet vier regimenten waren het, hun tal is legio... Toen zij het hoofd
op het blok legden, sloegen zij allen een kruis met twee vingers... Voor
het verleden, voor het bedelaarsbestaan... Om naakt en kaal te leven, zichzelf en de wereld voor de gek te houden... Bekrompen volkje!.. . Niet
met Azow hadden we moeten beginnen, met Moskou!
Nu nog huiverde Anna, wanneer zij aan haar Pieter van die dagen dacht.
Zij voelde, dat deze smart en pijn met zich meebrengende mens haar van
haar stille vensterraam in een leven van gruwel en onrust sleurde... Waartoe? Zou hij misschien werkelijk de antichrist zijn, zoals de Russen fluisteren? 's Avonds in bed wrong Anna Iwanowna bij het zachte schijnsel van
de kaars haar handen en snikte vertwijfeld:
Moeder, moeder, wat moet ik beginnen? Ik houd niet van hem. Komt
hij, dan is hij een en al ongeduld... En ik ben als dood... Misschien ware
het beter, als ik in de kist lag, zoals de arme Franz.
Nog ongekleed, met opgezwollen oogleden, zag zij op een morgen plotseling door het raam, hoe op de hobbelige straat achter de schutting de
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slede van de tsaar stilhield. Ditmaal wond zij zich niet op : laat hij mij maar
zien zoals ik ben, met een slaapmuts op en een, wollen sjaal om mijn
schouders. Peter liep door de voortuin, zag ook haar in het venster en knikte haar zonder glimlach toe. In de vestibule veegde hij zijn voeten op de
mat. Nuchter en beheerst.
— Goedendag, Annoesjka, zei hij teder. Hij kuste haar op het voorhoofd. Eenzame wezen zijn wij geworden. Hij ging bij de muur
zitten, naast de hangklok die haar slinger met het lachende geelkoperen
gezicht heen en weer zwaaide. Hij sprak met gedempte stem, als was hij
verbaasd, dat de dood een zo dwaze vergissing begaan had. Franz,
Franz... Een slechte admiraal was je, maar een hele vloot waard. Het is
een zware slag voor mij, een zware slag, Annoesjka... Herinner jij je nog,
hoe hij mij voor het eerst bij jou bracht, jij was nog een jong meisje, hoe
bang je was, dat ik de speeldoos zou breken... De dood heeft zich vergrepen... Franz is niet meer! Ik kan het niet vatten...
Anna luisterde, tot haar ogen in de wollen doek gehuld. Zij was overrompeld -- wist niet wat te antwoorden. Haar tranen rolden in de sjaal.
Achter de deur werd voorzichtig met vaatwerk gerinkeld. Zij snoof en
slikte en mompelde met van tranen gesmoorde stem, dat Franz het bij de
Lieve Heer nu stellig goed had. Peter keek haar afwezig aan.
--- Pieter, je hebt sinds je komst nog niets gegeten, ik smeek je tot het
eten te blijven... We hebben vandaag juist gebraden worstjes, je lievelingsgerecht.. .
Het deed haar pijn te zien, dat zelfs de worstjes hem niet konden verleiden. Zij kwam bij hem zitten, pakte zijn hand, die naar de schapepels rook,
en kuste ze. Hij streelde haar met zijn andere hand over het haar onder
haar kapje:
-- Vanavond kom ik nog een uurtje bij je... Kam, laat het nu, laat
het nu al, je hebt mijn hele hand met je tranen nat gemaakt... Breng me
een worstje en een glaasje wodka... Toe, vooruit. .. Ik heb vandaag nog
veel te doen...
.
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* 7

Lefort werd met pracht en praal bijgezet. In de rouwstoet marcheerden
drie regimenten met kanonnen en gestreken vaandels. Achter de katafalk,
die door zestien achter elkaar gespannen zwarte paarden getrokken werd,
droeg men op kussens de hoed, de degen en de sporen van de admiraal.
Daarop volgde een ruiter in een zwart harnas en een helm met zwarte veren,
een naar de grond gerichte fakkel in de hand. Toen kwamen de ambassadeurs en gezanten in rouwkleding. Na hen bojaren, hovelingen, doemaleden
en de Moskouse adel --- een duizend man. De militaire trompetters bliezen
op hun instrumenten, traag en dof klonken de trommels. Peter liep aan het
hoofd van de stoet, onmiddellijk gevolgd door de eerste compagnie van het
Preobrazjenski-regiment.
Tal van bojaren zetten het, daar zij de tsaar niet in hun nabijheid zagen,
op een drafje en liepen d e buitenlandse vertegenwoordigers geleidelijk
voorbij, om in de voorste gelederen van de processie te komen. De gezanten haalden de schouders op en fluisterden met elkander. Op het kerkhof
werden ze volkomen op de achtergrond gedrongen. Roman Borisowitsj
Boejnosow en de zeer stupide vorst Stepan Bjeloselski schreden, zich aan
de katafalk vasthoudend, vlak naast de wielen voort. Vele Russen waren
aangeschoten: zij waren in alle vroegte naar de uitvaart komen kijken, en
hun magen knorden; zonder het lijkmaal af te wachten, hadden zij zich,
dicht opeengepakt, om de met koude schotels gedekte tafel geschaard en
zich aan spijs en drank tegoed gedaan.
Toen de kist op de uit het graf opgeworpen klei was gesteld, trad Peter
snel naar voren. Hij wierp een blik op de gladgeschoren, plotseling angstig
kijkende gezichten der bojaren en liet zo woedend zijn tanden zien, dat
sommigen zich achter de rug van hun voorman verscholen. Met een hoofdbeweging riep hij de zwaarlijvige Lew Kirillowitsj bij zich:
- Waarom hebben zij zich voor de gezanten gedrongen? Wie heeft dat
bevolen?
- Ik heb het hun al verweten, heb ze al uitgescholden, maar ze willen
niet naar me luisteren,
antwoordde Lew Kirillowitsj zacht.
.
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- Honden! (En nu luider.) Honden zijn het, geen mensen!Hij trok
krampachtig met zijn hals, draaide zijn hoofd en schopte met zijn rijlaars.
De ambassadeurs en gezanten drongen door ide plaats makende menigte
der bojaren naar het graf, waar naast de open kist, huiverend in zijn baaien
kaftan, een vreemde voor a llen, de tsaar eenzaam stond. Men wachtte met
schrik af, wat hij verder zou doen. Hij stiet zijn degen in de aarde, knielde
en drukte zijn gezicht tegen de stoffelijke resten van wie een wijze vriend,
een avonturier, een vrolijke kwant, een drinkebroer en een trouwe kameraad was geweest. Hij stond op en wiste toornig zijn ogen uit.
- Maak de kist dicht en laat haar zakken...
De trommels roffelden, de vaandels gingen omlaag, de kanonnen bulderden en spuwden witte rookwolken uit. Een van de kanonniers, die te traag
was geweest en niet meer op tijd had kunnen wegspringen, werd door een
kogel onthoofd. In Moskou mompelde men diezelfde dag:
„Eén satan hebben we in de aarde gestopt, maar de andere is er nog, die
heeft kennelijk nog niet genoeg mensen vermoord."

De eerbare vertegenwoordigers van handel en industrie bestegen, nadat
zij hun sleden voor de poort hadden laten staan en hun mutsen afgenomen
hadden, de lange, bijna in het midden van de binnenplaats beginnende overdekte trap naar het Preobrazjenski-paleis. De „gasten'" en de leden van
het koopmansgilde kwamen in troika's, in met tapijten beklede sleden aan
en traden in hun met Hamburgse stof overtrokken vosse- en eekhoornpelzen
onbevangen binnen. De in verval geraakte zaal was slecht verwarmd. Ongegeneerd bekeken zij ide gebarsten zoldering die op sommige plaatsen al
naar beneden helde, de door de motten aangevreten rode stof, waarmee de
banken en deuren bekleed waren, en zeiden:
- Mooi is anders... Een fraai staaltje van het beleid der bojaren. Het
is treurig en treurig...
In allerijl had men de kooplieden met persoonlijke uitnodigingen hierheen ontboden. Menigeen 'echter was niet gekomen, uit vrees gedwongen te
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worden van de schotels der Nikonianen te eten en tabak te roken. Men
bevroedde reeds, waartoe de tsaar hen naar het paleis had laten komen. Onlangs immers had een griffier van de doema vanaf het schavot op het Rode
Plein bij trommelslag een decreet van de tsaar voorgelezen : „Het is Zijne
Majesteit ter kennis gekomen, dat de groothandelaren en leden van het
koopmansgilde en allen, die handel en nijverheid drijven, in vele gevallen,
wanneer zij met het gerecht te doen hebben, van de zijde der wojewoden,
rechterlijke instanties en lieden van verschillende rang grote schade en verliezen in hun zaken berokkend worden... In zijn barmhartigheid heeft Zijne
Majesteit bevolen, dat voor al hun geschillen, processen en klachten, voor
hun handelsaangelegenheden en voor de inning der staatsbelastingen hun
voorlieden bevoegdheid zullen hebben en dat zij tot voorlieden zullen kiezen
uit hun midden telkenjare goede en rechtschapen mensen, naar eigen keus
en goeddunken. Een van hen echter moet de eerste zijn en een maand lang
als president optreden..." In de steden, nederzettingen en grote dorpen
moest men naar eigen keus en goeddunken uit eerbare en rechtschapen mensen plaatselijke voorlieden kiezen om recht te spreken en straffen op te leg,
gen en belastinggelden, te innen; voor de inning van douanerechten en accijnzen op drank echter had men, eveneens naar eigen goeddunken, douane- en
herberginspecteurs te kiezen. Er moest eenspeciale Handelskamer gevormd
worden, waar deze met elkander overleg konden plegen en alle handels- en.
belastingkwesties konden regelen, en deze Kamer had zich met geschillen en
klachten met voorbijgang van alle instanties regelrecht tot de tsaar te wenden.
Voor de Handelskamer werd in het Kremlin, dicht bij de kerk van
Johannes de Doper, het gebouw van het oude tsarenpaleis aangewezen, in
de kelders waarvan de gelden bewaard konden worden.
\Toor zulk een belangrijke zaak hadden de Moskouse kooplieden hun
geld best over (het was immers pas kort geleden, dat zij het Kremlin
slechts bloothoofds betraden, en dan nog met angst en vreze, nu zaten
zij er zelf) : het bouwvallige paleis kreeg een nieuw dak, dat glansde als
zilver, het werd van binnen en van buiten geschilderd; in de vensters werden ruiten gezet niet van mica, maar van glas. Voor de keldergewelven
werd een eigen wacht opgesteld.
4
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Voor het feit, dat zij niet meer door de wojewoden geplunderd en door
allerlei instanties geringeloord werden, moesten de kooplieden tweemaal
zoveel belasting betalen als vroeger. De schatkist voer er wel bij, allicht.
En de kooplieden? Hoe men het beziet.. .
Inderdaad, met de wojewoden, met de diaken en schrijvers was het geen
leven meer geweest: inhalig waren ze als wolven, voor je er erg in had,
.beten ze je je strot af, in Moskou sleepten ze je van de ene rechtbank naar
•de andere en haalden je het vel over de oren, en in de provinciesteden en
ede dorpen werd je op de hof van de wojewode haast doodgeranseld. Dat
was allemaal waar...
Velen echter de slimmelingen uiteraard hadden zich weten aan te
passen en leefden er helemaal niet zo slecht van: de wojewode staken ze
een paar roebel toe, de griffier zonden ze wat suiker, stoffen of vis, de
ontvanger der belastingen nodigden ze aan de dis. Van menige rijkaard kon
zelfs de duivel, laat staan wojewode of ambtenaar, er geen hoogte van krijgen, hoeveel geld en goederen hij eigenlijk wel bezat. Wat grote dieren als
Mitrofan Sjorin, de eerste man van het koopmansgilde, of Aleksej Swesjnikow betrof, van hen wist iedereen, hoe rijk ze waren, zelfs de metropoliet kwam bij hen over de vloer. Zij waren desnoods bereid aan de Handelskamer een drievoudige belasting te betalen, daar stonden zij in hoog
aanzien, daar hadden zij de macht in handen, daar heerste orde. Maar zo
iemand als Waska Rewjakin senior bijvoorbeeld? In zijn ijzerwinkeltje
heeft hij voor geen tien kopeken aan waren, hij zit er en veegt met een
doekje zijn ogen af. Intussen mompelen mensen die het weten kunnen, dat
hij zo'n drieduizend li jf eigen boeren bezit. Er waren slechts weinig kooplieden, om van boeren en 'sjacheraars maar te zwijgen, die niet tegen hoge
rente geld bij hem geleend hadden. Er was geen stad, geen dorp, waar
Rewjakin geen ijzerwarenmagazijn of winkeltje had, en de hele zaak stond
op naam van familieleden en vertrouwd personeel. Op geen enkele wijze
had men vat op hem: glad en glibberig was hij als een aal. Voor zo eentje
betekende de Handelskamer de ondergang: voor zijnsgelijken viel niets te
verbergen.
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In afwachting van de tsaar zaten de voorname handelaren op de banken;
de kleinere kooplieden wachtten staande. Het was hun duidelijk: vadertje
tsaar zal wel geld nodig hebben en wil eens openhartig met ons praten.
Dat had hij al lang moeten doen... Zij, die hier voor het eerst waren, keken niet zonder ontzag naar de met leeuwen en vogels beschilderde deuren
aan weerszijden van de troonplaats (de troon zelf was weg, alleen het
baldakijn was er nog) .
Peter verscheen plotseling uit een zijdeur; hij droeg Hollandse kleding,
hij had kennelijk gedronken. „Goedendag, goedenzijn gezicht was rood
dag", herhaalde hij goedmoedig; de een drukte hij de hand, anderen
klopte hij op de schouder of op het hoofd. Hij werd gevolgd door Mitrofan
Sjorin en Aleksej •Swesjnikow (in Hongaarse kaftans) ; de gebroeders Osip
en Fjodor Bazjenin, ernstige en gewichtige mannen, met zwierig opgekrulde
snorren, in buitenlandse, strak om de schouders sluitende lakense kledij;
de gedrongen en statige Iwan Artemjitsj Browkin een parvenu, met een
gladgeschoren gezicht en een ravezwarte, tot de navel neergolvende pruik;
de grimmige griffier van de doema Ljoebim Domnin, en een, naar zijn
kleding te oordelen, eenvoudige handwerksman uit een voorstad, voor
iedereen een volslagen onbekende, met een zigeunerachtige baard en een
hoog, kaal voorhoofd. Hij was kennelijk zeer verlegen en kwam als laatste
achter de anderen aan.
Peter ging op een bank zitten en steunde het hoofd in de handen, met de
ellebogen op de gespreide knieën. „Gaat zitten, gaat zitten", zei hij tot
de naderbij getreden kooplieden. Zij aarzelden. Hij beval hun plaats te
nemen en trok krampachtig met het hoofd. De ouderen gingen onmiddellijk
zitten. De griffier van de doema Ljoebim Domnin bleef staan, haalde een
schriftrol uit zijn achterzak en kauwde op zijn droge lippen. Terstond
sprongen de gebroeders Osip en Fjodor Bazjenin op en sloegen, hun Engelse hoeden voor hun buik houdend, waardig de ogen neer. Met een hoofdbeweging wees Peter naar hen:
Van zulke mannen moesten wij er meer hebben... Ik wil Osip en
Fjodor ten overstaan van u allen onderscheiden... In Engeland, in Holland
wordt men voor goede handelszaken, voor goede manufacturen onderschei53

den, en wij moesten die gewoonte ook hier invoeren. Heb ik gelijk? (Hij
keek' naar rechts en naar links en trok zijn wenkbrauwen op.) Wat weifelen
jullie zo? Zijn jullie bang, dat ik jullie om geld zal vragen? Een nieuw
leven moeten we beginnen, kooplieden, dat is het, wat ik wil...
Momonow, een rijke lakenkoopman, vroeg met een buiging:
-- Hoe bedoelt u dat, Majesteit
een nieuw leven beginnen?
- Ophouden, alleen voor zichzelf te leven... Mijn bojaren zitten als
dassen in hun holen. Voor jullie is dat niets, jullie zijn mensen van de
handel... Jullie moeten leren niet ieder op zichzelf handel te drijven, jullie
moeten compagnieën vormen... De Oostindische Compagnie in Holland is
een voortreffelijke instelling: gemeenschappelijk bouwen ze schepen, gemeenschappelijk drijven ze handel. Ze verdienen massa's geld... Bij hen
moesten wij in de leer gaan... In Europa zijn er academies voor.
Als' jullie wensen, bouwen wij een beurs die voor die in Amsterdam niet
onderdoet. Jullie moeten compagnieën oprichten, manufacturen stichten... En jullie standpunt is alleen maar: wie niet bedriegt, verkoopt
niets ...
Een jonge koopman die de tsaar met verliefde ogen aangestaard had, sloeg
plotseling met zijn muts in zijn vlakke hand:
— Precies, zo is het met ons gesteld !
Men trok hem aan zijn jaspanden terug in de menigte. Hij haalde de
schouders op en draaide zijn hoofd naar alle kanten:
- Niet soms? Is het soms niet waar? Wij leven van bedrog, niets dan
bedrog,
we wegen oneerlijk, we meten oneerlijk...
Peter schoot in een lach (grimmig, gedempt, met rondopen mond) . Wie
om hem heen stonden, lachten beleefdheidshalve mee. Hij brak zijn lach
abrupt af en zei streng:
- Tweehonderd jaar drijven jullie handel en niets hebben jullie geleerd... De schatten liggen voor het oprapen, maar jullie lopen ze voorbij... Nog altijd heerst hier dezelfde misère, dezelfde ellende. Hebben
jullie een kopeke verdiend, dan schieten jullie meteen een kroeg binnen.
Is het soms niet zo?
- Niet helemaal, Majesteit,
sprak Momonow.

..

..
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- Het is wel zo ! (Zijn neusvleugels zwollen uit.) Reist naar het buitenkoningen zijn het! En wij hebland, kijkt eens naar de kooplieden daar,
ben geen tijd zo lang te wachten, tot jullie het vanzelf geleerd zullen hebben. .. Er zijn varkens die men met geweld met hun snuit in de trog moet
duwen... Waarom laten de buitenlanders mij niet met rust? Nu dit, dan
weer dat willen ze in pacht hebben... Wouden, ertsgroeven, industriële
ondernemingen... Waarom krijgen onze mensen het niet voor elkaar? In
Woronezj is een man bij mij gekomen joost mag weten waar vandaan;
wat die niet allemaal voor plannen en projecten in zijn hoofd had. Dat land
van jullie, zei hij, is een goudmijn, maar jullie zijn zelf arme mensen...
Hoe komt dat? Ik heb geen antwoord gegeven... Nu vraag ik jullie: zijn de
mensen in ons land dan anders? (Met rollende ogen keek hij de kooplieden aan.) God heeft ons nu eenmaal geen andere gegeven. We moeten het
met deze klaarspelen, is het niet zo? Soms kan ik razend worden op de
Russen zo razend. .. (Zijn oor trok, zijn halsader zwol aan.)
Toen zei Iwan Artemjitsj die naast hem zat, met zingende stem goedmoedig:
- Men heeft de Russen te veel geslagen, onzinnig veel geslagen, daarom zijn ze nu zo stom.
Idioot!
- Idioot!
En hij stompte hem met
schreeuwde Peter.
de elleboog in zijn zij.
Iwan Artemjitsj trok een nog dommer gezicht:
- Nou, dat zeg ik toch...
Een minuut lang staarde Peter woedend naar Browkins glanzende gezicht
met de dommig toegeknepen ogen en de dwaze glimlach. Toen gaf hij hem
met de vlakke hand een klap tegen het voorhoofd:
- Wanjka, ik heb je nog niet bevolen voor hofnar te spelen!
Hij scheen echter zelf begrepen te hebben, dat het onverstandig zou zijn
in aanwezigheid van de kooplieden op te vliegen en zijn woede de vrije
loop te laten. Kooplieden waren geen bojaren: die hadden geen uitweg, een
landgoed kun je niet in je zak meenemen. Maar een koopman is als een
slak: zodra hij gevaar speurt, trekt hij zijn voelhorens in en gaat er met zijn
kapitaal vandoor... En werkelijk, in de zaal was het stil geworden, een
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zekere terughoudendheid deed zich voelen. Iwan Artemjitsj keek Peter met
sluw toegeknepen ogen aan.
wendde Peter zich tot de griffier.
Lees, Ljoebim,
De gebroeders Bazjenin sloegen weer waardig de ogen neer. Ljoebim
Domnin las met hoge stem droog en langzaam voor:
„ ... deze genadebrief wordt uitgereikt wegens grote ijver en toegewijde
inspanning voor de scheepsbouw... In het vorige jaar hebben Osip en
Fjodor Bazjenin in het dorp Wowtsjoeg naar Duits voorbeeld, zonder de
hulp van overzeese meesters, zelfstandig een zaagmolen opgericht, om in
deze molen hout tot planken te verwerken en deze in Archangelsk aan
buitenlandse en Russische handelaren te verkopen. En zij hebben hout
bewerkt en planken naar Archangelsk gebracht en over zee verscheept.
Thans hebben zij het plan bij genoemd bedrijf een werf voor het bouwen
van schepen en jachten aan te leggen, om planken en andere Russische
waren over zee te verschepen. En wij, de grootmachtige tsaar, hebben hun
in onze genade bevolen in dat dorp schepen en jachten te bouwen en op al
wat zij voor de bouw van deze schepen uit het buitenland laten komen, geen
tol te heffen en hun toe te staan op eigen kosten meesters, zowel buitenlandse als Russische, aan te werven. En wanneer deze schepen eenmaal
gebouwd zullen zijn, moeten zij ter bescherming tegen hebgierige lieden
kanonnen en kruit aan boord voeren, om zich tegen zekere vreemde koopvaardijschepen te kunnen verweren..."
Lange tijd las de griffier voor. Toen rolde hij het geschrift met het
eraan hangende zegel op , legde het op zijn handpalm en reikte het Osip en
Fjodor... De broeders namen het in ontvangst, traden op Peter toe en
vielen hem geheel volgens de etiquette zwijgend en ernstig te voet.
Hij hief hen aan de schouders op en kuste hen beiden, hij echter niet naar
de gewoonte der tsaren: met de wang over de wang van de ander strijkend,
doch niet kracht op de mond.
Het voornaamste is, dat wij nu de eerste stap gedaan hebben, zei
hij tot de kooplieden. Zijn blik gleed over de aanwezigen en vestigde zich
op de allen onbekende handwerker met de zigeunerbaard en het kale voorhoofd. Demidytsj ! (Deze wrong zich ruw met zijn ellebogen door de
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menigte.) Demidytsj, maak een buiging voor de kooplieden... Nikita Demidow Antoef jew, een smid uit Toela. Zijn pistolen en geweren zijn niet
slechter dan de Engelse. IJzer giet hij en hij delft erts. Doch zijn wiekslag
is slechts kort. Bespreekt de zaak met hem, kooplieden, en denkt er over na.
Ik ben zijn vriend. Als het nodig is, geef ik hem land en dorpen. Demidytsj,
buig maar, buig maar, ik sta voor je borg.. .

* 9
Wie ben jij? Wat wil je? Wie zoek je hier?
Met boze blik monsterde de breedgeschouderde boerenvrouw Andrej
Golikow, de ikonenschilder uit Palech. Hij had kippevel onder zijn tot
gaten en flarden versleten kiel en rilde over zijn hele lijf. Er woei een
vochtige maartse wind. Hij gierde door de kale struiken tegen de bouwvallige muur der Witte Stad. Onrustig krijsten de kraaien, verwilderd en
hongerig boven de vuilnishopen zwermend. De onbeklimbare schuttingen
van koopman Wasili Rewjakin liepen evenwijdig aan de Moskouse stadsmuur die hier een hoek vormde. Grimmig was de stad hier, smal en verlaten de stegen.
Ik kom van de monnik Awradmi, fluisterde Andrej en drukte
twee vingers stijf tegen het voorhoofd. Achter de rug van de vrouw, op
het van wagensporen doorgroefde erf, bij de scheefgezakte schuren, rukten
een paar knokige honden aan hun kettingen. Andrjoesjka was door en
door verkleumd, alleen zijn ogen gloeiden. Na een korte aarzeling liet de
vrouw hem binnen en wees hem de weg over de in de modder liggende
planken naar een hoog en lang gebouw zonder trap en bordes. Hoog onder
het dak knarsten de luiken voor de micavensters.
Zij daalden af in een donker portaal, waar het naar vaten rook. De vrouw
stiet Andrjoesjka aan: „Veeg je voeten op het stro, je bent niet in de stal,
en zij voegde er na een korte pauze even nors aan toe : in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Zij opende de lage deur
naar de kelder. Hier was het warm, het vuur in de oven bescheen de donkere ikonen in de hoek. Andrej staarde in de angstaanjagende ogen der
.
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oeroude beelden en sloeg langzaam een kruis. Schuchter bleef hij op de
drempel staan. De vrouw ging zitten. Achter de wand klonk dof een veelstemmig gezang.
— Waarom heeft de monnik jou hierheen gestuurd?
- Voor een grote daad.
- Wat dan?
- Drie jaar moet ik bij de monnik Nektari doorbrengen.
- Bij Nektari?
herhaalde de vrouw op gerekte toon.
- Hij heeft mij hierheen gestuurd, opdat men mij de weg naar Nektari
zou wijzen. Ik kan niet onder de mensen leven, -- mijn lichaam hongert en
mijn ziel huivert. Ik ben bang. Ik zoek de eenzaamheid, de zaligheid van
het paradijs. (Andrjoesjka haalde snuivend adem.) Heb erbarmen,
moedertje, jaag me niet weg.
- De monnik Nektari zal jou de eenzaamheid wel tonen,
sprak de
vrouw geheimzinnig. Haar in het schijnsel van het vuur glinsterende ogen
werden smaller.
Andrej begon te vertellen. Al meer dan een half jaar zwierf hij door
het land, haast stervend van honger en kou. Met allerhande volk was hij in
aanraking gekomen, men had hem tot euvele daden trachten te verleiden.
„Ik kan het niet, mijn ziel schrikt ervoor terug." Hij vertelde, hoe hij deze
winter in sneeuwstormen onder de lekkende daken der stadsmuren overnacht
had. ,,Ik tikte wat stro op de kop en dekte me met een bastmat toe. De storm
huilt, de sneeuwvlokken dwarrelen, de dode strelitzenschommelen aan hun
touwen en slaan tegen de muur. In zulke nachten hunkerde ik naar een stil
toevluchtsoord, naar een zwijgzaam leven..."
De vrouw vroeg uitvoerig naar de monnik Awrailmi en stond met een
zucht op: „Volg mij." Zij leidde Andrjoesjka weer door het donkere portaal
de traptreden af. Zij liet hem de kelder binnen, waaruit het gezang klonk,
en beval hem op de drempel te blijven staan. De warme geur van was en
wierooksloeg hem tegemoet. Een man of dertig en misschien nog meer lagen
op hun knieën op de geschaafde vloer. Voor leen met fluweel bekleed bidgestoelte stond een man met een scheve schouder, in een zwart habijt en
met een monnikskap op. Hij sloeg de vergeelde bladzijde van het met de
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hand geschreven brevier om en hief zijn verwilderde baard naar de vlammen der kaarsen omhoog. Langs de gehele wand, zelfs helemaal beneden
bij de vloer, brandden kaarsen voor grote en kleine ikonen van de oude
Nowgorodse school.
De mis werd volgens het ritueel van de geen priesters erkennende sekte
gecelebreerd. De gemeente zong met eentonig, nazelend geluid. Aan de
rechterzijde van de monnik knielde voor de overige biddenden de kleine
Wasili Rewjakin met zijn geitesik. Terwijl hij de rozenkrans door zijn vingers liet glijden, hief hij nu eens zijn ogen naar de heiligenbeelden op,.dan
weer loerde hij, het hoofd slechts even omgewend, naar de geknielden achter
zich, en onder zijn blik sloegen de biddenden met nog meer vrome vervoering met het voorhoofd op de grond, zelfs tot het bloedde.
De monnik met de scheve schouder sloeg het boek dicht, hief het boven
zijn hoofd en draaide zich om: zijn baard was op sommige plekken afgerukt, zijn gezicht met het gebroken neusbeen was nog niet oud. Met wijdopen ogen voor zich uit starend, als zag hij een vreselijk visioen, opende
hij zijn mond met de uitgeslagen tanden en schreeuwde:
Laat ons de woorden van de Roomse paus Hippolytos de Heilige
gedenken: „Wanneer de tijd van de antichrist aanbreekt, zal de kerk Gods
vervallen en het onbloedige offer afgeschaft worden. Steden en dorpen,
kloosters en hermitages zullen de verzoeking ten prooi vallen. En niemand
zal gered worden, behoudens een gering aantal..."
Vreselijk was zijn stem. De biddenden wierpen zich op de grond, hun
schouders schokten. De monnik stond met hoog geheven boek, tot allen
weeklaagden.

Broeders, laat mij jullie iets vertellen, zei de monnik, het houten
kruis op zijn borst omklemmend, na afloop van de godsdienstoefening. —
De genade Gods ben ik deelachtig geworden. Naar het Wol-meer ,heeft de
Heer mij geleid, naar de eenzaamheid van de kluizenaar Nektari. Ik
viel hem te voet, en hij vroeg mij: „Wat wil je: wil je je ziel of je lichaam
redden?" Ik antwoordde: „De ziel, de ziel!" En de kluizenaar zei: „Jij
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hebt het beste deel gekozen, mijn zoon." En hij heeft mijn ziel gered en
mijn lichaam gekruisigd... In plaats van brood aten wij in de eenzaamheid
varenkruid en klaverzuring en eikels, pelden de bast van de dennen, droogden en stampten hem met vis vermengd fijn, en dat was ons voedsel. En de
Heer heeft ons niet van honger laten sterven. Wat had ik van de eerste dag
af niet alles van mijn leermeester te dulden: tweemaal dagelijks geselde
hij mij... Zelfs op Paaszondag werd ik tweemaal gegeseld. Ik heb uitgerekend, dat ik in de loop van deze twee jaren, waarin ik tweemaal per dag gegeseld werd, in het geheel tweeduizendvierhonderddertig
maal gekastijd ben. En hoeveel wonden en slagen mij elke dag van zijn
vrome handen gewerden, kan ik volstrekt niet tellen. De zielenherder tuchtigde mijn lichaam : wat hij toevallig in zijn hand hield, daarvan bediende
hij zich om mij, zijn pleegkind, zijn nog onzelfstandige kuiken, t e onderwijzen. Hij sloeg mij met zijn kruk of met de vijzelstamper, met de pook of
met de potten, waarin wij ons eten kookten, en met de stok, waarmee wij
het deeg roerden... Tot bloedens toe kastijdde mijn leermeester mijn
lichaam, opdat mijn zwarte ziel licht werd... Met het juk, waaraan men
de wateremmers draagt, heeft hij mijn kuit verbrijzeld, om mijn benen aan
deemoedig knielen te wennen. En niet slechts met allerlei knuppels, ook
met ijzer, en stenen, en het uitrukken van haren, en soms zelfs met grote
bakstenen placht hij mijn lichaam te kastijden. In die tijd ook zijn de vingers van mijn handen uit het gelid gerukt en werden de ribben en botten
van mijn lijf gebroken. Doch de Heer heeft mij niet laten sterven. Heden
is mijn lichaam krachteloos en zwak, maar mijn geest is licht. Broeders,
laat niet af aan jullie zieleheil te denken!
Laat niet af aan jullie zieleheil te denken! riep de monnik driemaal met schrille stem, de geïntimideerde gemeente onbarmhartig met zijn
blikken doorborend. Hier waren de bloedverwanten, de zwagers en de
knechten van Wasili Rewjakin bijeen: zijn helpers, zijn magazijn- en winkelpersoneel. In diepe droefheid hadden zij zuchtend naar detoespraak
geluisterd. Sommigen waren niet bij machte de extatische blik van de monnik te weerstaan. Andrej Golikow zat met gekromde rug te snikken; zijn
handen tegen zijn wangen gedrukt, huilde hij, en hij zag door detranen
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heen, hoe de gele stralen van de vlammen der kaarsen door het ganse bedehuis golfden, als waren het de vleugels der aartsengelen.
De monnik maakte een diepe buiging voor de gemeente en trad ter zijde.
Zijn plaats werd ingenomen door Wasili Rewjakin, een gedrongen man met
grijs haar. Zijn ogen waren twee spleten, waarin de pupillen ongrijpbaar
flitsten. Terwijl hij de rozenkrans door zijn vingers liet glijden, begon hij
met zachte, innige stem:
Mijn lieve, dierbare mensen... Welk een verschrikking! Geliefde
broeders, welk een verschrikking! Licht en zonnig was de dag, maar een
wolk pakte zich aan de hemel samen en hulde ons hele bestaan in een walgelijke stank... (Hij wierp een blik over zijn rechter, over zijn linker
schouder, of er niemand achter hem stond. Zacht deed hij op zijn gekaarde
viltlaarzen een stap voorwaarts.) De antichrist vertoeft reeds onder ons.
Hoort u het? Op de koepels der Nikoniaanse kerk heeft hij zijn troon opgericht. Drie vingers bijeen --- dat is zijn teken; voor wie zich met drie vingers een kruis slaat, bestaat geen redding: hij is reeds zijn prooi... Ook
voor hen, die met de drievingerigen spijs en drank delen, is er geen redding. En voor wie zich door de pope het Avondmaal laat toedienen, is geen
redding mogelijk, want hun hostiën zijn getekend en hun priesterschap is
ijdele schijn... Hoe moeten wij ons redden? Wij hebben nu gehoord, hoe
men zich redden kan. Niemand houd ik tegen, gaat, lieve mensen, begeeft u op weg, aanvaardt de pijnigingen en verlicht uw ziel. Voorspreker
zult ge zijn voor ons zondaren en zwakken. .. Misschien zal ik zelf ook
gaan... Dan sluit ik mijn pakhuizen en winkels, de waren en al mijn have
en goed zal ik onder de armen verdelen. Er bestaat slechts één redding —
het geloof onzer vaders, ootmoed en godsvrucht... (Bitter schudde hij zijn
baardje en droogde met zijn lakense mouw zijn wimpers. De gemeente was
verstomd. Niemand ademde, niemand bewoog.) Zalig hij, die hiervoor
openstaat... Doch ook wie er niet voor openstaat ook hij hoeft niet te
vertwijfelen. .. De kluizenaars zullen met hun gebeden vergiffenis voor ons
afsmeken. Een ding slechts moet ge meer vrezen dan de dood: dat de boze
jullie geen strik spant... Het zijn niet meer de tijden van weleer: zijn onzichtbare knechten staan naast elk van jullie en wachten er slechts op, dat
.
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ge zondigt, liegt, een kopeke van uw meester steelt. .. Dat is toch een kleinigheid, zult ge zeggen? Een kopeke! Neen... Ze zullen zich op je storten,
en verloren ben je tot eeuwige martelingen verdoemd... Weest op uw
hoede, dat de monniken niet ophouden voor u te bidden... (Hij deed nog
een stap naar voren en sloeg met de rozenkrans op zijn lende.) Ziet, wat
een verleiding: de Handelskamer! ... Dat is de hel, ja, de ,hel... Van
oudsher hebben de kooplieden aan de schatkist belasting betaald, maar
verder ging het niemand aan, waarin ik handel dreef en hoe ik handel
dreef... Heeft die Heer je met verstand gezegend, dan ben je koopman. En een domkop blijft zijn leven lang knecht. Voorlieden kiezen!
Dat hij zijn neus in mijn pakhuis en mijn kisten steekt... Alles moet
ik hem vertellen, alles laten zien... Waarom? Voor wie is dat nodig?
Het net van de antichrist wordt de kooplieden over het hoofd geworpen... En dan de post! Waartoe? Stuur ik een betrouwbare bode
naar Weliki Oestjoeg, dan komt hij sneller aan dan de post en brengt mijn
boodschap over, zonder dat iemand er verder achterkomt... Maak ik
daarentegen gebruik van de post, dan weet ik niet, wat voor iemand mijn
brief zal bezorgen. Nee, wij willen geen post en geen Voorlieden, wij willen geen dubbele belasting betalen en evenmin met vreemdelingen en
Nikonianen tabak roken. (Tegen zijn wil wond hij zich op. Met zijn trillende, paarsige hand gleed hij in zijn zak, haalde er een doek uit en wiste zijn
gezicht af. Naar de bijna uitgebrande kaarsen starend, schudde hij het hoofd,
zuchtte diep en brak zijn tirade af.) Komt, laat ons aan tafel gaan...
Allen, die in het bedehuis waren, begaven zich door het portaal en de
keuken naar de aangrenzende kelder. Zij gingen aan de met blauw glanslinnen gedekte tafelplanken zitten, waaraan, in de hoek onder de ikonen,
Wasili Rewjakin en zijn drie oude getrouwen, zijn neven, het avondmaal
gebruikten. Men verzocht ook de monnik onder de ikonen plaats te nemen.
Maar hij spuwde plotseling luid op de vloer en liep naar de deur, naar
de daar op de grond zittende bedelaars. Onder hen was ook Andrej.
In het midden van de tafel brandde een vetkaars. Uit het donker verscheen een norse vrouw met volle kommen. Nu en dan viel er van de zoldering een kakkerlak naar beneden. De mensen aten zwijgend, kauwden
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met aandacht, legden zacht de lepels neer. Andrej schoof dichter bij de
monnik. De nap op de knieën, de rug gekromd, lepelde de oude man krampachtig, zijn lippen verbrandend en op zijn woeste baard morsend, de
gloeiende soep, en schoof kleine stukjes brood in zijn mond. Nadat hij
gegeten en zijn gebed verricht had, vouwde hij de handen op de buik. Aan
zijn versluierde blik was te zien, dat hij thans in een mildere stemming was.
Andrej zei zacht tegen hem:
-- Eerwaarde vader, ik wil naar Nektari, de kluizenaar. Laat mij gaan.
De monnik versnelde zijn adem. Maar zijn ogen verstarden weer.
- Wanneer iedereen naar bed is gegaan, kom dan in het bedehuis. Ik
zal je op de proef stellen.
Andrej huiverde; door smart en vertwijfeling overmand, drukte hij zijn
nek stijf tegen de ruwe balken van de muur.. .
* 10 *
Uit het zuiden, uit de Wilde Steppe, woei een warme wind. In de loop
van een week smolt de sneeuw. Blauw weerspiegelde de lentehemel in het
hoge water, dat de vlakte bedekte. De riviertjes zwollen aan, de Don begon
te kruien. In een nacht trad de rivier Woronezj buiten haar oevers en overstroomde de werven. Van de stad tot aan de Don wiegden de voor anker
liggende schepen: brigantijnen, galeien en barken. De nog niet gedroogde
teer droop van de scheepswanden, de vergulde en verzilverde Neptunuskoppen glansden. De te drogen gehesen zeilen kilden in de wind. In het troebele water schuurden, op en neer duikend, de laatste ijsschollen langs elkaar. Boven de vestingmuren aan de rechteroever der rivier, tegenover
Woronezj, stegen wolken kruitdamp omhoog, de wind scheurde ze aan
flarden. Kanongebulder rolde over het water, alsof de aarde zelf ontplofte en als blaasjes uiteenspatte.
op de werf werd dag en nacht gewerkt. Aan het met veertig kanonnen
bewapende fregat „Vesting" werd de laatste hand gelegd. Met zijn hoge,
fraai bewerkte hek en de drie masten schommelde het aan de nieuwe palen
van de aanlegsteiger. Ononderbroken voeren met buskruit, pekelvlees en
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scheepsbeschuit geladen boten over de rivier en legden aan bij de zwarte
scheepswand. De stroming spande de touwen, de scheepsplanken kraakten.
Op de commandobrug op het achterschip vloekte in het Russisch en Portugees, het dreunen van de over het dek rollende vaten en het krijsen der
lieren overstemmend, kapitein Pamburg -- het gezicht door weer en wind
gebruind, de geweldige knevel omhoog gekruld, met ogen als van een dolle
ram, smerige laarzen, een met bont gevoerde leren jas over zijn kaftan, een
rode zijden doek om het hoofd. „Nietsnutten! Smeerlappen! Caramba!"
Met inspanning van al bun krachten hesen de matrozen de zakken met
scheepsbeschuit, kisten en vaten aan boord en sleepten ze in looppas naar
het kielruim, waar bootslieden met hoge lakense petten en bruine pofbroeken hees als kettinghonden bulderden.
Op de berg boven de rivier rezen scheef gewaaide, van boomstammen
gebouwde, spitse torens omhoog, achter de wrakke muren kroonden roestige koepels de kerken. Voor de oude stad lagen op de helling van de berg
lemen hutten en houten barakken verstrooid. Dichter bij de rivier stonden
de nieuw getimmerde huizen van de pasbenoemde admiraal Golowin, van
Aleksandr Mensjikow, van Apraksin, de chef der admiraliteit, en van viceadmiraal Cornelis Cruys. Aan de andere, lage, met houtspanen bedekte, van
wielsporen doorploegde oever stonden door rook geblakerde, ruw in elkaar
getimmerde smederijen met aarden daken, staken de geraamten van in aanbouw zijnde schepen omhoog, lagen half verdronken stapels planken, uit het
water getrokken vlotten, vaten, touwen en verroeste ankers. Zwarte rook
steeg op uit de pekketels. Knarsend draaiden de smalle wielen van de
lijnbaan. Gelijkmatig zwaaiden de schouders der op hoge bokken staande
houtzagers. Barrevoets liepen de vlotters door de modder en visten met
bootshaken door het hoge water afgedreven boomstammen uit de rivier.
De voornaamste werkzaamheden waren voltooid De vloot was van stapel gelaten. Slechts het fregat „Vesting" was gebleven, aan boord waarvan
het werk met bizondere zorgvuldigheid beëindigd werd. Over drie dagen —
zo luidde het bevel ---- moest de admiraalsvlag er in top gehesen worden.
Ieder ogenblik werd de deur opengezwaaid, steeds nieuwe mensen kwamen binnen en gingen, zonder de jas uit te doen of de voeten te vegen, op
.
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de banken zitten, en wie van hoger rang was, vlak aan de tafel. In het kwartier van de tsaar stond de tafel dag en nacht gedekt. Talrijke kaarsen, die
in lege flessen gestoken waren, verlichtten het vertrek. Aan de houten wanden hingen pruiken, in de kamer was het heet. Wolken rook stegen uit de
tabakspijpen op.
Vice-admiraal Cornelis Cruys sliep aan de tafel, het gezicht in de met
goud bestikte mouwomslagen. De schout-bij-nacht van de Russische vloot,
de Hollander Julius Rees, een avontuurlijke waterrot, op wiens hoofd voor
allerlei stoute stukjes op verre oceanen een prijs van tweeduizend Engelse
ponden gezet was, zat bij een fles anijsbrandewijn en staarde met zijn ene
oog bars en somber in de kaarsvlam. De scheepsbouwmeesters Joe Ney en
John Day, beiden met een stoppelbaard waar moest men bij deze onafgebroken arbeid ook de tijd vandaan halen om zich te scheren , dampten uit hun pijpjes en wierpen de Russische meester Fedosej Skljajew spottende blikken tee. Fedosej was juist binnengekomen, hij had zijn wollen
sjaal en zijn bontjekker losgemaakt en lepelde noedelsoep met varkensvlees...
Fedosej, zei Joe Ney tegen hem, met zijn rossige wimpers knipperend. Fedosej, vertel toch eens, hoe jij in Moskou hebt feestgevierd.
Fedosej antwoordde niet en lepelde door. De hele zaak hing hem werkelijk de keel uit. In februari was hij uit het buitenland teruggekeerd en
had volgens een schriftelijk bevel van Pjotr Aleksejewitsj onmiddellijk naar
Woronezj moeten doorreizen. De duivel had echter een spaak in het wiel
gestoken. In Moskou was hij met zijn vrienden samengekomen en toen
waren ze aan de boemel gegaan. Drie dagen lang duurde het feestgelag:
pannekoeken, lekkere hapjes, voorgerechten en wodka. Het einde was, zoals
men kon verwachten, dat hij op de Preobrazjenski-wacht ontwaakte.
Toen de tsaar vernam, dat zijn lang verwachte lieveling bij de vorstcaesar achter slot en grendel zat, zond hij een ijlbode met een schrijven
aan Romodanowski naar Moskou:
.,,Mein Herr Konig... Waarom hebt gij onze kameraden, Fedosej Skljajew en de anderen, opgesloten? Dit bedroeft mij grotelijks. Ik heb bovenal
op Skljajew gewacht, dewijl hij de beste meester in de scheepsbouw is, u
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echter heeft het behaagd hem vast te houden. God zij uw rechter. Ik heb
hier waarachtig niemand die ik mijn helper noemen kan. Ik neem aan, dat
het wel geen staatszaak zal zijn. Om godswil, laat hem vrij en zend hem
hierheen. Pieter."
Het was Skljajew zelf, die een dag of tien later het antwoord van de
vorst-caesar bracht:
„Zijn schuld bestond hierin, dat hij met zijn kameraden dronken bij de
slagboom kwam en met de soldaten van het Preobrazjenski-regiment slaags
raakte. Uit het onderzoek bleek, dat beide partijen schuld trof. Na afsluiting van het onderzoek heb ik Skljajew voor zijn uitspattingen laten ranselen, en ook de soldaten die bij de ruzie betrokken waren en later een bezwaarschrift hadden ingediend. Wees hierom niet vertoornd op mij, ik
ben niet gewoon uitspattingen toe te laten, zelfs al worden ze door personen van heel wat hogere rang en functie bedreven."
Nu goed. Daarmee was, zou men menen, alles afgelopen. Pjotr Aleksejewitsj ontving Skljajew allerhartelijkst, hij omarmde hem, klopte hem op
de schouder, sloeg zich op de lendenen en lachte nee, dat was geen
lachen meer: hinnikte zich tranen... „Fedosej, je bent hier niet in Amsterdam!" Maar de brief van de vorst-caesar las hij aan het avondmaal voor.
Toen Fedosej zijn noedelsoep verorberd had, schoof hij de kom weg en
strekte zijn hand naar Joe Ney's tabak uit:
-- Nou, zand erover, jullie hebben nu genoeg de draak met mij gestoken, lammelingen die jullie zijn, zei hij met ruwe stem. Zijn jullie
vandaag al in het kielruim van het achterschip geweest?
- Zeker,
antwoordde Joe Ney.
- Nee, daar zijn jullie niet geweest...
John Day nam langzaam zijn aarden pijp uit de mond, trok de hoeken
van zijn rechte lippen omlaag en bromde tussen de tanden:
- Waarom denk jij, dat wij niet in het ruim geweest zijn, Fedosej
Skljajew?
- Daarom. .. In plaats van mij aan te gapen, konden jullie beter een
lantaarn nemen en gaan kijken.
- Een lek?
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- Ja, een lek. Toen men de vaten pekelvlees begon in te laden, bezweken de spanten, en van onderen dringt water binnen.
--- Dat bestaat niet...
- En toch is het zo. Ik heb het jullie al eerder gezegd : het spantengestel
van het achterschip is te zwak.
Joe Ney en John Day wisselden een blik van verstandhouding. Bedaard
stonden zij op, zetten hun petten met oorkleppen op. Ook Fedosej stond op,
sloeg nijdig zijn sjaal om en pakte zijn lantaarn.
- Komt mee, jullie generaals!
Aan de tafel namen officieren, zeelieden en werkmeesters plaats, allen
moe, met teer besmeurd, met modder bespat. Uit een aarden kruik schonken zij zich vurige, sterke wodka in, dronken hun beker in één teug leeg en
namen met hun vingers van de schalen, wat hun toevallig onder de hand
kwam: gebraden vlees, speenvarken, runderlippen in azijn. Na haastig wat
naar binnen geslokt te hebben, gingen velen weer heen, zonder een kruis te
slaan, zonder te bedanken...
Aan de planken scheidswand stond, de brede schouder tegen de post
van een klein deurtje geleund, een matroos met slaapdronken ogen; zijn
hoge linnen pet was op één oor geschoven. om zijn gespierde hals hing een
geteerd en geknoopt end touw de dag. (Daarop onthaalde hij ieder, die
het verdiend had.) Tot allen, die te dicht bij de deur kwamen, zei hij met
zachte en luie stem:
- Wat zoek je hier? Maak dat je wegkomt...
Achter het beschot, in het slaapvertrek, zaten thans de hoogwaardigheidsbekleders bijeen: admiraal Fjodor Aleksejewitsj Golowin, Lew Kirillowitsj
Narysjkin, Fjodor Matwejewitsj Apraksin, chef van de admiraliteit, en
Aleksandr Danilowitsj Mensjikow. Dadelijk na de dood van Lefort was hij
tot generaal-majoor en gouverneur van Pskow benoemd. Toen Peter na de
begrafenis in Woronezj was teruggekeerd, zou lii j gezegd hebben : „Twee
handen had ik, één is mij overgebleven, diefachtig weliswaar, maar trouw."
Aleksasjka stond in zijn elegante, met een sjerp omgorde Preobrazjenskiuniform van fijn laken, een pruik op het hoofd, de smalle kin in de kanten
jabot gestoken, voor de hete bakstenen kachel.
5*
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Apraksin en de zwaarlijvige Golowin zaten op het onopgemaakte bed,
Narysjkin, het voorhoofd in de handen steunend, aan de tafel. Zij luisterden naar de doemadiaak en buitengewone gezant Prokofi Woznitsyn. Hij
was zojuist van het congres in Karlovci aan ,de Donau teruggekeerd, waar
de afgevaardigden van Oostenrijk, Polen, Venetië en Moskovië met de Tur,
ken vredesonderhandelingen gevoerd hadden.
De tsaar had hij nog niet gezien. Peter had laten zeggen, dat de ministers
tezaam moesten komen en met elkander overleg plegen, hij zou later
komen. Woznitsyn hield papieren met incijfercode geschreven notities op de
knieën; met zijn bril op de punt van zijn uitgedroogde neus, berichtte hij:
Ik heb met de Turkse gezanten, de reis-ef f endi Rami en de geheimraad Maurokordatos, een overeenkomst over een armistitium tot stand
gebracht, 'Met andere woorden over het . tijdelijk staken der vijandelijkheden. : Meer heb ik niet kunnen bereiken. Oordeelt zelf, heren ministers : in
Europa' wordt op het ogenblik zo gekonkeld, dat de ganse wereld er nog
verdriet van zal beleven. De koning van Spanje is oud en ziek, hij kan
vandaag of morgen sterven zonder een opvolger na te laten. De koning van
Frankrijk is erop uit, zijn- kleinzoom Filips op de Spaanse troon te zetten,
hij heeft hem al laten trouwen, houdt hem voorlopig bij zich in Parijs en
wacht slechts op de dag, dat hij hem kronen kan. De Oostenrijkse keizer
echter wil zijn zoon Karel tot koning van Spanje maken...
- Dat weten we allemaal, dat weten wij al lang, viel Aleksasjka hem
ongeduldig in de rede.
- Niet zo heet gebakerd, Aleksandr Danilowitsj, ik- spreek, zoals ik het
kan (Woznitsyn richtte van onder zijn grijze wenkbrauwen, over zijn bril
heen, een strenge blik op de charmante Mensjikow) , de grote twist
tussen Engeland en Frankrijk nadert zijn beslissing... Valt Spanje de koning van Frankrijk toe, dan krijgt de gecombineerde Frans-Spaanse vloot
de hegemonie op alle zeeën. Komt Spanje in handen van de keizer van
Oostenrijk, dan zullen de Engelsen de Franse vloot alleen wel de baas kuntien. ,Het zijn de Britten 'die met hun intriges de Europese politiek vertroebelen. Zij waren het ook, die in Karlovci de Oostenrijkers met de Turken
verzoend hebben. De keizer moet de handen vrij hebben voor de oorlog te_
.
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gen de Franse koning. Ook de Turken zijn maar al te blij, dat zij vrede
kunnen sluiten, om op adem te komen en nieuwe krachten te verzamelen:
prins Eugen van Savoye heeft hun genoeg land en steden .afgenomen e n
voor de keizer veroverd, in Hongarije, Zevenburgen en de Peloponnesus; de
keizerlijken hebben zelfs op Konstantinopel het oog laten vallen... De
Turken denken nu slechts aan één ding: hun oude bezittingen te heroveren.... De gedachte ergens ver van huis oorlog te voeren, hetzij met Polen,
hetzij met cns, is hun nu vreemd... Azow bijvoorbeeld, de hele vesting
is immers het offer, dat zij daar moeten brengen, niet waard.. .
Is de Turkse sultan dan werkelijk zo zwak als jij ons tot onze geruststelling vertelt? Ik betwijfel het, zei Aleksasjka. (Golowin en
Apraksin vertrokken ironisch hun lippen. Ook Lew Kirillowitsj schudde,
toen hij hun glimlach gewaar werd, met een spottende uitdrukking het
hoofd.) Aleksasjka sloeg zijn hakken tegen elkaar, zijn sporen klonken: --•
Als hij werkelijk zo zwak is, waarom heb je dan geen eeuwigdurende vrede
met hem gesloten? Of heb je de reis-ef f endi misschien vergeten te zeggen,
dat bij ons in de Oekraïne veertigduizend strelitzen hun winterkwartier
hebben opgeslagen, in Achtyrka het grote cavalerieregiment van Sjejin
gereed staat, en in Brjansk onze schepen klaar liggen om de troepen aan
boord te nemen. Ze hebben je toch waarempel niet met lege handen uitges
zonden... Armistitium!
Prokofi Woznitsyn zette langzaam zijn bril .af. Het viel hem zwaar aan
de nieuwe zeden te wennen, waarbij zo'n knul die op een strowis is komen
aandrijven, met een buitengewoon gezant op zulk een toon waagt te spreken,
Prokofi streek met zijn schrale hand over het van toom trillende gezicht en,
concentreerde zijn gedachten. Met geschreeuw en geschimp was hier natuurlijk niets te bereiken.
De oorzaak, dat wij geen vrede, doch slechts een wapenstilstand,
gesloten hebben, Aleksandr Danilowitsj, ligt hierin, dat de keizerlijke gezanten in het geheim, zonder ons, de Polen en de Venetianen erin te kennen,
onderhandelingen met de Turken aangeknoopt hebben. Ook de Polen zijn
buiten ons om tot overeenstemming gekomen. Zij hebben ons in de steek
gelaten en nu staan wij alleen. De Turken wilden, nadat zij hun zaken met
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cie keizerlijkenf tot volle tevredenheid in het reine gebracht hadden, aanvankelijk helemaal niet met ons spreken, zozeer was het hun naar het
hoofd gestegen... Als mijn oude kennis Alexandros Maurokordatos daa r
niet aanwezig was geweest, hadden wij niet eens een wapenstilstand bereikt... U zit hier, mijne heren ministers, en denkt dat heel Europa naar
u opziet... Nee, in hun ogen zijn wij slechts van gering politiek belang,
liever gezegd: van geen enkel politiek belang...
- Nou, dat staat nog tebezien...
- Wacht af, wind je niet op, Aleksandr Danilowitsj, viel Golowin
hem zachtmoedig in de rede.
- In het gezantenkwartier heeft men ons de slechtste plaats aangewezen, een wacht bij de ingang opgesteld... Men heeft ons verboden het huis
te verlaten of met de Turken mondeling of schriftelijk contact op te nemen.
Nog tijdens mijn verblijf in Wenen had ik een arts in dienst genomen, een
Pool met de nodige levenservaring. Deze dokter stuurde ik regelmatig naar
Maurokordatos in het Turkse kwartier. Toen ik hem er de eerste maal
heen zond, liet Maurokordatos mij groeten. Ik stuurde hem ten tweede male.
Maurokordatos liet mij groeten en mij zeggen, dat het koud weer was. Ik
verheugde mij. Ik nam mijn frambooskleurige, met blauwvossen gevoerde
mantel en zond hem met de dokter, wie ik beval een boog om de gezantenkwartieren te maken en door de steppe te rijden. Maurokordatos nam de
mantel aan en zond mij de volgende dag tabak, twee fraaie pijpen, een
pond koffie en schrijfpapier. Aha, dacht ik, hij stuurt mij een tegengeschenk... En ik zond hem weer een wagen vol : geperste kaviaar, steur. ruggen, vijf grote steurfilets, allerlei drank... En ik ging zelf in de nacht naar het
Turkse kwartier, zonder begeleiding, alleen, in eenvoudige kleding. Maar
de Turken hadden diezelfde dag het vredesverdrag met de keizer getekend.. .
- Ach! stampvoette Aleksasjka, dat zijn sporen rinkelden.
Maurokordatos ontving mij en zei: „Met ons zullen jullie wel nauwelijks
tot een bevredigend resultaat komen, indien jullie ons onze vestingplaatsen
aan de Dnjepr niet teruggeven, opdat wij de rivier kunnen sluiten en jullie
de toegang tot de Zwarte Zee voor altijd versperren, en Azow zullen jullie
weer moeten afstaan, en de chan van de Krim hebben jullie als voorheen
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tribuut te betalen..." Nu zie je, Aleksandr Danilowitsj, welk een hovaardige toon de Turken reeds bij ons eerste onderhoud tegen ons aansloegen...
En ik stond alleen. De bondgenoten hadden hun zaken afgesloten en waren
vertrokken... Ik dreigde de Turken met de vloot van Woronezj. Zij lachten:
„Voor het eerst horen we, dat men schepen bouwt op duizend werst afstand
van de zee; varen jullie er maar naar hartelust mee op de Don, de monding
kom je toch niet uit..." Ik dreigde hen ook met ons leger in de Oekraïne,
zij echter stelden daar hun Tataren tegenover: ,.,Past maar op, de Tataren
hebben nu de handen vrij : anders zou het jullie wel eens net zo kunnen vergaan als ten tijde van Dewlet Girej." 8 Als de Turken geen andere zorgen
aan hun hoofd hadden gehad, hadden ze ons wellicht in een oorlog
gestort... Ik weet het niet, Aleksandr Danilowitsj, misschien ligt het aan
mijn onnozelheid, dat ik niet meer heb kunnen bereiken, maar wapenstilstand is toch altijd nog beter dan oorlog...

Er waren nog tal van kleinigheden in orde te maken. Er was gebrek aan
nagels. Eerst de vorige dag was over de door het dooiweer schier onbegaanbaar geworden heerweg een gedeelte van de sledecolonne met ijzer
uit Toela aangekomen. In de smidsen werd de ganse nacht doorgewerkt.
Elke dag was kostbaar, wilde men de zware schepen nog voor het vallen
van het water naar de monding van de Don dirigeren.
Alle smidsvuren laaiden. De smeden met voorschoten vol brandgaten en
van zweet doordrongen hemden, de stoere voorslaanders tot de heupen
naakt, met geschroeide huid, de met roet besmeurde jongens die aan de
blaasbalgen trokken, zij allen konden nauwelijks nog op hun benen
staan, hun armen weigerden dienst, zij waren reeds helemaal zwart in het
gezicht. De rustenden (de mensen werden in de loop van de nacht enige
malen afgelost) zaten eveneens in de smidse: kauwden bij de open deur
hun stokvis of sliepen op een stapel houtskool.
Oppermeester Koezma Zjemow, die Lew Kirillowitsj uit zijn fabriek te
Toela (waar Zjemow glit de gevangenis van Toela voor levenslange dwangarbeid heen gezonden was) had laten komen, had zijn hand gekwetst. De
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andere meester was door kolendamp bevangen en lag naast de smidse op
vochtige planken en kreunde in de nachtelijke bries.
De smeden waren juist bezig de bladen van het grote anker voor de
„Vesting" te lassen. Het anker, dat in een takel aan de draagbalk van de
zoldering bevestigd was, lag in de vuurhaard. Zich het zweet van het gezicht
wissend, met piepende adem, zwengelden de smidsknechts de armen van zes
blaasbalgen. Twee voorslaanders stonden klaar, de langstelige hamers aan
hun voet. Zjemow pookte met zijn gezonde hand (de andere was in een lap
gewikkeld) in de kolen en spoorde de arbeiders aan.
— Vooruit, niet suffen, zet hem op...
Peter, in een vuil linnen hemd, een schort van zeildoek voor, met roetvlekken op de ingevallen wangen, de lippen als een kippekontje voorgestoken, draaide het ankerblad in het vuur met een lange tang voorzichtig om.
Het was een verantwoordelijk en moeilijk werk, zo'n groot stuk te lassen...
Zjemow keerde zich om naar de arbeiders, die aan de touwen van de
takel stonden:
- Touwen vast... opgelet... (En tot Peter:) De hoogste tijd, anders
verbrandt het... (Peter knikte, zonder zijn ronde ogen van het vuur af te
wenden, en bewoog de tangen.) Vlug vastklemmen! J j j j a ! .
Met haastige hijsbewegingen trokken de arbeiders aan het touw. De takel
knarste. Het veertig poed zware anker rees langzaam uit de oven omhoog.
Vonken vlogen als een wervelwind door de smidse. De witgloeiend verhitte
ankerschacht bleef, . knetterend van het hamerslag, boven het aambeeld hangen. Nu moest zij op haar zij gekeerd en stevig op het aambeeld gelegd
worden. Zjemow vervolgde, nu fluisterend:
- Hou hem schuin, leg hem op zijn kant... Steviger vastleggen.
(Het anker vlijde zich neer.) Sla de ijzerschilfers eraf. (Met een opvlammende takkenbezem veegde hij het hamerslag weg.) Hier met het blad!
(Hij draaide zich naar Peter om en schreeuwde met wilde stem:) Wat sta
jij daar te lummelen! Schiet op!
— Jaja.
Peter trok met een ruk de meer dan een poed zware tang uit het vuur en
haast had hij het witgloeiende blad uit de tang laten
miste het aambeeld
.

.
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vallen. Van inspanning hurkend, met flitsende tanden, legde hij het ankerblad aan...
Dichterbij ! riep Zjemow en wierp de voorslaanders slechts één
blik toe. Hijgend en spuwend sloegen ze, wijd uithalend, om de beurt toe.
Peter hield het blad vast, Zjemow liet zijn hamer in de maat neersuizen:
tak-tak-tak, tak-tak-tak. De gloeiende schilfers spatten op de voorschoten.
Het ankerblad was vastgelaat. Zwaar ademend traden de voorslaanders
ter zijde. Peter wierp de tang in de watertrog. Hij wiste met zijn mouw het
voorhoofd af, kneep vergenoegd de ogen samen en knipperde tegen Zjemow.
Deze trok zijn gezicht in rimpels:
Nu ja, dat kan gebeuren, Pjotr Aleksejewitsj. Alleen moet je de
volgende keer de tang niet met zo'n ruk uit het vuur trekken, want zo kun
je licht iemand raken, maar het aambeeld mis je beslist. Ook ik heb voor
die dingen op mijn kop gehad.
Peter hoorde hem zwijgend aan; hij waste zijn handen in de trog, droogde ze aan zijn voorschoot af en trok zijn kaftan aan. Hij liep de smederij
uit. Scherp en vochtig sloeg de lentelucht hem tegemoet. Onder de grote
sterren kraakten de ijsschotsen op de in het morgengrauwen grijze rivier.
Het toplicht van de „Vesting" schommelde heen en weer. Met de handen
in de zakken liep Peter zacht fluitend over de oever, vlak langs het water.

.

.

De matroos aan het beschot stak, toen hij de tsaar gewaar word, schielijk zijn hoofd door de deur en meldde het de ministers. Peter ging niet
dadelijk de zijkamer binnen, gretig snoof hij de warmte en de tabaksrook in en boog zich, de schotels monsterend, over de tafel.
Zeg, wendde hij zich tot een man met een ronde baard en verwonderd opgetrokken wenkbrauwen (in het kleine gezicht schitterden helblauwe ogen het was de beroemde scheepstimmerman Aladoesjkin) ,
Misjka, geef mij dat daar eens aan. Hij wees over de tafel naar een stuk
gebraden rundvlees, dat met ingemaakte appelen gegarneerd was. Hij ging
tegenover de slapende vice-admiraal op de bank zitten en leegde langzaam,

73

zoals vermoeide mensen plegen t e drinken, een glaasje. Brandend stroomde
de wodka door zijn aderen. Hij zocht de stevigste appel uit. Al kauwend,
spuwde hij een pit uit, precies op de kale schedel van Cornelis Cruys:
- Wat is er aan de hand, je bent dronken, hè?
De vice-admiraal hief zijn vermoeid-slaperige gezicht op en zei met hese
basstem:
- Windrichting zuid-zuidwest, windsnelheid één. Wachthebbende commodore is Pamburg. Ik hen vrij van dienst.
En hij liet het hoofd weer
op zijn geborduurde mouwen zakken.
Na wat gegeten te hebben, zei Peter:
-- Een vrolijk gezelschap zijn jullie niet. Hij legde zijn vuisten op
de tafel, bleef nog een ogenblik zitten en strekte zijn rug. Toen liep hij
naar de zijkamer, waar hij op het bed ging zitten. (De ministers stonden
eerbiedig voor hem.) Met de duim stopte hij zijn pijp met fijne Hollandse
tabak en stak haar aan met de kaars die Aleksasjka voor hem hield. Zo,
wees welkom, buitengewoon gezant.
Woznitsyns oude benen in de wollen kousen knikten door, de stijve panden van zijn Franse jas wipten omhoog, hij boog tot op de grond, zodat de
lokken van zijn pruik de modderige schoenen van de tsaar haast raakten. Zo wachtte hij, tot Peter hem overeind zou helpen. Met zijn elleboog
op het kussen steunend, zei Peter:
Aleksasjka, help de gezant opstaan... Neem mij niet kwalijk, Prokof i, ik ben een beetje moe. . • (Woznitsyn weerde Mensjikow af en stond
beledigd zelf op.) Je brieven heb ik gelezen. Je schrijft, dat ik niet boos
moet zijn. Ik ben niet boos. Jij hebt je plicht naar eer en geweten vervuld,
op de traditionele wijze. Ik geloof je... (Hij liet boos zijn tanden zien.)
De keizerlijker! De Engelsen ! Nu goed, het is voor het laatst, dat wij als
smekelingen komen... Ga zitten. Vertel.
Woznitsyn begon opnieuw van alle hem aangedane beledigingen en zijn
grote inspanningen op de conferentie der gezanten te vertellen. Peter wist
dat alles reeds uit zijn brieven, verstrooid dampte hij uit zijn pijp.
Je knecht, Majesteit, heeft met zijn bescheiden verstand zo geoordeeld: als wij de Turken niet prikkelen, kan de wapenstilstand van lange
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duur zijn. Een verstandig en sluvr man moesten wij naar de Turken zenden... Laat hij dan met hen onderhandelen om tijd te winnen, hun deze of
gene toezegging doen: immers, de muzelmannen te bedriegen, Majesteit, is
geen zonde, God zal het ons vergeven.
Peter glimlachte. De helft van zijn gezicht was in de schaduw, maar zijn
ronde, door de kaars verlichte oog, keek streng.
- Wat hebben jullie nog naar voren te brengen, bojaren? (Hij nam
zijn pijp uit zijn mond en spuwde door de tanden een vadem ver.)
De schaduwen die de gehoornde pruiken van Apraksin en Golowin op de
wand wierpen, kwamen in beweging. Het was natuurlijk niet gemakkelijk zo
voor de vuist weg te moeten antwoorden... Redevoeringen zoals men vroeger in de doema placht te houden in opgeschroefde stijl om de zaak
heen draaiend, daar was Peter niet van gediend. Aleksasjka schuurde met
zijn schouders langs de hete kachel en vertrok spottend zijn lippen.
- En? vroeg Peter hem.
- Ach, wat zal ik zeggen? Prokofi redeneert net als onze vaders en
grootvaders : schuif het maar op de lange baan ! Tegenwoordig voelen wij
daar niet meer voor.. .
Zwaar ademend viel Lew Kirillowitsj hem driftig in de rede:
- God zelf heeft het niet toegelaten, dat wij met de Turken vrede zouden sluiten. De patriarch van Jeruzalem schrijft ons onder tranen: beschermt
het Heilige Graf. De Moldavische en de Wal lachische hospodaren smeken
bijna op hun knieën, hen van het Turkse juk te bevrijden. Maar wij God
nog toe! (Peter merkte spottend op: „Huil maar niet, jij..." Lew Kir illowitsj zweeg even, mond en ogen wijd open. Toen vervolgde hij :) Majesteit,
de Zwarte Zee moeten wij tot elke prijs hebben! God zij dank zijn wij nu
sterk genoeg, en de Turken zijn zwak... Wij moeten niet naar de Krim
oprukken, zoals Waska Golitsyn, maar over de Donau naar Konstantinopel
trekken het kruis op de Heilige Sofia weer oprichten.
De gehoornde pruiken zwiebelden onrustig heen en weer. Peters oog
blonk nog altijd even raadselachtig, snuivend trok hij aan zijn pijp. De
.

bedaarde Apraksin zei zacht:
75

Vrede is beter dan oorlog, Lew Kirillowitsj, oorlog kost geld. Met de
Turken vrede te sluiten, al was het maar voor vijfentwintig jaar, desnoods
voer tien, zonder hun Azow en de, vestingplaatsen aan de Dnjepr terug te
geven, wat willen we nog meer... (Hij wierp een verstolen blik op Peter
en zuchtte.)
Peter stond op, maar de ruimte was te klein om er te ijsberen, en hij
ging op de tafel zitten:
-- Altijd moet ik rekening houden met jullie, met de adel, de grootgrondbezitters! De adellijke landweer! Ze klimmen op hun paarden, die duivelse
gladakkers, en weten niet eens, in welke hand ze hun sabel moeten houden.
Nietsnutten zijn het je reinste nietsnutten! Je moest eens met de kooplieden spreken! ... Archangelsk is het enige luchtgat aan het eind van de
wereld: de Engelsen en de Hollanders betalen wat zij willen, kopen alles
voor een appel en een ei... Mitrofan Sjorin vertelde me: achtduizend poed,
hennep heeft hij in zijn pakhuizen laten verrotten, drie jaar lang heeft hij
gewacht, tot men hem een aannemelijke prijs zou betalen. Die schoften
lopen hem trots voorbij en lachen in hun vuistje... En dan het hout! Het
buitenland heeft hout nodig, alle hout is van ons, maar wij smeken met diepe buigingen: kopen jullie alsjeblieft... En linnen! Iwan Browkin zegt:
„Liever verbrand ik het met mijn hele opslagplaats in Archangelsk, dan dat
ik het voor zo'n prijs weggeef... Nee! Het gaat niet om de Zwarte Zee...
Op de Oostzee moeten wij onze eigen schepen hebben.
Het hoge woord was eruit... Lang als hij was, en vuil van het werk, keek
hij de heren ministers met wijdopen ogen aan. Zij staarden somber voor
zich uit. Met de Tataren, zelfs met de Turken oorlog te voeren, dat was, zij
het een moeilijke, toch een gewone zaak. Maar de Oostzee veroveren? Tegen Lijfland, tegen Polen in het veld trekken?... Met de Zweden een oorlog
beginnen? Zich in de Europese strijd mengen? Lew Kirillowitsj tastte met
zijn vlezige hand over zijn stijfstaande jaspand, haalde een nootbruine
zijden doek uit zijn zak en wiste zich het gezicht af. Woznitsyn wiegde
zijn smalle hoofd. Peter pakte zijn tabaksbuidel uit zijn broekzak
en zei:
;.
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- Met de Turken zullen wij nu op andere wijze, niet zoals Prokofi, over
de vrede onderhandelen... Nu gaan we er niet slechts met een blauwvossepels heen.
zei Aleksasjka plotseling, en zijn ogen fon- Dat zou ik denken
kelden.
.

Met gestreepte zeilen die een lauwe wind bolde, voeren ze de troebele,
waterrijke Don af. Achttien dubbeldekkers, ervoor en erachter twintig
galjcten, twintig brigantijnen, verder galjassen, jachten en galeiën: zesentachtig oorlogsschepen en vijfhonderd boten met kozakken gleden in een
onafzienbare rij langs de bochten der rivier.
Vanaf de hoge dekken zag men de in het prille groen prijkende steppen
en de door de wind gerimpelde plassen, die de voorjaarsoverstroming had
achtergelaten. Zwermen vogels trokken noordwaarts. Soms blonken in de
verte witte krijtbergen op. De wind waaide uit het zuidoosten, en ,het kostte
veel moeite tegen hem op te worstelen, tot de Don een bocht naar het westen
maakte: de zeilen kilden, de schepen werden ver afgedreven, woedend brulden de kapiteins in de koperen spreektrompetten. Het vlootbevel, luidde:
„Niemand wage het bij het commodoreschip achter te raken, men volge
zijn kielzog. Wie drie uur achteropraakt, krijgt een kwartjaar geen soldij,
wie zes uur twee derde jaar, wie twaalf uur een heel jaar."
Nadat de Don een bocht naar het zuidwesten gemaakt had, voeren ze onbekommerd verder. Voor korte tijd spreidde het vlammende en vochtige
avondrood zich over de steppe uit. Een kanonschot werd van het admiraalschip afgevuurd. De scheepsklokken luidden. Lichten kropen naar de toppen
der masten. De zeilen werden gereefd, klotsend vielen de ankers in het
water. Aan de donkere oevers vlamden houtvuren op, het gerekte gegalm
van kozakkenstemmen weerklonk.
Van de zich tegen de nachtelijke hemel zwart aftekenende massa van de
„Apostel Petrus" (waarop de tsaar de functie van commodore bekleedde)
schoot als een heksenstaart, sissend en de kwartels verschrikkend, een raket
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naar de sterren omhoog. In de officierskajuit werd de tafel voor het avondmaal gedekt. Van de schepen die dichtbij voor anker lagen, kwamen in deze
toch al luidruchtige nachten admiraals, kapiteins en naaste bojaren hierheen.
Niet ver van het Diwnogorski-klooster voegden zich zes door de scheepsbouwcompagnie van vorst Boris Aleksejewitsj Golitsyn gebouwde schepen
bij de vloot. Bij deze gelegenheid werd aan de voet van de krijtberg het
anker uitgeworpen en twee dagen lang in de open lucht, in de kloostertuin,
feestgevierd. Met hoornmuziek en dubbelzinnige moppen bracht men de
monniken in verleiding, met het gedaver van achthonderd stuks scheepsgeschut verschrikte men hen.
Weer stonden op de ganse rivier de zeilen bol. Men voer langs hoge
oevers, langs stadjes, omgeven met schuttingen van ineengevlochten takken
en aarden wallen. Langs nieuwe landerijen van bojaren en kloosters, langs
visserijbedrijven. Bij het plaatsje Pansjin doken op de linkeroever zwermen
bereden Kalmukken met lange speren op en aan de rechter kozakken met
twee stukken geschut in het midden van een vierkante wagenburg. De Kalmukken en kozakken stonden, na vergeefse pogingen de kudden paarden
en de steurvangstrevieren vreedzaam te verdelen, strijdvaardig tegenover
elkaar.
De wojewode Sjejin voer in een sloep naar de Kalmukken. Boris Aleksejewitsj Golitsyn naar de kozakken. Zij verzoenden hen. Deze gebeurtenis
werd op de groene heuvels onder de traag overdrijvende wolken, onder de
voorbijvliegende zwermen kraanvogels gevierd. Cornelis Cruys die zijn
roes nog niet uitgeslapen had, beval schildpadden te vangen en bereidde
eigenhandig een soep. Ook Peter beval schildpadden te vangen en zette
de bojaren een kostelijk gerecht voor; toen zij het verorberd hadden, toonde
hij hun de schildpadkoppen. Wojewode Sjejin werd misselijk, hetgeen grote
hilariteit verwekte.
Op de vierentwintigste mei doken rond het hete middaguur uit de zeenevels zuidwaarts de bastions van Azow op. Hier stroomde de Don in
machtige breedte, maar was niet diep genoeg om de met veertig kanonnen
bewapende schepen de doorvaart naar de zee mogelijk te maken.
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Terwijl de vice-admiraal de Koetjoerma, een zijarm van de Don, liet
peilen en Peter aan boord van een jacht naar Azow en Taganrog onderweg
was om de vestingen en forten te bezichtigen, kwamen uit Bachtsjisaraj de
gezanten van de chan aan, op prachtige rossen en met karrevrachten bagage. Zij sloegen hun van tapijten gemaakte tenten op, plantten op een heuvel
de boentsjoek een hoge lans met een paardestaart en een halvemaan —
en zonden een tolk om te informeren, of de tsaar de groeten en de geschenken van de chan zou aanvaarden. De afgevaardigden gaf men ten antwoord,
dat de tsaar in Moskou was, maar dat hier zijn vertegenwoordiger, admiraal
Golowin, met de bojaren aanwezig was. Drie dagen woei de paardestaart op
de heuvel. De Tataren reden op hun vurige paarden voor de vuurmonden
der kanonnen. Op de vierde dag verschenen de gezanten aan boord van het
vlaggeschip. Zij spreidden een wit anatolisch tapijt uit en legden daarop
hun geschenken neer: een gesmede zadelboog, een sabel, pistolen, een dolk,
paardetuig alles van matige hoedanigheid, met zilver versierd, met goedkope stenen bezet. Golowin zat waardig op een klapstoel, de Tataren met
gekruiste benen op de grond. Zij spraken over de wapenstilstand die
Woznitsyn gesloten had, over koetjes en kalfjes, plukten hun doorschijnende
gespleten baarden, lieten over alles hun blikken glijden, die beweeglijk
waren als die van een zeehond, en klapten met de tong:
Moskow koet, vloot koet. .. Maar al jullie hoop is ijdel, met de grote
schepen komen jullie niet door de Koetjoerma, onlangs nog heeft de vloot
van de sultán getracht de monding van de Don op te varen, doch moest
onverrichterzake naar Kertsj terugkeren...
Alles wees erop, dat zij slechts als verkenners gekomen waren. Reeds de
volgende morgen waren de paardestaart, de tenten en de ruiters reeds van
de heuvel verdwenen.

Uit de peilingen bleek, dat de Koetjoerma te ondiep was. De waterstand van de buiten zijn oevers getreden Don zakte elke dag. Men kon nog
slechts hopen, dat een sterke zuidwester het zeewater de monding in zou
stuwen.
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Peter was uit Taganrog teruggekeerd. Zijn gezicht versomberde, toen hij
van het lage waterpeil hoorde. Er woei een trage zuidenwind. Een smorende
hitte brak aan. De hars droop van de scheepswanden. De gedurende de
winter maar slecht gedroogde planken vertoonden scheuren. Uit de laadruimen werd water gepompt. Bewegingloos, met gereefde zeilen, lagen de
schepen in de blauwe, flakkerende nevel.
Het bevel werd uitgevaardigd de ballast over boord te werpen. Uit de
laadruimen werden vaten met buskruit en pekelvlees naar boven gebracht,
op barkassen overgeladen en naar Taganrog verscheept. De schepen lagen
nu minder diep in het water, maar het water der Koetjoerma bleef dalen.
Op de tweeëntwintigste juni omstreeks het middaguur bemerkte schoutbij-nacht Julius Rees toen hij met rood gezicht en lome tred uit de als een
Turks bad zo hete kajuit kwam om over boord zijn water te lozen , naar
de horizon turend, in het zuidwesten een snel aanzwellende grauwe wolk.
Na zijn behoefte gedaan te hebben, wierp Julius Rees nog een blik op de
wolk, keerde naar de kajuit terug, nam hoed en degen en zei luid:
Storm in aantocht.
Peter, de admiraals en kapiteins sprongen van de tafel op. Wolkenflarden schoten langs de hemel. Aan het eind van de wittig glinsterende watervlakte verhief zich een donkere muur van wolken. Als witgloeiend ijzer
brandde de zon. Roerloos hingen de vlaggen, de wimpels en de aan de
wanten drogende matrozenwas. Op alle schepen klonken de schrille commando's der bootslieden: „Alle hens aan dek!" De zeilen werden geborgen,
de stormankers uitgeworpen.
De hemel was voor de helft met wolken bedekt. Het water nam een donkere kleur aan. Aan de horizon vlamde een breed licht op. Feller, onrustiger floot de wind in het takelwerk. De wimpels sloegen. In wervelende,
zwarte wolkenflarden kwamen razende windvlagen aanvliegen. De masten
kraakten, hier en daar fladderde een door de wind van het want gerukte
onderbroek. De wind zwiepte het water op en reet het takelwerk aan stukken. Krampachtig klampten de matrozen zich op de raas aan de touwen vast.
Stampvoetend spanden de kapiteins zich in om de aanzwellende storm te
overschreeuwen. Schuimend sloegen de golven tegen de scheepswanden. Da80

verend barstte de hemel open, door merg en been gaande donderslagen
volgden elkaar op. Vuurzuilen vielen uit de hemel neer.
Peter stond zonder hoed, met wapperende jaspanden, zich aan .de reling
vastklampend, op de op en neer zwiepende achterplecht. Verdoofd en verblind opende hij als een vis zijn mond. De bliksemschichten schenen rondom het schip midden tussen de golvenkammen in te slaan. Julius Rees
schreeuwde hem in het oor:
Dit is nog niets. Straks breekt de echte storm los.

Het noodweer was voorbij, maar had grote schade aangericht. Twee
matrozen waren aan de oever door de bliksem getroffen. De ankerkabels
waren stukgereten, de storm had een paar masten gebroken, een groot aantal kleine schepen was op de oever geworpen of gekapseisd. Daar stond
echter tegenover, dat er nu een krachtige zuidwester woei: precies wat men
nodig had.
Het waterpeil der Koetjoerma steeg snel. Bij het aanbreken van de dag
begon men de schepen naar de monding te boegseren. Een vijftigtal roeiboten sleepten aan lange kabels als eerste de „Vesting" naar buiten. Van
baken tot baken gleed het schip, zonder ook maar een enkele maal met de
kiel de grond te raken, over de Koetjoerma de Zee van Azow op; daar
vuurde het een kanonschot af en hees de wimpel van kapitein Pamburg.
Diezelfde dag werden de schepen met de grootste diepgang naar zee
geboegseerd: „Apostel Petrus", „Woronezj", „Azow", „Goed Dragers",
en „Wijn Dragers". Op 27 juni stond de ganse vloot reeds hij de bastions
van Taganrog voor anker.
Hier begon men, onder bescherming van de pier, de schepen, die scheuren hadden opgelopen, te kalefateren, pekken en schilderen, het takelwerk
in orde te brengen en ballast te nemen. Peter zat dagenlang op een met
touwen langs de scheepswand van de „Vesting" hangend plankje en sloeg
fluitend met zijn hamer. Of klom in een smerige zeildoeken broek die zijn
magere achterste nauw omspande, in de touwladders naar boven in de mast
om een nieuwe ra te bevestigen. Of daalde in het kielruim af, waar Fedosej
6-487
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Skijajew aan het werk was (die het onherstelbaar met John Day en Joe Ney
aan de stok had gekregen en hun de grofste scheldwoorden naar het hoofd
geslingerd had) . Hij was juist bezig de spanten van het achterschip te verstevigen.
- Pjotr Aleksejewitsj, stoort u mij niet, in godsnaam, wendde Fedosej zich tot hem, anders raakt mijn bevestiging uit het verband... Laat
mij het hoofd afslaan, als u dat wilt, maar laat mij bij mijn werk met
rust...
- Goed, goed, ik wil je alleen maar helpen...
- Gaat u liever .Aladoesjkin helpen, wij tweeën krijgen toch maar
ruzie.. 6
De hele maand juli werd er gewerkt. Schout-bij-nacht Julius Rees drilde
voortdurend de bemanningen die uit soldaten van de Preobrazjenski- en
Semjonowski-regimenten aangemonsterd waren. Onde r hen waren tal van
jonge edellieden die nog nooit in hun leven de zee gezien hadden. Julius
Rees, een zeeman van de oude stempel bars en onvervaard , bracht
de matrozen met een end dag liefde tot de zee bij. Hij beval hun op de
bovenbramra, vijfentachtig voet boven de rivier, te staan of van het dek af
met kleren en schoenen aan in het water te duiken: „Wie verzuipt, is geen
zeeman!" Met gespreide benen, de handen met zijn stok, op de rug, een kin
als van een bullebijter, stond bij op de brug; alles zag hij, de eenogige
piraat: of iemand te langzaam een knoop losgemaakt dan wel een touw niet
goed bevestigd had. „Heidaar, sjmerig sjtoek roend... ja, jij bij het stengestagzeil, hoe vier je het val?" Hij stampvoette: „Alle hens naar het
achterkasteel... Van voren af aan!"
Uit Moskou arriveerde de nieuwbenoemde gezant Jemeljan Oekraïntsew,
een der meest ervaren functionarissen van buitenlandse zaken; hij werd
vergezeld door secretaris Tsjeredejew en de tolken Lawretski en Botwinkin.
Zij hadden sabelvellen, walrustanden en anderhalf poed thee bij zich als
geschenken voor de sultan en de pasja's.
Op de veertiende augustus bij sterke noordoostenwind hees de „Vesting"
de zeilen en koos begeleid door de ganse vloot, zee in westzuidwestelijke
richting. Op de zeventiende doemden aan bakboord, aan de zijde waar de
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Nogajers wonen, de slanke minaretten van Tamanj op, de vloot stak de
zeeëngte over, zeilde, de kanonnen afvurend en in rook gehuld, in het gezicht van Kertsj voorbij en ging voor anker. De muren der stad waren
oeroud, de hoge vierkante torens waren op sommige plaatsen ingestort.
Forten noch bastions waren er. Dicht bij de kust lagen vier schepen. De
Turken waren kennelijk verbluft, dat hadden ze niet verwacht, de hele
baai vol zeilen en kruitdamp te zien.

De pasja van Kertsj, Moertaza, een welgedane en gemakzuchtige Turk,
tuurde vol schrik uit een schietgat van een der vestingtorens. Hij zond aga's
aan boord van het vlaggeschip der Moskovieten om te informeren, met welk
doel zulk een grote vloot gekomen was. Een maand geleden hadden de
Tataren van de chan hem bericht, dat de vloot van de tsaar waardeloos en
zonder geschut was en nooit en te nimmer de zandbanken van Azow zou
kunnen forceren.
Ai-ai-ai... Ai-ai-ai, jammerde Moertaza zacht, 'terwijl hij een
takje van de struik voor het schietgat wegschoof om beter te kunnen zien.
Steeds weer begon hij de schepen te tellen, tot hij het uiteindelijk opgaf.
„Wie is het, die de verkenners van de chan vertrouwen geschonken heeft?"
snauwde hij tegen de hovelingen die achter hem op de door de vogels
besmeurde torentinne stonden. „Wie heeft die Tataarse honden geloofd?"
Moertaza stampte met zijn in pantoffels gestoken voeten. De ambtenaren,
die zich in het stille, afgelegen oord zat gevreten hadden en er hun gemak
van namen, legden hun hand op het hart en schudden bekommerd hun fez
of hun tulband. Zij begrepen, dat Moertaza de sultan een onplezierige brief
zou moeten schrijven, en wie wist hoe de zaak zou aflopen: de sultan mocht
dan de deorluchte stedehouder van de profeet zijn, hij was opvliegend van
aard, en het was wel voorgekomen, dat heel andere pasja's kermend op de
paal hadden plaatsgenomen.
Het schuine zeil van de feloek met de aga's verwijderde zich van het
admiraaLchip. Moertaza zond een ambtenaar naar de kust om zijn afgevaardigden tot spoed te manen, en begon opnieuw de schepen te tellen. De
6*
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aga's, twee Grieken, verschenen met gebogen hoofden, rollende ogen en
klappende tongen. Moertazastak grimmig zijn vette gezicht naar hen uit.
Zij berichtten:
„De Moskouse admiraal heeft ons bevolen je zijn groeten over te brengen
en te zeggen, dat zij hun gezant naar de sultan begeleiden. Wij hebben de
admiraal gezegd, dat jij hun gezant niet over zee kunt doorlaten, dat hij,
als alle anderen, over de Krim naar Baba moet gaan. De admiraal antwoordde : „Als jullie onze gezant niet over zee willen doorlaten, zullen wij
hem met de hele vloot tot Konstantinopel begeleiden."
Moertaza-pasja zond de volgende dag enige voorname beis naar de
admiraal. En de beis zeiden:
„Wij hebben medelijden met jullie Moskovieten, jullie kent onze Zwarte
Zee niet, in tijden van nood is 's mensen hart op deze golven zwart, vandaar de naam Zwarte Zee. Luistert naar onze raad en reist over land naar
Baba."
Admiraal Golowin blies slechts zijn wangen op : „Nou hebben jullie ons
de stuipen op het lijf gejaagd!" En een lange kerel met stralende ogen, in
een Hollands kostuum, die dicht bij hem stond, schoot in een lach en alle
Russen lachten mee.
Wat kon men doen? Hoe kon men de Moskovische schepen tegenhouden,
waar zij in de morgenwind de zeilen bijzetten, naar alle regelen der zeemanskunst manoeuvreerden, in de baai kruisten en uit hun kanonnen in d e
op boeien bevestigde zeildoeken schilden schoten. Probeer zulke brutale
rekels eens tegen te houden! Zich op. Allah alleen verlatend, trachtte
Moertaza-pasja de onderhandelingen te rekken.

De sloep legde bij het Turkse vlaggeschip aan. Aan boord begaven zich
Cornelis Cruys en twee roeiers in Hollandse matrozenkledij: Peter en
Aleksasjka. Van de schans vuurde de Turkse bemanning een salvo ter ere
van de Moskovische vice-admiraal af. Admiraal Hassan-pasja trad statig
uit zijn kajuit op het achterdek; hij droeg een gewaad van witte zijde, een
met een diamanten halvemaan getooide tulband op het hoofd. Waardig
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bracht hij de vingers aan voorhoofd en borst. Cornelis Cruys nam zijn hoed
af, deed een stap achteruit en veegde voor Hassan-pasja met de veren van
zijn hoed de vloer.
Er werden twee stoelen gebracht. De admiraals namen onder een zeildoeken zonnedak plaats. Een kleine, dikke man de besneden kok —
bracht op een dienblad een kleine schaal met zoetigheden, koffiekannetjes
en kopjes die nauwelijks groter waren dan een vingerhoed. De admiraals
begonnen een beleefd gesprek. Hassan-pasja informeerde naar de gezondheid van ,de tsaar. Cornelis Cruys antwoordde, dat de tsaar het goed maakte,
en informeerde op zijn beurt naar het welzijn van Zijne Majesteit de sultan... Hassan-pasja maakte een buiging, zo diep dat zijn neus haast het
tafelblad raakte: „Allah waakt over de dagen van Zijne Majesteit, de sultan..." Toen zei hij, met droeve blik langs Cornelis Cruys heen kijkend:
- In Kertsj houden wij er geen grote vloot op na. Hier hebben wij
niemand te vrezen. In de Zee van Marmara daarentegen hebben wij geweldige schepen. De kanonnen, waarmee ze bewapend zijn, zijn zo groot, dat
ze zelfs met stenen kogels van drie goed kunnen schieten.
Cornelis Crays lepte zijn koffie en antwoordde:
- Op onze schepen gebruiken wij geen stenen kogels. Wij schieten met
ijzeren kogels van achttien en dertig pond, die boren zich dwars door het
vijandelijke schip heen.
Hassan-pasja trok zijn fraaie wenkbrauwen nauwelijks zichtbaar op:
-_. Het verbaasde ons hogelijk te zien, dat Engelsen en Hollanders, Turkijes beste vrinden, zo toegewijd bij de vloot van de tsaar ,dienen...
Cornelis Cruys merkte met een vriendelijke glimlach op:
- 0, Hassan-pasja, de mensen dienen hem die het meest betaalt.
(Hassan-pasja boog plechtig het hoofd.) Holland en Engeland onderhouden met Moskovië winstgevende handelsbetrekkingen. Het brengt
raseer voordeel met de tsaar in vrede te leven, dan oorlog tegen hem te voere n . Moskovië is rijker dan welk land ter wereld ook.
Hassan-pasja vroeg nadenkend:
-- Hoe komt de tsaar aan zoveel schepen, mijnheer de vice-admiraal?
-- De Moskovieten hebben ze in de loop van twee jaar zelf gebouwd...
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- Zo zo zo, schudde Hassan-pasja het hoofd.
Terwijl. de admiraals converseerden, onthaalden Peter en Aleksasjka de
'T'urkse matrozen op tabak e n brachten hen met allerlei grappen aan het
lachen. Hassan-pasja wierp nu en dan een blik op deze lange knapen die
hem al te nieuwsgierig waren. Een van hen was juist in de mars geklommen. De ander bekeekoplettend het Engelse snelvuurkanon. Uit beleefdheid
liet Hassan-pasja hen echter begaan, zweeg zelfs, toen zijn matrozen de
Moskovieten naar het tussendek leidden.
Cornelis Cruys vroeg vergunning aan land te gaan om fruit, zoetigheden
en koffie te kopen. Hassan-pasja zei, na een korte overpeinzing, dat hij de
vice-admiraal wel zelf de koffie kon verkopen.
- Heb je veel koffie nodig?
- Voor een zeventig gouden dukaten.
- Abdoellah-Allah, -- riep Hassan-pasja uit en stampte met zijn hak.
Schommelend kwam de besneden kok aansnellen. Hij hoorde de pasja aan,
haastte zich weg en keerde met een weegschaal terug. Hij werd op de voet
gevolgd door matrozen, die koffiezakken aansleepten. Hassan-pasja schoof
zijn stoel dichterbij, controleerde de weegschaal en haalde uit zijn binnenzak
een bidsnoer van barnsteen om de maten af te tellen. Hij beval een zak te openen. Met halfgesloten ogen liet hij de koffiebonen door de vingers glijden.
- Dit is Javakoffie van de beste oogst. Je zult mij dankbaar zijn, mijnheer de vice-admiraal. Ik zie, dat jij een goed mens bent. (Hij boog zich
naar zijn oor over.) Het is voor je eigen bestwil, raad de Moskovieten
af verder 'te varen; er zijn hier veel klippen en gevaarlijke zandbanken onder de kust. Wij zijn zelf bang voor deze plaatsen.
- Waarom zouden wij langs de kust varen, antwoordde Cornelis
Cruys, wij koersen regelrecht over volle zee, zodra we de wind in de
zeilen krijgen.
Hij reikte hem zeventig gouden dukaten. Zij namen afscheid. Cornelis
Cruys liep naar de valreep en riep met strenge stem; „Hé, Pjotr Aleksejew! ..." „Hier!" antwoordde haastig een stem.
Peter en vlak achter hem Aleksasjka doken uit het luik op, beiden met
een rode fez op het hoofd. De vice-admiraal zwaaide de admiraal met zijn
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hoed toe, ging aan het roer zitten, en de sloep schoot weg in de richting van
de kust. Peter en Aleksasjka wierpen zich met al hun kracht op de doorbuigende riemen en lieten grinnikend hun tanden zien.
Een golf in de branding slingerde de boot op het grind. Uit de vestingpoort kwamen, langs vermolmde boten en met groen mos bedekte palen
lopend, aga's en • dezelfde beis van eerst, om de vice-admiraal te verzoeken
niet de stad binnen te gaan; indien hij iets nodig had, zouden de kooplieden
hem alle mogelijke waren hier, naar de sloep brengen... Peter rolde met
zijn ogen, van toorn steeg het bloed hem naar de wangen. Aleksasjka zei,
de roeiriem rechtop in zijn hand houdend:
- Mein Herz, wat zeg jij ervan?... Laten wij met de vloot tot op
schootsafstand varen... Werkelijk...
- Ons niet in de stad te laten is hun goede recht: het is een vesting, —
zei Cornelis Cruys.
We zullen een beetje langs de oever onder de muren
wandelen en alles te zien krijgen, wat voor ons van belang is.
* 12 *

Moertaza-pasja kon geen andere oplossing verzinnen: vaart dan, Allah
zij met je.
Peter keerde met de vloot naar Taganrog terug. Op de achtentwintigste
augustus voer de „Vesting", na de gezant, de secretaris en de tolken aan
boord genomen te hebben, door vier Turkse oorlogsschepen begeleid, om
kaap Kertsj en zeilde met halve wind langs de zuidkust van de Krim.
De Turkse schepen volgden in het schuimende kielzog. Aan boord van
het eerste bevond zich de aga. Hassan-pasja was in Kertsj achtergebleven —
op het laatste ogenblik had hij verzocht, dat men hem ten minste een
schriftelijke verklaring zou geven, dat de gezant des tsaren de reis over
zee op eigen wens vervolgt, ofschoon hij, Hassan, het hem ontraden heeft.
Maar ook aan dit verzoek werd niet voldaan.
In het zicht van Balaklawa steeg de aga in een bootje, liet zich naar de
„Vesting" roeien en verzocht Balaklawa aan te doen om vers water in te
slaan. Vertwijfeld gesticuleerde hij met de mouw van zijn mantel en wees
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op de rossige heuvels. „Een mooie stad, laten wij toch aan land gaan." Over
de reling gebogen, baste kapitein Pamburg naar beneden:
Alsof wij niet begrijpen, dat de aga alleen Balaklawa wilde binnenlopen om de bewoners een stevige baksjisj 9 voor de verzorging van de gezant af te zetten. Ha ! Al onze watervaten zijn tot de rand toe gevuld.
Het verzoek van de aga werd afgewezen. De wind nam toe. Pamburg
wierp een blik naar de hemel en beval meer zeilen bij te zetten. De zware
Turkse schepen raakten zichtbaar steeds meer achterop. Op het voorste
werd het signaal gehesen: „Zeil minderen!" Pamburg tuurde door de kijker, stiet een Portugese vloek uit en liep de trap af naar de rijk met notehout beschoten officierskajuit. Daar zat aan de tafel op een glanzend
geboende bank de gezant Jemeljan Oekraïntsew; hij had de ogen gesloten
en hield zijn pruik die hij afgezet had, samengebald in de hand. Pamburg
raasde:
- Die duivels bevelen mij zeil te minderen. Ik heb er maling aan. Ik
koers naar volle zee.
Oekraïntsew maakte slechts een zwak gebaar met de pruik:
- Vaar, waarheen je wilt.
Pamburg ging terug naar het achterdek, naar de commandobrug. Hij
draaide zijn snor hoog, zodat ze hem bij het schreeuwen niet kon hinderen:
- Alle hens aan dek ! Opgelet! Voorbovenbramzeil bijzetten! ... Grootzeil. Kruisbovenbramzeil... Voorstengestagzeil... Fokkestagzeil... Bijdraaien naar bakboord. .. Koers rechtuit houden...
Krakend en overhellend zwenkte de „Vesting" naar links en joeg met
gebolde zeilen voor de ogenschijnlijk stilstaande Turken uit over het wijde
water van de Pontus Euxinus, regelredht op Konstantinopel aan.. .
Schuin voor de wind liggend stoof het schip over de donkerblauwe, door
de noordooster opgezwiepte zee. Het was, of de golven hun schuimende
manen ophieven om te zien, hoe ver ze nog in ,deze waterwoestenij te rollen
hadden tot de door de zon verzengde kusten. De zestienkoppige bemanning
-- Hollanders, Zweden, Denen, allemaal oude zeerotten rookten hun
pijpen, terwijl ze naar de golven keken: de vaart ging licht en spelenderwijs. De helft van de militaire equipage echter fuseliers en kanonniers —
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lag onder in het ruim tussen vaten met water en pekelvlees. Pamburg beval
alle zieken driemaal per dag een portie wodka uit te reiken: „Aan de zee
moet je wennen!"
Er verstreek een dag en een nacht, de volgende dag reefde men de zeilen diep kliefde het schip de golven, schepte water, flarden schuim
vlogen over het dek. Painburg blies slechts de druppels van zijn snor.
Het ganse gezantschap was zeeziek. Oekr aïntsew en secretaris Tsjereclejew lagen in een vertrek op het achterdek, een kleine, pasgeverfde kajuit,
tilden hun hoofd van bet kussen op en staarden door de kleine vierkante
patrijspoort. Langzaam zinkt ze in de diepte, het groene water sist en stijgt
tot de vier ruitjes en verduistert, zwaar klotsend, de hut. De tussenwanden
kraken, het lage plafond schijnt omlaag te komen. De gezant en de secretaris
sloten steunend de ogen.
In de klare ochtend van de tweede september riep de scheepsjongen, een
kleine Kalmuk, van boven uit de mastkorf: „Land!" Blauwig naderden de
heuvelige contouren van de oevers van de Bosporus. In de verte gleden
schuine zeilen. Er kwamen meeuwen aanvliegen en cirkelden schreeuwend
boven het hoge, fraai gesneden hek. Pamburg beval alle hens aan dek te
fluiten : „Wassen! Kaftans reinigen! Pruiken opzetten!"
Omstreeks het middaguur voer de „Vesting" met volle zeilen langs de
oude wachttorens de Bosporus in. Op de vestingwal werden signaalvlaggen
in de mast gehesen: „Van welk land is je schip?" Pamburg beval te antwoorden : „Men dient de Moskovische vlag te kennen." Van de kust werd
geseind: „Neemt de loods aan boord." Pamburg bees de signalen: „Wij
varen zonder loods."
Oekraïntsew trok een frambozerode kaftan met gouden tressen aan en
zette een hoed met veren op; secretaris Tsjeredejew (een knokig man met
een smalle neus, die iets weg had van een martelaar op de schilderijen van
de Soezdaalse school) deed een groene, met zilver bestikte kaftan aan en
zette eveneens een hoed met veren op. De kanonniers stelden zich op bij
hun geschut, de soldaten, het musket bij de voet, op het achterkasteel.
Het schip gleed over de spiegelgladde zeeengte voort. Links zag men,
tussen dorre heuvels, nog niet afgeoogste maïsvelden, bevloeiings-mechanis.
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men, op de hellingen kudden schapen, stenen vissershutten met daken van
maïsstro. Aan de rechteroever weelderige tuinen met witte muren, pannen
op de daken, naar het water afdalende trappen... Zwartgroene bomen —
cypressen, lang en slank als een spil. Door struikgewas overwoekerde
ruïnen van een kasteel. Een ronde koepel en een minaret staken achter
boomtoppen omhoog... Toen zij de kust dichter naderden, onderscheidden
zij kostelijke vruchten aan de takken. De geur van olijven en rozen waaide
hun tegemoet. De. Russen waren verbaasd over de heerlijkheid van het
Turkse land:
„Iedereen heeft het over de kale ongelovigen, maar je moet eens zien,
hoe zij leven!"
De als in sprookjesachtige verte wegzinkende zon overgoot alles met haar
gouden licht. De avondlijke hemel kleurde zich snel roder en roder en liet,
uitdovend, het water van de Bosporus als bloed schijnen. Drie mijl voor
Konstantinopel wierp het schip het anker uit. In het blauwige duister van
de nacht flonkerden grote sterren, zoals men in Moskou nooit zag. Nevelachtig weerspiegelde de Melkweg zich in het water.
Niemand aan boord had lust te gaan slapen. De mensen tuurden naar
de in rust verzonken kusten, luisterden naar het knersen van een putzwengel, naar het dorre gesjirp der cikaden. Zelfs de honden blaften hier anders.
In de diepte gleden, door de stroming meegesleurd, vreemde, lichtgevende
vissen voorbij. De soldaten zaten stil op de kanonnen en meenden: „Een
rijk land, en de mensen leiden hier, zo te zien, een goed leven..."

Peinzend in het vlammetje van de kaars starend, waarvan het schijnsel
enige grote sterren in de zwarte patrijspoort van de hut op het achterdek
verhulde, doopte Jemeljan Oekraïntsew zijn ganzeveer voorzichtig in de
inktkoker, keek, of er geen haartje aan de pen hing (in welk geval hij haar
aan zijn pruik afveegde), en schreef rustig, in geheimsichrift, een brief aan
Pjotr Aleksejewitsj:
,,... Hier hebben wij ongeveer een etmaal voor anker gelegen... Op de
derde van de maand zijn de achtergebleven Turkse schepen aangekomen.
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De aga verweet ons met tranen in de ogen, dat wij hem vooruit gevaren
waren, voor welk feit de sultan hem het hoofd zou laten afslaan, en verzocht
ons hier op hem te wachten: hij zou de sultan zelf van onze aankomst op de
hoogte stellen. Wij droegen hem op ervoor te zorgen, dat wij door de sultan
met alle eerbetoon ontvangen zouden worden. Tegen de avond keerde de aga
uit Konstantinopel terug en verklaarde, dat de sultan ons met de passende
eerbewijzen zou ontvangen en sandals zo noemen zij hun boten zou
zenden om ons af te halen. Wij antwoordden daarop, dat dit niet nodig
was, daar wij met ons eigen schip zouden binnenvaren. _En zo twistten
wij over en weer, en ten slotte verklaarden wij ons bereid, met de sandals te varen, maar onder de voorwaarde, dat de „Vesting" voorop zou
gaan.
Daags daarna kwamen er drie met tapijten beklede sandals van de sultan
om ons aan boord te nemen. Wij bestegen de vaartuigen, en de „Vesting"
voer voor ons uit. Weldra zagen wij Konstantinopel, een verbazingwekkende
stad. De muren en torens zijn weliswaar oud, maar machtig van constructie.
Alle huizen hebben stenen daken, heerlijk en prachtig staan hier de moskeeën van witte steen, de Sofia is echter van zandsteen. Zowel Stamboel
als de voorstad Pera waren vanaf het schip zo duidelijk te zien, als hield
men ze op de handpalm. Van de oever werden te onzer ere saluutschoten
afgevuurd, en kapitein Pamburg antwoordde met een salvo uit alle kanonnen. Wij wierpen het anker tegenover de serail van de sultan, die van de
muur op ons neerkeek; slaven met waaiers stonden achter hem en wuifden
hem koelte toe.
Aan de wal werden wij door honderd bereden gerechtsdienaren en
tweehonderd janitsjaren met bamboestokken in de hand ontvangen. Voor
mij en de secretaris stonden rijk opgetuigde paarden gereed. En toen wij
uit de boot stapten, informeerde de aanvoerder der bereden tsjawoesjen
naar onze gezondheid. Wij bestegen de paarden en redon door vele zeer
bochtige en nauwe straten naar ons kwartier. Aan weerszijden van ons liep
een grote menigte volks mee.
Jouw schip wekt hier grote verwondering: men vraagt, wie het gebouwd
heeft en hoe het de ondiepe monding van de Don uitgevaren is. Men vroeg
.
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ook, of jij veel schepen hebt en hoe groot ze zijn. lk antwoordde, dat het
er vele waren en dat zij niet platbodemd waren, zoals men hier bazelt, maar
alle zeewaardig. Duizenden Turken, Grieken, Armenen en Joden komen
naar de „Vesting" kijken, ook de sultan zelf is gekomen en is met zijn boot
driemaal om het schip gevaren. En het meest prijzen de mensen de kwaliteit
van onze zeilen en touwen en van het masthout. Er zijn er echter ook, die
schelden en beweren, dat het schip niet solide gebouwd is. Mijn mening is,
met vergeving: wij zijn met niet al te sterke wind hierheen gevaren, en toch
kraakte de „Vesting" in al haar voegen, helde erg over en schepte water.
De bouwers van het schip Joe Ney en John Day hebben naar ik
vermoed hun eigen voordeel niet uit het oog verloren. Een schip is geen
kleinigheid, het heeft de waarde van een goede stad. Hier bekijkt men het
wel, maar een koper is er niet voor. .. Vergeef mij, dat ik schrijf, zoals ik
het kan.
En de Turken bouwen hun schepen met grote ijver en zeer degelijk en
dichten ze zeer goed, ze zijn niet zo groot als de onze, maar scheppen
geen water.
Een Griek zei mij : de Turken vrezen, dat er indien Jouw Keizerlijke
Majesteit de Zwarte Zee zou sluiten, in Konstantinopel gebrek zou intreden, want het graan, de boter, het timmer- en brandhout komen uit de Donausteden. Hier doet het gerucht de ronde, dat jij met de ganse vloot
naar Trapezoent en Sinope gevaren bent. Men vroeg mij ernaar, en ik
antwoordde: ik weet het niet, zolang ik aanwezig was, is hij niet in zee
gegaan..."
Pamburg reed met zijn officieren naar Pera en bezocht enige Europese
gezanten om naar hun gezondheid te informeren. De Hollandse en Franse
gezant ontvingen de Russen vriendelijk, bedankten en ledigden een glas
edele wijn op het welzijn van de tsaar. Toen reden de Russen naar het
kwartier van de derde, de Engelse gezant. Voor het bordes stegen zij af
en klopten aan. Een reusachtige lakei met een vuurrode baard deed open.
Zonder de deurknop los te laten, vroeg hij, wat er van onze dienst was.
Pamburg, wiens ogen vuu r schoten, verklaarde, wie zij waren en wat zij
wensten. De lakei wierp de deur in het slot en kwam pas geruime tijd later
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en zei
terug, hoewel de Moskovieten op straat stonden te wachten,
spottend:
- De gezant is juist aan tafel gegaan en laat zeggen, dat hij met kapitein Pamburg niets te bespreken heeft.
- Zeg dan maar tegen je gezant, dat hij in een bot kan stikken! —
schreeuwde Pamburg. Hij zwaaide zich woedend in het zadel en suisde
de brede bakstenen trappen af, langs de straathandelaars, naakte kinderen
en honden, naar Galata, waar hij zojuist in eet- en koffiehuizen en voor
de deuren van bordelen enige van zijn oude vrienden gezien had.
Daar deden Pamburg en zijn officieren zich te goed aan Griekse wijn,
tot ze vol en zat waren, maakten schandaal en bonden het met Engelse zeelieden aan. Hier kwamen weldra ook zijn vrienden: stuurlieden o p de grote
vaart, beroemde piraten die zich in het ingewand van Galata verborgen
hielden, en allerhande onguur volk. Zij allen werden door Pamburg op ee n
gelag aan boord van de „Vesting" uitgenodigd.
De volgende dag legden er kaïks met zeelieden van de meest verschillende nationaliteiten aan : Zweden, Hollanders, Fransen, Portugezen, Moren, sommigen met pruiken, zijden kousen en een degen op de heup,
anderen met een stijf om het hoofd geknoopte rode doek, pantoffels aan
de naakte voeten, pistolen in een brede gordel, weer anderen in leren jakken
en met zuidwesters op, die naar gezouten vis roken.
Zij feestten en zwolgen ,op het open dek in de milde stralen der septemberzon. Voor hen stond, door muren omgeven, het sombere paleis van de
sultan met zijn dichte traliewerk voor de ramen, aan de andere oever der
zeeëngte groenden de weelderige bossages en tuinen van Skoetari. De muzikanten van de Preobrazjenski- en Semjonowski-regimenten lieten hun booms
weerschallen, tikten de maat met houten lepels, zongen dansliederen en floten met verschillende vogelstemmen de „lente".
Pamburg, in een frambozerood, met linten en kant gegarneerd wa rn s,
een met zilverpoeder bestrooide pruik op het hoofd, in de ene hand een
bokaal, in de andere een doekje, sprak met steeds groter elan tot de gasten:
- Hebben wij duizend schepen nodig, dan bouwen wij er duizend.. .
Bij ons zijn er al schepen in aanbouw, die met tachtig, met honderd kanon.
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nen bewapend zijn. Volgend jaar kunnen jullie ons op de Middellandse Zee,
op de Oostzee verwachten. Alle beroemde zeelieden zullen wij in dienst
nemen. Wij komen ook de oceaan op...
Een saluut! schreeuwden de zeelieden, wier gezichten langzaamaan purperrood geworden waren, den saluut ter ere van kapitein
Pamburg!
Zij hieven matrozenliederen aan. Ze stampten met de voeten. De rook
uit de tabakspijpen bleef in de windstilte boven het dek hangen. Zij merkten niet, dat de zon al was ondergegaan en de sterren van Tracië neerblikten
op dit ongewone festijn. Om middernacht, toen de helft der zeerotten lag
te snurken, de een onder de tafel, een ander met het in stormen vergrijsde
hoofd tussen de schalen op de tafel, haastte Pamburg zich naar de commandobrug:
Opgelet! Bombardiers, kanonniers, aan het geschut! De kardoezen
inleggen ! Aanstampen! De lonten ontsteken! Opgelet... Van beide boorden
een salvo. .. Vuuuuur!
Zesenveertig zware kanonnen spuwden gelijktijdig vlammen uit. Boven
het slapende Konstantinopel scheen de hemel van het laweit in te storten.
De in kruitdamp gehulde „Vesting" loste het tweede salvo...
Jemeljan Oekraïntsew schreef in code:
,,... grote angst heeft de sultan zelf en het ganse volk bevangen: kapitein
Pamburg heeft heel de dag op zijn schip met zeelieden gebrast en zich een
zware roes gedronken en heeft om middernacht uit alle scheepskanonnen
gevuurd en meer dan eenmaal. En deze schieterij heeft in heel Konstantinopel veel gemor en gepraat veroorzaakt: hij, de kapitein, zou met deze
nachtelijke salvo's aan jouw schepen, Majesteit, die op de Zwarte Zee kruisen,
het sein hebben gegeven, dat zij de zeeëngte moeten binnenvaren...
Zijne Majesteit de sultan is in die nacht hevig geschrokken en uit zijn
slaapvertrek in nachtgewaad gesneld, ook vele ministers en pasja's zijn
geschrokken, dóor de ongewone schieterij van de kapitein zijn ook twee
zwangere sultanes uit de opperste serail voortijdig bevallen. Dit alles heeft
Zijne Majesteit de sultan zo toornig gemaakt, dat hij ons liet zeggen, dat
wij kapitein Pamburg moesten afzetten en onthoofden. Ik heb de sultan
.
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geantwoord, dat het mij niet bekend was, om welke reden de kapitein geschoten had, en dat ik hem ernaar zou vragen, en dat ik, indien het schieten
het misncegen van Zijne Majesteit de sultan heeft opgewekt, de kapitein
zou verbieden in de toekomst te schieten en dat hij zich ten strengste aan
dit bevel te houden had, maar dat ik geen grond zag hem af te zetten. Daarmee was de zaak ten einde.
De sultan zal ons dinsdag ontvangen. De Turken wachten op de aankomst
van kapitein Mezzoniorta-pasja, een voormalige Algerijnse zeerover, om met
hem te overleggen, of men met jou vrede moet sluiten dan wel oorlog
voeren.

,Peede ftoojclsik
* 1 *

e septemberzon stond laag boven de bosrijke oever. Dag voor
dag, hoe noordelijker men kwam, werdd de omgeving kaler.
Zwermen vogels stegen van de stille rivier omhoog. Door storm
vernielde bossen, moerassen, onbewoonde uitgestrektheid. Slechts
hier en daar stond een lemen vissershut en lag een op de oever getrokken
bootje. Tot het Witte Meer was het nog een week gaans.
Veertien mannen sleepten een zware, met koren beladen rivierboot. Met
gebogen hoofd en afhangende armen drukten zij de borst tegen de trekriem.
Zo waren ze helemaal van Jaroslawl gekomen. De zon zonk weg achter de
zwarte punten der sparren en smeulde nog lang, lang in een duistere gloed.
Van de schuit werd geroepen: „Hé, legt de boot vast!"
De slepers sloegen een paal in de grond of wonden het boegseertouw
om een boom. Ze staken een houtvuur aan. Langzaam verzonk het sparrenwoud in de melkwitte nevel die boven de moerassige oevers hing. Als langhalzige schaduwen vlogen in de avondschemering eenden voorbij. Takken
brekend, kwamen elanden, zo groot als paarden, hun dorst lessen. Het woud
was vol dieren die nog onbelaagd en dus onbevreesd waren.
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Roeispanen plonsden in het water. Van de schuit kwam in een bootje de
monnik Andrej Denisow, aan wie schuit en vracht toebehoorden, in eigen
persoon aanroeien. Hij bracht de mensen beschuit, gierst, soms ook vis, en
als het geen vastendag was pekelvlees. Hij onderzocht, of het touw goed
bevestigd was. Met zijn handen onder de leren gordel geschoven, bleef hij
aan het vuur staan: een stoere man met een krullende baard en schitterende
ogen, gehuld in een pij, een monnikskap van grove stof op het hoofd.
Broeders, zijn jullie allen gezond? vroeg hij. Werkt ijverig,
God houdt van noeste werkers. Weest welgemoed, alles zal jullie vergolden worden. Wat een geluk, dat wij nu van die Nikoniaanse pestlucht
af zijn. Als we maar eenmaal aan het Onega-meer zijn dat is me pas
een streek! Een paradijs op aarde.. .
Hij haalde zijn handen uit de gordel en hurkte bij het vuur neer. De
vermoeide mensen luisterden zwijgend naar hem.
In die streek leefde aan de rivier de Wyg een kluizenaar... Evenals
wij was hij voor de verlokkingen van de antichrist gevlucht. Voordien was
hij een koopman geweest, had een huis, winkel en pakhuis bezeten. Op zekere dag bad hij een visioen, zag vlammen en in die vlammen een man, en
hoorde een stem: „Ik ben voor de verleiding bezweken en ten eeuwigen dage
verdoemd..." Hij liet have en goed aan zijn vrouw en zonen na en verliet
hen. Hij bouwde een kluis voor zich. Daar leefde hij, en het genot des
levens verving hij door het brandende verlangen naar de vlammendood. Met
een pook ploegde hij een stuk land o m en zaaide twee mutsen gerst uit.
Hij kleedde zich in een pas afgestroopt bokkevel, dat om zijn lichaam
opdroogde; en zo liep hij 's zomers en 's winters. Zijn hele bezit bestond
uit een houten nap met lepel en een oud, met de hand geschreven getijboek.
En spoedig kreeg hij zulk een macht over de boze geesten, dat zij hem niet
meer dan vliegen leken... Mensen begonnen hem op te zoeken, hij luisterde naar hun biechten en reikte hun als Heilig Avondmaal een blaadje
of een bes. Hij leerde: liever de vlammendood dan de eeuwige hellepijn.
Ongeveer twee jaren vergingen, en er vestigden zich mensen in zijn buurt.
Zij brandden bossen plat en maakten het land vruchtbaar, joegen op wild,
vingen vissen, verzamelden paddestoelen en bessen. Alles deden ze gezamen7-48797

lijk, ook de voorraadschuren en kelders waren gemeenschappelijk bezit. En
hij scheidde de mensen van elkaar: de vrouwen apart en de mannen apart.
- Gelijk had hij,
meende een rauwe stem.
Te leven met een wijf,
is zinloos tijdverdrijf.
Met vrolijke blik zocht Denisow in het duister de spreker.
-- Dank zij de gebeden van de kluizenaar leverde de jacht flink wat
op, en vaak vingen de mensen wel an vis gewoon een wonder! Ook
de paddestoelen en bessen gedijden welig. Hij gaf de mensen een aanwijzing, en zij stieten op koper- en ijzererts en bouwden smederijen. .. De
nederzetting werd tot een waarlijk heilige plaats, het leven kabbelde rustig
voort...
Uit het struikgewas dook Andrjoesjka Golikow op en hurkte bij Denisow
neer, terwijl hij hem aankeek. Door een gelofte had Golikow zich bij de
slepers aangesloten. (Ten huize van Rewjakin had de kluizenaar Andrjoesjka hem indertijd de biecht afgenomen, hem met de leren rozenkrans
gekastijd en hem bevolen naar Jaroslawl te gaan om daar op de vrachtschuit
van Denisow te wachten.) Van de veertien slepers waren er negen evenals
hij door een gelofte of een hun opgelegde boete meegegaan.
Denisow vervolgde:
- Toen de kluizenaar op sterven lag, gaf hij ons beiden, mijn broer
Semjon en mij, Andrej, zijn zegen en bestemde ons tot leiders van 'de kolonie aan de rivier de Wyg. Hij diende ons het avondmaal toe en wij vertrokken. Zijn kluis stond ter zijde, in een kleine dalkom. Nauwelijks waren
we enige passen verwijderd, of wij bemerkten een helder licht. De kluis
stond in lichterlaaie als een brandend bos. Ik wilde er al heenlopen, maar
Semjon pakte mij bij mijn arm: „Halt!" Uit de vlammen steeg een wonderzoet gezang tot ons op... Boven echter, in de rookslierten, kolkten duivels
als roetvlokken in het rond en krijsten, heus, zowaar ik leef! Mijn broeder en ik vielen op de knieën en hieven zelf een vroom gezang aan.. .
's Morgens begaven wij ons naar de plaats, waar de brand gewoed had —
onder de as welde een klare bron. .. Boven de bron timmerden wij een
afdak en richtten een kruis op voor een heiligenbeeld... Maar we kunnen
geen ikonenschilder vinden, om het volgens onze wens uit te voeren.
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Golikow snikte. Denisow streek hem zachtjes over het ongekamde borstelige haar:
Eén ding is erg, lieve broeders, eens in de drie jaren worden wij
door een misoogst geteisterd. Vorige zomer hebben de stortregens onze
zaden vernietigd, niet één strootje hebben wij binnengehaald, van heinde
en ver moesten wij het aanslepen... Maar het gaat immers om een heilige
zaak, kinderen. Jullie moeiten zullen niet onbeloond blijven.
Denisow praatte nog een ogenblik verder. Toen sprak hij het avondgebed
uit. Hij stapte in het bootje en roeide over de troebele streep avondrood,
die op het water lag, naar de schuit terug. De nachten waren koel en de
slapers huiverden in hun schamele kleren.
Bij het eerste ochtendgloren kwam Denisow weer aan de oever om de
mensen te wekken. Ze kuchten en krabden zich. Nadat het gebed uitgesproken was, kookten ze gruttenpap. Wanneer de kille zon op was en als een
wazige bal in de nevel hing, kropen de slepers in de trekriemen en stapten
op hun schoenen van boombast langs de drassige oever. Werst na werst,
dag na dag. Vanuit het noorden kwamen zware wolken opzetten, een snijdende wind stak op. De Sjeksna trad buiten haar oevers.
De wolken trokken nu laag over de woelige golven van het Witte Meer.
De slepers zwenkten naar het westen, op Belozersk .af. De golven klotsten
tegen de woeste oever en sloegen de slepers tegen de grond. Het werd
steeds moeilijker de schuit voort te bewegen. Tegen twaalf uur rustten zij
uit en droogden hun kleren in de lemen hut van een visser. Hier kreeg
Denisow het met twee van zijn huurlingen aan de stok wegens het voedsel,
zij eisten hun loon vijfenzeventig kopeken de man en verdwenen op
goed geluk...
De boot lag tegenover de stad in de branding voor anker. De wind werd
steeds sterker en ging door merg en been. De mensen vertwijfelden, als zij,
eraan dachten, dat zij het schip naar het noorden moesten slepen. De door
Denisow gehuurde mannen kregen een hevige woordenstrijd met hem en
verstrooiden zich over de vissersgehuchten. Van de overigen kwam er één
een kennis tegen, de anderen liepen nog een tijdje mee, maar dan waren
zij ook opeens weg.
7*
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Aan de oever, tussen natte stenen, zaten op een omgekeerde boot
Andrjoesjka Golikow, Iljoesjka Dechtjarjow (een voortvluchtige boer uit
Kasjïra) en Fedjka, bijgenaamd Was-je-met-slik, een man met gebogen rug,
éen landloper die eens een lijfeigen kloosterboer geweest was en al menig
verhoor en vele folteringen doorstaan had. Hun blikken dwaalden rond.
Alles maakte hier een naargeestige indruk: de met schuim bedekte,
sneeuwwitte, troebele watervlakte van het meer, de uit het noorden optrekkende zware wolken, het lage, vlakke land achter de oeverwal en daarop
de door de wolken bijna omhulde, oude, houten stad: gapende torendaken,
roestige uivormige kerkkoepels, hoge huizen met ingestorte daken. Aan de
oever zwiepten staken heen en weer, waaraan netten te drogen hingen.
Van mensen was zo goed als niets te zien. Weemoedig luidde een klok...
Denisow, die verstaat de kunst om iemand met woorden af te schepen.
Voordat wij in zijn paradijs zijn, zal van ons wel niet veel meer dan een
paar botten over zijn, meende Was-je-met-slik, terwijl hij met zijn nagel
aan de eeltknobbels in zijn hand peuterde.
--- Geloven moet je ! wendde Golikow zich verbitterd tot hem. --•
Geloven! En verlangend staarde hij naar de wit schuimende golven. Naargeestig, eenzaam, koud was het... Ook van hieruit zal Onze Lieve Heer
wel moeilijk te bereiken zijn...
Iljoesjka Dechtjarjow (een rasechte boer met een brede mond en vrolijk
kijkende ogen) vertelde stil en bedachtzaam:
... ik vraag de man dus: waarom is het bij jullie in de vesting zo
kaal, waarom is ieder tweede huis dichtgespijkerd?... Daarom is bet in
de vesting bekaaid, antwoordt hij, omdat de monniken ons het vuur nauw
aan de schenen leggen... Reeds enkele malen hebben wij verzoekschriften
naar Moskou gestuurd, maar die schijnen daar geen tijd voor ons te hebben.. Het is ongelofelijk, wat de monniken in de paasweek op touw
hebben gezet. In tien sleden zijn zij met de heiligenbeeldjes op stap gegaan,
de een naar de kolonie, de ander naar de voorsteden, weer anderen het
land op... Zij komen bij iemand thuis, houden het kruis voor zijn mond,
de man moet met idrie vingers een kruis slaan, het ketterkruis kussen!.
Zij verlangen brood, zure room, eieren en vis. .. Ook geld eisen zij... Tot
-T-
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de laatste kruimel toe slepen zij alles weg. Jij bent een oudgelovige, zeggen
zij, jij wilt de popen niet erkennen! Waar heb jij de oude ketterse boeken
verstopt? Zij nemen de man met zich mee, slaan hem in de boeien en folteren hem.
Was-je-met-slik wierp plotseling zijn hoofd in de nek en begon vrolijk
te lachen:
- Wat die opvreten en opdrinken! Nee, moge de duivel deze monniken
halen!
Dechtjarjow stiet hem met zijn knie aan. Tegen de wind optornend, de
wapperende slip van zijn pij vasthoudend, naderde een monnik met een
zigeunerbaard en een diep in de ogen getrokken kap !de boot. Met grimmige
blik keek hij naar het op de golven knarsend stampende schip en dan naar
het drietal:
- Waar komt die schuit vandaan?
antwoordde Dechtjarjow met trage goed- Uit Jaroslawl, vadertje,
moedigheid.
--- Wat hebben jullie voor lading?
-- Dat heeft men ons niet verteld.
-- Koren?
— Mogelijk.
- Waar slepen jullie de schuit heen?
— Wie moet dat weten,
waarheen men ons stuurt...
- Lieg niet, lieg niet, lieg niet... De monnik sloeg haastig zijn rechter
mouw om.
Dat is Denisows schuit... Naar Powenets varen jullie, naar
de vestingen der oudgelovigen, om hun koren te brengen. .. jullie gespuis...
En gelijk wierp hij zich op Iljoesjka Dechtjarjow, greep hem bij zijn
borst, schudde de geschrokken boer door elkaar en schreeuwde in de richting van de nederzetting uit alle macht:
- Hé, schildwacht!
Andrjoesjka Golikow sprong uit d e boot en haastte zich langs de oever
naar de aarden vissershutten.
- Schildwacht! ---brulde de monnik ten tweede male en verstomde
plotseling. Was-je-met-slik had hem bij de haren gepakt, van Iljoesjka
..
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losgerukt, op de grond geworpen en zocht nu, de hals naar alle kanten
draaiend, naar een steen op de aarde. De monnik sprong behendig op en
stortte zich van opzij op hem, maar Fedjka was van woede letterlijk verstijfd, hij verroerde zich nauwelijks, greep de monnik opnieuw, boog hem
voorover en gaf hem een nekslag. De monnik kreunde het uit. Uit de steeg
snelden vier mannen, elk met een paal in de hand, op de oever toe.. .
Andrjoesjka Golikow gluurde ontsteld van achter de hoek van een vissershut. Was-je-met-slik vocht met vijf tegenstanders: een van hen had hij
de paal ontrukt en hij stormde nu met wild gebrul op hen af, zulk een
woede had hij van zijn leven niet gezien... „Een duivel, een baarlijke duivel!"... Toen kwam Dechtjarjow hem te hulp: behendig diende hij de
monnik een slag om zijn oor toe, zodat deze voor de derde maal in elkaar
zakte. Zijn helpers weken stap voor stap achteruit. Hier en daar kwamen
in de nederzetting mensen uit hun huisdeuren en bromden instemmend:
goed zo, goed zo, goed zo!...
Iljoesjka en Fedjka hadden overwonnen, ze zetten de achtervolging van
de knapen in, doch keerden spoedig naar de oever terug en liepen, hun
bloedende neuzen snuitend, regelrecht naar de hut, waar Golikow stond
te beven van angst.
-- Jij had waarachtig ook een afranseling verdiend, richtte Was-jemet-slik zich tot hem. Een ezel ben je, en jij wilt nog wel naar het
paradijs...
Uit de deur van een lemen hut die met de achterzijde naar het water
gekeerd stond, kwam een ongekamd hoofd met een haast bij de ogen beginnende asgrauwe baard te voorschijn. Knipperend, trad een forse, barrevoetse, van roet geblakerde man naar buiten. Hij wierp een blik naar de
nederzetting -- daar was niemand meer te zien.
Komt binnen, zei hij en kroop weer in zijn lage hut. Het licht
drong in de hut door een spleet boven de deur. Binnen rook het naar
tranige vis, de halve ruimte werd door visnetten in beslag genomen. Ilja,
Andrej en Fjodor traden binnen en sloegen een kruis met twee vingers.
De visser wendde zich tot hen:
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- Gaat zitten. Weten jullie wel, wie jullie daarnet afgetuigd hebben?
- Ik ben mijn leven lang geranseld, maar nog nooit heeft iemand naar
mijn naam gevraagd,
antwoordde Was-je-met-slik.
- De intendant van het Krestowozdwizjenski-klooster, Feo dosi hebben
jullie afgeranseld. Een rover, en wat voor een rover, een satan is het! Een
bezetene!
De visser die zag dat hij met zijns gelijken te doen had, ging tussen hen
in op de bank zitten, kruiste de armen en vertelde heen en weer wiegend:
- Vis is er hier in overvloed, een beter leven zouden we ons niet kunnen
wensen, maar ik wil weg... Het is niet meer uit te houden, die duivelse
schurk heeft het hele meer in beslag genomen... Wij gaven 'de monniken:
's winters een kwart van onze spieringen, en wanneer we het meer op gaan,
krijgen ze een deel van elke vangst. Maar hem is dat te weinig. Zodra hij
een zeil ziet, rent hij naar de oever, en hij laat je niet meer vis dan je
nodig hebt om je buik vol te eten. En als je hem niets geeft, vraagt hij
meteen: „Hoe sla jij een kruis?" Wel, en dan pleeg je natuurlijk een zonde
en sla je een kruis met drie vingers. ,,O nee, jij tracht mij wat wijs te
maken ! Kom mee !" En wat dat meekomen inhoudt, is bekend genoeg : in
de kelder van het klooster aan de ketting gelegd worden. En hoeveel netten
heeft hij ons niet vernield, hoeveel boten onbruikbaar gemaakt... Wij hebben bij de wojewode ons beklag ingediend. Maar de wojewode heeft er
zelf alleen maar aandacht voor, hoe hij zich verrijken kan. De kloosterlingen beroepen zich op de volmacht, die de metropoliet hun gegeven heeft:
de oudgelovigen uit te roeien. Jullie moeten hier zo gauw mogelijk vandaan, broeders.
- Wel nee, wij zijn met Denisow, -- sprak Golikow, terwijl hij Iljoesjka
en Fedjka verschrikt aankeek.. .
- Denisow koopt zich wel los, hij is een invloedrijk man... Die heeft
niets te vrezen. .. Komt hij met huiden, walrustanden en koper uit het
noorden, dan betaalt hij. Gaat hij weer terug, dan betaalt hij opnieuw.
Het is immers niet voor het eerst, die heeft overal zijn mensen zitten,
vriendje.
Was-je-met-slik zei met een spottend lachje:
'
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dat kan hij. De hele reis hebben we niets
- Mooie woorden praten
dan droog brood te eten gekregen, maar hij praat, of hij ons met gebraden
kippetjes voedt.
Golikow vertrok zijn gezicht, toen de anderen zo nuchter over de oude
van de Wyg zaten te praten. Hij dacht eraan, hoe Denisow hem soms met
karige tederheid over het haar gestreken had: „En, mijn jongen, is je ziel
nog levend? Nu, dan is alles in orde..." Hij herinnerde zich de wonderbaarlijke gesprekken die de oude man aan het houtvuur gevoerd had, hoe
hij in de boot was gestapt en zijn spitse monnikskap zich zwart tegen het
door het avondrood gekleurde water aftekende. Op oude ikonen had hij
zulke heiligen in een klein bootje gezien. Voor hem was Andrjoesjka bereid
zich ogenblikkelijk in het stro levend te laten verbranden...
Zij zaten op de bank en overlegden, wat ze moesten beginnen. Waarheen
te vluchten? Ondanks alles toch naar het noorden trekken? De visser ried
het hun af: te voet, zonder schuit, naar het noorden, tot aan de Wyg
te gaan, wel twee maanden in de wouden , dat betekent een wisse
dood...
- Jullie moesten ergens heen trekken, waar het leven makkelijker is,
naar de Don of zo...
antwoordde Was-je-met-slik met hese
- Ik ben aan de Don geweest,
stem, daar is het uit met de vrijheid van eens. De kozakken in de stanitsa's leveren de vluchtelingen uit. Mij hebben ze daar tweemaal in de
boeien gelegd en voor dwangarbeid naar Woronezj getransporteerd...
Zij konden niets redelijks bedenken, en daarom zeiden ze Andrjoesjka,
dat hij Denisow moest gaan zoeken om te horen, wat hij ervan vond.

Andrjoesjka doorstond duizend angsten: nauwelijks had hij de bouwvallige stadspoort bereikt, of hij hoorde schreeuwen: „Halt! Halt!" In
lompen geklede, barrevoetse mensen renden langs de straat, sommigen
zwaaiden zich over een schutting. Twee soldaten in groene mantels, hun
steken vasthoudend, joegen hen na en verdwenen hijgend in een bochtige
zijstraat. Een eerbiedwaardig oud mannetje, dat bij een hek stond, zei:
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„Al twee dagen maken ze jacht op hen.” Golikow vroeg hem, of hij de
koopman Andrej Denisow kende en hem misschien gezien had. De oude
baas dacht even na en zei:
- Ga naar het marktplein, je zult Denisow in het huis van de wojewode
vinden.
Op het kleine, met mesthopen bedekte plein waren de winkels met planken dichtgetimmerd, .de palen scheef gewaaid, de daken verzakt. Er waren
slechts twee, drie kramen open, waar krakelingen en wanten verkocht werden. Zonder omheining stond de oeroude kathedraal met haar gebarsten
muren. Voor het overdekte portaal sliepen in lompen gehulde bedelaarsters
op een grasperk; een gek, die drie poken naast zich neergelegd had, geeuwde met trillende kop, tot de tranen hem in de ogen sprongen. Het leven was
hier blijkbaar niet al te plezierig.
Midden op het plein, waar de schandpaal in ' de grond gegraven was,
stond, van de ene voet op de andere wiegend, een met een spies gewapende wachtpost. Schuchter trad Golikow op hem • toe. Uit een planken
kraampje kwam sluwe vos een koopman te voorschijn en riep met
zoete stem:
-- Ach, wat een heerlijke maanzaadkrakelingen!
Met een deemoedige buiging vroeg Golikow d e wacht, waar het huis
van de wojewode was. De kortbenige schildwacht in een tot de hielen vallende verstelde strelitzenmantel draaide zich nors om. Aan de paal hing
een met een dubbele adelaar gekroonde blikken schild met een decreet.
„Maak dat je wegkomt!" riep de wachtpost. Andrjoesjka ging en keek
intussen om zich heen: niets dan vermolmde schuttingen, scheefgezakte
hutten. .. Wolken kropen laag over de kruisen op de kerken. Er kwam een
laag onder de heupen omgorde man in viltlaarzen op hem af, wellustig
stak hij zijn dikke, gesprongen lippen naar voren. De schildwacht aan de
paal en de winkeliers keken, wat er nu zou gebeuren.
- Waar kom je vandaan? Van wie ben je? Ben je een landloper?
De man trad vlak op hem toe, zijn adem rook naar knoflook en foezel.
Golikow kon van angst geen woord uitbrengen hij stotterde maar wat,
zijn tong weigerde dienst. De man greep hem bij zijn kraag.
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- Dat is een van Denisows mensen,
riep iemand uit een winkel.
klonk
-- Hij is met negen man, die de vlammendood willen sterven,
het ijl uit een andere winkel.
De man schudde Andrjoesjka heen en weer:
Heb jij aan de paal het decreet van de tsaar gelezen? Kom mee, jij
varken.. .
En hij sleepte hem (ofschoon Andrjoesjka zich niet eens verzette) naar
het einde van het plein, naar het huis van de wojewode.

Andrej Denisow zat fraai uitgedost, een scheiding in het haar, een muts
van marterbont op de knieën, in de kamer van de wojewode Maksim Loepandin, een vroegere kamerjonker uit een verarmd adellijk geslacht. De
wojewode wierp afgunstige blikken naar de fraaie saffiaanleren laarzen
van de koopman, naar de muisgrijze, met rode zijde gevoerde kaftan van
Hamburgse of misschien zelfs Engelse stof. De wojewode zelf, mager,
kaalhoofdig, het gezicht vol puisten, zat in een versleten korte jas van
eekhoornbont. Onder tsaar Fjodor Aleksejewitsj zaliger was hij kamerjonker
geweest, onder Pjotr .Aleksejewitsj had hij het slechts met de grootste m oe ite
voor elkaar gekregen, dat hij in Belozersk hoe dan ook aan de kost kon komen.
De beide mannen draaiden om het eigenlijke onderwerp van gesprek
heen: noch Denisow, noch de wojewode wilde tot de kern van de zaak
komen. „Wat een kaftan draagt die vent, dacht de wojewode, die
moest hij mij eens geven." Hij had heimelijk een knecht naar het Krestowozdwizjenski-klooster gestuurd om vader Feodosi te halen, maar ook Denisow was alsnog niet erg spraakzaam.
over het weer maak ik me geen kopzorgen,
sprak
-- Het weer,
Denisow. Als de wind omslaat, dan zeilen we over het meer... En als
hij niet omslaat, zullen we er op een of andere wijze wel langs de oever
komen... Het is het moeilijkste, naar Kowzja te komen, daar vinden we
mensen genoeg om Powenets te bereiken...
-- Natuurlijk, dat spreekt van zelf, - antwoordde de wojewode ontwijkend, zonder zijn blik van de kaftan af te wenden...
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Maksim Maksimytsj, wees zo genadig mijn schuiten en mensen niet
tegen te houden.
Als het decreet er niet was, zouden wij er geen woord aan verspillen. —
De wojewode haalde de opgerolde oekaze van de tsaar uit zijn zak en hield
haar zo dicht bij zijn kortzichtige ogen, dat zijn baardje over het papier
gleed. ,,... Op bevel van de grootvorst en tsaar van heel... wordt bevolen... alle leeglopers en nietsnutten die in de kloosters genadebrood
eten, alsmede alle lekebroeders als soldaten te rekruteren..."
- De kloosters gaan ons niets aan, wij zijn handelaren.. .
- Wacht even... ,,... en voorts alle stalknechten en horigen der bojaren
en alle landlopers, bedelaars en vluchtelingen tot soldaten te maken..."
Wat moet ik met jou beginnen, Andrej? Ik weet er echt niets op. .. En als
ik dit decreet nu van een of andere klerk gekregen had... Het werd mij
echter ter hand gesteld door luitenant Aleksej Browkin van het Preobrazjenski-regiment, die met zijn soldaten hierheen gekomen is... En je weet
zelf, dat er vandaag de dag met luitenants niet te redeneren valt!
Denisow sloeg een pand van zijn kaftan weg en rinkelde met het zilver
in zijn zak. De wojewode schrok: hij mag mijn toestemming niet te goedkoop hebben, en keek steeds naar de deur, of Feodosi niet in aantocht
was. Het was echter de diklippige gerechtsdienaar die binnentrad,
Andrjoesjka Golikow voor zich uit stotend. Hij rukte de muts van het hoofd
en maakte een diepe buiging:
Maksim Maksimytsj, ik heb ier nog een gepakt...
- Op de knieën!schreeuwde de wojewode kwaad. (De beulsknecht
Wiens
drukte Golikow omlaag, zodat hij op zijn knokige knieën viel.)
zoon ben jij? Vanwaar ben je gevlucht? (Tot de gerechtsdienaar:) Wanjka,
geef mij de inkt en mijn pen aan...
Denisow zei zacht:
- Laat hem gaan, Maksim Maksimytsj, dat is een van mijn mensen.
De ogen van de wojewode begonnen te fonkelen, met zijn nagel opende
hij het deksel van de koperen inktkoker en viste er zuchtend met zijn pen
een vlieg uit. „Kwam die intendant nu maar", - - dacht hij, en op hetzelfde
ogenblik kraakten de vloerplanken in het portaal. Wanjka deed de deur
--

--

..
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open, -- gramstorig trad de bewuste monnik met de zigeunerbaard binnen,
zijn ene oog was helemaal opgezwollen. Toen hij Denisow gewaar werd,
stiet hij met zijn staf op de grond.
-- Zijn mensen hebben mij geranseld en kreupel gemaakt, ze hebben me
bijna doodgeslagen, begon .hij met dreunende stem. En jij, Maksim,
laat hem naast je zitten! Wie, wie, vraag ik je. Een vervloekte sektariër! Lever hem mij uit, lever hem aan mij uit, wojewode, driewerf zeg ik het je!
De handen om de lange staf geklemd, doorboorde hij met woeste blik nu
Denisow, dan Maksim Maksimytsj. Golikow kroop radeloos in een hoek weg.
Wanjka wachte verlangend op een teken, om zich op Denisow te werpen en zijn
handen op de rug te binden. „Die kaftan is van mij", dacht de wojewode.
- Wie jij bent monnik, dat jij zo'n mond opzet, weet ik niet en wil
zei Denisow. Hij stond op. (Feodosi's op de staf rustende
ik niet weten,
handen liepen blauw aan.) Hij knoopte zijn hemd los en maakte van het
koperen kruis met de drie dwarslatten, dat hij op de borst droeg, een zakje
Het was mijn bedoeling, Maksim Maksimytsj, jou in alle ere een
los.
geschenk te overhandigen, zover mijn bescheiden middelen het toelaten.. .
Maar ik zie, dat wij het niet eens kunnen worden...
Hij haalde uit het zakje een gevouwen oorkonde en maakte haar voor. .
zic tig open:
- Deze oorkonde is ons, Andrej en Semjon Denisow, door de Handelskamer ter hand gesteld, opdat wij overal waar wij maar wensen, handel
kunnen drijven en niemand het wage ons, Andrej en Semjon, schade . te
berokkenen en onrecht aan te doen... De oorkonde is door de president
Mitrofan Sjorin persoonlijk ondertekend...
- Wat kan mij Mitrofan schelen! riep Feodosi uit en rukte zijn hand
van de staf los. Niet dat geef ik om jouw Mitrofan!... En hij maakte
een obsceen gebaar.
- Ach ! kreunde de wojewode zacht.
Denisow liep rood aan:
- Wat? Als ik de naam van de president noem, de vertegenwoordiger
van de besten der Moskouse kooplieden, maak jij een obsceen handgebaar?... Dat is hoogverraad!
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-- Stikken, stikken moest je in zijn naam, jij vervloekeling ! herhaalde Feodcsi, zijn baard naar voren stekend, en hij pakte Denisow bij zijn
koperen sektariërskruis. Maar voor dit ding, jij die geen popen erkent,
zal ik jou op de brandstapel brengen... Tegenover die nietswaardige oorkonde van jou zal ik een betere stellen...
,--- Och, verzoenen jullie je toch, steunde de wojewode. Andrej,
geef de monnik twintig roebel, dan zal hij je met rust laten...
Maar de monnik en Denisow luisterden niet en stonden met vO jd uitgezette neusvleugels tegenover elkander. De gerechtsdienaar kwam van terzijde op hen toe. Opeens rukte Denisow de intendant het kruis uit de handen,
snelde naar het venster, schoof het raam omhoog en riep naar buiten:
- Luitenant, kom hier, hoogverraad!
In de kamer werd het plotseling stil, men hield de adem in. In het
portaal klonken sporen. Aljosja Browkin trad binnen, in zware laarzen,
een witte sjerp om, de degen op zijn heup. Zijn jeugdige wangen bloosden,
zijn driekante steek viel hem tot zijn wenkbrauwen.
-- Wat is bier aan de hand?
-- Luitenant, de intendant Feodosi en de wojewode hebben de oorkonde
van de president beschimpt en zij maken obscene gebaren, ze hebben mij
bij de borst gegrepen en met de brandstapel gedreigd...
Aljosja's ogen sperden zich rond open, kregen een strenge uitdrukking
en puilden haast uit hun kassen net als bij Pjotr Aleksejewitsj. Vorsend
gleed zijn blik over de monnik, over de wojewode (die met zijn handen
op de bank steunde om op te staan). Hij tikte met zijn stok op de grond
en beval de toegesnelde soldaat:
- Neem beiden in hechtenis.. .
* 2

De inwoners van Koekoej zeiden, wanneer het gesprek op Anna Mons
kwam: „Verbazingwekkend! Zo'n bezonnenheid bij zulk een jong meisje!
Een ander had al lang haar hoofd verloren. Annchen heeft helemaal de
aard van Mons zaliger geërfd."
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Peter toonde zich na zijn terugkeer van de Zwarte Zee bizonder gul.
„Mijn hart, zei Annchen hem menigmaal met een licht verwijt, u
went mij eraan het geld aan dwaze opschik te verkwisten... Het zou veel
verstandiger zijn, zo u mij toestond naar Reval te schrijven, daar kan
men, naar ik gehoord heb, voor een lage prijs koeien kopen, die twee
emmers melk per dag geven. U zou dan af en toe in mijn propere, aardige
landhuisje komen ontbijten en slagroom eten..."
De boerderij werd in een berkenbos gebouwd, op een door Peter geschonken stuk grond, dat zich wigvormig van de poort van het achtererf langs
de beek Koekoej tot aan de Jaoeza uitstrekte. Hier stonden: een klein huisje,
zo geverfd, dat het uit de verte van baksteen leek, veestallen, waarvan de
daken met pannen bedekt waren, een graaneest en voorraadschuren. Op de
helling bij de rivier graasden vette bonte koeien die de namen van Griekse
godinnen droegen, fijnwollige schapen, Engelse varkens en een menigte
van allerhande pluimvee. In de moestuin groeiden buitenlandse groenten
en aardappelen.
Voor dag en dauw holde Annchen in een donzige omslagdoek en een
eenvoudig bontmanteltje over het grindpad naar de boerderij. Zij keek, hoe
de koeien gemolken, hoe de vogels gevoederd werden, telde de eieren,
sneed zelf de sla voor het ontbijt. Zij ging streng met de mensen om en
trad vooral tegen luiwammesen krachtig op. De tijd van het koolsnijden brak
aan. Zulke kolen kreeg men zelfs in de moestuin van pastoor Strumpf niet
te zien. De Duitsers kwamen kijken en stonden er versteld van: zulk een
kool of zulk een biet kon men naar de Kunstkammer in Hamburg sturen.
Zij schertsten: „Annchen zal wel een vrome spreuk kennen, dat deze grond
die nog kort geleden braak lag, zulke rijke vruchten draagt."
Zingend hakten Russische meisjes in een nieuwe lindehouten trog de
kool klein. Annchen had tot dit doel de sterkste en vrolijkste meisjes uit
de dorpen van Mensjikow of admiraal Golowin (wier nieuwe landgoederen
en sloten niet ver van de Duitse kolonie lagen) laten komen. De hakmesse n
hamerden, van de roodwangige meisjes ging een lucht van frisse koolstronken uit. Op het gras lag daar, waar de lange schaduw van de voorraadschuur viel nog rijp. Sneeuwwitte ganzen schreden gewichtig uit hun
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hok naar de pas gegraven vijver. Boven het spitse dak van de boerderij
steeg een rookwolkje op naar het blauw van de herfsthemel. Over het
geveegde erf droegen twee proper geklede bakkers een mand met verse
kadetjes. Annchen was gelukkig, rillend van kou wiegde zij van de ene
voet op de andere en kon niet genoeg krijgen van deze weldadige aanblik.
Ach, de vreugde vervloog, zodra zij naar huis terugkeerde: niet één dag
rust... altijd moest zij op één of andere gril van Pjotr Aleksejewitsj bedacht zijn. Soms vielen aangeschoten Russen het huis binnen, trapten de
vloer in, rookten dat de kamer blauw zag, sloegen de wijnglazen stuk,
klopten hun pijpen in de bloempotten uit, een andere keer moest zij, of
zij wou of niet zich uitdossen en naar een avondfeest gaan om gaten in
haar zolen te dansen.
Smulpartijen en dansavonden zijn mooi, als zij af en toe gehouden worden, op stille herfstavonden, op feestdagen in de winter. Maar bij de Russische hoogwaardigheidsbekleders waren feestgelagen en bals niet van de
de Anna Iwanowna Peters onbehouwen eigenlucht. Het meest echter griefde
zinnigheid: nooit zei hij haar van te voren, wanneer hij bij haar het middag- of avondmaal zou nuttigen en hoeveel gasten hij zou meebrengen. Soms
arriveerde in het holst van de nacht een hele horde veelvraten. Daarom
moest er, voor alle gevallen steeds zulk een hoeveelheid kostelijke spijzen
gekookt en gebraden worden, dat het hart ervan bloedde, en maar al te
vaak werd alles dan in de varkenstrog geworpen.
Annchen had Peter eens voorzichtig gepolst: ,,Mijn engel, ik zou veel
minder onnodige uitgaven hebben, als u mij uw komst telkens zou willen
aankondigen." Peter wierp haar een verbaasde blik toe, fronste de wenkbrauwen, zweeg, en alles bleef bij het oude.
De zon was boven de zich van hun geel gewaad ontdoende berken opgestegen. De meiden gingen de keuken in. Anna Iwanowna gluurde de schuur
binnen, waar in zakken van zeildoek ganzen hingen, de koppen naar buiten
gestoken ze werden voor men ze slachtte, twee weken lang met noten
gevoerd; Annchen zelf stopte de ganzen die zich van het vet nauwelijks
nog konden verroeren, met haar pink een noot met dop en al in de hals;
zij keek, hoe men de ruigpotige kippen de poten wies dit moest elke
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morgen gebeuren; in de schapestal nam zij de lammetjes op de armen
en kuste ze op hun krullekop. Dan keerde zij met tegenzin naar huis terug.
Zoals zij reeds vermoed had stond er een koets voor het huis. De hofmeester,
die Anna . Iwanowna bij de achterdeur tegemoet kwam, meldde fluisterend:
— De Saksische gezant, de heer Konigseck.
Nu, dat ging nog. .. Annchen glimlachte fijntjes, nam haar rokken op
en liep de smalle trap op om zich te verkleden.

Kónigseck zat met één voet onder de stoel, in de linkerhand de tabaksdoos, de rechterhand vrij voor zwierige gebaren, en sprak, zijn Duits .met
Franse woorden doorspekkend, over koetjes en kalfjes: over amusante
avonturen, over vrouwen, over de politiek, over zijn gebieder August,
keurvorst van Saksen en koning van Polen. Zijn met muskus geparfumeerde
pruik scheen zijn schouders in breedte te overtreffen. Hoed en handschoenen
lagen op het tapijt. Wanneer hij iets vermakelijks vertelde, trok hij zijn
wipneus in komische plooien, zijn zorgeloos drieste, waterige ogen gleden
liefkozend over Annchen. Zij zat tegenover hem (bij de schoorsteen, waarin
houtblokken brandden) kaarsrecht in het stijve keurslijf, de armen in
een ovaal en de handpalmen naar boven gekeerd in de schoot. Met neergeslagen ogen, de mondhoeken guitig omhooggetrokken, zoals de goede
toon het verlangde, luisterde zij naar zijn woorden.
De gezant vertelde:
. Men moet hem wel aanbidden: hij is knap, vriendelijk, en vermetel... Koning August is een godheid die de gedaante van een mens heeft
aangenomen... Onvermoeibaar is hij in zijn hartstochten en verstrooiingen.
Verveelt Warschau hem, dan snelt hij naar Krakow, houdt onderweg everjachten, zwelgt en brast in de paleizen der magnaten en schenkt, als een
nieuwe Phoebus, in een donkere nacht een beschaamde boerendeern op de
hooizolder een kus. Hij laat zich een reispas op naam van cavalier Winter
uitschrijven en doorkruist onder het mom van een avonturier heel Europa.
Zo duikt hij in Parijs op. Met deze degen hier heb ik al menigmaal in nachtelijke vechtpartijen op Parijse straathoeken de dodelijke steken afgeweerd,
--
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die op zijn borst gemunt waren. Wij reden naar Versailles naar een
nachtfeest, koning August verkleed als rondzwervend officier. 0, Versailles! 0, u moet dat aardse paradijs eenmaal aanschouwen, Fraulein Mons. . .
De reusachtige vensters zijn door miljoenen kaarsen verlicht, de façade
straalt in de glans der brandende lampjes. Op het terras wandelen dames
en cavaliers langs de bossages. Aan de bomen hangen, als paradijsappels,
chinese lampionnen. Aan de overkant van de vijver schieten raketten omhoog, en de vonken spatten op het water, van waar uit gondels lieflijke
harp- en vioolmuziek klinkt. Fonteinen ruisen, nachtvlinders fladderen door
de lucht. De marmeren beelden tussen het lover schijnen levend geworden
godheden. Zijne Allerchristelijkste Majesteit koning Lodewijk zit in zijn
zetel. De schaduw van zijn pruik verhult zijn volle gezicht, maar toch gelukte het mij zijn hoogmoedige profiel met de - vooruitgeschoven onderlip
en de wijd en zijd bekende smalle snor te zien. Een dame in een zwarte
domino met een over de ogen vallende capuchon stond, met de ellebogen
op de zetel geleund, achter hem. Het was madame de Maintenon. Aan zijn
rechterhand zat op een stoel, neerslachtig en zwaarmoedig, Filips van
Anjou, de toekomstige koning van Spanje, zijn kleinzoon... Alles rondom
de duizenden gezichten in halve maskers, het slot en het ganse park —
scheen door het gouden aureool van de roem bestraald...
• Annchens sierlijke vingers beefden, de rondingen van haar borst
kwamen uit de klem van het keurslijf te voorschijn:
- Ach, het is niet te geloven, dat dit geen droom is. .. Maar wie is
die mevrouw Maintenon die achter de stoel van de koning stond?
- Zijn uitverkorene... Een vrouw, voor wie ministers en gezanten
sidderen... Mijn gebieder, koning August, schreed een paar maal langs
madame de Maintenon en trok haar aandacht...
- Excellentie, waarom trouwt koning Lodewijk dan niet met madame
de Maintenon?
Konigseck was even verbouwereerd, een ogenblik bleef zijn levendig
gesticulerende hand krachteloos tussen zijn gespreide knieën hangen.
Annchen boog haar hoofd nog dieper, een rimpeltje verscheen in haar
mondhoek.
8

-
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- 0, Fraulein Mons... Men kan de betekenis van een koningin toch
niet met de macht van een minnares vergelijken? De koningin is slechts een
slachtoffer van dynastische verbindingen. Voor de koningin maakt men
een kniebuiging en snelt dan naar de favoriete, want het leven is politiek,
maar politiek is goud en roem. De koning sluit 's nachts het bedgordijn niet
bij de koningin, maar bij zijn favoriete. Tijdens de omhelzingen op het
hete kussen... (Een lichte blos steeg Annchen langzaam naar de wangen.
De gezant schoof met zijn geparfumeerde pruik nog dichter bij.) Op het hete
kussen worden de meest geheime gedachten geuit. Een vrouw die een koning
omhelst, hoort het kloppen van zijn hart. Zij behoort tot de geschiedenis.
- Mijnheer de gezant, Annchen sloeg haar waterblauwe ogen op,
het kostbaarste is toch de zekerheid, dat het geluk van lange duur is. Wat
kunnen mij al deze spullen, die kostbare spiegels schelen, als de zekerheid
ontbreekt?. .. Liever minder roem, als mijn bescheiden geluk maar van
God alleen zou afhangen... De boot, waarin ik vaar, is prachtig, maar
onbetrouwbaar.
Langzaam haalde zij een kanten zakdoekje uit haar keurslijf, schudde
het luchtig en bracht het aan haar gelaat. Onder het kant trilden haar lippen
als bij een kind.. .
- U hebt een trouwe vriend nodig, mijn lieve kind. Konigseck
pakte haar bij de elleboog en drukte hem teder. -- U hebt niemand, wie
u uw geheimen kunt toevertrouwen. .. Vertrouwt u ze mij toe. .. Met geestdrift stel ik mij te uwer beschikking... Mijn gehele ervaring... Op u is de
blik van Europa gericht... Mijn genadige monarch informeert in elke brief
naar de „nimf van de Koekoej-wateren".. .
- In welke zin stelt u zich te mijner beschikking? Ik begrijp u niet.. .
Annchen nam het zakdoekje van haar gezicht en ontweek de al te gevaarlijke nabijheid van de gezant. Plotseling schrok zij : hij zou haar te
voet kunnen vallen... Zij sprong abrupt op en was, daar zij op de zoom
van haar rok stapte, bijna gestruikeld.
- Ik weet werkelijk niet, of ik wel naar u luisteren moet.
Annchen raakte volkomen van haar stuk en liep naar het raam. De
blauwe hemel van eerst was met wolken bedekt, er was wind opgestoken,
—

...

..
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die het stof deed opdwarrelen. Op het kozijn zat tussen geraniums een afgerichte kwartel een geschenk van Pieter in een verguld kooitje en
staarde met opstaande veren naar de versomberde hemel. Annchen trachtte
haar gedachten te concentreren, doch haar hart klopte onrustig, misschien
omdat Konigseck, zonder zich te verroeren, de blik niet van haar rug afwendde... ,,,Ach, onzin! Wat is dat opeens?" Zij had angst zich om te
draaien. En het was maar goed, dat zij zich niet omdraaide: Konigsecks ogen
vonkten, als had hij dit meisje eerst nu goed bekeken. De slanke taille
boven de weelde van rokken, de tere, melkwitte schouders, het asblonde,
hooggekamde haar, de voor kussen geschapen nek.. .
Toch verloor hij niet zijn bezinning: „Als deze nimf maar een beetje
meer scherpzinnigheid en eerzucht bezat, wereldgeschiedenis zou zij
maken."
Annchen week plotseling van het venster terug, haar beweeglijke blik
bleef in verwarring op Kiunigseck rusten:
De tsaar! ...
De gezant tilde zijn hoed en handschoenen op, trok de kanten jabot op
zijn borst glad. Aan de heining van de voortuin stopte een tweewielige wagen. Zijn ogen om het stof toeknijpend, ,steeg Peter uit. Onmiddellijk daarop kwam een gesloten lederen koets voorrijden. Hij riep iets in die richting en stapte op het huis toe. Uit de koets kwamen twee mannen en liepen
haastig, zich met hun capes tegen het stuivende stof beschuttend, de voortuin door. De brik en de koets reden terstond weg.
Anna Iwanowna zag het tweetal voor het eerst. Zij bogen waardig. Peter
een rijzige man met
nam hun zelf de hoeden uit de hand. Een van hen
greep hij bij de schouders, hij
een boosaardig en hoogmoedig gezicht
schudde hem en klopte hem op de rug:
Hier bij mij bent u thuis, Herr Johann Patkul... Wij zullen dadelijk het middagmaal gebruiken...
Peter was nuchter en in een buitengewoon opgewekte stemming. Hij
haalde uit de rode omslag. van zijn mouw zijn pruik te voorschijn:
Pak een kam en breng haar in orde, Annoesjka. Ik zal haar aan
tafel opzetten, zoals jij het wenst... Ik heb er expres een soldaat voor uit8*
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gestuurd.
En tot de andere gast, generaal Carlowitz (een man met blauwrode, pafferige wangen) , gewend :
Wat men ook voor een pruik opzet,
vergeleken bij koning August is men toch niet veel zaaks,
zo heerlijk
wij sloven ons af in de smidse en de paaren stralend is hij... En wij
destal.
Zijn zware laarzen waren stoffig, zijn jas rook naar paardezweet. Hij
verwijderde zich om zich te wassen en knipoogde in het voorbijgaan Konigseek toe:
Kijk eens aan, jij schijnt een veelgeziene gast bij mijn meisje te zijn,
mijnheer de gezant...
Majesteit,Kónigseck deed een pas achteruit, hoog zijn knie en
stervelingen die bloemen en duiven op het altaar
zwaaide zijn hoed,
van Venus neerleggen, moet men niet veroordelen.
.

.

Terwijl Peter zich waste en opknapte, speelde Anna de voorbeeldige
huisvrouw: zij nam van het presenteerblad voor elke gast een glaasje kummel, dat zij hem aanbood met de vraag, hoe hij het maakte, en de woorden:
„Bent u reeds lang geleden in Moskou aangekomen en is er niets, dat u te
kort komt?" Denkend aan hetgeen Konigseck haar verteld had, schoof zij
de stompe neus van haar schoentje naar voren en breidde haar rokken aan
weerszijden van de stoel uit:
— De reizigers die uit Europa komen, vervelen zich in het begin bij
ons. Maar spoedig zullen wij, zo God wil, met de Turken vrede sluiten, dan
zullen wij bevelen, dat iedereen Hongaarse en Duitse kleding moet dragen,
dan laten wij de straten met klinkers plaveien en zullen wij het roversgespuis uit Moskou verjagen.
Johann Patkul antwoordde haar met ijzige stem, zonder de opeengeknepen smalle lippen te openen. In Moskou was hij ongeveer een week geekomen. Hij
Hi' had zijn intrek genomen niet aan het hof
leden uit Riga aangekomen.
van de gezant, maar in het huis van vice-admiraal Cornelis Cruys, tezamen
metg eneraalmajoor Carlowitz die iets eerder uit Warschau gearriveerd
was met een opdracht van koning August. Tot dusver kwamen zij niets te
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kort. Moskou was inderdaad ongeplaveid en stoffig, en de mensen ginge n
slecht gekleed.
Ik was reeds in de gelegenheid te constateren, Patkul keek met
een spottende lach naar Carlowitz die wegens zijn volbloedigheid en zijn
nauwe uniformjas, de vette buik met een brede sjerp omgord, met fluitende adem toehoorde, ik heb een eigenaardige methode waargenomen,
waarmee het gepeupel van Moskou een paar kopeken voor wodka verdient.
Als men bij zo iemand iets koopt en hem wisselgeld laat teruggeven, vertelt
hij zich met voorbedachte rade in zijn voordeel en verzoekt het geld na te
tellen. Men telt het geld na en stelt vast, dat het bedrag niet klopt. Hij
zweert bij hoog en laag, dat ik het ben, die mij verrekend heb, en begint
opnieuw het wisselgeld na te tellen en slaat, de blik naar de kerkkoepels
geheven, een kruis en bezweert bij al wat heilig is, dat de rekening klopt.
Ik tel het bedrag ten tweede en derde male na, maar hij houdt voet bij stuk
en begint opnieuw te tellen. En dat herhaalt hij wel tienmaal achtereen, tot
men het zat is, zijns weegs gaat en over de strop heen stapt.
U moest uw knecht bevelen zulk een man beet te grijpen en naar
de bewakingspost te brengen, daar zullen ze hem op een stevig pak ransel
onthalen, merkte Anna streng op.
Patkul haalde verachtelijk de schouders op.
Peter kwam binnen, verfrist, de zorgvuldig gekamde pruik op het
hoofd. Annchen presenteerde hem schielijk een kummel... Hij ledigde het
glaasje, spitste de lippen en drukte haar een klappende zoen op de wang.
De hofmeester opende de deur en tikte met zijn staf. Men begaf zich naar
de eetkamer, waar aan het gewelfde plafond cupidootjes tussen de wolkjes
met elkander aan het stoeien waren. De gestukadoorde wanden waren met
Vlaamse gobelins bekleed. Boven de glazuren schoorsteen hing een stilleven van de beroemde. Snyders: een overvloed aan gevogelte, groente en
fruit.
Peter ging met zijn rug naar de vlammende houtblokken zitten, Patkul
nam aan zijn rechterhand, Carlowitz en Konigseck aan zijn linkerzijde
plaats, de bezorgde Annchen tegenover hem. Op het bonte tafellaken stonden reeds met Hongaarse wijn gevulde kristallen glazen, in het midden van
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de tafel prijkten opgestapeld bloed-, varkens- en leverworsten. Van de
koude schotels kwam een kruidige geur. Achter het venster wervelde priemend stof, zwiepten kale takken in de wind. Hier was het warm. De fraai
gedekte tafel, de voldane gezichten der gasten, de vlammen van de schoorsteen weerspiegelden zich behaaglijk in de spiegeltjes der muurlampen.
Peter hief het glas op het welzijn van de lieve vriend van zijn hart —
koning August van Polen. De gasten wierpen de lokken hunner pruiken
naar achteren over hun schouders en begonnen te eten.

Majesteit, wij verzoeken ,om geheimhouding, want het betreft een hoogst
geheime aangelegenheid, zei Johann Patkul na de vierde gang jonge
ganzen met walnoten.
Goed. Peter knikte. Hij schoof de tinnen schotels met zijn ellebogen uiteen en keek, een glimlach om de lippen, naar de wangen van de
licht aangeschoten Annchen. Tijdens de gehele maaltijd had hij geschertst,
Anna om haar zuinigheid geplaagd en haar met een blik op Kcinigseck
toegeoogd: „Is de duivenragout misschien bereid van de duiven die hij op
jouw Venusaltaar offert?..." Het was onmogelijk er achter te komen, of
hem er werkelijk iets aan gelegen was de buitengewoon belangrijke mededelingen te vernemen, ter wille waarvan Johann Patkul en Carlowitz zo
haastig naar Moskou gekomen waren.
Tot nu toe hadden zij hem slechts één enkel maal te zien gekregen: bij
de vice-admiraal. Peter had zich tegenover hen zeer vriendelijk getoond,
maar was een gesprek ontweken. Thans had hij hen zelf voor een intiem
diner bij zijn geliefde uitgenodigd. Met eerbiedig koele blik sloeg Patkul
deze Aziaat gade. Het gesprek kon niet langer uitgesteld worden. Het gezantschap van de jonge koning Karel XII van Zweden vertoefde reeds
geruime tijd in Moskou en voerde met Lew Kirillowitsj en de bojaren
onderhandelingen over een eeuwige vrede met Zweden. Ook de Zweden
hadden de tsaar nog niet gezien, maar in de komende dagen was hun
ontvangst in het Kremlin en de overhandiging van hun geloofsbrieven te
verwachten.
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- De heer Cariowitz en mijnheer de gezant zullen bevestigen, dat mijn
woorden volledig in overeenstemming zijn met de hartewens van Zijne
Majesteit koning August. Voorwaar, ik spreek met bloedend hart. Alle
Lijflandse ridders en alle voorname kooplieden van Riga smeken u, Majesteit, ,ons gehoor te schenken.
Patkuls hoge voorhoofd plooide zich in rimpels. Hij sprak langzaam,
nu en dan zijn toorn onderdrukkend:
- Het rampspoedige Lijfland hunkert naar rust en vrede. Eens waren
wij een deel van de Rzeczpospolita, wij bewaarden onze rechten en privileges, en de glorie van de stad Riga vervulde de hele Oostzee. Doch het
hart des mensen is vol zwarte afgunst. De Rzeczpospolita strekte de hand
naar onze rijkdommen uit, de jezuïeten stelden een vervolging van ons
geloof, onze taal en zeden in... God heeft in die onzalige tijd de zinnen
vertroebeld. De Lijflandse ridders stelden zich uit vrije beweging onder
bescherming van de koning van Zweden. Uit de klauwen van de Poolse
adelaar stortten zij zich in de muil van de leeuw.
- Dat was onvoorzichtig,
meende Peter,de hele wereld weet
immers, dat de Zweed een rover is.
Hij haalde een kort pijpje uit zijn
zak. Konigseck sprong fluks op en sloeg vuur uit de steen. Hij reikte Peter
het tondel op een bord. Johann Patkul wachtte beleefd, tot de tsaar zijn
pijp aangestoken had.
- Majesteit, gij zult wel van het edict gehoord hebben, dat door de
Zweedse Rijksdag uitgevaardigd en door de overleden koning Karel XI
van Zweden bevestigd werd: over de reductie. Twintig jaren zijn sindsdien
verstreken. Ik weet niet, met welke toverdrank de Zweedse afgevaardigden
kleine burgers, nijdige handelaartjes -- de koning beneveld en tot deze
ongehoorde misdaad bewogen hebben, de adel alle door vroegere koningen
verleende landerijen te ontnemen. De graven en baronnen moesten hun
sloten verlaten, en de gemene knecht voerde zijn ploeg over het land der
hooggeborenen. Ons, de Lijflandse ridders, werd onder ede beloofd, dat
de reductie op ons niet van toepassing zou zijn. Nochtans beval de koning
acht jaar later de reductiecommissie onze, ons door vroegere koningen
verleende landgoederen in beslag te nemen. Het recht van bezit op het land
,
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dat de ridders, grootmeesters van de orde en bisschoppen van oudsher
toebehoorde, moest aan de hand van de oude leenbrieven bewezen worden.
Konden deze oorkonden niet getoond worden, dan werd het land gevorderd... Sinds de tijden van Iwan de Verschrikkelijke en Stefan Batory
werd Lijfland te vuur en te zwaard verwoest, onze oorkonden zijn daarbij
verloren gegaan, en wij zijn niet in staat onze oeroude rechten aan te tonen...
Ik heb een bezwaarschrift over de misdadige actie der reductiecommissie
opgesteld en het namens alle Lijflandse ridders aan de koning van Zweden
ter hand gesteld. ik heb echter slechts één ding bereikt: de Rijksdag velde
het vonnis mij de rechterhand die deze petitie geschreven had, en het hoofd
af te hakken (Patkul verhief zijn stem, zijn oren trilden, zijn smalle lippen
werden spierwit). . . Het hoofd af te hakken, dat niet bereid was deemoedig
voor de misdaad te buigen... Majesteit, de Lijflandse ridders zijn te gronde gericht, maar onze kooplieden staan er al niet beter voor... (van dit
ogenblik af luisterde Peter met de grootste aandacht.) De Zweden hebben
in Riga op al wat zij in- en uitvoeren hoge tol geheven. Waarlijk, zij zullen
uit louter begeerte en hebzucht niet slechts ons, maar ook zichzelf ruïneren.
De buitenlandse schepen doen Riga niet meer aan en varen thans naar Koningsbergen. Al het Poolse graan gaat naar Brandenburg naar de keurvorst.
Onze velden worden door onkruid overwoekerd. De haven ligt plat, de stad
is een kerkhof gelijk. En in Reval hebben de Zweden het nog bonter gemaakt.
Ons blijft slechts de keus : of een volledige ondergang, of oorlog. Nu of nooit,
Majesteit. Alle ridders zullen zich in het zadel werpen. Koning August heeft
plechtig beloofd ons onder de beschermende vleugels van Polen op te nemen...
Patkul keek generaal Carlowitz doordringend aan en richtte zijn borende
blik vervolgens op Konigseck. Beiden bogen gewichtig hun pruiken. Peter
zei, op de pijpesteel knauwend:
- Past maar op, dat jullie niet opnieuw van de regen in de drup komen.
Koning August heeft een milde hand, maar de klauwen der Poolse pans
slaan onwrikbaar toe. Een vette hap werpen jullie hun toe -- Riga en
Reval.. .
- Polen is nu niet meer, wat het onder Stefan Batory was. Polen is
zei Patkul. -- Wij hebben slechts
er niet op uit ons te gronde te richten,
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één vijand te water en te land. De Rzeczpospolita zal onze rechten en ons
geloof niet aantasten.. .
God geve het, God geve het... Vandaag kan de sejm 1° zo beslissen,
morgen weer anders, net zoals het de pans in hun kraam te pas komt...
Had koning August het alleen voor het zeggen, dan kon men er wel op
vertrouwen. Maar hoedt u voor de pans!. .. (Peter sprak op goedmoedige
toon en blies rookwolkjes uit. In Patkuls gezicht tekenden de jukbeenderen
zich onder de huid af, zo scherp priemde hij zijn blik in de ogen van de
tsaar.) Het is nog zeer de vraag, of de pans eigenlijk wel bereid zijn
oorlog te voeren.
- Majesteit, aan het Saksische leger van koning August, dat alleen
onder zijn commando staat, is reeds bevel gegeven in de districten iauliai
en Birzai dichtbij de Lijflandse grens de winterkwartieren te betrekken.
- Hoe sterk is het leger?
- Twaalfduizend man Duitse elitetroepen.
- Dat is niet teveel voor zulk een onderneming, lijkt mij.
- Evenveel Lijflandse ridders zullen voor Riga stelling nemen. Het
Zweedse garnizoen is klein. Riga zullen wij stormenderhand innemen. En
dan, wanneer de oorlog pas goed losbreekt, zullen de pans vanzelf naar
het zwaard grijpen. Een andere bondgenoot in deze coalitie is Frederik
van Denemarken. Uwe Majesteit weet, hoe fel hij de hertog en de Zweden
haat. De Deense vloot zal onze kusten beschermen...
Patkul was nu bij het punt gekomen waar de zaak moeilijk werd. De
tsaar liet zijn hand zakken en trommelde met zijn nagels op de tafel, zijn
ronde gezicht verried bereidheid noch tegenzin. Het schemerde, de wind
achter het venster blies heftiger en rukte aan de knarsende luiken. Annchen wilde de kaarsen aansteken. Peter bromde tussen de tanden: „Laat
maar. "
- Majesteit, nog nooit is er voor u zo'n gunstige gelegenheid geweest
aan de Oostzee vaste voet te krijgen, de Zweden uw erflanden Ingrië en
Karelië weer te ontnemen en dan, wanneer ge de Zweden eenmaal overwonnen en de toegang tot de zee veroverd zult hebben, u wereldroem
te verwerven, met Holland, Engeland, Spanje en Portugal, met alle landen

121

van het noorden, westen en zuiden handelsbetrekkingen aan te knopen en
datgene te volbrengen, waartoe nog geen monarch in Europa in staat is
geweest: over Moskovië een handelsweg van het Morgenland naar het
Avondland te banen, met alle monarchen der christelijke wereld een
verbond aan te gaan, in de Europese aangelegenheden een machtig
woord mee te spreken... Een sterke vloot op de Oostzee te stationeren
en de derde zeemacht op aarde te worden... Daarmee zult ge u sneller roem verwerven dan met een zege over de Turken en Tataren. Nu of
nooit.. .
Patkul hief zijn hand op, als riep hij God als getuige aan. Konigseck
herhaalde fluisterend: „Nu of nooit". Generaal Carlowitz snoof veelbetekenend.. .
Waartoe zo'n haast Staat het dak boven ons hoofd soms in brand?
Het is een heel ding tegen de Zweden oorlog te voeren, sprak Peter, op
zijn pijp knauwend. (In de aandachtige blik van de toehoorders spiegelden
zich flakkerend de vlammen in de schoorsteen.) Twaalfduizend Saksen
dat is een aanzienlijke macht. De Deense vloot... Hm... De ridders en
pans? Dat staat nog te bezien, hoe zij zich zullen gedragen. De Zweden,
de Zweden. .. Het eerste leger van Europa... Het valt niet mee u hier raad
in te geven...
Hij trommelde weer met zijn vingers op tafel. Patkul antwoordde met
ingehouden woede:
Nu kunnen wij de Zweden met de blote hand de baas worden. Karel
de XII is jong en dom... En dat noemt zich koning! Opgedirkt als een
meid, zijn hoofd staat slechts naar feestgelagen en hazej acht ! De hele
schatkist heeft hij met zijn maskerades uitgeput. Een leeuw zonder tanden... Niet voor niets zit het Zweedse gezantschap al sinds de lente in
Moskou en verzoekt om eeuwige vrede... Mooie gezanten! Heel Europa
weet, dat niet één van hen zijden kousen aan heeft. Zij zitten volkomen aan
de grond, eten niets anders dan erwtensoep... Hier zit generaal Carlowitz
tegenover u, Majesteit, hij was vorig jaar in Stockholm en had daar volop
gelegenheid de koning gade te slaan... Generaal, wees zo vriendelijk er

—

ons iets van te vertellen...
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Carlowitz rekte zijn hals een weinig uit de nauwe kraag.
Ik was daar, dat is juist... De stad is niet groot, maar zowel van
zee als van land uit onneembaar, je reinste leeuwenkuil. Ik ging onder een
aangenomen naam in burgerkleding aan land en sloeg de weg naar de
markt in ik stond perplex: zou de vijand de stad binnengedrongen zijn?
In de winkels en huizen werden de luiken voor de vensters gesloten, de
vrouwen brachten hun kinderen in veiligheid. Ik vroeg het een voorbijganger. Hij maakt een afwerend gebaar en liep hard weg: „De koning!"
Ik heb op mijn veldtochten en in de vele steden, waar ik ingekwartierd was,
al heel wat gezien, maar dat het volk voor zijn koning als voor de pest
wegvlucht en radeloos in de huizen een goed heenkomen zoekt dat heb
ik nog nooit beleefd. .. Plotseling zie ik van de bosrijke heuvel als mijn
ogen mij niet bedriegen wel een honderd jagers komen aangalopperen,
de jachthoorn op de rug, de jachthonden aan de koppel... Zij dringen
over de stenen brug de stad binnen. Het marktplein is al geheel verlaten.
Vooraan draaft, met loshangende teugels, op een ravezwarte hengst een
jongeling van een jaar of zeventien, in hoge soldatenlaarzen, alleen met een
hemd en een broek aan: koning Karel XII... Een jonge leeuw... Achter
hem aan, joelend en bulkend, de jagers. Als duivels stoven zij over de
markt. Het was een geluk, dat alles goed ging, het komt ook voor, dat ze
mensen vertrappen.. .
Nieuwsgierig als ik ben, verzocht ik een kennis mij als een handelaar
in Arabische reukwerken aan het hof te introduceren. Het was nog vroeg
in de morgen, maar in het paleis werd reeds feestgevierd. De koning vermaakte zich. De wanden van de eetzaal waren tot manshoogte met bloed
bespat, op de vloer vloeide het bloed in stromen. Een walgelijke stank,
dronken mensen lagen kriskras over de grond. De koning en degenen die
nog op hun benen konden staan, hieuwen hamels en kalveren de kop af, —
ze wedden om tien Zweedse kronen, dat ze de kop met één sabelslag zouden
afhakken. Ik kon alleen bewondering hebben voor de wijze, waarop de
koning de sabel hanteerde : stalknechts schoven hem een kalf toe, de koning
nam een aanloop, maakte in het voorbijrennen met zijn sabel een cirkelende
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beweging, sloeg het kalf de kop af en sprong snel ter zijde, opdat het uitstromende bloed zijn laarzen niet zou bespatten.
Ik maakte een diepe buiging, de koning wierp zijn sabel op de tafel en
stak mij zijn bloedbezoedelde hand voor een kus toe. Toen hij hoorde,
dat ik een koopman was, zei hij : „Dat komt juist gelegen, kun jij mij misschien vijfhonderd Hollandse guldens lenen?" Men liet mij aan tafel plaats
nemen en dwong mij mateloos te drinken. Een der hovelingen fluisterde
mij toe: „Spreek de koning niet tegen, hij is al drie dagen aan één stuk
dronken. Gisteren heeft hij een eerbare koopman spiernaakt uitgekleed, met honing ingesmeerd en in veren gewenteld." Om zulk een
smaad te ontgaan, beloofde ik de koning vijfhonderd gulden, die ik
niet had, en bleef tot in de nacht aan de tafel zitten en hield mij dronken.
De hovelingen ontwaakten geleidelijk, aten, dronken, brulden liederen,
smeten de lakeien schalen naar het hoofd en zakten opnieuw door hun
knieën.
's Nachts verliet de koning met een schare van zijn trawanten het paleis
om ruiten in te gooien en zo de slapende burgers op te schrikken. Ik maakte
van de duisternis gebruik en verdween spoorloos. De ganse stad kermt en
jammert over de uitspattingen des konings. In drie kerken hoorde ik de
predikers van de kansel tot het volk spreken: „wee het land, dat een jonge
koning heeft." De burgers zenden hun beste mensen naar het paleis om de
koning te smeken, het liederlijke leven op te geven en zich aan de arbeid
te wijden. De rekwestranten worden de trap afgesmeten. De door de overleden koning ten gronde gerichte graven en baronnen haten de regerende
dynastie. De Rijksdag staat nog achter de koning, maar ook daar wordt
men al minder toeschietelijk met geld. Maar deze losbol trekt zich nergens
iets van aan!
Nog niet zolang geleden kwam hij in de Rijksdag en eiste ogenblikkelijk
tweehonderdduizend kronen. De Rijksdag wees dit eenstemmig af. De
koning b l ak in een vlaag van razernij zijn stok in tweeën en riep : „Zo zal
het allen vergaan, die zich tegen mij verzetten. .." De volgende dag drong
hij met zijn jagers de vergaderzaal binnen, die lieten een half dozijn
hazen uit een zak los en hitsten hun jachthonden tegen ze op... (Peter wierp
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plotseling het hoofd in de nek en schoot in een vrolijke lach.) De afgevaardigden klommen op de vensterbanken, enige hunner reten de honden
de jas aan flarden. Dat is hij ten voeten uit -- de dolzinnige koning... Een
gevaar voor de wereld is dit leeuwejong! Generaal Carlowitz haalde een
zijden zakdoek uit zijn mouwomslag en wiste zich het gezicht en de hals
onder de pruik. Peter lachte nog steeds, de ellebogen op tafel. Anna merkte
tot ieders verrassing verachtelijk op:
- Een mooie koning, dat moet ik zeggen! Met die Karel zou ons Preobrazjenski-regiment het alleen wel kunnen klaarspelen.. .
Allen draaiden het hoofd naar haar om. Konigseck drukte zijn zakdoek
tegen de mond. Peter zei zacht:
- Dit zijn zaken, Annoesjka, waar jij je neusje werkelijk niet in te
steken hebt. Beveel liever de kaarsen aan te steken.
De kaarsen in de wandlampen voor de spiegels werden aangestoken, de
kristallen glazen met wijn gevuld. Het warme licht gaf zelfs aan Johann
Patkuls gelaat een mildere uitdrukking. Annchen bracht een kleine speeldoos, wond haar op, opende het deksel en zette haar op de schoorsteen.
Met een dun stemmetje zong de speeldoos een Duits liedje, dat alles gelukkig is in deze wereld, waar de dis rijk voorzien is en de kaarsen branden
en blauwe oogjes guitig lachen, ook al giert buiten de storm... Peter
knikte glimlachend en sloeg met zijn voet de maat. Op deze avond sprak
hij verder geen woord over politiek.
* 3 *

Elke zondag dineerde Iwan Artemjitsj Browkins dochter Aleksandra met
haar man bij haar vader in diens nieuwe bakstenen huis aan de Iljinka.
Iwan Artemjitsj leidde een weduwnaarsbestaan. Zijn oudste zoon Aljosja
bevond zich op het ogenblik op een dienstreis, om soldaten voor de linieregimenten te rekruteren. Kortelings was er een decreet verschenen, dat
er dertig zulke regimenten drie divisies -- gevormd moesten worden.
Voor hun bevoorrading werd een nieuwe kanselarij onder leiding van een
generaal-proviandmeester ingesteld: de „centrale intendance". Natuurlijk

125

kon de generaal-proviandmeester uit paperassen noch haver en hooi, noch
beschuiten en andere levensmiddelen maken. En zo bleef Browkin, als
voorheen, de voornaamste leverancier, zij het zonder ambt en rang. Hij
deed goede zaken, en vele kooplieden van aanzien hadden een aandeel in
zijn bedrijf of traden bij hem in dienst.
Van zijn andere zoons was Jakow in Woronezj bij de vloot, Gawrila in
Holland in de leer op de scheepswerven. En slechts de jongste, Artamon
die in zijn eenentwintigste levensjaar was, woonde bij zijn vader, schreef
zijn brieven, hield de boeken bij en las hem uit allerlei werken voor. Hij
kende behoorlijk Duits en vertaalde voor zijn vader traktaten over de
handel en ter ontspanning Puf endorf s historie. Iwan Artemjitsj luisterde en zuchtte: „Ach Lieve Heer, en wij leven aan het einde der wereld —
als baarlijke varkens!"
Al zijn kinderen het ene steeds een jaar jonger dan het andere —
waren verstandig, maar deze jongen was van goud. Hun overleden moeder
had niet vergeefs heel haar bloed, druppel voor druppel, gegeven, haar
hart in stukken gereten, om haar kinderen gelukkig te maken. Des winters,
wanneer het buiten stormde, placht zij in de rokerige hut aan het snorrende
spinrad te zitten, staarde met diepe, ondoorgrondelijke ogen naar de brandende harsspaan.
De kleintjes snurkten zacht op de ovenbank, in de kieren ritselden de
kakkerlakken en boven het strooien dak zong huilend de sneeuwstorm over
de onmenselijkheid van het leven... „Waarom moeten de kleintjes onschuldig lijden?" Zij had de dag, waarop het geluk zijn intrede had gedaan,
niet meer beleefd. Iwan Artemjitsj had nooit medelijden met haar gehad,
waar had hij de tijd ook vandaan moeten halen, maar nu hij ouder werd
moest hij voortdurend aan zijn vrouw denken. Stervend had zij hem gesmeekt: „Breng de kinderen geen stiefmoeder in het huis." Zo was het gekomen, dat Browkin niet hertrouwd was.
Browkins huishouden werd naar buitenlands voorbeeld bestierd: behalve
de drie gebruikelijke vertrekken — de slaapkamer, de ontvangzaal en de
eetkamer was er nog een vierde vertrek, de salon, waar de gasten in
afwachting van het middagmaal zaten, en niet zo maar op banken langs

,.
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de wand om daar van verveling achter hun mouw te gapen, maar op Hollandse stoelen die midden in de kamer stonden, rondom een met geschoren
fluweel bedekte tafel. Voor de verstrooiing lagen hier moppentrommels,
een almanak, een speeldoos, een schaakspel, pijpen en tabak. Langs de
wanden stonden geen koffers en kisten met alle mogelijke rommel, zoals
bij de adel die nog aan de oude gebruiken vasthield, maar buffetten of
grote kasten, waarvan de deurtjes, wanneer er bezoek kwam, geopend werden, opdat men het kostbare vaatwerk kon zien.
Dit alles had Aleksandra ingevoerd. Zij lette er ook op, dat haar vader
zich met zorg kleedde, zich geregeld schoor en van pruik verwisselde.
Iwan Artemjitsj zag in, dat hij zijn dochter in deze dingen moest volgen.
Maar eerlijk gezegd was het een vervelend leven, dat hij leidde. Voor wie
moest hij nu ook de grote heer uithangen, zelfs de tsaar drukte hem de
hand, wanneer hij hem ontmoette. Menigmaal had hij lust de herberg in
de Warwarka op te zoeken, bij de kooplieden uit de winkelwijk te gaan
zitten, naar hun hatelijke gesprekken te luisteren en ook zelf een duit in
het zakje te doen, maar daaraan viel niet te denken dat betaamde hem
niet. Hij had zich slechts te vervelen.
Iwan Artemjitsj stond aan het raam. Zie, daar loopt juist de eerste bediende van Swesjnikow over straat, wat heeft hij een haast, het varken.
Fen sluwe kerel. Je komt te laat, waarde vriend, het vlas hebben wij vanochtend vroeg al in de wacht gesleept. Kijk, daar gaat Rewjakin in nieuwe
viltlaarzen voorbij, hij draait zijn tronie van het raam af, die komt
zeker uit het gerechtshof. . . Ja, ja, mannetje, met Browkin moet je niet
procederen..
's Avonds, wanneer Sanjka niet thuis was, zette Iwan Artemjitsj zijn
pruik af, trok zijn kaftan van Spaans fluweel uit en begaf zich naar het
onderhuis naar de keuken, om daar met zijn personeel en de boeren
het avondmaal te gebruiken. Hij lepelde zijn koolsoep en maakte gekheid.
Hij verheugde zich bizonder wanneer hij bezoek kreeg van zijn oude dorpsgenoten die hem nog als Iwasjka Browkin, de armste boer in het dorp
gekend hadden. Zo'n boer komt de keuken binnen, doet alsof hij bij de
aanblik van Iwan Artemjitsj dodelijk geschrokken is en niet weet, of hi j
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hem te voet moet vallen of wat hij moet doen, hij raakt de kluts kwijt en
durft niet aan de tafel te gaan zitten. Natuurlijk wordt hij geleidelijk
spraakzamer en komt uiteindelijk voor de dag met de aangelegenheid, waarvoor hij gekomen is...
- Ach, Iwan Artemjitsj alleen aan je stem heb ik je herkend. Wanneer
bij ons in het dorp de boeren op de bank voor de huizen bij elkaar zitten,
wij
hebben wij het steevast over jou: jij was indertijd, jaren geleden
toen jij nog maar een enkel paard bezat en tot over
weten het nog goed
je oren in de schuld stak, al een reuze kerel.
- Met drie roebel, met drie armzalige roebels ben ik begonnen. Zo
is het, Konstantin.
De boer sperde met strenge blik zijn ogen open en knikte:
- God ziet de mensen in het hart en weet, wie hij uitverkiest. Ja...
(Daarna zacht en vriendelijk:) Iwan Artemjitsj jij bedoelt zeker Konstantin Sjoetow, en niet mij. ik ben Konstantin niet... Die heeft tegenover je
gewoond, maar ik woonde links van je... Een ellendige hut..
- Ach ja, dat was ik vergeten.
zei de boer nu met een diep uit de keel
- Mijn hut is niets waard,
ze staat op instorten.
komende stem, als onderdrukte hij zijn tranen,
het is helemaal vermolmd, —
Onlangs is het dak naar beneden gekomen
en heeft, stel je voor, ons kalf verpletterd... Ik weet waarachtig niet, wat
ik doen moet. Iwan Artemjitsj begreep heel goed, wat er gedaan moest
worden, hij zei echter niet dadelijk: „Ga morgen naar mijn boekhouder,
tot Pokrowil zal ik je uitstel van betaling verlenen"; tot het geeuwen hem
de baas werd, informeerde hij, hoe de mensen leefden, wie er gestorven
was, wie al kleinkinderen had... Hij schertste: „Wacht maar, na Pasen
kom ik bij jullie om mij een bruid uit te zoeken."
De boer bleef in de keuken overnachten, Iwan Artemjitsj ging naar
boven, naar zijn zwoele slaapkamer. Twee knechten in livrei, die reeds
lang op een mat voor de drempel sliepen, sprongen op en kleedden hun
kleine en zwaarlijfige meester uit. Nadat hij zich voor de eeuwige lamp
zo dikwijls, als de rite voorschreef, tot op de grond gebogen had en zijn
heupen en buik gekrabd had, schoof hij zijn blote voeten in vilten pantof-
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fels en ging naar de koude plee. De dag was ten einde. Onder zijn donsbed
kruipend, zuchtte Iwan Artemjitsj telkenmale diep: „De dag is ten einde."
Er restten hem niet vele meer. Jammer, juist nu was het immers een vreugde
te leven... Hij dacht aan zijn kinderen, aan zijn bedrijf, de slaap versluierde zijn gedachten.
Vandaag, na de godsdienstoefening, werden er hoge gasten verwacht.
Als eersten kwamen Sanjka en haar man. Wasili Wolkow kuste zijn schoonvader zonder te buigen en nam knorrig aan de tafel plaats. Sanjka drukte
haar lippen licht tegen haar vaders wang, haastte zich naar de spiegel,
draaide met haar schouders en haar pronkerige aardbeirode rokken heen
en weer en bekeek nauwkeurig haar nieuwe japon.
- Vadertjelief, ik heb iets met u te bespreken... Een ernstige aangelegenheid. Zij hief haar naakte armen op om de zijden bloempjes in ,haar
gepoederde haren te schikken. Zij kon zich niet losmaken van de spiegel —
met haar smachtende blauwe ogen en haar kleine mondje. Ja, ik heb u
heel wat te vertellen... (En weer keek zij in de spiegel, maakte een diepe
kniebuiging en waaierde met haar veren waaier.)
Wolkow merkte nors op:
- Zij is helemaal de kluts kwijt. Ze heeft maar één ding in het hoofd.
Parijs, Parijs... Alsof de mensen daar al naar haar uitkijken... Wij slapen
nu gescheiden.
Iwan Artemjitsj zat bij de Hollandse kachel en grinnikte:
- Ai-ai-ai, je moet haar stevig aanpakken.
- Probeer het maar eens haar stevig aan te pakken: zij zet met haar
gekrakeel het hele huis op stelten. Bij het minste of geringste dreigt zij:
„Ik zal mij bij Pjotr Aleksejewitsj beklagen." Ik denk er niet aan haar
naar Europa mee te nemen, daar springt ze me helemaal uit de band.
Sanjka keerde de spiegel de rug toe, kneep de ogen samen en hief haar
vinger op:
- Toch zul je me meenemen. Pjotr Aleksejewitsj heeft mij zelf bevolen
te gaan. Maar jij bent een lomperik.
- Schoonvader heb je dat gehoord? Moet ik zoiets nemen?.. .
— Ai-ai-ai...
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zei Sanjka terwijl zij, haar rok gladstrijkend, bij hem
Vadertje,
kwam zitten. Gisteren heb ik met de kleine Boejnosowa, met Natalja
gesproken. Het meisje staat in lichterlaaie. De oudste van de zusters is
nog niet eens verloofd, wanneer moet dan de beurt aan de jongste komen?
Natasja is in de bloei van haar jaren, een schoonheid. De politesse en galante hofmanieren beheerst zij zeker even goed als ik.. .
vroeg Iwan
- Zo, ontbreekt het vorst Roman misschien aan geld?
Vandaar dat hij altijd weer ove r
Artemjitsj, zijn slappe neus krabbend.
de weverij begint...
Het gaat hem slecht, heel slecht. Vorstin Awdotja heeft mij haar hart
uitgestort. En zelf loopt hij met een gezicht als een donderwolk rond. . .
- In zijn onnozelheid heeft hij getracht zijn neus in de militaire
leveranties te steken. Maar dat hebben de onzen hem lelijk betaald
gezet.
de Boejnosows !... Het zou een
- Een beroemd geslacht, vadertje,
grote eer zijn zulk een prinses tot onze familie te rekenen. Als wij met een
bescheiden bruidsschat genoegen nemen, zullen zij zeker hun toestemming
geven. Ik doel op onze benjamin, Artamosja. (Iwan Artemjitsj hief zijn
hand reeds op om zich in zijn nek te krabben, maar zijn pruik zat hem in
de weg.) Hoofdzaak is, dat Artamon en Natalja nog voor mijn vertrek
naar Parijs trouwen. Het meisje brandt van verlangen. Ik heb er Pjotr
Aleksejewitsj ook al over gesproken.
En,
Iwan Artemjitsj liet zijn neus plotseling met rust.
- 0 ja?
wat vindt hij ervan?
Hij vindt het best. Ik heb gisteren bij Mensjikow met hem gedanst. Hij
kietelde mij met zijn snor over mijn wang en zei: „Viert die bruiloft zo
spoedig mogelijk."
Iwan Artemjitsj stond op en keek
- Waarom zo spoedig mogelijk?
zijn dochter doordringend aan. (Sanjka was groter dan hij.)
- Misschien wel met het oog op de oorlog. ik heb het hem niet
gevraagd, daar had ik geen gelegenheid voor. .. Gisteren zei iedereen, dat
er oorlog op til was.
- Met wie?
.
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Sanjka stak slechts haar onderlip vooruit. Iwan Artemjitsj legde zijn
korte armen op zijn rug en begon, in zijn witte kousen en stompe schoenen
met brede linten en rode hakken, door de kamer te ijsberen.
Voor de huisdeur hield knarsend een koets stil. Dat waren de gasten.

Al naar gelang de rang van de bezoekers begroette Iwan Artemjitsj, de
buik in het zijden vest vooruitgestoken, hen ofwel boven op de drempel van
de kamer of helemaal beneden aan de huisdeur. Vorst Roman Borisowitsj
die in een karos met lakeien op de achterbok was komen voorrijden, ontving
hij halverwege de trap, en hij verwelkomde hem met een hartelijke handdruk. Achter vorst Roman huppelden Antonida, Olga en Natalja met opgenomen rokken de gietijzeren treden op. Iwan Artemjitsj liet Natalja voorgaan
en monsterde haar roet keurende blik: het meisje was wei-kel i jk al rijp.
De meisjes Boejnosow namen ruisend aan de tafel midden in de salon
plaats. Zij pakten Sanjka bij haar blote elleboog en keuvelden over koetjes
en kalfjes. De waardige gasten president Mitrofan Sjorin, Swesjnikow,
Momonow hadden zich om de meisjes niet op de sleep te treden, bij
de kachel teruggetrokken en namen ze vanonder hun wenkbrauwen
schuins op:
Het moet natuurlijk allemaal zo zijn, de tsaar wil het nu eenmaal,
dat wij ons Europa tot voorbeeld nemen, maar veel goeds zal er wel niet
van terecht komen, als de meisjes meegaan op bezoek.
Sanjka liet zojuist uit Hamburg ontvangen prenten zien gravures
.

van beroemde Hollandse meesters. De meisjes snoven opgewonden in hun
zakdoekjes, terwijl zij de naakte goden en godinnen bekeken... „En wie
is dat? Wat heeft die daar? En wat doet zij erbij? Kijk nou eens!"
Sanjka legde geërgerd uit:
Deze man met die bokkepoten is een sater... Je hoeft heus geen
scheve mond te trekken, Olga: hij heeft daar een vijgeblad, zo worden ze
altijd geschilderd. Cupido wil haar met de pijl doorboren... Zij huilt, de
ongelukkige, ze is vreselijk bedroefd. Haar geliefde heeft haar in de steek
gelaten en is weggevaren kijkt: daar zien jullie het zeil... De gravure
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heet: „De verlaten Ariadne"... Dat moeten jullie allemaal leren. De jongemannen vragen tegenwoordig honderduit over de Griekse goden. Het is
niet meer zoals vorig jaar... En met een vreemdeling te dansen laat
dat liever uit het hoofd...
Wij zouden het graag leren, maar wij hebben geen' boek... Vader
schuift geen kopeke af, als je voor iets ernstigs geld nodig hebt, zei
Antonida. De pokdalige Olga beet van ergernis op haar kanten mouw.
Sanjka lei plotseling haar arm om Natalja's schouders en fluisterde haar
iets in het oor. De bolwangige Natalja bloosde hevig.. .
Bescheiden en eerbiedig kwam Artamosja de salon binnen een magere
jongeling in een bruin Duits kostuum , hij leek op Sanjka, maar zijn
wenkbrauwen waren donkerder, dons markeerde zijn bovenlip, en zijn ogen
waren grijs als een wolk. Sanjka kneep Natalja in de arm, opdat zij naar
haar broer zou kijken. Van verlegenheid liet het meisje het hoofd diep
hangen, spreidde de ellebogen uit en bleef roerloos zitten.
Artamosja maakte voor de geëerde gasten een diepe buiging en trad op
zijn zuster toe. Sanjka klemde de lippen opeen, maakte een lichte kniebuiging en zei snel:
-- Sta mij toe jullie mijn jongste broeder voor te stellen.
De meisjes knikten traag met hun hoge gepoederde kapsels. Artamon
deed, zoals de etiquette het verlangde een pas terug, stampte met zijn voet
en zwaaide met zijn arm, alsof hij de was uitspoelde. Sanjka stelde voor:
,,Prinses Antonida, prinses Olga, prinses Natalja." De meisjes stonden één
voor één op, bogen even door hun knieën, en voor elk van hen maakte
Artamon een wijds gebaar. Daarna ging hij behoedzaam aan tafel zitten.
Hij klemde zijn handen tussen zijn knieën. Rode vlekken kleurden zijn
jukbeenderen. Neerslachtig keek hij naar zijn zuster. Sanjka fronste dreigend haar wenkbrauwen.
- Bezoekt u dikwijls soirées? vroeg hij Natalja stotterend. Zij fluisterde iets onverstaanbaars. Olga antwoordde vrijmoedig:
- Eergisteren hebben wij bij de Narysjkins gedanst, wij hebben driemaal een andere japon aangetrokken. Wat een succes, en wat was het er
.beet. Maar waarom zien we u nooit ergens?
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- Ik ben nog te jong.
Sanj ka zei:
- Vader is bang, dat hij uit de band springt. Als hij maar eerst getrouwd is, dan mag hij doen, wat hij wil... Maar dansen kan hij... Zijn
verlegenheid heeft niets om het lijf... En als hij in het Frans begint sta
je gewoon perplex.
De eerbiedwaardige gasten keken met nieuwsgierigheid naar de jeugd...
„Ja ja, die kinderen van tegenwoordig!" Mitrofan Sjorin vroeg aan
Browkin:
- Waar heeft jouw jongen die manieren vandaan?
- Hij krijgt lessen, Mitrofan Iljitsj : het gaat niet anders, onze positie
eist het... Kunnen wij niet meer met onze voorouders pronken, dan moeten wij het met wat anders proberen.
- Heel juist, heel juist... Wij moeten uit onze schuilhoeken te voor..
sc ijn komen.. .
--- Ook de tsaar trekt een zuur gezicht: als je handen vol geld verdient,
zegt hij, kom dan ook over de brug...
- Dat spreekt vanzelf, de kost gaat voor de baat uit.
- Hoeveel ik alleen al voor Sanjka uitgeef. Maar dat vrouwtje verkeert
dan ook in de hoogste kringen.
Een gewiekst persoontje. Je moet alleen oppassen, Iwan Artemjitsj
dat zij...
- Zeker, men zou haar met de zweep naar boven naar de vrouwenvertrekken kunnen jagen en aan een borduurraam zetten,
antwoordde Iwan
Artemjitsj na een korte pauze peinzend.
Maar wat koop je daarvoor? Zal
haar man zich dan zeker voelen? Ha! Ik zie best in, dat zij aan allerlei
verleidingen blootstaat. Mijn God, zo is het nu eenmaal... De zonde straalt
haar eenvoudig uit de ogen. Mitrofan Iljitsj, de tijden zijn veranderd... In
Engeland heb je het gehoord? laat de vrouw van Marlborough heel
Europa naar haar pijpen dansen. En ga dan maar eens met de zweep
naast haar rok staan de hele wereld zal je uitlachen...
Aleksej Swesjnikow, een groothandelaar met streng gezicht en zware
wenkbrauwen, gekleed in een ruime Hongaarse kaftan met koorden, zonk
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der pruik (het zwarte golvende haar was met grijze draden doorweven)
draaide, de handen op de rug, met zijn duimen en wachtte, tot de president
en Browkin met hun holle gezwets klaar waren.
- Mitrofan Iljitsj,
begon hij met diepe basstem,
ik kom weer
op hetzelfde punt terug: wij moeten haast zetten achter de zaak. Ik heb
horen verluiden, dat ze ons de loef willen afsteken.
Het spitsneuzige, schoongewassen, sluwe gezicht van de president vertrok
tot een honingzoete glimlach.
- Dat hangt van de beslissing van onze weldoener Iwan Artemjitsj af.
Hem moet je het vragen, Aleksej Iwanowitsj..
Browkin begon eveneens achter zijn rug met zijn duimen te draaien,
spreidde zijn korte benen en blikte omhoog naar de beide reuzen Sjorin en
Swesjnikow... Het was hem terstond duidelijk: „De knapen hebben haast,
ze zullen dus wel iets belangrijks te weten gekomen zijn. .." (Gisteren
had Browkin de hele dag in zijn graanschuren doorgebracht en niemand
van de hoogwaardigheidsbekleders gezien.) Zonder te antwoorden piekerde
hij, met een gewichtig air: wat zou het zijn? Hij haalde zijn handen van
zijn rug om zijn neus te krabben.
er gaan geruchten, dat de lakenprijzen nu zullen
- Ja ja, T-- zei hij,
stijgen... Laten we de zaak eens bespreken.
Swesjnikow sperde onmiddellijk zijn zigeunerogen open:
- Jij weet dus ook al, Iwan Artemjitsj, wat er gisteren aan de hand
was?
- Wij weten zo het een en ander... Bij ons is het gebod: weten en
zwijgen. .. (Iwan Artemjitsj hield zijn hand voor zijn kaken: „Joost mag
weten, wat zij te weten gekomen zijn.")
Met een blik van verstandhouding trok hij zich achter de betegelde
kachel terug. Swesjnikow en Sjorin volgden hem. Met de koppen dicht
bijeen gestoken spraken zij daar met elkaar, tactvol terrein verkennend en
om de kern van de zaak heendraaiend...
- Iwan Artemjitsj, heel Moskou heeft het erover.
Ja, ja, er gaan heel wat geruchten...
- Maar met wie? Toch niet wet de Zweden?
--,

134

- Dat is de zaak van de tsaar...
- Dus toch. .. Zou het gauw beginnen? (Swesjnikow klauwde door zijn
ijzerstrakke baard.) Dat zou voor ons het ogenblik zijn een fabriek op
te richten. Het komt er voor de tsaar immers niet zozeer opaan, dat
onze stoffen goedkoper zullen zijn dan de Hamburgse, als wel dat het
inheemse stoffen zullen zijn. De grenzen kunnen gesloten worden, maar
hij beschikt dan toch over stoffen van eigen fabrikaat... Een goudmijntje is het. En hoeveel mensen vechten er niet al om, Martiessen bijvoorbeeld..
„Dat is het dus, waarvan zij lucht gekregen hebben!"
begreep Iwan
Artemjitsj en lachte achter zijn hand.
- Een paar dagen geleden had deze Martiessen, een buitenlander, in
gezelschap van de tolk Sjafirow, Browkin een bezoek gebracht en hem
voorgesteld een lakenfabriek te bouwen: een deel van het geld zou de tsaar
kunnen fourneren, de rest moest Browkin ter beschikking stellen. Hijzelf,
Martiessen, maakte aanspraak op een derde van de inkomsten, waarvoor
hij zich verplichtte weefstoelen en goede meesters uit Engeland te laten
komen en de leiding van de gehele fabriek op zich te nemen. Swesjnikow
en Sjorin hadden van hun kant Browkin reeds lang geleden voorgesteld als
partners aan de vennootschap deel te nemen om een lakenfabriek te stichten. Tot dusver was het echter bij besprekingen gebleven. Er moest gisteren
dus iets gebeurd zijn: naar alle waarschijnlijkheid was Martiessen door de
tsaar ontvangen.
- Moeten wij een zaak van zulk gewicht dan aan vreemdelingen overzei Swesjnikow, en zijn ogen schoten vuur.
laten?
President Sjorin kneep zijn ogen toe en zuchtte:
- Terwijl wij toch waarachtig bereid zijn have en goed, onze laatste
bezittingen te offeren.. .
Iwan Artemjitsj liep
- Morgen, morgen zullen wij verder spreken.
snel van de kachel naar de deur. Door niemand verwelkomd, trad een
kleine, ronde, blauwgeschoren man met een breedgewortelde haviksneus,
in een zwart lakens kostuum en stoffige schoenen de salon binnen. Zijn
donkere ogen gleden onrustig over de gezichten der gasten. Bij het zien
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van Browkin strekte hij, onrussisch, zijn korte armen naar hem uit en
meesmuilde.
Geëerde Johann Artemjewitsj !
begon hij met zingende stem, elke
lettergreep scanderend, en hij liep de heer des huizen tegemoet om hem
te omarmen, kuste hem driemaal op de wangen de zonderling! alsof
het Pasen was. Toen fluisterde hij, terwijl hij de vuurrode lokken van zijn
pruik met een hoofdbeweging uit zijn gezicht schudde: -- Met Martiessen
wordt het voorlopig niets. Aanstonds komt Aleksandr Danilowitsj.
Ik ben blij, blij je hier te zien, Pjotr Pawlowitsj, wees welkom. . .
Het was de tolk van het ministerie van buitenlandse zaken, Sjafirow,
een gedoopte Jood. Hij had de tsaar naar het buitenland vergezeld, was
echter tot de herfst van dit jaar op de achtergrond gebleven. Maar nu hij
bij het Zweedse gezantschap in dienst was, zag hij Peter dagelijks en men
sprak reeds van hem als van een invloedrijk man.
- Kom morgen naar het Kremlin, Johann Artemjewitsj, in het Paleis.
Zijne Majesteit heeft bevolen, dat er tien man van de Handelskamer tegenwoordig moeten zijn. De Zweden zullen hun geloofsbrieven aanbieden.. .
- Zijn jullie tot overeenstemming gekomen?
- Nee, Johann Artemjewitsj, Zijne Majesteit zal de koning van Zweden
niet de eed op het evangelie afleggen.. .
Browkin haalde, al luisterend, snel adem en sloeg haastig een kruis op
zijn navel.
- Het is dus waar, Pjotr Pawlowitsj, wat er beweerd wordt?
- We zullen zien, Johann Artemjewitsj, er zijn grote dingen in voorbereiding, grote dingen...
en hij wendde zich tot de meisjes Boejnosow
om hun naar buitenlands gebruik de vingers te kussen.
Vorst Roman Borisowitsj zat neerslachtig op zijn stoel aan de wand.
Veel eer was er niet mee in te leggen, zulke huizen te bezoeken. Wazig
staarde hij naar zijn dochters: „Leeghoofdige eksters. Wie zal ze vrijen?
Wat een vreselijke tijden, o God ! Geld, geld en nog eens geld ! Alsof de
wind het uit je zak blaast... Van de vroege morgen af breek je je er het
hoofd over, hoe je je er door moet slaan, hoe je verder moet leven. Uit
de dorpen is alles geperst, wat er maar te halen viel, en ook dat is niet
J
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genoeg. Hoe komt dat toch? Vroeger was het immers wel voldoende...
Ach, vroeger toen zat men aan het raam een appel te kauwen, als men
daar zin in had, of naar de kerkklok te luisteren... Rust en stilte in alle
eeuwigheid... Een wervelwind kwam overgevlogen, als de mieren uit een
met kokend water begoten mierenhoop krioelen de mensen rond. Onbegrijpelijk. .. En alles draait om geld, geld. Alle mogelijke fabrieken, cornpagnieën."
De naast vorst Roman zittende bejaarde koopman Jewstrat Momonow, een
der meest notabele vertegenwoordigers van het koopmansgilde, oreerde
zacht:
Het gaat niet anders, vadertje vorst Roman Borisowitsj, wij kooplieden denken er zo over: benauwd is het geworden, het is onmogelijk zo
verder te gaan, de buitenlanders springen met ons om, net naar het hun
past. .. Zo'n vreemdeling koopt bij ons niets, voor hij een brief verstuurd
heeft; achttien dagen later komt zijn brief in Hamburg aan en na nog
eens achttien dagen krijgt hij het antwoord: hoe hoog de betreffende waren
op de beurs in prijs genoteerd staan... Maar onze stijfkoppen houden één,
zelfs twee jaar aan dezelfde prijs vast, ook al geldt die nergens in de wereld meer. De vreemdelingen hebben al lang een bres in de muur om ons
land geslagen. Maar wij zitten nog altijd in een hol. Nee, vadertje, oorlog
is onvermijdelijk. .. Hadden wij tenminste maar een stadje, Narwa bijvoorbeeld, het oude erfgoed van de tsaren...
- Jullie barsten haast van het geld, en nog steeds is het jullie kooplieden te weinig, zei Roman Borisowitsj verachtelijk. Oorlog! Ja ja!
Oorlog is een staatsaangelegenheid, eenvoudige lieden als jullie hebben
zich met zulke dingen niet te bemoeien.
- Volkomen juist, volkomen juist, vadertje, viel Momonow dadelijk
bij, wij redeneren maar zo, uit pure onnozeiheid.. .
Roman Borisowitsj keek hem met zijn bloeddoorlopen ogen tersluiks
aan: moet je zien, eenvoudig gekleed, een onopvallend gezicht, maar
hij heeft vast en zeker vaten vol geld in de kelder verborgen.. .
Hoeveel zoons heb jij?
- Zes, vadertje vorst Roman Borisowitsj.
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- Jonggezellen?
- Getrouwd, vadertje, allemaal getrouwd.
Achter de vensters ratelde een karos over het houten plaveisel. Iwan
Artemjitsj snelde naar de trap, verschillende van de gasten liepen naar het
raam. De gesprekken braken af. Men hoorde op de gietijzeren treden het
gekletter van sporen. Door de heer des huizes gevolgd, trad de gouverneurgeneraal van Pskow, Aleksandr Mensjikow, de zaal binnen, gekleed in een
mantel met rode omslagen, alsof hij zijn mouwen tot de ellebogen in
bloed had gedoopt. Vanaf de drempel weidde zijn koele, blauwe blik vol
officiële gestrengheid over de gezichten der bezoekers. Toen nam hij zijn
hoed af en boog met een wijdse armzwaai voor de prinsessen. Hij trok zijn
linker, fraai gewelfde wenkbrauw op, trad met een traag lachje op Sanjka
toe, kuste haar op het voorhoofd, vatte haar bij de vingertoppen en schudde haar zo de hand, daarna draaide hij zich om en begroette de gasten met
een lichte hoofdknik.
De deuren naar de eetzaal gingen open, Aleksandr Danilowitsj klopte
Browkin op de schouder en boog zich naar zijn oor:
- Met Swesjnikow en Sjorin moet je je niet inlaten, dat is niet de
moeite waard... Martiessen krijgt niets, zelf moeten wij de zaak ter hand
nemen. Bespreek het vandaag nog met Sjafirow.
-.

4

In veertien door vier paarden getrokken koetsen reden de Zweedse afgevaardigden de hof van het huis uit, waar men gezanten placht onder te
brengen. Langs de gehele Iljinka, dwars over het plein tot aan de muren
van het Kremlin, stonden de linieregimenten en haie opgesteld, het geweer
geschouderd, de driekante steek op het hoofd, in korte mantels en witte
kousen. De banieren en vaantjes op de pieken wapperden in de oktoberwind. Met ernstige blik monsterden de Zweden van achter de ramen hunner
koetsen deze nieuwe troepen.
Toen zij de Spasski-poort Pachter zich hadden, zagen zij aan de zijkanten
met sneeuw bedekte stapels kanonskogels, de hemelwaartsgerichte mondin-
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gen van koperen mortieren. Aan elk mortier stonden vier wel zeven voet
lange snorrebaardige kanonniers met kanonwissers en rokende lonten. Voor
de Parade-trap zat op een vuurrode hengst de oude generaal Gordon. De
wind bolde zijn rode cape, ijshagel kletterde op zijn helm en harnas. Toen
de diplomatieke stoet stilhield, hief de generaal de hand op : kanonnen
bulderden, rook verhulde de blinde vensters der kanselarijen en de kerkkoepels.
Op de trap gaven de gezanten op verzoek van de kamerheren hun degen af.
Honderd soldaten van het Semjonowski-regiment, die de geschenken en
souvenirs van de koning droegen - zilveren schalen, bokalen en kruiken
stelden zich op de trap en in het portaal op en hielden een levensgroot portret
van de jonge koning Karel XII van Zweden in een prachtvolle lijst omhoog.
Met afgemeten tred schreden de gezanten de ontvangzaal binnen en namen
op de dorpel de hoeden af.
Langs de vier wanden zaten op banken de bojaren, de Moskouse adel,
de aanzienlijkste kooplieden en handelaren. Allen droegen eenvoudige lakense jassen, velen waren in buitenlandse kostuums verschenen. Aan het andere
einde van de korfvormig gewelfde zaal, waarvan wanden en zoldering met
ridders, dieren en vogels beschilderd waren, zat Peter op een troon van
ivoor en zilver. Zijn ogen waren wijd opengesperd, hetgeen hem iets van
een idool gaf en hij was zonder hoed en pruik, in een met lynxbont gevoerde
kaftan van grijs laken. Aan zijn linkerhand stond Lawrenti Swinjin met een
houten schaal, rechts van hem hield Wasili VvjoWow een handdoek op zijn
gestrekte armen.
De gezanten kwamen nader en bogen op het tapijt voor de troontreden
de knie. Swinjin hield Peter de schaal voor, deze stak, de blik voor zich
uitgericht, zijn vingers in het water, Wolkow droogde ze en de gezanten
traden naderbij om des tsaren ruige hand te kussen. Vervolgens stond Peter
op zijn hoofd raakte haast het baldakijn en vroeg, terwijl zijn halsaderen opzwollen, naar oud gebruik in het Russisch:
Verheugt Carolus, koning van Zweden, zich in een goede gezondheid?
De gezant antwoordde, de hand tegen de borst drukkend en de aan
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weerszijden hoog opgetorende pruik zijwaarts buigend, dat de koning, Gode zij dank, gezond was en naar het welzijn van de tsaar van gans GrootKlein- en Wit-Rusland enzovoort vroeg. De tolk Sjafirow die gelijk de
Zweden een korte cape en zijden kniebroek met linten en splitjes op de
lendenen droeg, vertaalde luide het antwoord der Zweden. De bojaren openden vol aandacht hun mond, trokken scherp toehorend de wenkbrauwen op
en luisterden, of er ook in geen enkele lettergreep afbreuk aan de waardigheid van de tsaar werd gedaan. Peter knikte: ,,Ik ben gezond, dank u."
De gezant nam van het fluwelen kussen, dat de secretaris op zijn handen
hield, een rol de geloofsbrieven en overhandigde deze met een kniebuiging aan Peter. De tsaa ir nam de brieven aan en reikte ze, zonder ze
in te zien, aan de eerste minister Lew Kirillowitsj Narysjkin. Deze was, in
tegenstelling tot de anderen, met ongemene pracht en praal gekleed : in
wit atlas dat met fonkelende edelstenen bezet was. Lew Kirillowitsj verkondigde luid, zonder de documenten open te rollen, dat de ontvangst geëindigd was.
De gezanten trokken zich, achterwaarts schrijdend; met diepe buigingen
naar de deur terug.
De afgevaardigden hadden kennelijk verwacht, dat op deze audiëntie de
voornaamste kwestie ter wille waarvan zij een half jaar lang in Moskou
gezeten hadden, ter plaatse geregeld zou worden: de bekrachtiging van het
vredesverdrag met Zweden door Peters eed op het evangelie. Er verstreek
echter een week, voor de Moskovische ministers de gezanten voor een
conferentie op het ministerie van buitenlandse zaken uitnodigden. Daar
deelde Prokofi Woznitsyn de Zweden mee, dat tsaar Peter de vroegere
vredesverdragen met zijn hele ziel bekrachtigde, doch niet bereid was ten
tweede male op het evangelie te zweren, daar hij deze eed reeds aan de
vader van de tegenwoordige koning had afgelegd. De jonge koning van
Zweden daarentegen moest op het evangelie zweren, want hij had tsaar
Peter nog geen eed afgelegd. Aldus de wens des tsaren, die bij deze aan
de gezanten werd medegedeeld en onherroepelijk was.
De gezanten betoogden en oreerden, maar hun woorden sprongen van
de hoogmoedig opgeblazen Moskovieten af als erwten van de muur. De
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afgevaardigden waren van mening, dat zij een verdrag van eeuwige vrede in deze lezing niet zonder de toestemming van de koning konden
accepteren en daarover naar Stockholm verslag zouden uitbrengen.
Prokofi Woznitsyn antwoordde hun met een glimp van spot in zijn oude

ogen:
Het is u bekend, hoe ver het van hier naar Stockholm is, binnen
vier maanden zult u geen antwoord ontvangen, en al die tijd moet u nutteloos in Moskou zitten en voor uw eigen onderhoud zorgen.
De tweede en derde conferentie namen eenzelfde verloop. De kanselarij van buitenlandse zaken staakte zelfs de levering van hooi voor de
paarden. De gezanten verkochten het een en ander uit hun bezit, om aan
de kost te komen: pruiken, kousen, knopen. Ten slotte gaven zij zich gewonnen. In het Kremlin stelde tsaar Peter, even star in zijn met lynxvel
gevoerde kaftan op de troon gezeten, de vermagerde gezanten het onbeedigde vredesverdrag ter hand.

Op een mistige novembermorgen hield een geheel met modder bespatte leren koets stil aan de achterzijde van het Preobrazjenski-paleis
waarvan de bizarre daken door nevelsluiers verhuld waren. Op het bordes
stond Aleksandr Danilowitsj die van ongeduld met zijn hoge laarzen
stampvoette. Toen zijn blik op een dienstmaagd viel, die, haar jak over
het hoofd geworpen, over de hof liep, schreeuwde hij: „Maak dat je weg
komt, loeder!" Dodelijk verschrikt rende de meid weg, waarbij zij met

haa r blote voeten over de natte bladeren uitgleed.
Uit de koets stegen de Poolse generaal Carlowitz en de Lijf_landse
ridder Patkul. „Nu, God zij geloofd", zei Mensjikow, hun de hand
schuddend. Zij liepen door lege gangen en gingen over naar muizen riekende trappen naar boven. Bij een lage deur bleef Aleksandr Danilowitsj
staan en klopte voorzichtig aan.
Peter opende de deur. Hij hoog zwijgend, zonder glimlach, het hoofd.
Hij leidde de gasten in het volgerookte ,slaapkamertje met één enkel micaraam, dat het wazige daglicht nauwelijks doorliet. „Wel, ik ben blij, blij",
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mompelde hij en liep terug naar het venster. Hier lagen, op een kleine
tafel zonder kleed, op het kozijn en op de grond papieren, boeken en
ganzeveren verspreid.
- Danilytsj !
Peter zoog aan zijn met inkt besmeurde vinger.
- Danilytsj, die klerk laat ik de neusvleugels uitrukken, zeg hem dat
maar gerust. Hij heeft maar één ding te doen: mijn pennen recht te snijden, maar hij slaapt de godganse dag... Ach, mensen, mensen! (Patkul
en Carlowitz stonden er in afwachting bij. Hij bezon zich.) Danilytsj, geef
de gasten een stoel en neem hun hoeden... Zo... (Hij trommelde met de
vingernagels op de kris-kras volgeschreven vellen papier.) Daarmee moeten wij beginnen : met het alfabet... Wat groeien er niet een nietsnutten op
in de Moskouse huizen, echte slungels! Met de knoet ,moeten ze aan de
studie gezet worden... Och, mensen, mensen!... Vertelt u eens, mijnheer
Patkul zijn de Engelsen Fergharson en Grains eminente geleerden?
- Tijdens mijn verblijf in Londen heb ik van hen gehoord, antzij zijn niet al te beroemd, het zijn geen filosofen, zij
woordde Patkul,
houden zich veeleer met de praktische Wetenschappen bezig...
- Dat is het juist. Van louter godgeleerdheid worden wij haast door
de luizen opgevreten... Scheepvaartkunde, wiskunde, mijnbouw, geneeskunst. Dat hebben wij nodig. ("Hij pakte de papieren op en wierp ze
weer op de tafel.) Het ergste is, dat het allemaal hals over kop moet ge
beuren.
Hij ging zitten en sloeg zijn benen over elkaar, legde zijn armen op
de leuningen en rookte. De van gezondheid blakende Carlowitz staarde de
tsaar snuivend met knipperende ogen aan. Patkul keek somber naar de
vloer. Aleksandr Danilowitsj kuchte bescheiden. Peters hand, die de pijp
..
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omklemde, begon te beven:
- En, hebt ge het opgesteld en meegebracht?
-- Wij hebben het geheime verdrag bij ons, ---- zei Patkul met vaste
stem, terwijl hij zijn verbleekte gelaat ophief. Beveelt u de heer Carlowitz het voor te lezen.
- Ga uw gang.
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Mensjikow kwam er op zijn tenen vlak hij staan. Carlowitz haalde
een klein lichtblauw papier te voorschijn, hield het ver van de ogen en las,
van inspanning rood aanlopend:
„Om de tsaar aller Russen bij de verovering der door Zweden wederrechtelijk ingelijfde landen en bij de blijvende vestiging van de Russische
heerschappij aan de Oostzee bijstand te verlenen, zal de koning van Polen
de koning van Zweden de oorlog verklaren en met de Saksische troepen
Lijfland en Estland hinnenvailen, waarbij hij belooft ook de Poolse
Rzeczpospolita tot een breuk met Zweden te bewegen. De tsaar zal van
zijn kant de vijandelijkheden in Ingrië en Karelië onmiddellijk na het sluiten van de vrede met Turkije, niet later dan in april 1700, openen en intussen zo nodig de koning van Polen hulptroepen zenden onder de dekmantel van huurlingen. De bondgenoten beloven plechtig in generlei afzonderlijke onderhandelingen met de vijand te treden en de onderlinge loyaliteit
te handhaven. Dit verdrag is ten strengste geheim te houden."
Peter bevochtigde zijn droge lippen en vroeg:
- Is dat alles?
- Alles, Majesteit.
Patkul zei:
- Indien Uwe Majesteit het mij toestaat, vertrek ik reeds morgen
naar Warschau, en ik hoop ii omstreeks half december het eigenhandige
onderschrift van koning August ter hand te stellen.
Peter keek met vreemde blik en zo star, dat e r tranen hij hem opwelden,
in Patkuls harde gele ogen. Zijn lippen vertrokken tot een glimlach:
- Het gaat om een grote zaak... Nu. goed... Ga, Johann Patkul...

^
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De domklok sloeg dreunend twaal f zware slagen. De eerzame burgers
maakten aanstalten zich aan het middagmaal te zetten. De parlementsleden
verlieten hun zetels in de vergaderzaal. De kooplieden sloten hun winkeldeuren. De gildemeester legde zijn werktuig neer en zei tot de gezellen:
„Gaan jullie je handen wassen, jongens, en doet je gebed." De oude aristo143

craat zette zijn bril af, wreef zich de weemoedige ogen en schreed plechtig
de eetzaal binnen, die door de rook van vergane glorie donker gekleurd
was. De soldaten en matrozen haastten zich in vrolijke groepjes naar de
herbergen, waar boven de deur een gerookte ham of een bundel worsten
hing, die een kostelijke geur verbreidden.
De enige in de stad, die niet naar de stem van de rede wilde luisteren
was wel koning Karel XII. Een kop koud geworden chocolade stond, omgeven door flessen met gouden rijnwijn, op zijn nachtkastje. De purperen
gordijnen voor de hoge ramen waren opengeschoven. In de tuin viel
sneeuw op de nog groene struiken die in de vorm van bollen, piramiden en
kubussen gesnoeid waren. De spiegel boven de schoorsteen weerkaatste het
sneeuwlicht, twee kandelabers, waarvan de van de opgebrande kaarsen gedropen was in pegels afhing, spiegelden zich in het glas. Het dennehout
knetterde in de open haard. De broek van de koning hing op de kop van
een gouden amorbeeldje aan het voeteneind van het bed. Zijden rokken en

damesondergoed lagen over de elegante stoeltjes verstrooid.
Met de hand onder het hoofd las de koning hardop Racine. Onder het
lezen strekte hij geregeld zijn hand uit naar de beker met kruidige rijnwijn.
Aan zijn zijde sluimerde, de gestikte deken tot het puntje van haar neus
getrokken, een vrouw met zwart haar haar lokken lagen over het kussen
gespreid, de schmink was vervaagd, haar gelaat scheen haast zo geel als de
wijn in het glas.
Het was de door haar avonturen beruchte, lichtzinnige Athalia, gravin
Desmond. Haar levensloop was onbestendig als de vlucht van een vleermuis.
Zij ddroeg
g een hofrobe met dezelfde zwier als het kostuum van een toneelspeelster of het wambuis van een gardeofficier. Zij deinsde er niet voor
terug langs een touwladder uit het raam te vluchten, om de ergerlijke
nieuwsgierigheid van de keizerlijke of koninklijke politie te ontlopen. Zij
had op het toneel van de Weense Opera gezongen, maar onder geheimzinnige omstandigheden was zij haar stem kwijtgeraakt. Voor Lodewijk XIV had
zij in een door Molière geënsceneerde feeërie gedanst. Als musketier verkleed, had zij de maarschalk de Luxembourg begeleid, toen hij de Vlaamse
steden belegerde men vertelde, dat haar ransel na de verovering van
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Namen met kostbaarheden was volgepropt. Vermoedelijk op wens van het
Franse hof was zij in Londen opgedoken, waar zij de Engelsen met haar
rijpaarden en toiletten verblufte. Voor haar bekoring bezweken enige peers
van Engeland en ten slotte de knappe en vermetele hertog van Marlborough.
Men liet de gravin echter weten, dat de hertogin van Marlborough haar
aanried Londen met het eerste schip te verlaten. Uiteindelijk had de stroom
harer avonturen haar in het bed van de koning van Zweden gebracht.
- Liefde, liefde, zei Karel, de hand naar de fles uitstrekkend, —
eeuwig en altijd liefde... Het hangt je eens de keel uit. Racine vermoeit
me. .. Pyrrhus, de koning der Myrmidonen, was ongetwijfeld een potige
ijzervreter, en hier kraamt hij vijf bedrijven lang de grootste onzin uit.. .
Ik heb liever Plutarchus' levensbeschrijvingen of Caesars Commentaren. Wil
jij een slok wijn?
.De gravin antwoordde, zonder de ogen te openen;
- Laat mij met rust, Majesteit, mijn hoofd barst, ik zal de dag van
vandaag wel niet overleven.
Karel lachte schamper en bracht het glas aan zijn lippen. Er werd zacht
aan de deur geklopt. Hij deed, of hij in zijn Racine verdiept was, en riep
traag: „Binnen." Glimlachend en in zijde ruisend trad baron Bjorkenhjelm,
de kamerheer van Zijne Majesteit, de kamer binnen. Zijn omhoogstrevende
neus, waarop een kleine wrat zat, scheen uitdrukking te geven aan zijn
hunkering steeds de allerlaatste nieuwtjes te berichten.
Hij boog voor de broek van de koning en begon in zwierige terme n
onbelangrijke gebeurtenissen aan het hof te vertellen. Aan zijn sluwheid
en nieuwsgierigheid ontging niets, zelfs niet een kleinigheid als het verdachte geruis, dat hedennacht in het slaapvertrek der deugdzame staatsdame
Anna Bostrom te horen was. Athalia steunde, zich op haar rechterzij
draaiend:

- Mijn God, mijn God, wat een onzin.... De baron liet zich niet uit
kennelijk had hij iets belangrijks in petto:
het veld slaan,
- Vanmorgen om negen uur hebben de winkeliers de Rijksdag een
nieuwe petitie overhandigd met de eis, de civiele lijst te herzien. .. (Karel
snoof door zijn neus.) De hebzucht van deze burgers kent geen grenzen.
10-487
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Zojuist heb ik de Franse gezant gezien, hij reed met een meute prachtige
Engelse hazewindhonden uit om in de verse sneeuw op hazen te jagen.
Op een schitterende hengst rijdt hij ! Die heeft hij Rhenskjold met kaarten
afhandig gemaakt. Ik vertel het hem, de gezant haalt de schouders op:
„Dat is kennelijk gekuip van de hugenoten, zei hij woordelijk, die
kooplui en handwerkslieden hebben zich over heel Europa verspreid. Zestig
miljoen livres hebben zij uit Frankrijk meegesleept... Die ketters zijn
hardnekkig enondermijnen overal, waar ze maar kunnen, het principe van,
de koningsmacht. Ze staan allemaal met elkaar in geheim contact: in
Zwitserland, in Engeland, in de Nederlanden en hier... Zij nemen elke
gelegenheid te baat om de burgers haat jegens de adel en de koning in te
boezemen..."
- Wat ben je nog meer te weten gekomen, --- vroeg Karel somber.
- Ik ben natuurlijk in de Rijksdag geweest... De nieuwe petitie is
slechts een voorwendsel uit vele. Ik heb in de wandelgangen met deze en
gene gesproken. Ze bereiden een wet voor om het koninklijke recht de
oorlog te verklaren, aan banden te leggen.
Karel klapte woedend Racines ,,Andromache" dicht. Hij slingerde het
boek in een hoek. De deken stijf om zich heen wikkelend, richtte hij zich
in bed op.
- Ik vraag je, wat je vandaag te weten gekomen bent. (Björkenhjelm
wees met de ogen op de krullende lokken in de nek van de gravin.) Onzin!
Hier zijn geen vreemde oren, spreek op...
- Gisteren is aan boord van een koopvaardijschip een edelman uit
Riga aangekomen. Ik ben er nog niet in geslaagd hem te zien te krijgen... . Hij vertelt als men hem geloven mag hij vertelt, dat Patkul
plotseling in Moskou opgedoken is...
De nek van de gravin verhief zich van het hoofdkussen. Karel knauwde
een velletje op zijn lip.
- Ca en vraag graaf Piper hij mij te komen.
Bjorkenhjelm maakte een zwaaiend gebaar met zij n in kant gestoken
polsen, alsof het vleugels waren, en fladderde over het tapijt de deur uit.
Karel staarde naar de achter het raam neerdwarrelende sneeuw. Zijn smalle
..
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gezicht met het hoge voorhoofd, de vrouwelijk gewelfde lippen en de lange
neus waren kleurloos als de winterdag. Hij merkte de ironische blik van de
gravin niet op, die van onder een haarlok sprankelde. De ogen -strak op de
vallende vlokken gericht, luisterde hij naar de nieuwe gevoelens, die het
diepst van zijn ziel bewogen: opwellende, grimmige woede en berekenende
voorzichtigheid.
Toen achter de deur zware schreden klonken, nam hij een kussen en
wierp het de gravin op het hoofd:
- Houd je verborgen, ik moet alleen zijn.
Hij bracht zijn hemd in orde, nam de reeds lang koud geworden chocolade in zijn hand (naar het voorbeeld van het Franse hof werd de koning
chocolade op bed geserveerd) :
- Binnen.
In de kamer trad geheimraad Karl Piper, wie hij kort geleden de titel
van graaf verleend had, een lange, dikbenige, met onverschillige zorgvuldigheid geklede man met het verflenste gelaat en de waakzame blik van
een geroutineerd functionaris. Karel nam hem koel op en zei:
- Ik ben gedwongen het nieuws van de zwetsers van mijn hof te vernemen.
- Majesteit, die vernemen het immers van mij. - Piper lachte nimmer, verloor nimmer zijn geestelijk evenwicht, zijn burgermansbenen stonden hoe het schip van staat ook slingerde en stampte, vast op de grond. —
U verneemt echter slechts datgene, wat ik nodig acht aan het gepraat der
hovelingen over te laten.
- Is Patkul in Moskou? (Piper zweeg. Karel verhief zijn stem.) Indien de koning doet, alsof hij alleen is, dan is hij het ook
alleen voor
hemel en aarde, verduiveld...
- Ja, Majesteit, Patkul is in Moskou, in gezelschap van de bekende
avonturier generaal Carlowitz.
- Wat voeren ze daar nit?
- Dat laat zich gissen... Exacte berichten heb ik tot nu toe nog niet

.

Maar in Moskou zit ons gezantschap.
io.
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- Een gezantschap, dat op wens van de Rijksdag gezonden is. De
wel, dan
heren afgevaardigden willen tot elke prijs vrede in het oosten,
moeten ze maar proberen die vrede met hun eigen middelen te bereiken.
Wij hebben er in elk geval niet één farthing uit uw kas aan geofferd.
zei
- Ik wou maar, dat ik die farthing zelf in mijn kas vond,
Karel .Hebt u van de nieuwe petitie gehoord? Hebt u gehoord, wat de
heren afgevaardigden tegen mij in het schild voeren? (Piper haalde de
schouders op. Karel zette schielijk de kop weer op het nachtkastje.) Is het
bekend, dat ik niet langer bereid ben de rol van deemoedige ezel te spe
len? Ter wille van deze ellendige vrekken heeft mijn vader de adel te
gronde gericht. Nu willen die „hugenoten" mij tot een stomme marionet
maken... Ze vergissen zich!... (Hij knikte Piper met zijn smalle gezicht
toe.) Ja ja, ze vergissen zich. Ik weet alles, wat u mij wilt zeggen, graaf
Piper: dat ik een eigenwijze dwaas ben, lege zakken en een slechte reputatie heb... Caesar is door zijn overwinningen in het Transalpinische Gallië
heerser van Rome geworden, Caesar hield niet minder dan ik van vrouwen,
wijn en uitspattingen... Stel u gerust, ik ben niet van plan aan het hoofd
van mijn cavalerie onze eerbiedwaardige Rijksdag stormenderhand te nemen. Er is in Europa genoeg plaats voor roem... (Hij beet zich op dei lippen.) Als Carlowitz in Moskou zit, wil dat dus zeggen, dat wij met koning
A.gust te doen hebben, nietwaar?
— Ik geloof * niet met hem alleen.
- U bedoelt?
- Een coalitie tegen ons, als ik mij niet vergis.. .
— Des te beter... Van wie?
, – Ik ben inlichtingen aan bet inwinnen...
- Voortreffelijk. Laat de Rijksdag zich alleen het hoofd maar breken,
wij van onze kant zullen een en ander zelf overleggen.. , Hebt u verder
niets te melden? Dan zal ik u niet langer ophouden, dank u...
Piper maakte een onhandige buiging en verliet, ietwat verbouwereerd,
de kamer: de koning had er slag van, een ieder met de onverwachte vlucht
van zijn gedachten te verbluffen. Piper bereidde zich met alle voorzichtigen de
Risda voor, die niets ter wereld zozeer vreesde
Rijksdag
strijd tegen
heid op deJ
^.
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als oorlogsuitgaven. Na een korte rustpoos rook het van de Rijn tot de*
Baltische kust weer sterk naar buskruit. De oorlog was de enige weg die
naar macht leidde. Karel zag dat in, maar hij trachtte al te onbesuisd en
te vroeg de strijd te doen ontbranden: met temperament kwam men niet verg
In de gang, voor de deur van het slaapvertrek, pakte graaf Piper
Bjorkenhjelm bij de elleboog en zei bekommerd:
- Doe uw best de koning te verstrooien. Arrangeert u een grote jachtpartij, verlaat Stockholm voor een paar dagen. .. Ik zal wel voor het geld
zorgen:. .
-- Karel zat nog steeds rechtop in bed, zijn pupillen waren groot, als bij
iemand die fantastische droombeelden voor zich ziet. Athalia wierp korzelig het kussen van haar hoofd en schikte, met de tanden haar nachthemd
vasthoudend, heur haar recht. Zij had mooie armen en gebruinde schouders.
Eindelijk trok de muskusgeur de aandacht van de koning.
- Kent u koning August? -- vroeg hij. (Athalia staarde hem met een
lege blik uit haar ronde, donkere ogen aan.) Hij moet de briljantste cavalier van heel Europa zijn, een lieveling van vrouwe Fortuna. Een enkel
gemaskerd hal, één vuurwerk kost hem vierhonderdduizend zloty. Piper
heeft mij gezworen, dat August eens van mij gezegd heeft, dat ik in de laarzen van mijn vader weggezonken ben en dat het goed zou zijn mij eruit
te trekken en mij een flink pak ransel te geven.
Athalia liet de kant van haar hemd uit haar tanden glijden en schoot in
een vrolijke, ietwat hese, onbezorgde lach. Karels ene ooglid trilde.
- Ik zeg, dat August 'spitsvondig en briljant is. .. Hij heeft een eigen.
leger, tienduizend man Saksisch voetvolk, en loopt met grootse plannen
rond. Hoe kan het ook anders, nu Zweden met een koning, die in de laarzen
van zijn vader verdrinkt, hulpeloos is als een lammetje... Toch gun ik.
mijzelf het genoegen August aan deze anekdote te herinneren, wanneermijn dragonders hem met op de rug geboeide handen voor mijn tent brengen..
Bravo, mijn jongen! zei Athalia. --- Op het welslagen van elke
onderneming! Met eerr forse slok ledigde zij het glas rijnwijn en veegde
haar lippen aan de kanten garnering van het beddelaken af.
..
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Karel wierp de deken van zich af en sprong uit het bed. Op blote
voeten liep hij in het tot zijn hielen reikende nachthemd naar het schrijfbureau, nam uit een geheime la een foedraal, waarin een diamanten diadeem lag. Hij ging op de rand van het bed zitten en hield het kostbare
sieraad bij Athália's zwarte lokken:
- Zul jij mij trouw zijn?
— Naar alle waarschijnlijkheid, Majesteit: u bent immers maar half
20 oud als ik, daarom koester ik zuiver moederlijke gevoelens jegens u. —
Zij kuste hem op de neus (daar deze het eerste was, wat haar onder de
lippen kwam) en draaide met een vertederde glimlach het diadeem tussen
haar vingers.
- Athalia, ik wil, dat jij naar Warschau gaat... Over een paar dagen
kiest de „Olaf" zee een prachtig schip. Jij gaat in Riga van boord.
Paarden, wagens, mensen, geld alles zal voorbereid zijn. Jij moet me
met elke post schrijven...
Athalia, keek met aandachtige nieuwsgierigheid in deze jongelingsogen:
de duivel mocht deze noordse kristalklare
ze waren helder, streng en
ogen doorgronden in de diepte van hun blik school een doldrieste vastberadenheid. Van deze jongen was veel te verwachten. Uit een oude
gewoonte (die nog uit de tijd van haar veldtochten met de maarschalk de
Luxembourg stamde) , floot Athalia zachtjes:
Uwe Majesteit wenst, dat ik hij koning August in bed kruip?
Karel deinsde op hetzelfde ogenblik achteruit naar de schoorsteen,
zette de handen in de zij én sprak, de oogleden, als smachtend, half gesloten:
— Ik . zal u elke ontrouw vergeven... Maar als het mocht gebeuren dan
zal ik u, ` waar u zich ook verborgen houdt, weten te vinden en doden, —
dat zweer ik u bij het Heilige Evangelie.
* 6 *
In de Kitai-stad werd van niets anders dan van de Browkins gesproken.
Pjotr Aleksejewitsj • was, als altoos, in vuur en vlam geraakt: hij moest en
zou vorst Boejnosows jongste dochter, in wier aderen het bloed van Rurik
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vloeide, met Artamosjka Browkin trouwen. Al zijn staatszaken liet hij ligt'
gen. Vergeefs kwamen de ministers en bojaren naar het paleis, zij kregen
slechts één antwoord te horen: „Heet is niet bekend, waar zijne Majesteit
zich ophoudt."
Op een avond, toen in de straten reeds de Spaanse ruiters werden opgesteld, hield hij voor Browkins huis stil. Iwan Artemjitsj zat beneden in
de keuken bij een vetkaars met boeren te zwartepieten; nog altijd hield hij
ervan met kaarten de tijd te korten. Plotseling verscheen er in de lage deur
een gebukt hoofd met een driekante steek. Eerst dachten de mensen, dat
het een soldaat was, die de magazijnen bewaakte en zich wat wilde warmen.
Toen waren zij als aan de grond genageld. Pjotr Aleksejewitsj wierp een
blik op de heer des huizes en glimlachte: niet bijster respectabel zag hij
eruit in zijn kale, met hazevel gevoerde wambuis, met zijn van schrik diep
tussen zijn schouders getrokken grijze hoofd.
Pjotr Aleksejewitsj vroeg een glas kwas. Hij ging op de bank zitten.
In het bijzijn van al Browkins aan tafel zittende bedienden en de boeren
zei hij:
- Iwan, ik ben al eens als huwelijksbemiddelaar bij jou gekomen. Ik
wil het nogmaals doen. Buig.
Iwan Artemjitsj' vette gezichtstraalde; zonder veel woorden te verspillen, wierp hij zich de tsaar op ide aarden vloer te voet.
Iwan, zei Pjotr Aleksejewitsj, -- breng je zoon hier.
Artamosjka was er al, hij stond achter de oven. Pjotr Aleksejewitsj
stelde hem tussen zijn knieën voor zich en nam hem aandachtig op.
- Waarom houd jij zo'n prachtkerel voor mij verborgen, Iwan? Ik
zwoeg en ploeter me dood, en zij... Zulke lui heb ik nodig! (Tot Artamon:)
Kun jij lezen en schrijven?
Artamosjka verbleekte nauwelijks, antwoordde zonder de minste hapering in het Frans, en de woorden rolden van zijn lippen als erwten over de
grond:
- Ik spreek Frans en Duits en kan behoorlijk schrijven en lezen.
(Pjotr Aleksejewitsj' mond vielopen: ,,,Heilige moeder Gods! Wie had dat
verwacht!") Artomosjka zei hetzelfde in het Duits. Met toegeknepen ogen
..
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naar de kaars starend, herhaalde hij de woorden, nu minder vloeiend, in
het Hollands.
Pjotr Aleksejewitsj viel hem om de hals, klopte hem op de schouder,
duwde hem van zich af, trok hem weer naar zich toe en schudde hem heen
en weer.
- Kijk nou toch eens ! Wat een knaap ! Jonge, jonge ! Nou, dank je wel,
Iwan, voor dit geschenk. Van je zoon kun je afscheid nemen, beste vriend.
Maar je zult er geen spijt van hebben: wacht maar, binnenkort ga ik voor
verstand de titel van graaf verlenen.. .
Hij beval het avondeten op te dienen. Iwan Artemjitsj verzocht hem
naar boven, naar de kamers te gaan: hier was het toch niet betamelijk! Hij
zette in allerijl achter de oven zijn pruik op, trok zijn vest aan. Heimelijk
zond hij een knecht naar Sanjka. In de deur posteerde zich de hofmeester
met zijn door een zilveren bol gekroonde staf. Pjotr Aleksejewitsj grinnikte:
Ik ga niet naar boven. Hier• is het warmer. Kokkin, op de tafel met
alles, wat je in de oven hebt staan...
Hij liet Artamosjka naast zich plaats nemen en sprak Duits met hem.
Hij maakte allerlei gekheid. Schonk de boeren en bedienden wijn in. Beval
liederen te zingen. De oude boeren stelden zich wat konden zij doen? —
bij de deur op en brulden met berestemmen een lied. Plotseling stormde
Sanjka de keuken binnen, gepoederd, half bloot, in ruisende zijde. Peter
greep haar handen en deed haar aan zijn andere zijde aanzitten. Het
vrouwtje begon zonder enige verlegenheid met heldere, zachte stem mee te
zingen, schoof de kaarsen dichter bij haar gezicht en wierp Peter loze,
doorzichtige blikken toe... Tot na middernacht zat men vrolijk bijeen.
De volgende ochtend reed Pjotr Aleksejewitsj met Artamons vrienden
naar vorst Boejnosow: om naar Natalja's hand te dingen. En zo reed hij
een week lang heen en weer en onderhandelde nu bij de Browkins, dan
bij de Boejnosows, en altijd sleepte hij een vijftigtal metgezellen mee. Men
onderhandelde, braste op de avonden voor de bruiloft en vierde op Pokrow
een uitbundig huwelijksfeest. Deze bruiloft kostte Iwan Artemjitsj een
flinke bom duiten.
Twee weken later vertrok Sanjka met haan man naar Parijs.
,
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Tot Wjazma reden ze langzaam, daar zij zich steeds bij sledecolonnes
aansloten. Het voeren der paarden bij 'de herbergen nam veel tijd in beslag.
De sneeuw lag hoog, het weer was mooi, de weg glad.
In 'de herberg te Wjazma kreeg Aleksandra Iwan-owna ruzie met haar
man. Wasili was van plan hier uit te rusten, een bad te nemen, de volgende
dag de kerkdienst bij te wonen en 'daarna bij de wojewode, een ver familielid, het middagmaal te gebruiken. Bovendien moesten 'de paarden opnieuw beslagen worden en was er van alles te regelen.
- Ik wil gauw vertrekken. Ik ben al helemaal ziek van deze tocht, —
Uitrusten zullen we
wendde Aleksandra Iwanowna zich tot haar man.
in Riga.
- Sasja! Ik heb het je al gezegd: achter Wjazma wemelt het van de
struikrovers. De reizigers sluiten zich tot colonnen aaneen
tot wel vijfhonderd sleden, gom er ongehinderd doorheen te komen.
- Ik wil er niet van horen! ...
Zij zaten boven aan het avondmaal in een proper kamertje dat door
het schijnsel van de lampjes voor de ikonen verlicht was. Wasili had een
open reisbuis aan, Aleksandra Iwanowna een eikelkleurige fluwelen japon
met lange mouwen, een lichte wollen doek om de schouders, het blonde haar
in vlechten rondom het hoofd. Zij at niet, verbrokkelde haar brood slechts.
Haar wangen waren ingevallen, zij had kringen onder de ogen van louter
ongeduld. Mijn God, wat een vent!
Wolkow zei, misnoegd de zoute ham kauwend:
- Zeg eens, wat ben jij toch voor iemand! Het is gewoon een straf met
jou samen te zijn ! Geen rust en geen zachtmoedigheid,
dat slaapt niet,
eet niet, praat niet eens als een mens... Jij holt als een bezetene naar het
waarom? Om met koningen menuetten te dansen?
eind van de wereld,
Het is nog zeer de vraag, of ze dat wel willen...
- Het is dat we hier in de herberg zitten, anders luisterde ik niet eens
naar je!
- Wasili liet de vork met het stuk ham zakken en staarde lang naar zijn
vrouw, naar haar voorhoofd met de hoge, van ongeduld en verlangen op.
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waarts gebogen wenkbrauwen en naar haar donkerblauwe ogen die joost
weet waarvan dromen.. .
- Ach, Aleksandra, ik ben een rustig, geduldig mens.. .
- Voor mijn part mag je schreeuwen, het laat me koud.
Wasili schudde verwijtend het hoofd. Het was te beschamend, en zijn
vrouw verdiende het eigenlijk niet, maar hij hield van haar. Als er ruzie
was en zij hem een vloed beledigingen naar het hoofd slingerde, werd hij
verlegen. Zo ook nu: hij zag in, dat hij zou toegeven, hoewel alleen een
krankzinnige met verachting voor het leven het besluit kon nemen, zonder
veilige geleide door de wouden van Wjazma tot Smolensk te rijden. Vreselijke dingen werden er van deze streek verteld: ataman Jesmenj Sokol
plunderde de reizigers uit. Men komt op klaarlichte dag aanrijden. Plotseling staat er een lange kerel op de landweg een kap op het hoofd,
bastsehoenen aan de voeten, een mes in de gordel. Een mond tot zijn oren,
grote tanden. Hij fluit, en de paarden gaan door hun knieën. Nu, zeg dan
je schietgebedje maar op.
meen- Als ik bang was voor rovers, was ik in Moskou gebleven,
Onze paarden zijn goed, wij zullen wel uit de
de Aleksandra Iwanowna.
voeten komen. Het heeft zelfs zijn bekoring, wij zullen iets te vertellen
hebben. Waarover moet ik het anders met de mensen hebben? Ik kan ze
toch moeilijk verhalen, hoe jij in de logementen snurkt.
Zij schoof haar bord weg en riep haar kamermeisje, een Kalmukse, en
beval haar het schrift te brengen en het bed te spreiden. Het schrift, een
vertaling van haar broer Artamosjka uit Samuel Puf endorf s „Historie" —
het hoofdstuk over de Galliërs , legde zij op haar knieën en las, diep
voorovergebogen. Wasili staarde, zijn wangen in de handen steunend, naar
Sanjka's mooie hoofd, naar haar nek, waarlangs de lokken golfden. Een
koningskind uit een ver sprookjesland. En toch was het nog niet zo lang
eleden, dat zij zelf gras gemaaid en de mestkar gereden had. Zo zal zij
geleden,
ook in Parijs zonder de minste schuchterheid haar intrede doen en zelfs
de koning alle mogelijke onzin vertellen. Ach, Sanja, Sanja, wou jij nu
maar tot bedaren komen en een kind van mij dragen, dan konden wij beiden nog rustig thuis leven...
.

.
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Sanjka las en haar lippen bewogen zich
„ ... Deze natie is buitendien snel, monter, vrolijk en tot alle dingen
bekwaam... vooral in ;het uiterlijk voorkomen, in klederen, gebaren en
natuurlijke sierlijkheid munten de Fransen uit... Hetgeen, wanneer andere
naties die van nature tot graviteit geneigd zijn, het willen nabootsen, dikwerf
belachelijk en ongerijmd, vaak ook verdrietelijk te zijn blijkt. Daarentegen
wil men deze natie de lichtzinnigheid aanrekenen, welke bizonderlijk bij de
jonge en onervaren lieden aan de dag treedt; ook dat velen onder hen glorie
van de ontucht maken en daar soms ook zonder de daad prat op gaan. ..?
- In plaats van hier rond te hangen. .. (zij hief het hoofd op; Wasili
die juist wou gaan geeuwen, huiverde). .. moest je je tijdens onze reis
liever in het schermen oefenen. . .
- Waarom ook dat nog?
Zodra je in Parijs bent, zul je het wel begrijpen.. .
- Verduiveld nog aan toe laat me met rust! Wasili stond nijdig
van tafel op, drukte zijn muts op het voorhoofd en liep naar buiten om naar
de paarden te kijken. Hoog stond de versluierde maan boven de besneeuwde
daken der gebouwen. Aan de hemel was geen ster te zien, slechts ijsnaalden
flonkerden in het vallen. In de windstille lucht bevroren de haartjes in de
neus. In de zwarte schaduw onder het afdak kauwden de paarden. Dromerig klopte de nachtwaker met zijn slegge bij het aangrenzende kerkje.
Een hond kwam op Wasili toe, snuffelde aan zijn hoge, gespikkelde viltlaarzen en keek, de kop met de wenkbrauwen opheffend, naar hem op,
alsof hij verwonderd op iets wachtte. 0, wat stond het Wasili opeens tegen,
deze vertrouwde stilte te verlaten en naar Parijs te jakkeren... Neerslachtig
draaide hij zich om, de sneeuw kraakte onder zijn laarzen, boven, in het
kamertje met de planken wanden, scheen door de micaruitjes een zacht
licht: Sanjka las Pufendorf... Niets aan te doen hij moest zich schikken.
9

;

Het in ongebreideld licht stralende purperen avondrood glansde door
de toppen der bomen. Boomstammen vlogen voorbij, ontwortelde boomstronken; zware, paarsige takken streken over het slededak, bestoven het
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met losse sneeuw. Wasili hield, zich tot de heupen uit de afgeworpen leren
sleedeken vooroverbuigend, de teugels en schreeuwde met een stem die hem
zelf vreemd in de oren klonk. De koetsier die van de bok geslingerd was,
lag ver achter hem bij een bocht in de weg... De wakkere, voor elkaar
gespannen paarden de berijpte moor in het gareel, daarvoor de vos en
dan als voorste, de kleine grijze kwaadaardige merrie -- stoven briesend
over de weg. Over hobbels en kuilen werd de slede hoog opgeslingerd. Op
grote afstand van elkaar liepen de rovers achter de vluchtenden aan. Door
het hele woud schalde hun geschreeuw, daverden hun rauwe stemmen...
Vijf minuten geleden waren ginds, achter d e bocht, waar de landweg
een zijweg kruiste, van achter een overjarige hooiberg tien forse, met bijlen
en staken bewapende knapen opgedoken. De onthutste koetsier hield van
schrik de paarden in... Vier man stormden op het span toe en schreeuwden
met vreselijke stem: „Stop, stop!" De anderen liepen, wegzinkend in de
sneeuw, naar de slee. De koetsier wierp de teugels weg en hief afwerend zijn in wanten gestoken handen op. Een staak suisde neer op zijn
schedel.
Alles speelde zich, eer men het zich kon realiseren, in een ademtocht
af... Het was de kleine merrie, die redding bracht. Ze steigerde, wierp twee
kerels die zich aan het bit hadden vastgeklemd, in de hoogte, sloeg de
achterbenen uit en beet in het rond. Sanjka wierp de sleedeken van zich af:
„Pak de teugels!" Zij rukte haar man het pistool uit de zak van zijn bontjas
en schoot midden in een baardig gezicht. Voor dit schot deinsden de boeren
terug, vooral echter, omdat zij overrompeld waren door de driestheid van
de vrouw... De paarden vlogen in vo lle galop. Wolkow greep d e teugels,
de slee schoot voort. Voortdurend hamerde Sanjka met de pistoolkolf op
de rug van haar man: „Zet 'm op, zet 'm op! ..."
De achtervolging was afgelopen. De paarden dampten. Voor hen doken
de laatste sleden van een grote colonne op. Wolkow liet de paarden stapvoets lopen. Hij draaide zich om om zijn muts in de slede te zoeken, hij
zag Sanjka's opengesperde ogen en trillende neusvleugels:
Zo, ben je nu tevreden? Je geloofde toch niet aan Jesmenj Sokol?
Ach, jij domme gans ! Onnozele dwaas! ... Wat moeten we nu zonder koet;
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sier beginnen? Jammer van de man, het was een goede kerel. .. En dat
alles om jouw vervloekte 8tijfhoof digheid, duivelse meid.
Sanjka bemerkte niet eens, dat men haar uitschold. Ja, dat was pas
leven
niet die eeuwige saaie sleur! .
.

.

* 7 *
Elke dag reden lange stoeten wagens door alle stadspoorten Moskou
binnen : men voerde rekruten voor het geregelde leger aan, sommigen geboeid als rovers, doch velen hadden zich vrijwillig gemeld om hun ellendige bestaan te ontvluchtten. Op de pleinen van Moskou waren op blik
geschreven bekendmakingen aangeslagen over het werven van vrijwilligers
voor het geregelde leger. Men beloofde de soldaten elf roebel soldij per
jaar, brood, levensmiddelen en een rantsoen brandewijn. Lijfeigenen en
leenplichtige boeren die aan de van knechten wemelende hoven der bojaren
een hongerleven leidden, begaven zich, nadat zij het met de rentmeester
aan de stok gekregen, of wel de bojaar zelf de kap voor de voeten geworpen hadden, naar Preobrazenskoje. Omstreeks duizend man werden dagelijks daarheen gedreven.
Menigmaal moesten de mensen de ganse dag in vorst en kou staan
wachten, tot de officieren alle in het register opgenomen rekruten vanaf
het bordes hadden opgeroepen. Dan werden zij in de kelder van het paleis
gebracht. Snorrebaardige soldaten van het Preobrazjenski-regiment bevalen
hun bars zich geheel te ontkleden. Beschroomd begon de rekruut zijn voetlappen af te wikkelen, zich spiernaakt uit te kleden, en betrad, met de

hand zijn schaamdeel bedekkend, de zaal. Tussen brandende kaarsen zaten
aan de tafel officieren met lang haar en vilthoeden op het hoofd, en
monsterden de binnenkomenden met haviksogen. „Voornaam? Bijnaam?
Leeftijd?" Maar wie men was ook al was men een voortvluchtige horige
of rover , daar vroegen ze niet naar... Zij maten de mensen, duwden hun
lippen vaneen, en bevalen hun schaamdeel te tonen. „Geschikt voor dat en
dat regiment."
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Achter de hof van het paleis strekten de nieuw gebouwde militaire
kampen zich ver in de besneeuwde velden uit. Troepsgewijze werden de
geschikt bevonden soldaten in de keten ondergebracht. Daar was het stampvol. In iedere barak was een meerdere, een korporaal met een stok. Hij
ontving de nieuwelingen met de woorden : „Jullie hebben mij te gehoorzamen als aan God, ik pleeg mijn bevelen niet te herhalen. Ik zal jullie het
vel over de oren halen! Voor jullie ben ik God en tsaar en vader tegelijk."
De mensen werden goed verzorgd, maar streng behandeld, heel wat
anders dan vroeger in de strelitzenregimenten. Het waren soldaten ! ... Met
tromgeroffel werd men gewekt. Met nuchtere maag moest men het platgetrapte veld in. De mensen werden in rijen van vier opgesteld. Als eerste
leerden zij, welk verschil er tussen de handen was wat de linker en wat
de rechter was. Menige boer had er in zijn leven nog nooit over gepiekerd,
wat hij voor handen had. De leerstof werd er met stokslagen ingehamerd.
Dan verscheen er een officier, in de regel geen Rus en meestentijds half
bedronken. Hij stelde zich voor het front op en staarde met wezenloze blik
naar de boerenkielen, bontjekkers, bastschoenen, vilten kappen en mutsen
van lamsvel. Hij blies zijn wangen op en brulde in een vreemde taal; eiste,
dat men hem verstond, dreigde met zijn stok. Noodgedwongen begon men
de woorden geleidelijk te verstaan „marschieren" betekende lopen, „halt"
blijven staan. Brulde hij „Schwein" of „russisches Schwein", dan was
hij aan het schelden... Na het ontbijt gingen ze weer het veld in. Na het
middagmaal moesten ze voor de derde maal marcheren, met knuppels
of musketten. De mensen werden hard gedrild : mars in gesloten linie, als
bij de troepen van de prins van Savoye, gelijke tred, saluutschoten lossen,
aanvallen met gevelde bajonet. Maakte iemand een fout, dan werd hem ter
plaatse, ten aanschouwe van allen, op de sneeuw de broek uitgetrokken en
kreeg hij genadeloos ransel.
Grote moeilijkheden bezorgde het schietreglement: „Laadt de musketten !" Dan moest men er goed aan denken, wat men allemaal te doen had:
„Pan open. Kruit op de pan. Pan dicht. De patroon pakken. Afbijten. In
de loop. Laadstok eruit halen. Lading erin. De haan spannen. Aanleggen..."
Er werd in pelotons geschoten; één groep was knielend aan het laden, ter-

158

wijl de andere staande vuurde; ook liggend werd er geschoten, waarbij
alle afdelingen zich, met uitzondering van één beurtelings op de grond
wierpen.
De militaire opleiding stond onder bevel van een generaal van het
Oostenrijkse leger, brigadier Adam Iwanowitsj Weide. Hij, generaal Artamon Michajlowitsj Golowin en vorst Anikita Iwanowitsj Repnin waren
belast met de vorming van drie divisies, elk uit negen regimenten bestaande.

Luitenant Aleksej Browkin had in het noorden omstreeks vijfhonderd
voor dienst geschikte mensen geworven en hen hetzij aan de wojewoden,
hetzij aan de landraden (of zoals zij vroeger genoemd werden: landoudsten)
voor doorzending naar Moskou overgedragen. Nu was hij op weg naar
Powenets, en verder, de dichte wouden in. Daar hield zich, naar men vertelde in de hermitages veel voortvluchtig en werkloos volk verborgen. Ervaren mensen rieden hem af zich al te ver te wagen:
„Het gerucht van jullie aankomst is in de kluizenaarsnederzettingen
doorgedrongen, de oudgelovigen zijn op hun hoede. Zij zijn met velen,
jullie slechts tien man sterk, met drie sleden. Jullie zult omkomen en geen
haan zal er naar kraaien."
Een ruw volk was het, dat in deze streek leefde: jagers, kolonisten. Zij
woonden in stevige, kolossale blokhuizen, waar zich onder hetzelfde dak
ook de stal en de graanschuur bevonden. Hun dorpen noemden zij kerspels.
Van de ene nederzetting naar de andere was het dagenlang gaans door
ondoordringbare wouden. Aleksej zag wel in, dat zijn plan moeilijk uitvoerbaar was, maar een leven zonder verschrikkingen bestaat niet. En als
hij Pjotr Aleksejewitsj zou moeten berichten, dat hij tot hoog in het noorden
doorgedrongen was, en daar de schrik te pakken had gekregen, en deze,
lang als een reus, hem dan van boven af met een vernietigende blik zou
aanzien, de schouders zou schudden en zich zou omdraaien: dat was pas
een verschrikking, dat zou het einde zijn van alle geluk, ook al liep je met
je kop tegen de muur. Aleksej was jong, vurig, koppig. Zelfs in zijn slaap
vergat hij niet, hoe hij eens met een achter zijn wang verstopte kopeke
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naar Moskou gekomen was : met de tanden had hij de witte officierssjerp
op het lot veroverd.
Op de markt in Powenets trof Aleksej de jager Jakim Kriwopalow en
nam hem als gids in dienst. Jakim was reeds meer dan twintig jaren als
jager voor de grote koopliedenfamilie Rewjakin werkzaam: schoot zilvervossen, marters, eekhoorntjes, vroeger had hij ook op sabeldieren gejaagd,
maar deze waren thans uit deze contreien verdwenen. De huiden leverde hij
in Powenets aan Rewjakins vertegenwoordiger af en ging dan aan de
zwier tot hij op het kruis aan zijn hals na alles verzopen had. De vertegenwoordiger voorzag hem dan opnieuw van kleren, een geweer en munitie.
Deze herfst was de buit gering. Uit de boeken bleek niet alleen, dat Jakim
niets te vorderen had, maar dat hij zijn schuld in geen twee winters zou
kunnen dekken. Hij sloeg alarm, verzoop zijn hele hebben en houden.
Aleksej Browkin stuitte op hem, toen hij juist geslagen en naakt voor een
kroeg in de sneeuw lag, en nam hem mee. Jakim toonde zich een niet te
vervangen helper, als hij er maar zeker van was, dat er in de slee onder
de bok een kruik brandewijn lag.
Op korte ski's liep Jakim voor de slede uit en wees de weg. De wouden
waren prachtig en angstaanjagend. Door de boomtoppen glommen enorme
steenmassa's die met woud bedekt waren. Zij kwamen aan de oever van een
eenzaam meer de ogen deden pijn van de verblindende -sneeuwvlakte. Nu
en dan hoorden zij het doffe ruisen van vallend water. Jakim ging op de
rand van de slee zitten en zei:
-- Nog nooit zijn de mensen hier geteld. Fr zijn in deze streek zulke
godverlaten plekken, dat ik alleen weet, hoe erdoor te komen. Maar de
mensen hier zijn ongenaakbaar, het zal niet meevallen hen te vangen.
Bij het invallen van de duisternis bogen zij van de weg af en rustten in
een winterhut of een nieuw getimmerd verblijf aan de oever van het
riviertje, waar onder de sneeuw gevelde boomstammen lagen, die in het
voorjaar verbrand moesten worden om de bodem vruchtbaar te maken.
Voor de scheef gewaaide hutten spanden zij de paarden uit. De soldaten
hakten dennetakken af en sleepten ze het huis binnen. Op de aarden vloer
werd een vuur aangemaakt. Statig steeg de rook uit de spleten onder het
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dak, en streefde omhoog naar de grauwe hemel boven het woud. Jakim was
druk in de weer, tot hij zijn glas wodka kreeg. Opgelucht ging hij dicht bij
het vuur op de takken zitten en hij begon met zijn brede baard, zijn
dikke lippen, zijn uitstaande neusvleugels en ronde ogen zelf een bosgod
lijkend te vertellen:
Overal heb ik rondgezworven, weet je, beide Wyg-oevers heb ik
afgegraasd, weken lang in de nederzetting aan de Wyg geleefd, ik ken negorijen, waarheen slechts één enkel pad voert, en ook dat moet men met
omzichtigheid volgen. Maar ik kan er niet achterkomen, waar de oude
Nektari zich schuil houdt. De mensen verstoppen hem en laten zich er niet
over uit. Tracht maar eens een willekeurige oudgelovige naar hem te vragen, geen woord krijg je uit hem, liever laat hij zich in stukken snijden.
Voor jullie doel zou het echter nuttig zijn eens met hem te praten: wie
weet, misschien stelt hij je een tweehonderd jonge kerels ter beschikking. . .
Ja, dat is een macht.
- Wat is hi; dan bij hen?
vroeg Aleksej. -- Zeker een soort

patriarch?
- Een kluizenaar is hij. Protopope
wakoem heeft hem voor zijn
terechtstelling in Poestozersk zijn zegen gegeven. .. Twaalf jaar geleden
heeft hij in het Paleostrow-klooster tweeëneenhalf duizend oudgelovigen
verbrand. Midden in de nacht kwamen ze over het ijs, sloegen de kloosterdeuren in, sloten de monniken en de prior in de kelder en braken in de
voorraadkamers in; hij voorzag allen van spijs en drank. De kloosterschat
namen ze mee. In de kerk wiesen ze alle ikonen met wijwater, staken de
kaarsen aan en hielden een dienst, zoals hun leer het voorschrijft. Er waren
niet zeer veel mannen onder, maar een enorm aantal vrouwen en kinderen! ... Uit Powenets kwam de wojewode met zijn strelitzen over de dichtgevroren rivier aanrukken. „Geeft je over!" Drie dagen lang dreigden de
mannen, dat ze zich teweer zouden stellen, maar de strelitzen hadden een
kanon bij zich. Zij sleepten stro, pek en salpeter in de kerk en
het was
stierven de vlammendood. Nektari lukte het nochtans
juist Kerstavond
te ontkomen en met hem een deel der mannen. Drie jaar later verbrandde
hij in het kerspel Poedozj anderhalfduizend mensen. Nog pas heel kort
11-487
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geleden heeft in de buurt van het Wol-meer weer een verbranding plaats
gevonden. Men zegt, dat hij daar ook zijn hand in had. Tegenwoordig wordt
er veel over oorlog en mobilisatie gesproken, er zal wel spoedig een grote
verbranding komen... Geloof me maar. Het volk stroomt in grote getale
naar hem toe.
Aleksej en de soldaten luisterden vol verbazing: „Zich vrijwillig laten _
verbranden? Wat zijn er toch een rare mensen op de wereld!"
- Het is doodsimpel, - vond Jakim. Schatplichtigen, boeren
leendienst, horigen zijn het, die naar hem vluchtten en have en goed in de
steek laten: uit Nowgorod en Twer, uit Moskou en Wologda stromen ze
hierheen. Hoeveel menselijke geraamten liggen hier alleen al niet in de
wouden verspreid, lieve hemel... Zo komen er duizenden in zulk een
nederzetting bijeen; hoe moet men hen voeden? Koren wordt hier niet verbouwd. Eerst jammeren ze, dan stropen ze de omgeving af ; aleer ze mogelijk tot zonde vervallen, zendt Nektari hen regelrecht naar het paradijs.
- Nou, dat lieg je...
- Aleksej Iwanitsj, ik lieg nooit. Levend leggen zij zich in het graf,
zulke mensen zijn er. .. Verder naar het noorden, bij het Witte Meer is.
een kluizenaar die de mensen een rozijn als Heilig Avondmaal toedient. .
Stopt hij iemand een rozijn in de mond, dan geeft hij daarmee zijn zegen, ,
dat men zich levend in het graf legge...
- Nu, hou maar op zulke dingen voor de nacht te vertellen... Aleksejy
wikkelde zich op takken bij het vuur liggend, in zijn bontmantel... Een _
ogenblik later zei hij : „Jakim, die kluizenaar Nektari moeten we hebben..."'
.

Tweeskilopers kwamen uit het woud op de door de maan verlichte =
open plek. Van de winterhut droeg de wind de reuk van een houtvuur aan.
Naast de sleden stonden met gebogen hoofden de met bastmatten toegedekte
paarden en tegen een slee geleund sliep de schildwacht, de musket verborgen achter de mouwen van zijn bontjas.
De beide skiërs liepen geruisloos om de winterhut heen, bleven, op hun
jachtspiesen steunend, staan en luisterden. Een bleke kring omgaf de maan,,
:
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in het berijpte woud heerste doodse stilte. Binnen mompelde iemand dof
in zichzelf. Naast de slee brieste luid een paard. De schildwacht lag ah
verstijfd, zijn door de maan beschenen snorrebaardige gezicht was naar
boven gekeerd.
Een van de skiërs zei:
--- Zouden we hem niet boeien? Hij slaapt vast. Dan konden we hen
met een vroom gebed in het vuur werpen.
De ander stak zijn baard naar voren en keek oplettend om zich
heen:
- Als we hein knevelen, kon hij wel eens gaan schreeuwen. Le zijn
met hun tienen daar.
- Wat moeten we dan doen?
- We zouden hem aan de spies kunnen rijgen. En dan meteen de deur
barricaderen.
- Ach, Petroesja, Petroesja, --- de eerste schudde zijn in een kap met
lange oorkleppen gehulde hoofd. --- T' at klets jij toch een onzin ! Bloed
blijft bloed, het is toch eert mens en geen dier... In het vuur ontvangt
de mens zo staat het geschreven de Heilige Doop. In het vuur...
En jij komt met de jachtspiesen aandraven! Jij verspeelt je ziel aan de
duivel...
- Wel, die zonde neem ik op me.
- Waag het niet daaraan te denken. Breng mij in Jezus' naam niet in
verleiding...
- Het zou anders een goed zaakje zijn: in een wip gebeurd en geen
haan kraait ernaar...
- We zullen eens zien, wat jij voor zulke gedachten van vader Nektari
te horen krijgt.
- Ik zeg het toch alleen om ons bestwil. , .
Zij zwegen. Bespraken, wat zij moesten doen. Over de blauwige sneeuw
gleed fladderend de schaduw van een uil: een muurvalk had lucht van de
prooi gekregen, en nu trok de vervloekte vogel zijn cirkels. De deur van
de hut knerste plotseling, Jakims saterkop kwam eruit te voorschijn, -- hij
moest kennelijk zijn behoefte doen... Hij zag de beide mannen, gaf een
.

.
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gil, deinsdé terug en sloeg alarm. Het tweetal gleed achter de sneeuwbeladen takkén en hoorde al wegvluchtend, hoe een schot kraakte en de stilte
van het woud uiteen reet.
Zij liepen lange tijd en veranderden meermalen van richting om de
.achtervolgers op een dwaalspoor te brengen. Door struikgewas van dennen
:kwamen zij aan een beek. De dag was niet ver meer, de maan stond hoog.
Ergens uit de nabijheid klonken langzaam en weemoedig slagen op een
iijzeren plaat.

Andrjoesjka Golikow luidde de vroegmis in. Hij droeg een oude sjofele
wossejekker, maar was barrevoets. Van de ene voet op de andere wiegend —
.ze waren al helemaal blauw van de snijdende koude , herhaalde hij als
een eindeloze litanie Awwakoems woorden : „Met de martelaren rang,
met de apostelen regiment, met de heiligen stralenkrans", en sloeg —
loom! met de ski op de ijzeren plaat die in plaats van de klok tegenover de kloosterdeur onder een afdak aan een paal hing. Deze boete had de
.kluizenaar hem opgelegd, omdat hij gisteren, op vastendag, zijn dorst niet
bedwongen en kwas gedronken had.
Op deze gongslagen verzamelde de gemeente zich. De mensen kwamen
uit hun cellen, de mannen apart en de vrouwen apart. De door een palissade omheinde nederzetting was niet groot. Velen leefden in de omgeving:
aan de oever van de beek, aan de rand van het moerassige eiland. Langs
de bospaden kwamen zij hierheen. Zij die verweg woonden spoedden zich
uit angst te laat te komen : de kluizenaar was streng.
In het midden van de nederzetting stond, door dichtbijeen opgestapelde
stromijten omgeven, het bedehuis een lage, van boomstammen gebouwde
kapel met een breed, naar vier zijden steil afhellend dak, dat door een tentvórmige koepel op een achthoekig voetstuk gekroond was.
De, gemeente trad de deur binnen en schreed godvruchtig, met gebogen
hoofd, de armen voor de borst gekruist: mannen van rijpere leeftijd, maar
nog niet oud, en vrouwen in linnen hemden over hun bontjassen en in
oof ddoeketi die hun gezicht verborgen hielden. Dof rinkelend, als was
l
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het de klacht van het aardse leed, klonk in het vale maanlicht de ijzerere
gong, en de sneeuw kraakte onder de bastschoenen.
Voor de deur sloegen de mensen met twee vingers een kruis, betraden
eerbiedig het bedehuis met zijn berijpte muren van boomstammen. Voor de
oeroude ikonen brandden waskaarsen. Als een wonder was het: een kaars int
deze oerwouden. Zij vielen op de knieën de mannen rechts, de vrouwen
links, Een aan een baststrik opgehangen gordijn van lappen scheidde hen.

Hijgend stormden de skilopers de toegangspoort tot de nederzetting
binnen en riepen Andrej luid toe:
- Hou op met dat gedreun. er dreigt gevaar!
- Zeg snel aan de oude, dat hij hier naar ons moet komen...
Andrejs ziel was van het vasten, de slapeloze nachten, de eeuwige verschrikking gespannen als een droge pees. Van schrik liet hij de slegge
vallen, hij sidderde over zijn ganse lichaam, hij ademde stotend. Niet verft
geefs echter had Nektari hem geleerd de boze geesten uit te bannen (hun
tal was legio : zoveel gedachten zoveel demonen) , in gedachten kreet
hij schielijk: „Scheer je weg van mij, satan! , .." Hij raapte de steg op,
liet haar op de ijzeren plaat onder het afdak neervallen en schudde he t
hoofd: stoort me niet, maakt dat je wegkomt...
Andrej, hoor dan toch: die officier met de soldaten is vijf werst
van hier.
- Sla tenminste niet zo hard, anders horen zij het... Jakim is bij h en
Op de klank leidt hij hen dadelijk hierheen...
—Andrej mompelde tussen zijn klapperende tanden:
- De kluizenaar is nog in zijn cel, gaan jullie maar regelrecht naar
hem toe.
Zij deden hun ski's af en gingen. Beiden, Stjopka Barmin en Petroesjka
Kozjewnikow, waren uit het dorp Powenets en hielden zich met visvangst
en jacht bezig... Wegens het feit, dat zij een kruis sloegen met twee vingers, had de wojewode van Powenets hen herhaaldelijk uitgeplunderd en
beroofd en hun het vee uit de stal gehaald, en dat waren zij ten slotte zat
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geworden. Bijna twee jaar lang verborgen zij hun vrouwen en kinderen in
de nederzettingen aan de Wyg, zelf echter doolden zij van oord tot oord,
waar de jacht een rijkere buit opleverde en men minder mensen trof. Toen
het gerucht doordrong, dat een officier met soldaten (allen met gladgeschoren gezichten, vleeseters en een werst ver naar tabak, dat duivels kruid,
stinkend) onderweg was, beval Nektari Stjopka en Petroesjka deze dienaren van de antichrist op een dwaalspoor te voeren en zich, als het ging,
zonder zich te bezondigen van hen te ontdoen.
Het was niet zo eenvoudig, tot vader Nektari toegelaten te worden. In
het koude portaal werden zij door een lekebroeder ontvangen, de oude
had er tweeut dienst: Andrej en deze, de manke Porfiri, een uitgeteerde
jonge man met verdraaide ogen. Fluisterend bracht het tweetal hem verslag
uit. Porfiri boog zijn kleine hoofd opzij en zuchtte: „Komt binnen..." De
woudboeren zetten hun mutsen af en trachtten, de cel betredend, zich zo
klein mogelijk te maken zo buitensporig stoer en massief waren zij. De
oude i*d er een hekel aan, als het vlees al te welig gedijde.
Klein, met gekromde rug, in een zwarte ouderwetse mantel van eigengeweven stof, stond Nektari aan het bidgestoelte en wierp een schele blik
op Stjopka en Petroesjka. Zijn smalle, spits toelopende baard hing haast tot
zijn knieën, onder de zwarte wenkbrauwen schenen in plaats van ogen
kolen te gloeien. De aan het wormstekige boekomslag vastgekleefde kaars
knetterde zachtkens, morgen zou het waarschijnlijk zwaar vriezen. De
van oeverkiezel gemetselde oven straalde een zengende hitte uit. De planken wanden waren glad geschaafd. Aan de zoldering hingen aan basttouwen bundels gedroogde kruiden.
De ijspegels in Stjopka's en Petroesjka's snor smolten druppelend
weg, maar zij, dorsten hun gelaat niet afwissen, dorsten zich niet verroeren,
voor de oude gereed was. Hij las met dreigende stem. Uit een donkere hoek
staarde een bezeten boer die met een om zijn lichaam gedraaide ketting
aan een ijzeren bout in de muur was vastgesmeed, hen aan. Bij de kachel
stond een met een oude pij bedekte baktrog, waarin deeg gistte.
Nektari wendde zich tot de mannen en
Nu, wat willen jullie?
st ak zijn grijze baard naar voren. Beiden gingen zonder vrees een beer te
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lijf, namen het geheel alleen tegen een eland op, maar tegenover hem verloren zij ten enenmale hun zelfverzekerdheid. Stjopka vertelde verward van
hetgeen zojuist voorgevallen was. Petroesjka beaamde het schuldbewust.
- Jij hebt dus, -- begon Nektari met zachte stem,
jij hebt daas,
_Petroesjka, die soldaat aan je spies willen rijgen, en jij, Stjopa, bent voor
de zonde teruggedeinsd?
Stepan antwoordde hem vol vuur:
- Vader, wij vervolgen hen nu al twee weken. Jakim, de vervloekte,
kent deze streek, hij voert hen regelrecht hierheen. Wij hebben van alles
overwogen... Zij zijn echter op hun hoede, anders zou het het beste zijn
de deur van de winterhut te barricaderen, een vuur aan te leggen, een
gebed uit te spreken en de doop te voltrekken... Dat zou en voor hen en
voor ons het beste zijn. .. Maar zie je, er is niets van gekomen... Hen
=echter te vermoorden
Jezus verhoede. .. De satan was het, die ons heden
in verleiding gebracht heeft.
- Heb ik tot deze verbranding mijn zegen gegeven?
vroeg de oude.
(De mannen staarden hem onthutst aan, antwoordden niet.) Zo vroom is
dus jouw gebed, Stjopa? Ei, ei, tien man wil jij in het vuur dopen? Och

,

wee! Wie heeft jou zulk een macht verleend? Zie je, Petroesjka is door de
duivel aangeraakt, maar jij hebt de duivel zelfs overmeesterd. Ach, welk
teen heilige! Ach, welk een macht!
Stepan fronste het voorhoofd. Petroesjka staarde de oude met knipperende ogen aan, zonder hem goed te begrijpen.
- Porfisja, mijn beste, leg een kooltje in het wierookvat en blaas het
met een bidspreuk aan,
zei de kluizenaar. De manke Porfiri nam het
wierookvat van de houten spijker, hinkte naar de kachel, blies een met
cederhars bedekt kooltje. tot een helle ,gloed aan en reikte, de hand van de
oude man kussend, hem het wierookvat: Met een zo laag afhangende arm,
dat het vat bijna de grond raakte, begon Nektari rinkelend de boeren van
voren en opzij te bewieroken, hij liep ook achter hen langs, gebeden murmelend en buigend. Toen gaf hij het wierookvat aan Porfiri terug, pakte
de gevlochten rozenkrans uit zijn leren gordel en sloeg daarmee eerst
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Stjopka en toen Petroesjka pijnlijk in het gezicht. De mannen vielen op de
knieën. Met blauwe lippen fluisterend: „Hoogmoed, verdoemde hoogmoed",
sloeg hij hen . in een opwelling van toom op de wangen. De bezeten boer
hinnikte plotseling luid en rukte aan zijn ketting, zich als een hond heen
en weer gooiend:
- Sla ze, sla ze, oudje, sla de satan eruit!
De oude "man was - volkomen uitgeput, deed een stap terug en hijgde.
- Jullie zult later zelf begrijpen, waarom ik jullie getuchtigd heb, —
zei hij, zijn keel schrapend.
Gaat met God...
De mannen verlieten behoedzaam .de cel. [Iet maanlicht was bleker geworden, achter het bedehuis, achter het zwarte bos kleurde de hemel zich
rood. Het vroor hard. De mannen haalden verwonderd de schouders op:
welke zonde hadden zij dan begaan? Waarom had hij hen gegeseld? Wat
moesten zij nu doen?
- Een lange weg hebben wij achter ons, maar gegeten hebben wij
weinig,. zei Petroesjka zacht.
- Hoe wil. je .here nu iets vragen?
Misschien geeft hij ons wat brood?
- Het is beter hem niet onder ogen te komen. Laten wij maar weer
gaan, achter die lui aan. We schieten onderweg wel een eekhoorntje, dan
hebben wij iets te eten...

Andrej Golikow klom op de ovenbank, hij beefde over al zijn leden.
(De oude had hem, eer hij zich naar de kapel begaf, bevolen, het luiden te
staken, maar hem niet tot de godsdienstoefening toegelaten: „Ga jij maar
de broden in de oven schuiven.") Zijn verkleumde voeten gloeiden op de
hete bakstenen. Hij was duizelig van de honger. Hij lag met het gezicht naar
beneden en groef zijn tanden in de onderlegger. Om het niet uit te schreeuwen, herhaalde hij steeds weer Awwakoems woorden: „Mens, mest ben jij
en drek ben jij. . . Mij staat het aan met de honden te leven en met de
zwijnen, want zij stinken gelijk mijne ziel als de pest. Van louter zonde
$tink ik als een verrekte hond..."
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De bezeten boer bewoog zich aan zijn ketting in de heek en zei:
- Vannacht heeft het oudje weer honing gevreten.. .
Andrej snauwde hem ditmaal niet toe: , Lieg niet!", groef slechts zijn
tanden nog dieper in de matras. Het ging zijn kracht te boven, de vreselijke
demon van de twijfel in zijn binnenste tot zwijgen te brengen. Deze demon
was door een onbeduidend voorval in Andrjoesjka's ziel gevaren. Veertig
dagen lang hadden zij met hun drieën gevast, Nektari en de twee lekebroeders, zonder iets tot zich te nemen behalve water, en ook daarvan slechts
een kleine slok. Opdat Andrej en Porfiri bij het lezen van de postille niet
van hun stokje zouden gaan, beval hij hun de mond met kwas te spoelen
en de borst nat te maken. Van zichzelf zei hij : „Ik hoef dat niet te doen,
mij verfrist een engel de lippen met dauw uit het paradijs." En wonderlijk
was het: Andrej en Porfiri konden van zwakte nauwelijks nog op hun bene n
staan, slechts hun ogen leefden nog, maar hij was fris.
In een nacht zag Andrej echter, hoe de oude monnik zachtjes van de
ovenbank klom, een lepel honing uit de pot schepte en met ongewijd tarwebrood verorberde. Een ijzige huivering liep Andrjoesjka over de rug: liever
had men dacht hij -- hier voor zijn ogen een mens kunnen ombrengen
dan dat hij dit had moeten aanschouwen. En hij wist niet, of hij dat, wat
hij gezien had, verzwijgen of bekennen moest. De volgende morgen bekende hij het nochtans onder tranen! Nektari hijgde naar adem:
- Jij hond, sukkel dat je bent! De satan was het, niet ik! En jij hebt
het vervloekte zondige lichaam! Voor een
je al verheugd ! Dat is het nu
lepel honing zou jij de eeuwige zaligheid prijsgeven!
En hij sloeg Andrej met de stang, waarmee men potten in de oven
schuift, en joeg hem in zijn enkele hemd uit de cel de sneeuw in. Voor
enige tijd kalmeerde dit Andrejs gedachten. Doch op een dag, toen er niemand anders in de cel was, zei de bezeten boer (die hier sinds de herfst
vastgeketend was god zij dank in een warm vertrek) tot Andrjoesjka:
- Kijk eens, aan de lepel kleeft honing, en gisteravond was hij nog.
schoon. Lik hem toch af.
Andrej schold de boer uit. De nacht daarop snoepte de oude weer
honing, heimelijk, als een haas met de lippen smakkend. Tegen het gloren
;
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bekeek Andrej de lepel: er zat honing
alle sliepen nog
van de dag
aan! Ook kleefde er een grijze haar aan...
Een geweldige twijfel verscheurde zijn ziel. Wie liegt er nu? Liegen
misschien zijn ogen? Maar aan de lepel kleeft honing en een grijze snorhaar dat kon toch niet van de duivel stammen? Of liegt de oude monnik.
Wie moest hij geloven? Een ogenblik dreigde hij zijn verstand te verliezen:
hij kwam er niet meer uit, vertwijfeling overmande hem! Nektari preekte
altoos weer: „De antichrist staat voor de poorten der wereld, en de aarde
is vol van zijn bastaards. Ook in ons land huist een machtige duivel, zijn
maat is, de allerdiepste hel." Als dat zo was, hoe kon men er dan zeker
van zijn, dat niet hijzelf, Nektari, de duivel was?... Iemands rug met de
ovenstang bewerken, dat kan de duivel ook... Alles was dubbelzinnig,
alles bedriegelijk als het mosdek van een moeras. Er bleef slechts één ding
over: alle gedachten uit te bannen, als een geslagen hond het hoofd te
buigen en te geloven, blind te geloven. Maar als het geloof er niet is?
Als men gaat nadenken? Gedachten laten zich niet wurgen, laten zich niet
uitdoven, als bliksemschichten flitsen ze op. Komt dat misschien ook
door de antichrist? Zijn de gedachten de bliksemschichten van de antichrist?
Soms ging er plotseling een ijzige rilling door zijn leden: waarheen vlieg
ik, waarheen rol ik? Klein ben ik, een bedelaar, een niets. .. Misschien
moet ik de oude te voet vallen: onderwijs mij, red mij ! Het ging niet: hij
zag de met honing bevlekte knevel voor zich... Op zoek naar een bespiegelend bestaan was hij in de nederzetting gekomen, twijfel had hij er gevonden.
Toen werd Andrjoesjka steeds zwakker en zieker, zijn geest stompte af,
zijn gemoed kwam tot bedaren. De dagelijkse geselslagen verdroeg hij, als
werd hij gekieteld. Elke dag vierde de oude zijn woede heftiger op hem
bot. Tot de ander zei hij „Porf isja, mijn beste", maar deze sloeg hij, zoals
men zelfs een paard niet slaat. Vluchten?... Maar waarheen? 0 ja, Denisow had (toen zij eind december een sledecolonne met graan naar de nederzetting aan de Wyg gebracht hadden) tegen Andrjoesjka gezegd: Blijf
bij ons, versier onze kerk. Is de rivier eenmaal ijsvrij, dan zend ik jou met
waren naar Moskou. In jou heb ik vertrouwen." Toen had Andrjoesjka het
.
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afgeslagen, niet daarnaar stond zijn hoofd, hij verlangde naar rust en
zielevrede... Het was hem, of hij een kleine kluis in het woud voor zich
zag, een oude kluizenaar, die, een monnikskap op het hoofd, op een steen
aan de oever der rivier zat en zijn lieve lekebroeder, het luisterend uit het
bos gekomen wild, de vogels die op de takken waren neergestreken, en de
schrale zon van het noorden, die de gladde waterspiegel van het riviertje
flauw bescheen, van het hemelse rijk vertelde... Een mooie rust had hij
hier gevonden! Zulk een orkaan had zelfs toen niet in zijn ziel gewoed,
toen hij in de nachtelijke sneeuwstormen in een spleet van de muur rond
Kitai-stad, van koude rillend luisterde, hoe de bevroren lijken der strelitzen
tegen elkaar sloegen en de galgen knarsten.
De bezeten boer sprak, nu en dan een blik op de kachelbank werpend,
waarop Andrjoesjka met het gezicht omlaag lag:
Hier zul jij het niet lang meer maken, jij bent te zwak. Het oudje
zal je doodranselen, hij kan je niet zien of luchten, zo razend is hij op jou.
Ach, heerszuchtig is het oudje, trots ! Hem houden de heiligen uit de slaap.
Dag en nacht leest hij de heiligenlegenden, en dan heeft hij het hoofd vol
kuren!... Tien jaar lang zou hij op een den zitten, als de winters maar
niet zo streng waren. En het is om dezelfde reden, dat hij de mensen verbrandt: niets dan heerszucht! De tsaar van het woud... Ik doorzie hem
volkomen, ben wijzer dan hij, broeder, bij God... Ik ben wijzer dan jullie
allemaal bij elkaar. Ja waarlijk ik heb drie duivels in mijn lijf... De
eerste is de vallende ziekte, dat is een bar machtige duivel... De tweede
duivel is mijn luiheid... Was ik niet zo lui, dan zou ik nu niet aan deze
ketting zitten... De derde duivel is mijn wijsheid, al te wijs ben ik, vreselijk wijs! Voor ik een aanval krijg, begrijp ik alles; dan ben ik wild, dan
staat alles mij tegen... Van ieder mens weet ik, waar hij vandaan komt
en hoe dom hij is en waarop hij hoopt... En ik praat met opzet onzin om
met de mensen de spot te drijven... Bijt op mijn ketting, wentel over de
grond, --- het is belachelijk, maar de mensen geloven mij... Zelfs het
oudje staart mij met opengesperde ogen aan. .. Hij is bang, mijn vriend.
In de lente loop ik weer van hem weg... Maar jou, Andrjoesjka, zal hij
met zijn ovenhaak de lever uit het lijf slaan, jij zult hier te gronde gaan.
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Waarschijnlijk zul jij er bij de eerste verbranding als eerste aan moeten
geloven...
Ach, zwijg maar, alsjeblieft...
Andrej klauterde van de ovenbank af, waste de handen, stroopte zijn
mouwen op en nam de pij van de baktrog. In de andere cellen werd het
deeg voor één derde uit meel en voor twee derde uit gedroogde, gestampte
boomschors bereid, hier was het deeg van zuiver meel, hoog was het
opgekomen. De bezeten hoer boog zich voorover om er een blik in te
werpen. Hij rukte aan de ketting en trok haar met bout en al uit de
muur. Andrej was verbouwereerd. De boer zei, eveneens de mouwen opstropend:
- Schrik maar niet... Dat doe ik vaak. Wanneer de oude terugkomt,
stop ik de bout weer in de muur en ga zitten...
Ook hij wies zijn handen. Samen met Andrej begon hij het deeg tot
broden te vormen en in de bakoven te schuiven.
- Vervelend en saai is het hier, Andrjoesjka... We moesten hier nu
een vrouw hebben...
- Zwijg. Schaam je ! (Andrej wou een kruis slaan om zich tegen
zulke woorden te beschermen, maar er kleefde deeg aan zijn vingers.)
Bij God, ik zal mij bij de oude beklagen...
Ik zal je tonen, hoe men zich beklaagt... Jij schaapskop, denk je
soms, dat de vrouwen in de nederzettingen van de wind zwanger zijn? In
de kolonie aan de Wyg lopen er wel dertig als drachtige koeien rond...
En daar heerst toch een strenge tucht...
- Dat lieg je allemaal...
-- Deze zoete vrucht schijn jij, naar ik zie, nog nooit geproefd te hebben, Andrjoesjka?...
--, Mijn leven lang zal ik mij niet bezoedelen...
- Een fikse deern moesten we laten komen en haar de vloer laten
dweilen. Zij dweilt, jij zit op de bank en brandt van begeerte... Sterker
dan wijn stijgt het je naar het hoofd...
Andrej plukte haastig het deeg van zijn vingers. Hij liep uit de kluis
de buitenlucht, de koude in... Breed vlamde het morgenrood achter het
--
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woud, aanstonds zou de zon opgaan. De sporen in de sneeuw waren met
warme schaduwen gevuld, wit als suiker lagen de sneeuwhopen naast de
hutten, groen staken de toppen der reusachtige sparren af. Uit de halfgeopende deur van het bedehuis klonk eentonig gezang. Stjopka en Petroesjka liepen weer langs Andrjoesjka en riepen hem toe:
Ze komen! Sluit de poort.. .

Aleksej Browkin stuurde Jakim uit om de oudgelovigen te vragen, wat
zij voor mensen waren, hoe groot in getale en waarom zij een officier van
de tsaar de poort niet openden. De paarden had hij in het woud op de weg
laten staan en hij was met zijn soldaten, nadat hij bevolen had de musketten
te laden, naar de nederzetting opgebroken. Achter de hoge palissade glinsterden de sneeuwkappen der daken, blauwig blonk het kruis met de drie
dwarsbalken boven de kapel, er klonk gezang, ofschoon het uur van de mis
reeds lang voorbij was.
Jakim klopte lang aan de poort. Hij klom op de omheining, keek om
zich heen, of er geen honden waren, en sprong toen in de hof. Aleksej had,
om de mensen ontzag in te boezemen, zijn driekante steek opgezet en zijn
bonten jekker met sjerp en degen omgord; hier kon men, wat rekruten
betrof, waarschijnlijk op een goede vangst hopen, als men de mensen
althans voldoende wist te intimideren. De schrijvers of de commissarissen
van de Handelskamer, die van de oudgelovigen dubbele belasting hieven,
zouden wel nauwelijks tot deze negorij doorgedrongen zijn. De tijd verstreek. De soldaten keken naar de reeds laag staande zon, sinds de
vroege morgen hadden zij nog niets gegeten. Aleksej kuchte toornig in zijn
want.
Eindelijk klauterde Jakim weer over de schutting en kwam terug.
- Aleksej Iwanowitsj, wij hebben geluk: Nektari is hier...
- Waarom doet die satanskerel de poort dan niet open? Mijn soldaten
staan hier te bevriezen.
- Aleksej Iwanowitsj, de mensen hebben zich in het bedehuis opgesloten. Stel je voor, ik heb hier een kennis aangetroffen, een boertje uit Now-
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gorod, ze hebben hem aan de ketting gelegd. Die vertelde mij : de gemeente telt omstreeks tweehonderd man, waarvan een aantal voor dienst
geschikt is, maar het zal een toer zijn hen aan te werven: de oude wil hen
verbranden...
Wantrouwend, met strenge blik keek Aleksej Jakim aan:
- Hoe bedoel je dat: verbranden? Wie heeft hem dat toegestaan? Wij
zullen het niet toelaten. De mensen zijn niet zijn onderdanen, maar van de
tsaar.. .
- Dat is het hem juist, in deze negorij is hij voor hen de tsaar...
- Klets geen onzin ! (Met gefronst voorhoofd riep Aleksej de soldaten,
aarzelend kwamen zij naderbij, ze begrepen, dat hun iets ongewoons te
wachten stond.) Wij zullen niet veel woorden vuilmaken. Rammeit de poort,
mannen...
- Aleksej Iwanowitsj, we moesten voorzichtiger te werk gaan. Rondom
het bedehuis is stro opgestapeld, ook binnen ligt stro, pek en een vat
kruit klaar... Het is beter, dat ik de oude roep. Hij zal het zelf wel begrijpen, dat het geen kleinigheid is, tweehonderd mensen tot zo iets
de
te bewegen. Behandelt u hem met eerbied, Aleksej Iwanowitsj,
oude is 'heerszuchtig,

dan zult u met hem tot een vergelijk kunnen

komen...
Aleksej schoof de spraakzame man ter zijde. Hij liep naar de poort en
voelde, hoe stevig ze was.
- Mannen, brengt een balk hier...
Jakim ging op een afstand staan. Knipperend met de oogleden keek hij
nieuwsgierig toe, wat er komen ging. De soldaten zwaaiden de balk achteruit en ramden hem tegen de bevroren planken van de poort. Na de derde
stoot verstomde het verre gezang der oudgelovigen.

- Ga naar het bedehuis..
- Ik wil niet, ik heb het je al gezegd, laat mij met rust,
de bezeten boer grimmig.
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antwoordde

Nektari was ademloos van de hof binnengekomen, gestolde wasdruppels
hingen aan zijn baard, de pupillen van zijn wit blinkende ogen waren niet
groter dan een maanzaadkorrel: misschien wilde hij de boer schrik aanjagen of was, wat waarschijnlijker scheen, volkomen buiten zichzelf. Met
overslaande stem snauwde hij:
- Jewdokim, Jewdokim, de dag van het laatste oordeel is aangebroken.. . Red je ziel! Slechts één uur scheidt je van de eeuwige hellepijn..
0, wat een verschrikking! Hoe de duivels in jou jubelen! Red je!
- Loop naar de koekoek! schreeuwde Jewdokim en schudde nors
het hoofd. Wat voor duivels? Er zijn er van mijn leven geen in mijn
lichaam geweest. Ga maar zelf je leeghoofden bewerken.. .
Nektari hief de rozenkrans op. De bezeten boer boog zich voorover en
wierp hem een zo dreigende blik toe, dat de knieën van de oude man
begonnen te knikken en hij op de bank moest gaan zitten. Zij zwegen even. .
- Waar is Andrjoesjka?
- De duivel weet, waar jouw Andrjoesjka uithangt..
- Nee, verdoemde zondaar, voor jou is er geen redding.. .
- Schei maar uit, zit niet te lamenteren...
De oude sprong op om te kijken, of de lekebroeder zich uit angst om
zijn leven niet achter de oven verstopt had... Op dit ogenblik weerklonk
er van de hof gedreun en gekraak.
- Ze rammen de poort,
sprak de boer grijnzend. Nektari struikelde,
nog voor hij de oven bereikt had, hij sidderde over zijn hele lijf. Zijn mantel
bolde als een zeil, toen hij naar buiten snelde. De deur liet hij wagenwijd
open.
- Andrjoesjka,
riep de boer,
doe de deur dicht, het is koud.
Niemand antwoordde. Hij rukte de bout uit de wand, liep vloekend naar
de deur en sloeg haar dicht:
- Veel goeds is hier niet te verwachten. We moeten zien, dat we hier
wegkomen.
Hij wierp een blik achter de oven. Daar stond, tussen de muur en de
stenen geperst, Andrjoesjka Golikow; hij scheen bewusteloos : was lijkbleek,
slikte nauw hoorbaar. Jewdokim pakte hem bij de hand:

,.
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Je hebt niet veel zin om te sterven, wat? Wel, als je geen lust hebt,
dan hoeft het niet: het gaat ook zonder vuur.
Zoek de sleutel, hoor je. Waar heeft de oude de sleutel verstopt? Ik wil
de ketting van mij afwerpen. Andrjoesjka ! Kom tot jezelf...
..

Allen lagen op de knieën. De vrouwen weenden geluidloos en drukten
de kinderen tegen zich aan. Van de mannen verborgen sommigen het door
de afhangende haren bedekte gezicht in de eeltige hand, anderen staarden
stompzinnig naar de vlammetjes der kaarsen. De oude had zich voor korte
tijd uit de kapel verwijderd. Zij rustten uit, de lange uren der marteling
hadden hen uitgeput: hem was het niet genoeg, dat zij hem allen als kleine
kinderen gehoorzaamden... Met vreselijke stem had hij van de kansel
geroepen: „De lauwen zal ik uitspuwen uit mijn mond! Warmen heb ik
nodig! Geen schapen wil ik naar het paradijs drijven, maar brandende
braambossen!. ."
Het was een moeilijke opgaaf aan zijn verlangen te voldoen: in geest en
ziel te ontbranden. Allen, die hier bijeen waren, hadden veel doorgemaakt,
hun dorp in de steek gelaten, waar zij niets dan uitputtende arbeid gekend
hadden, waar het hun niet toegestaan was tot enige welstand te komen, doch
waar men de boer als een schaap tot op de huid kaalgeschoren had. Hier
hadden zij rust gezocht. Wat deed het er toe, dat hun leden door de vochtige
moeraslucht opzwollen, dat het brood, dat zij aten, voor de helft met fijngestampte boomschors vermengd was : in het bos en op het veld was men
nu immers zijn eigen baas... Doch deze rust werd hun blijkbaar niet zo
maar gegund. Streng waakte Nektari over de zielen zijner kudde. Onvermoeibaar wakkerde hij in hen haat tegen de heerser der wereld de antichrist aan. Hen, wier haat lauw was, strafte hij, of hij verjoeg hen zelfs.
De boer was het van oudsher gewend: beval men hem iets, dan moest hij
gehoorzamen. Beval men hem, in geest en ziel te ontbranden, dan zat er
niets anders op dan te ontbranden...
Vándaag kwelde de oude man hen bitonder, kennelijk was hij zelf reeds
volkomen uitgeput. Porfiri las op het podium met een hoge, niet van deze
.
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wereld schijnende stem. Als een damp hing de adem der biddenden onder
de houten koepel, viel in druppels naar beneden.. .
Onverwacht snel keerde de monnik terug. „Horen jullie, riep hij reeds
vanaf de drempel, horen jullie de knechten van de antichrist? Allen hoorden de zware slagen tegen de poort. Met de rand van zijn habijt langs de
hoofden scherend, liep hij onstuimig door het bedehuis. De baard vooruitgestoken, boog hij driemaal voor de donkere ikonen tot op de grond. Daarna
wendde hij zich met zulk een grimmigheid tot zijn gemeente, dat de kinderen in een luid snikken uitbarstten. In de hand hield hij een hamer en
nagels.
- Mijn ziel, mijn ziel, ontwaak, wat slaap je? krijste hij. Het
uur is gekomen, het einde staat voor de deur... Het enige oord, dat ons
op aarde blijft, is tussen deze muren. Laat ons ten hemel opstijgen, kinderen.. . In de vlammen des vuurs. Zojuist heb ik, bij God, boven ons bedehuis
een reusachtig gat in de hemel aanschouwd... De engelen dalen tot ons
af, zij jubelen, mijn dierbaren...
De vrouwen hieven de ogen op en barstten in tranen uit. Ook onder de
mannen hoorde men menigeen zwaar snuiven.. .
- Wanneer zal zulk een gelegenheid weerkomen? Het hemelrijk zelve
valt ons in de schoot... Broeders en zusters ! Horen jullie, hoe ze de poort
rammeien... De heirscharen des duivels hebben het eiland van onze redding omsingeld... Daarbuiten is louter duisternis, stank en storm...
Hij hief de hamer en nagels omhoog en schreed naar de deur, waar
drie planken gereed lagen. Hij beval de mannen hem te helpen en begon
de deur met de planken te vernagelen. Hij ademde fluitend. Ontzet sloegen
de biddenden hem gade. Een jonge vrouw in een wit doodshemd jammerde,
dat het door de ganse kapel schalde:
- Wat doen jullie? Lieve, goede mensen, het hoeft toch niet...
- Het moet! brulde de oude en liep weer naar de kansel. Hoe
zou een christenmens niet het vuur in gaan! Verbranden zullen wij, maar
het eeuwige leven deelachtig worden. (Hij bleef staan en gaf de jonge
vrouw een oorvijg.) Dwaas! Goed, je hebt een man, hebt een huis, hebt

een kist vol spullen... En wat komt erna? Niet het graf soms? Medelijden
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hebben wij met jullie onverstandigen. Nu gaat het niet meer... De vijand
staat voor de deur. Bloeddronken zit de antichrist op een rood paard
voor de deur. Vreselijk is hij, een bokaal houdt hij in de hand vol laagheid
en vuil... Tast toe, ontvangt dat laatste avondmaal! Ontvangt het! 0 wee!
De vrouw verborg haar gezicht in haar schoot, er liep een huivering
over haar rug, steeds luider kermde zij met de stem van een bezetene. De
anderen stopten hun oren dicht en prangden met de vingers hun kelen toe
om het zelf niet uit te gillen.
--- Ga, ga naar buiten... (Wees idreunen en kraken.) Horen jullie het?
Tsaar Peter is de vlees geworden antichrist. .. Zijn dienaren slaan de poort
in om onze zielen te halen... De hel! Weet jij, wat de hel is?. In het
woeste heelal werd zij boven de aarde geschapen... Een gapende afgrond,
duisternis, de onderwereld. De planeten draaien hun baan rondom, daar
heerst grimmige, ondraaglijke koude... Daar laait een nooit dovend vuur..
Gewormte en brandende zwavel! Ziedende pek. .. Het rijk van de antichrist!
Daar wil je heen?...
Hij begon de kaarsen aan te steken, bij bundels greep hij ze uit de kist,
hij liep haastig her en der, zette ze voor de ikonen, net waar het toevallig
uitkwam. Een gelig licht vervulde stralend het bedehuis...
Broeders! Wij varen af... Naar het koninkrijk der hemelen... De
kinderen, de kinderen, brengt hen dichter hierheen, zij zullen het hier beter
hebben, de rook zal hen in slaap sussen... Broeders, zusters, weest blij
gestemd... Schenk ons eeuwige rust en zaligheid, hief hij, met de ellebogen zijn mantel bollend, aan...
De mannen keken naar hem; de baard vooruitgestoken, zongen zij mee
en kropen op hun knieën dichter naar het bidgestoelte. Kruipend volgden
de vrouwen, en zij verborgen de hoofden van hun kinderen onder hun
doeken...
De muren van het bedehuis trilden: een geweldige slag daverde tegen
de met planken toegespijkerde en van binnen met een paal gestutte deur.
De monnik klauterde op een bank en drukte zijn gezicht tegen het schuifraam boven de deur:
raam
Komt niet dichterbij... Levend krijgen jullie ons niet...
.
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- Ben jij de kluizenaar Nektari?
vroeg Aleksej Browkin. (De poort
hadden zij ingeslagen, nu poogden zij de deur van het bedehuis te rammen.)
Van achter het smalle venster keek het witte gelaat van een grijsaard here
aan. Aleksej schreeuwde woedend:
- Zijn jullie helemaal krankzinnig geworden?
Moeizaam kwam de hand van de oude man te voorschijn en sloeg met
twee vingers een kruis voor de officier des tsaren. Honderdstemmig klonk
het achter de muur: God zal opstaan, zijne vijanden zullen verstrooid
worden. .." Aleksej werd nog bozer:
- Wriemel niet met je vingers voor mijn neus, ik ben geen duivel erf
jij bent geen priester. Komen jullie allemaal naar buiten, anders verjaag
ik de hele troep van de hof.
- Wat zijn jullie dan voor mensen?vroeg de monnik met een
vreemde uitdrukking en spottend.
Wat voert jullie naar deze woudwilernis?
- Wie wij zijn? Wij zijn mensen die een bevel van de tsaar meedragen.
Als jullie ons gehoorzaamheid weigeren, zullen wij jullie allemaal vastbinden en naar Powenets brengen.
Het hoofd van de oude man verdween zonder te antwoorden. Wat moest
men beginnen? Jakim fluisterde vertwijfeld : „Aleksej Iwanowitsj, bij God,
zij zullen zich laten verbranden...
Weer werd binnen .,Schenk ons eeuwige rust en zaligheid" aangeheven.
Aleksej wiegde voor de deur van de ene voet op de andere, hij brieste van
woede. Aan een aftocht viel niet te denken. In alle nederzettingen zouden
ze rondbazuinen, dat zij de officier weggejaagd hadden. Hij trok zijn wanten uit, maakte een hoge sprong, greep de rand van het raam, zwaaide zich
omhoog en zag: in het warme licht der talloze kaarsen staarden ontzette
baardige gezichten hem aan, afwerende vingers werden tegen hem opgeheven en sissend klonk het: „Scheer je weg, schee r je weg, scheer ie weg!"
Aleksej sprong omlaag:
We proberen het nogmaals met de deur.
Dreunend sloegen de soldaten tegen de deur. Toen wachtten zij. Plotseling klommen er drie mannen uit het dakluik; Jakim herkende Stjopka
.
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Barmin en Petroesjka Kozjewnikow, die beiden jachtbogen in de hand
hielden, elk een resevepijl in de gordel; de derde was met een musket
bewapend. Zij klommen op het dak en staarden de soldaten aan. De man
met het vuurwapen riep bars:
- Maakt dat je wegkomt, anders schieten wij. Wij zijn met velen.
Van zulk een brutaliteit stond Aleksej Browkin beduusd te kijken. Waren
het handelaartjes of zo geweest, dan had hij niet veel omslag met hen
gemaakt. Maar hier had hij in de grond verwortelde hoeren tegenover zich,
hun koppigheid kende hij. Die daar met het musket leek als twee druppels
water op Aleksejs overleden peter met zijn dikke benen, zijn laag onder
de heupen hangende gordel, zijn verwilderde baard en zijn kleine hereogen... Het ging toch niet aan, op zo iemand die men reeds van kindsbeen
af gekend had, te schieten. Aleksej dreigde hem slechts met de vinger.
Jakim mengde zich in de zaak:
- Hoe heet je?
antwoordde de boer stuurs.
- Osip heet ik,
- Zie je dan niet, Osip, dat mijnheer de officier zelf het bevel van
andere mensen heeft te gehoorzamen? Gunt hem toch een goed woord, jullie
worden het misschien wel eens.
vroeg Osip.
- Wat wil hij dan?
- Staat hem tien, vijftien man voor het leger af en laat onze soldaten
zich een beetje warmen. In de nacht trekken we dan weer af.
Petroesjka en Stepan hurkten vol aandacht aan de rand van het dak.
Osip dacht lang na:
- Nee, we doen het niet.
- Waarom niet?
- Jullie zullen ons naar onze oude dorpen, in de slavernij terugsturen.
Levend krijgen jullie ons niet. Wij willen voor ons oude geloof, voor ons
tweevingerkruis sterven. Meer heb ik niet te zeggen. .. Hij hief het
wapen op, blies op de pan, schudde er kruit uit de kruithoorn
op en stelde zich in zijn volle iomvang boven de deur op. Wat moest men
hier aanvangen? Jakim ried aan, de zaak maar op te geven: Nektari was
Loch niet klein te krijgen.
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- Hij heeft een stijve kop, maar ik ook,
antwoordde Aleksej. —
Zonder rekruten trek ik hier niet vandaan. We zullen ze uithongeren.
Twee soldaten werden naar de paarden gestuurd om ze uit te spannen
en te voederen. Vier naar de kluis om zich te warmen. De anderen hadden
erop te letten, dat er water noch eten de kapel binnenkwam. De dag liep ten
einde. Het begon steeds feller te vriezen. De oudgelovigen zongen eentonig
hun stervensliederen. Petroesjka en Stepan zaten lange tijd, met elkander
fluisterend, op het dak; zij begrepen, dat dit een slepende kwestie zou worden.
- Wij moeten ons gevoeg doen, -- verzochten zij; op het dak zou
het zondig zijn, staat ons toe er af te springen.
Aleksej zei: „Spring maar, wij doen jullie niets." Osip schudde plotseling vreselijk zijn baard in hun richting, Petroesjka en Stepan weifelden
even, gingen toen toch om de koepel heen en sprongen in het stro.
Ook de oude Nektari zag wel in, dat het ernst werd. Tweemaal bracht
hij zijn gezicht voor het schuifraampje en spiedde met toegeknepen ogen
in de duisternis. Aleksej poogde een gesprek met hem aan te knopen, maar
de monnik spuwde slechts naar hem. En opnieuw klonk uit het bedehuis
zijn hese geluid, dat hei: gezang, de gebeden en het wenen der kinderen
overstemde. Daar werd iets griezeligs voorbereid.
Toen het avondrood geheel verbleekt was, klauterden ongeveer tien
man, allen blootshoofds, uit het zolderluik. Als dol zwaaiden zij met hun
armen en schreeuwden:
- Terug jullie, terug! .. .
Zij begonnen zich haastig uit te kleden, trokken hun bontjekkers, viltlaarzen, hemden, broeken uit.. .
- Pakt ze maar! Ze grepen hun kleren en wierpen ze omlaag naar
de soldaten. Hier dan, kwelgeesten! Verloot ze maar! Naakt zijn wij ter
wereld gekomen, naakt gaan wij van hier...
Naakt, met blauw aangelopen ledematen wierpen zij zich, met het gezicht naar beneden, op het dak, wreven hun wangen met sneeuw, hikten,
kreten, hieven opspringend hun armen omhoog en kropen dan allen, de
baarden vol sneeuw, door het zolderluik terug. Osip alleen was achtergebleven. Hij liet niemand bij de deur komen en hield het musket iop de sol-
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daten gericht... Aleksej was bij de aanblik der naakte mannen geschrokken.
Jakim riep jammerend in de richting van het venster:
Spaart de kinderen toch ten minste, broeders ! Hebt erbarmen met
de vrouwen!
In het bedehuis verhief zich een gekrijs, niet zeer luid, maar toch zo,
dat men het liefst zijn oren dichtstopte. De soldaten kwamen nu naderbij,
allen keken ernstig:
- Luitenant, dat loopt niet goed af; laat Osip dan maar op ons schieten, maar wij zullen de deur ontzetten...
- Vooruit dan! riep Aleksej en klemde zijn tanden opeen.
De soldaten legden dadelijk de wapens neer en beurden de balk weer
op. Plotseling wankelde de koepel met het in de schemering nauwelijks
nog te onderscheiden kruis. De aarde trilde onder de voeten, een ontploffing daverde en een luchtgolf sloeg allen tegen de borst. Uit de spleten
onder het dak steeg rook op, die steeds dichter werd en zich rood kleurde.. .
Vlammen lekten tussen de planken.. .
Toen de deur onder de slagen bezweek, stortte een over zijn ganse
lichaam brandende man met verkoold hoofd naar buiten en viel, als een
worm kronkelend, in de sneeuw. In het bedehuis laaiden wervelend rokerige vlammen, door het vuur gegrepen mensen sprongen en vielen her en
der. Het vuur sloeg reeds uit de vloer. Rondom stegen rookslierten uit de
hopen stro.
Voor de ondraaglijke gloed weken de soldaten terug. Het was onmogelijk iemand te redden. Zij namen hun driekante steek af en sloegen een
kruis. Menigeen liepen de tranen over de wangen. Aleksej had zich, om
niets te hoeven zien en het dierlijke gebrul niet te horen, achter de opengeramde deur teruggetrokken. Zijn knieën knikten, hij was misselijk. Hij
leunde tegen een boom en ging zitten, zette zijn steek af, koelde zich het
hoofd en at sneeuw. Hel verlichtte de vuurgloed het besneeuwde woud.
Nergens kon men de lucht van brandend vlees ontvluchten.
Plotseling zag hij : niet ver van hem af liepen, in de door de vlammen
roodgekleurde sneeuw wegzinkend, drie mannen. Fen was achtergebleve n
en keek nu handenwringend toe, hoe uit de rookslierten boven de neder.
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zetting een vuurtong, veel hoger dan het woud, omhoogschoot en de vonken
als in een wervelwind hemelwaarts stoven. .. De tweede die als een dolle
met zijn armen zwaaide, hield een kleine, langbaardige grijsaard in een
over zijn pij aangetrokken bontjekker aan de hand en sleurde hem mee.
Ontvlucht is hij, ontvlucht, de smerige hond ! schreeuwde de
dolzinnig gebarende man, terwijl hij de oude baas naar de officier sleepte.
In stukken gereten moet hij worden. .. Door een onderaardse gang heeft
hij zich uit het vuur gered... Mij en Andrjoesjka wou hij verbranden, de
vervloekte satan! .. .
* g *
Een decreet van de tsaar bepaalde: „Naar het voorbeeld van alle
christelijke volken zullen de jaren voortaan niet meer vanaf de schepping
der wereld, maar vanaf de achtste dag na de geboorte van Christus geteld
worden, en het nieuwe jaar niet met de eerste september, maar met de eerste
januari A. D. 1 700 beginnen. Ter ere van zulk een loffelijk begin en van
de nieuwe eeuw moeten allen elkander in goeden moede en opgewektheid
met het nieuwe jaar gelukwensen. In de belangrijkste verkeersstraten
.

moeten de poorten en de huizen met lover en denne-, sparre- en jeneverbestwijgen opgesmukt worden, naar voorbeelden, zoals in de winkelwijk
bij de beneden-apotheek te zien zijn. Arme lieden moeten ten minste een
boompje of takken boven de poort aanbrengen. In de hoven der edelen,
officieren en kooplieden moeten uit kleine kanonnen of musketten salvo's
gelost, raketten, zoveel een ieder in voorraad heeft, afgevuurd en vreugdevuren ontstoken worden. Daar echter, waar slechts kleine hoven zijn, moeten vijf of zes hoven samendoen en oude pekvaten, gevuld met stro of
rijshout, in brand gestoken worden. Voor de Handelskamer van het koopmansgilde moet naar hun goeddunken eveneens saluut geschoten en een
feestverlichting aangebracht worden..."
Zulk een klokgelui had men in Moskou reeds lang niet gehoord. Men
vertelde, dat patriarch Adrianus, daar hij de tsaar in niets waagde tegen
te spreken, de klokkeluiders duizend roebel en vijftig vaten dubbelbier uit
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eigen brouwerij afgestaan had. Als ten dans beierden de klokken op alle
klokke- en kerktorens. Moskou verdween in de rook en de vanp aarden en
mensen opstijgende wasem. De bevroren sneeuw knarste onder de sledeijzers. De bomen kromden zich onder de last van de rijp. Een walm hing in
de dag en nacht geopende kroegen. Rood en vreemd steeg uit de rookslierten de zon op en spiegelde zich in de brede hellebaarden der zich aan de
houtvuren warmende wachters.
In het klokgelui mengden zich in gans Moskou het knetteren der musketten en de diepe basstemmen der kanonnen. In dolle vaart joegen tientallen sleden vol dronken en vermomde mensen voorbij, die het gezicht met
roet zwartgemaakt en de bontjassen binnenstebuiten aangetrokken hadden.
Zij staken hun benen in de lucht, zwaaiden met brandewijnflessen, brulden,
raasden en buitelden over glijbanen voor de voeten van het eenvoudige
volk, dat van al het gebeier en de rook reeds geheel beneveld was.
De hele week tot driekoningen leefde Moskou in een roes. Branden
braken uit. Het was een geluk, dat er geen wind stond. Talrijke rovers
waren uit de wouden in de omtrek naar de stad gesneld. Nauwelijks steeg
ergens onder de sneeuwdaken een rookwolkje op, of er kwam dadelijk
allerlei verdacht volk in sleden aansuizen, gedroogde schaapsvellen voor
het gezicht, narrenkappen op het hoofd; zij braken de deur open, stormden
het brandende huis binnen, plunderden en sloegen alles kort en klein.
Sommigen werden in de gevangenis geworpen, anderen door het volk gewurgd. Het gerucht ging, dat het Jesmenj Sokol in eigen persoon was, die
Moskou onveilig maakte.
De tsaar met zijn kamerbojaren, met de vorst-paus, de oude lichtmis
Nikita Zotow, met de aartsbisschoppen van zijn dronkemansconcilie in
bisschoppelijke mantels met kattestaarten legde de voorname families
bezoeken af en reed van huis tot huis. Dronken en zat tot boven aan toe,
streken zij nochtans als sprinkhanen neer, gooiden en smeten de spijzen
meer door mekaar dan dat zij aten, bulderden kerkliederen en pisten onder
de tafel. Zij goten de heer des huizes wijn in zijn strot tot hij geen boe of
ba meer kon zeggen, en weg waren zij. Om de volgende dag niet weer
van verschillende plaatsen bijeen te hoeven komen, overnachtten zij in
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een bonte) wirwar in het huis, waar de slaap hen toevallig overmand
had. Juichend doorkruisten zij heel Moskou van het ene eind tot het
andere, 'om iedereen met het nieuwe jaar en de nieuwe eeuw geluk te
wensen.
De stille en vrome bevolking van de buitenwijken bracht deze dagen i n
angst en vreze door, men durfde zijn neus niet buiten de deur steken.
Onbegrijpelijk docht het hun : waartoe al dat rumoer? Was het wellicht de
duivel die de tsaar ingefluisterd had het volk uit zijn rust op te schudden, de
oude gebruiken met de voeten te treden de ruggegraat, die alles bijeenhield... Ook al leefde men van de hand in de tand, men verdiende zijn
brood eerlijk, was spaarzaam, wist wat wel en wat niet betaamde. Alles
was in hun ogen even slecht, het was hun niet naar de zin.
De gelovigen, die het orthodoxe kruis en het met drie vingers te maken
kruisteken verwierpen, verzamelden zich in de kelders, om daar tot diep
in de nacht te bidden. Weder kwamen er geruchten in omloop, dat men
nog maar tot vastennacht te leven had : in de nacht van zaterdag op zondag
zou de bazuin van het laatste oordeel schallen. In de Bronnaja Sloboda
dook een man op, die in een badhuis volk om zich verzamelde. Hij draaide
in het rond, sloeg zich met de handen in het gezicht en schreeuwde op zingende toon, dat hij de Here Zebaoth in levende lijve was, en zeeg vervolgens schuimbekkend neer... Een andere man -- ruig, naakt en vreselijk
om aan te zien vertoonde zich aan den volke, in de hand hield hij drie
poken, ,hij profeteerde in duistere woorden en dreigde met onheil.
Voor de poorten van de Kitai-stad en de Witte Stad werd een tweede
decreet van de tsaar aangeslagen: „De bojaren, hovelingen, militairen,
klerken en kooplieden moeten voortaan onveranderlijk Hongaarse kleding
dragen, in het voorjaar echter, zodra de vorst afneemt, Saksische mantels."
Aan haken werden deze mantels en hoeden opgehangen. De soldaten,
die ze bewaakten, vertelden, dat alle koopmans- en strelitzenvrouwen, alle
vrouwen uit de buitenwijken en de echtgenoten van popen en kosters binnenkort bevolen zou worden het haar onbedekt te dragen, korte Duitse
rokken aan te trekken en onder de kleren op de heupen baleinen aan te
brengen... Voor de poorten verdrongen de mensen zich, door onrust en
.
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sombere voorgevoelens bevangen. Men fluisterde alom, dat de onbekende
met de drie poken zo'n kaftan aan een haak met drek begooid en daarbij
uitgeroepen had: „Dadelijk verbieden ze ons nog Russisch te spreken,
wacht maar! Dadelijk komen er roomse en lutherse geestelijken om het
hele volk te herdopen. De mensen uit de buitenwijken zullen in levenslange
slavernij aan de Duitsers worden uitgeleverd. Moskou krijgt een nieuwe
naam Duivelsstad. In de oude boeken staat het geschreven: tsaar Peter
is een Jood uit het geslacht Dan."
Hoe zou men aan zulke woorden geen geloof schenken, nu de mensen
van koopman Rewjakin aan de vooravond van het driekoningenfeest, van
winkel tot winkel rennend, van een geweldig en gruwelijk offer vertelden,
dat gebracht was om tde wereld van de antichrist te verlossen: in de omgeving van het Wyg-meer hadden een paar honderd oudgelovigen zich levend
laten verbranden. Boven de vlammen had de hemel zich geopend, en het
glazen rijk was zichtbaar geworden en de stoel, die op vier dieren rustte,
en op de stoel zat de Heer, aan zijn linker- en aan zijn rechterhand tweem aal twaalf monniken en cherubijnen omgaven hem „met twee vleugels
vlogen zij, met twee bedekten zij hunne ogen, met twee hunne voeten". Een
duif was van de troon neergevlogen, en het vuur was gedoofd en de brandlucht geweken voor een zoete geur.

Op de kanselarij van de post had een man van gewoon postuur en
uiterlijk onder het heengaan een brief op de vloer geworpen. Men riep
de man na: „liklaar, wat heb jij daar laten vallen?" Geschrokken maakte
hij zich uit het stof en verdween. Op de verzegelde brief stond: ,,Aan de
grootmachtige tsaar te overhandigen zonder het zegel te verbreken." Slechts
met moeite slaagde raadsheer Pawel Wasiljewitsj Soeslow erin zijn trillende
handen in de mouwen van zijn bontjas te steken. Toen stoof hij, de koetsier
dreigend, dat hij hens levend zou villen, naar Preobrazjenskoje.
In de hal van het paleis nam de officier van dienst de raadsheer met
verachtelijke blik van zijn kale schedel tot de met bont gevoerde saffiaanleren laarzen op : „Bij de tsaar wordt niemand toegelaten." Pawel Wasilje,
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witsj die van opwinding op zijn benen stond te beven, ging op een bank
zitten. Talrijke mensen verdrongen zich hier : hoogmoedige officieren, de
Russen allen lang van gestalte, breedgeschouderd, krachtig als stieren;
de buitenlanders iets kleiner, maar met een vriendelijker gelaatsuitdrukking
(arme stakkers, velen van hen waren de laatste tijd wegens domheid en
dronkenschap uit de dienst gezet) ; geraffineerde rekwestranten : ambachtslieden en handelaars uit Wladimir, Jaroslawl en orjol; naast hem zaten
twee hooggeboren bojaren, een met zijn hoofd in een verband, de ander
met een blauwzwarte vlek onder het oog: die waren na een vechtpartij
hierheen gekomen om tegen elkaar een klacht in te dienen; de handen op
de rug, in een kort bruin jasje, een hennepgaren pruik op het hoofd, liep,
zonder iemand aan te zien, een vreemdeling met een goedmoedig hongerlijdersgezicht en een bril, de hal op en neer: een wis- en scheikundige, de
beroemde uitvinder van het perpetum mobile het eeuwig draaiende
waterrad en van de ijzeren mens, een automaat die schaak speelde en
op natuurlijke wijze wijn of bier loosde. De mathematicus bood de tsaar
meer dan honderd patenten aan, die de Russische staat rijk konden maken.
Vol als een kanon, kwam uit de hof Nikita Zotow de hal binnenrollen,
gevolgd door een ongelooflijk dikke man: „Wees maar niet bang, hij
houdt van gedrochten, een lieve duit zul je van hem loskrijgen." De vorstpaus sleepte de dikkerd de vertrekken van de tsaar binnen. Pawel Wasiljewitsj trad, in een opwelling van dienstijver, op de officier toe en riep, hem
in de ogen kijkend, met stokkende stem: „Woord en daad!" Onmiddellijk
werd het stil in de hal. De officier ging stram in de houding staan en trok,
onrustig ademend, zijn degen: „Kom mee!"
De brief die Pawel Wasiljewitsj de tsaar in de hand drukte (Peter had
hoofdpijn, misnoegd en ongeduldig ontving hij de raadsheer) en die ogenblikkelijk geopend werd, was ondertekend door .Aljosjka Koerbatow, een
man die tot de hofhouding van vorst Pjotr Petrowitsj Sjeremetew behoorde.
Peter las de brief vluchtig door en greep zich met de nagels aan de kin:
„Hm!", las hem nogmaals, wierp het hoofd in de nek: „Ha!", en holde,
Soeslow vergetend, naar de eetzaal, waar de hoogwaardigheidsbekleders in
afwachting van de maaltijd geeuwend rondhingen.
.
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Mijne heren ministers !
Zelfs Peters ogen glansden nu helderIk laat het u toch waarempel niet aan spijs en drank ontbreken,
der.
maar heb ik er veel voordeel bij?. . . Hier! (Hij zwaaide de brief.) Een
gewone man, een knecht die heeft het gevonden ! Dat zal onze staatskas
verrijken... Fjodor Joerjewitsj... (Hij wendde het hoofd naar de soezende
vorst Romodanowski.) Beveel Koerbatow op te sporen en onverwijld hie r
te brengen... Zonder hem gaan wij niet aan tafel... Ja ja, mijne heren
ministers, gezegeld papier moeten we verkopen: voor alle koopbrieven,
voor verzoekschriften -- papier met het staatswapen, van één kopeke tot
tien roebel. Begrepen? Is er geen geld om oorlog te voeren? Dit is het,
hier hebben wij het het geld!

.

-Derde

ftoop1suk

%
,

et daagde nog niet, maar reeds werden in het huis deuren opengezwaaid en dichtgeslagen, kraakten de trappen : dienstmeiden
sleepten kisten, bundels en reiskoffers de hof op. Vorst Roman
Borisowitsj ontbeet aan de in allerijl gedekte tafel bij het schijnsel van een vetkaars. Zijn koolsoep lepelend, draaide hij misnoegd het
hoofd:
- Awdotj a ! ... Antonida!.. Olga!.. . Ach, lieve hemel!.
Met vooruitgestoken buik strekte hij zijn hand naar de borrelfles uit.
De hofhuismeester was ook al spoorloos. Toemaar daar daverde iemand
hals over kop de trap af.
- Stilte, ellendelingen ! ... Ach, lieve hemel.. .
Als bezeten stormde Antonida de kamer binnen, heur haar verward, de
oude bontmantel van haar moeder om de schouders.
- Antonida, ga zitten en eet iets. . .
- Dadelijk, ach, vadertje...
Zij pakte een wollen doek en rende weer weg. Roman Borisowitsj liet
zijn blik vorsend over de tafel gaan om te zien, wat hij nog kon verorberen.
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Boven zijn hoofd (in het vrouwenvertrek) sleepte meniets zwaars, liet
het vallen ; stof en vuil dwarrelde vare de planken zoldering neer. Wat was
er toch aan de hand? Werd het huis soms gesloopt? Hoofdschuddend legde hij een stuk steur op zijn bord. Vorstin Awdotja holde de kamer binnen,
gehuld in bont, in warme doeken, en plofte op een Venetiaanse stoel aan
de wand neer. Van de zenuwen waren haar wangen helemaal hol geworden:
slechts tweemaal in haar leven had zij Moskou verlaten : vo 3r bedevaartstochten naar het Troïtsa-klooster en naar Nieuw-Jeruzalem. En nu opeens
zo'n reis, en nog wel zo overhaast...
- Waarom heb jij je nou al in doeken gewikkeld? Doe ze af en ga
eten. Onderweg komt een mens niet goed tot eten, jammer genoeg.
- Roman Borisowitsj, moeten we ver?
- Naar Woronezj, moeder.
- Grote goedheid...
Zij slikte droog. Van boven klonk Olga's schrille stem: „Mama, waar
hebt u de pruiken toch gelaten?" Licht als een blad vloog Awdotja van
haar stoel op e n fladderde de deur uit .
Eén ding slechts troostte Roman Borisowitsj : hij wist, dat eenzelfde
wirwar thans in heel Moskou heerste. De vorst-caesar, de meerster en de
schrik van de hoofdstad, had eergisteren de oekaze van de tsaar bekendgemaakt: .alle hovelingen met vrouwen en kinderen, de voorname kooplieden en de notabelen van de Duitse kolonie hadden zich naar Woronezj te
begeven om de tewaterlating van het schip ,,Predestinatie" bij te wonen,
een zo kolossaal schip, als men zelfs in het buitenland slechts zelden te
zien kreeg. Met het oog op de aanstaande dooi hadden allen onverwijld
te vertrekken, zolang de sledeweg nog berijdbaar was.
Roman Borisowitsj begon zich reeds, zij het ook met moeite, enigszins
in de politiek te oriënteren. In januari, na de uitspattingen van de nieuwjaarsviering, waren -er uit Konstantinopel brieven van de buitengewone
gezant Jemeljan Oekraïn_tsew gekomen: de Turken waren reeds zo goed
als bereid eeuwige vrede te sluiten, zij verzochten slechts om geringe concessies teneinde de opgewonden gemoederen tot bedaren te brengen, hij,
Jemeljan, had reeds weten te bereiken, dat, zij zich met de gedachte ver-.
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trouwd gemaakt hadden, dat wij tot elke prijs vasthielden aan het door het
congres van Karlovci opgestelde principe: „wat een ieder bezit, dat blijft
van hem", maar plotseling was er in Konstantinopel iets gebeurd, een of
andere vijand had zich in de onderhandelingen gemengd, en de Turken
waren plotseling veel stugger geworden: zij eisten Azow en de stad Kazy,
kerman met de vestingen aan de Dnjepr terug, verlangden, dat de tsaren
van Moskovië de chan van de Krim als voorheen tribuut zouden betalen.
Van het Heilige Graf wilden ze helemaal niet horen.
Toen Peter deze berichten ontvangen had, haastte hij zich naar Woronezj.
Aleksandr Danilowitsj reed, nadat hij in het bad het laatste restje van zijn
feestroes met berketwijgen verdreven had in een prachtige karos de voorname kooplieden af en richtte zich in hartelijke bewoordingen tot hen: „Jullie
moeten te hulp komen. Als wij van het voorjaar de Turken niet met een
geweldige vloot intimideren, is het uit met de vrede. Dan zijn al onze pogingen voor niets geweest."
Lew Kirillowitsj sprak van zijn kant met tranen in de ogen tot de hoogwaardigheidsbekleders van het Kremlin: „Kunnen wij zulk een smaad dulden?
De chan van de Krim tribuut betalen, elke lente de Tataarse horden onze
mooiste landen zien binnenvallen? Kunnen wij nog langer tolereren, dat
de Turken en katholieken het Heilige Graf schenden? Laten wij als ten
tijde van Minfin en Pozjarski ons laatste hemd voor de bouw van de grote
Woronezjer vloot offeren."
De scheepsbouwcompagnieën moesten opnieuw diep in bun buidel tastten. In Moskou deden boze geruchten over een aanstaande oorlog de ronde ;
bijna de hele wereld, zo vertelde men, greep naar de wapenen om op elkander in te hakken. De buitenlanders die als muizen naar Moskou en uit
Moskou heen en weer schoten, verbreidden in heel Europa, dat Moskou
niet meer, zoals vroeger, het gewijde oord van waarachtig christendom was:
het wemelt van soldaten en kanonnen de jonge tsaar is hovaardig en trots
en zijn raadgevers driest... Moskou zoekt twist...
Onlangs had Roman Borisowitsj in het Kremlin in, een eerste opwelling
beloofd, voor het in aanbouw zijnde schip „Predestinatie" een ganse jaar,
voorraad aan levensmiddelen te leveren. Paars van woede had hij in het
;
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bijzijn van Lew Kirillowitsj uitgeroPnen: „Ik zal zelf in het zadel klimmen,
maar ik zal niet dulden, dat de tsaar smaad wordt aangedaan!" En zelfs
teen hij 's nachts, een kaars in de hand, in zijn geheime kelder was afgedaald en in de hoek uit de vochtige aarde een pot opgegraven en in kopeken anderhalfhonderd roebel zijn aandeel voor de compagnie afgeteld had, zelfs toen, alleen, in de kelder, in het matte kaarslicht elke kopeke
tussen de vingers draaiend, had hij niet toegelaten, dat er ook maar één
gedachte aan verzet in hem opkwam. Vorst Boejnosow was niet meer de
oude, hij was een ander mens geworden.
De gedachte aan verzet had hij in zich verdrukt, diep in zijn binnenste
begraven en achter slot en grendel gezet. Wegens zulke gedachten zat nu
vorst Lykow, van het hof verbannen, op zijn landgoed. De dwaze vorst
Stepan Bjeloselski had bij de vorst-caesar aan tafel in een roes uitgeroepen:
„Jij wilt mij zeker nog verbieden zelfs in mijn slaap zo te denken als het
mij belieft? Mijn wangen heb ik mij laten scheren, een Franse broek heb
ik aan, maar mijn ziel daar kunnen jullie mij..." Hij voltooide de
zin met een obsceen gebaar. De vorst-caesar had slechts onheilspellend
geglimlacht. De volgende dag kreeg vorst Stepan het bevel zich als wojewode naar Poestozersk te begeven.
Roman Borisowitsj had verstand genoeg. Maar wie kon zeggen, wat voor
verstand men nodig had om aan alle grillen van tsaar Peter tegemoet te
komen. Zelfs in de nacht scheen hij erop uit te zijn de mensen geen rust
te gunnen. Nu moest heel Moskou naar Woronezj trekken... Waartoe? Om
in het gedrang, bij slechte kost in bouwvallige hutjes op banken rond te
hangen? Om met matrozen te pimpelen? En waaróm moesten ook de vrouwen nog meegesleept worden? Ach, lieve hemel...
Roman Borisowitsj ledigde nog een glas om zijn verwarde gedachten te
bedwelmen. Door het venster schemerde de glorende dag. Kauwen streken
op de kale boom voor het raam neer. Wat de tsaar ook moge verzinnen om
ons vreedzame bestaan te verstoren, het groenige morgenlicht blijft hetzelfde
als ten tijde van onze grootouders, dezelfde wolken drijven roze over de
koepels. Zonder de mond te openen, stiet Roman Borisowitsj een uit het
ijn ziel
zijn
p st van
^ komend gebrom uit. Hij hoorde, hoe op de hof een
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belletje tjinkelde, hoe stalknechten met luide uitroepen de paarden inspanden.. .
In een stoettwee gesloten sleden en bovendien drie sleden met huisraad en levensmiddelen
reden zij de poort uit. Weemoedig zongen de
bellen langs de -eindeloze weg. De weg naar Kolomna was ondanks de vastgereden sneeuw hobbelig. Elke werst stond er een rode paal en daartussen
kortelings geplante berken. Antonida en Olga telden de palen en berken
(er was ook niets anders om de tijd te korten, -- het verijsde sneeuwdek.
glansde in de maartse zon, bruinige bossen doemden in de verte op) . Zij
telden de kraaien op de bomen langs de weg en trachtten daaruit op te
maken, welke amoureuze ontmoetingen hun te wachten stonden. In de
andere slede snurkte Roman Borisowitsj, met zijn schouder zwaar tegen
vorstin Awdotja geleund, en smakte met zijn lippen, telkens wanneer de
slede over hobbels en kuilen hotste. Ongestoord gleden zij voort.
In het dorp Oeljana, vijftig werst van Moskou, moesten d e paarden gevoerd worden. Nog waren de strooien daken in de dalkom niet te zien, toen
een.hoge lederen sledekoets, voortgetrokken door een zesspan bruine paarden,
waarop twee voorrijders, de sledestoet der Boejnosows voorbijsuisde. Door
het glazen raampje keek een in sabelvellen gehulde smachtende schone
onverschillig naar de meisjes die van nieuwsgierigheid zaten te wiebelen.
vloog Antonida overeind en rekte haar
- Dat is Mons, dat is Mons !
Olga, kijk eens, ze heeft een
hals uit de bontmantel van haar moeder.
cavalier bij zich. (Binnen in de langsstuivende koets doken een ogenblik
inderdaad- een gladgeschoren gezicht en de gouden tres aan een hoed op.)
de ogen zu].len uit mijn hoofd vallen.
- Konigseck,
Antonida sloeg haar in wanten gestoken handen boven het hoofd ineen.
- Is het heus?... Och, het schaamteloze wezen!
- Kom je daar nu pas achter?... Een merrie is ze, een Duitse... Heel
Moskou praat van Konigseck, de tsaar alleen is blind.. .
- Aan de schandpaal moest ze gegeseld worden...
- Daarmee eindigt het ook...
In het dorp stonden vrijwel op elke hof sledecolonnes. Door de open
poorten zag men de overdekte sleden der bojaren. De dorpsvrouwen. liepen
13 -487
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tussen de mesthopen rond om kippen te vangen. Roman Borisowitsj viel
kwaad tegen Awdotja uit:
- Dat komt nu van jullie idiote toebereidselen, voor zonsopgang hadden we moeten opbreken... Waar zullen wij nu een vrije hof vinden?...
Hij beval hen naar de keizerlijke herberg te brengen. Zulke herbergen,
met vier vensters en een bordes van vijf treden, waren er in dit jaar op
afstanden van een halve dagreis langs de hele route tot Woronezj opgericht.
De commandanten hadden ervoor te zorgen, dat er in voldoende hoeveelheid spijs en drank voorradig was en moesten onder bedreiging van zware
straffen, de herbergen vrij van kakkerlakken houden (nademaal de tsaar
een afschuw had van deze huisdiertjes) .
Met de degen op de heup en de pruik op het hoofd sprong de commandant het bordes op en trachtte de nieuwe gasten met drukke gebaren af te
weren: „We zijn vol, we zijn vol, het is onmogelijk." Roman Borisowitsj
schoof hem hoogmoedig ter zijde en betrad de hal, gevolgd door de vorstin
en de meisjes. De commandant siste hen vertwijfeld na. Inderdaad, in
beide kamers, rechts en links van de bal, was het stampvol. Bontmantels,
viltlaarzen, hoeden en degens lagen hoog op de vloer opgestapeld, dienstmaagden repten zich heen en weer, het rook naar koolsoep.
- Vader, hier heeft het hof zijn intrek genomen, fluisterde Olga.
Hij zag zelf ook in, dat men zich onopgemerkt had terug te trekken. Fensklaps riep uit de rechter kamer, waar cavaliers met pruiken op lachten, een
Duitse stem in het Russisch:
- Printses Olga, printses Antonida, welkoem aan oenze tafel.
De pruiken maakten plaats. Aan de gedekte dis zat Anna Mons in een
rode japon en reiskap, een slanke kelk met wijn in de hand; zij wendde
het hoofd om en verzocht hen glimlachend binnen te treden. .. De cavaliers,
de Saksische gezant Kónigseck, Karl Knipercron, de neef van de Zweedse
resident in Moskou Knipercron, en nog een Fransman die de meisjes
niet kenden, schoten toe om de prinsessen uit hun bontmantels te helpen.
„Ach, wij doen het zelf wel, zelf", de meisjes trokken haastig moeders
oude bontmantels uit en verborgen ze in een stapel vreemde jassen. (,,Wacht
maar, mamaatje, deze smaad zullen we je helpen onthouden.") Aan de arm
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van de cavaliers gingen zij de kamer binnen en verstarden in een diepe
reverance.
Met zijn rug naar het beslagen venster zat, op de bank, een knaap met
donker haar, grote ogen en halfopen mond. Het zwakke hoofd op zijn
schouder gebogen, staarde hij vermoeid naar de grote, zatte, roodwangige
mensen, wier luid gepraat en gelach hem schenen te verdoven. Hij droeg
de helgroene wapenrok van het Preobrazjenski-regiment en een kleine degen
aan de bandelier, zijn voeten in witte viltlaarzen raakten de grond niet.
Roman Borisowitsj naderde vol eerbied, reeds op de drempel slikkend,
het tienjarige knaapje, viel, met het voorhoofd de planken vloer rakend,
voor hem neer en smeekte de doorluchte troonopvolger, tsarewitsj Aleksej
Petrowitsj, verlof hem de hand te kussen.
- Toe, Aljosjenka, reik hem je handje, zei de roodwangige tsarewna
Natalja Aleksejewna opgewekt in zangerige cadans. (Sinds de verbanning
van tsaritsa Jewdokia naar Soezdal, nam zijn tante Natalja de plaats ,van
zijn moeder in.)
Aljosjenka keek langzaam naar haar op en strekte vorst Roman gehoorzaam zijn door de kant van zijn mouwen half bedekte vingers toe. Deze
zoog er zich met zijn dikke lippen aan vast. De tsarewitsj poogde zijn hand
los te maken, Olga en Antonida spreidden, geheel volgens de etiquette, hun
rokken voor hem, de rijzige cavaliers schudden hun pruiken en stampten,
zich bij de reverance van de Boejnosows aansluitend, met de voeten; de
donkere ogen van de knaap vulden zich met tranen.
- Kom maar, kom maar bij mij, Aljosjenka.... Ach, ze hebben je heleeen blondlokkig meisje met volle
Natalja
maal van streek gebracht.
boezem, een gezicht, dat zo rond was als dat van haar broeder, en een
trok de jongen naar zich toe en bedekte
ondeugend kuiltje in haar kin
hem met de slip van haar donzig wollen doek.
- Het geeft niets, we zullen afwachten: is hij eenmaal groot, dan zal
hij zelf de mensen ontzag inboezemen... Nietwaar, Aljosjenka?
De
tsarewna kuste hem op de slapen, nam een fraai geglaceerde honingkoek
van het bord, beet er met haar mooie tanden een stukje af en reikte hem
Maar wat staan jullie daar, prinsessen, gaat zitten en tast
de tsarewitsj.
13*
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toe... En jij, vorst Roman, onderhoud jij je wat met de cavaliers, na ons
zal men jullie serveren...
Aan de tafel zat behalve Natalja en Anna Iwanowna nog een meisje,
lang als een bonestaak, met een pienter, gelig gezicht en brauwen en wimpers van dezelfde kleur. Haar vlasblonde haar droeg zij in een stevige
wrong hoog opgestoken. Zij had reeds gegeten, haar bord en het halfvolle
glas weggeschoven en was nu glimlachend vol ijver met een haakwerkje
van kleurige wol bezig. Het was een goede vriendin van tsaar Peter —
Amalia Knipercron, de dochter van de Zweedse resident.
- Aleksej Petrowitsj, komt u alstublieft wat dichterbij met uw lieve
gezichtje, - zei zij teder in het Russisch en hield haar handwerk aan de
hals van de knaap. oh... U zult deze sjaal dragen.
Zonder te glimlachen gleed de knaap met zijn wang langs haar grote,
schier mannelijke hand. Anna Mons die er stijf en vormelijk bij zat, trok
zoetig haar mondhoeken omhoog en merkte eveneens in het Russisch op:
- De tsarewitsj is een beetje vermoeid van de lange sledereis. Wij
zijn er echter allen van overtuigd, dat de tsarewitsj een dapper soldaat
is... Hoe fier draagt hij niet zijn degen...
De knaap wierp van onder de elleboog van zijn tante een boze blik naar
de Duitse met het witte gezicht. De achter de stoelleuning staande cavaliers
verzekerden eenstemmig, dat de tsarewitsj inderdaad alle tekenen van een
moedig soldaat vertoonde.
- Ach, jij vadertje van ons, hoop en betrouwen, heer... bracht
Roman Borisowitsj plotseling uit, stak zijn zitvlak achteruit, boog door zijn
knieën en keek de knaap pal in het gezicht. Bestijg een dapper paard,
neem een blank sabeltje in de hand en sla de talloze heirscharen onzer
vijanden... Bescherm ons rechtgelovige Rusland, --- alleen staat het immers
in de wereld, vadertje...
Hij wilde de knaap op het hoofd kussen, doch dorst niet goed; hij drukte
de lippen op de schouder van de tsarewitsj, richtte zich uiterst voldaan op
en wreef zich de lendenen... Natalja Aleksejewna keek hem om een of
andere reden verschrikt aan. Anna Mons haalde de schouders op en sprak
met een hautaine glimlach:
,
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- Wie is het, Roman Borisowitsj, die u zo in het harnas gejaagd heeft?
Voor zover ik weet, hebben wij geen vijanden dan de Turken, en ook net
hen willen wij in vrede leven.. . Er is geen oorlog in het vooruitzicht. . .
(Zij wierp diplomatiek een schuine blik naar Amalia Knipercron.)
— Ach wat, ach wat, moedertje Anna Iwanowna. . . Zodra de wegen
weer begaanbaar zijn, trekken wij allen te velde... Niet voor niets brengen
wij een leger op de been en bewapenen het met Luikse buksen. Da't doen
wij toch niet voor ons vermaak...
Amalia Knipercron liet haar haakwerk in de schoot zakken, sperde haar
ogen van verbazing open, kneep de lippen opeen, haar gezicht werd steeds
langer. De cavaliers luisterden met onderlinge blikken van verstandhouding,
hoe Boejnosow de oorlogsvoorbereidingen in pralerige bewoordingen schilderde. De Saksische gezant K6nigseck haalde een tabaksdoos uit zijn mantelzak en hield haar Roman Borisowi'sj voor. Deze viel echter tegen hem
uit: „Schiet op met je tabak, geduld!"
— Nee, nee en nog eens nee, moedertje Anna Iw anowna, heel MoskGu
spreekt ervan. Wij zijn aan het bewapenen... Het ganse volk zal zich voor
onze oude Lijflandse erflanden verheffen...
Bij deze woorden trapte Kiinigseck vorst Roman echter op zijn wet. 'Met
een van toom rood aangelopen gezicht riep tsarewna Natalja:
— Nu heb je genoeg gekletst!... Je hebt zeker van de oorlog gedroomd?
Je hebt je roes van gisteren kennelijk nog niet uitgeslapen...
Met de hand op Aljosjenka's schouder trok zij zich achter het gordijn
van bont henneplinnen terug, waar ,houtblokken in de haard knetterden. Na
de tsarewna verwijderde ook Anna zich met Olga en Antonida, na een
korte weifeling verliet ook Amalia Knipercron (op wier gelaat nog steeds
de verbazing te lezen stond) de kamer. De cavaliers gingen aan tafel.
Niemand lette op Roman Borisowitsj, als was hij helemaal niet aanwezig.
Hij begreep, dat hij misnoegen gewekt had.. . Maar waarmee? Mocht men
zich dus niet eens voor het rechtgelovige Rusland inzetten? Heeft een Rus
clan tegenover vreemdelingen zijn mond te houden? Met gefronst voorhoofd
staarde hij naar de tafel. De spijzen werden opgediend. Onder aan de tafel
was nog een plaats vrij, de laatste. Schande genoeg, dat hij er als een
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lummel op stond te wachten, tot men hem aan de dis zou noden. Jullie kunnen naar de duivel lopen... Vorst Roman keerde zich om en liep de hal in.
Daar zat vorstin Awdotja bescheiden op een stoel naast de bontmantels.
- Wat zit jij hier als een dienstmeid in de hal?
- Ze hebben mij niet binnengeroepen, vadertje.
- Niet binnengeroepen!. Domme gans die je bent... Jij bent je afkomst
vergeten... Kom, laat ons naar de andere kamer gaan...
Nadat Roman Borisowitsj zijn bekomst gegeten en gedronken had, kwam
hij tot kalmte. Misschien had hij tegenover de tsarewitsj en de tsarewna
werkelijk uit de school geklapt... Het hof is gevoelig, vooral als er vreemdelingen bij zijn. Nou ja, wat zou het, een oude man zal men wel
ontzien...
Na het eten klom Roman Borisowitsj, verzadigd en slapering, in zijn slede,
gaapte eens, maakte met zijn achterwerk een holletje in de bank en sluimerde, door de lauwe maartse wind omwaaid, onbekommerd in... Had
hij iets op zijn geweten gehad, maar nee, zijn geweten was zuiver, hoe
kon hij clan ook bevroeden welke ernstige en ongewone gevolgen dit schijnbaar onbelangrijke voorval in 'de herberg voor hem zou hebben...

Eer ze in Woronezj aankwamen hadden zij nochtans genoeg ergernis te
slikken. Was er niet plotseling een ijzige wind metdichte sneeuwval opgestoken, dan waren zij bij de overtocht over een rivier stellig verdronken.
Om tijd te sparen lieten zij hun paarden achter en reden met postpaarden
verder. Hoe dichter zij bij de Don kwamen, des te mismoediger en duisterder keken de boeren in de dorpen, war de weg doorheen voerde, zetten hun
petten pas af, wanneer men hen iets toesnauwde. Roman Borisowitsj was
van het eeuwige gescheld in elke dorpsherberg, waar hij frisse paarden verlangde, compleet hees geworden. Hij ging zelf het huis binnen, greep de
hoer bij zijn borst en schudde hem: „Weet jij eigenlijk wel, jij varken, wie
je voor je hebt? Ik zal je te gronde richten!..."
Van woede de tanden opeenbijtend, slingerde de boer met zijn hoofd;
als bij jonge wolven fonkelden de ogen van de kinderen op de oven. Met
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een grimmige expressie omklemde de knokige boerin het rakelijzer of de
pook: „Ons richt niemand meer te gronde, bojaar, wij zijn al te gronde gericht, wij hebben geen paarden, ga met God."
In een dorp, dat uit een tiental boerenhoeven bestond, ,die het van de
stormen hard te verduren hadden gehad, aan de steile oever van een riviertje, moesten de Boejnosows .een hele dag rust houden: in het dorp waren
alleen vrouwen, er waren mannen noch paarden te vinden. Zij overnachtten
in een hut zonder schoorsteen (waar je hoofd, zodra je je oprichtte, in
rook verdween) . De prinsessen lagen onder hun bontmantels op aaneengeschoven banken en steunden. De rook beet in de ogen. Griezelig gierde de

,

wind.

Roman Borisowitsj ontwaakte en hoorde stemmen op de weg er was
kennelijk iemand gekomen. Zuchtend kroop hij misnoegd van onder zijn
bontjas te voorschijn. Buiten was alles wit, door de voorbijjagende wolken
heen blonken de sterren aan de hemel. Na zijn gevoeg te hebben gedaan,
liep vorst Roman naar de poort. Daarachter hoorde hij zachte stemmen:
- ...In het voorjaar nemen de boeren uit Zjoekowka allemaal de
benen, Iwan Wasiljewitsj...
- Tot aan deze smurrie hebben we god zij dank zo goed en zo kwaad
als het ging geleefd... Toen is die Azmoes, of hoe hij ook heten mag, de
antichrist gekomen, en nu begon het. .. Er werden baggeremmers gemaakt,
en toen moesten we modder uit het moeras scheppen, bakstenen vormen en
ze in de graanschuur drogen... Van vroeg tot laat vervoeren onze boeren
deze blubber, alle eesten zijn ermee volgepropt. De paarden hebben ze
kapot gereden... Wij kunnen niet ploegen en niet zaaien.
- De tsaar was hier... Dat is te weinig, zei hij... Hij beval een
scheprad te bouwen om de modder van de bodem omhoog te halen... In
zijn tegenwoordigheid hebben ze de modder gebrand, -- wij hebben ze uit
de droogvloer gehaald. Nee, deze herendienst is ondraaglijk. Er zit niets
anders op dan te vluchten...
- In ravijnen houden wij ons verborgen, Iwan Wasiljewitsj. Alleen
's nachts durven wij thuis te komen om een stuk brood te halen. Een mooi
leven!
.

..

.
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- Ataman, komt het al gauw tot een uitbarsting?
Roman Borisowitsj drukte zijn ene oog tegen een kier in de poort; hij
voelde niet, hoe de wind onder zijn over het hoofd geworpen bontmantel
blies. Hij ontwaarde (in het bleke licht der sterren) : naast een slee, waarvan de zitplaats met een tapijt bedekt was, stonden enige boeren met norse
gezichten. In de slede zat, met de leidsels in de hand, een breedgeschouderd man in een wijde kaftan, een kozakkenmuts op het hoofd; zijn grijsgespikkelde baard zag eruit, alsof ze met kalk bespet was. ,Ai-ai die
dacht Roman Borisowitsj verkerel heb ik toch al eens ergens gezien",
schrikt.
Een der boeren vroeg, zich naar de slee vooroverhuigend:
- Wat is er voor nieuws aan de Don, ataman?
De spikkelbaardige schikte de teugels en antwoordde gewichtig:
- Wacht de zomer af...
De boeren traden naderbij
- Er is oorlog op til, he?
- God geve, dat het zo ware.
- Als het allemaal maar gauw tot een eind komt...
bromde de spikkelbaardige
- Dat komt het, dat komt het,
Aan mensen zal het ons niet ontbreken."
dreunend, met diepe basstem.
Hij draaide zich met een plotselinge ruk in de slee om:Jongens, bij
wie kan ik mijn paard kwijt?
- Iwan Wasiljewitsj, iz kou je graag van dienst zijn... Maar de duivel
heeft mij gisteren een bojaar met zijn wijven op mijn dak gestuurd... Het
is ongelooflijk, zoals die huishouden... Het hooi en stro hebben ze door
elkaar gegooid, de haver, die ik verstopt had, hebben ze opgesnord en die
voeren ze de paarden met emmers tegelijk... En wat heb ik eraan, geen
kopeke zal hij mij ervoor betalen...
De man met de gespikkelde baard zette zijn mond wijd. open:
- Ha... , lachte hij. - Ha-ha... Pak het mes, dat voor in de slee
ligt, in de zak... Haal je kopeke daar maar mee... Zo is het, mijn beste
horige boertjes... (Hij haalde de teugels aan.) Wel, bij wie kan ik dus
mijn paard laten?
,

. •
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Een van de boeren liep op hem toe:
- Bij mij, Iwan Wasiljewitsj, ik heb plaats genoeg...
Pas nu voelde Roman Borisowitsj, hoe de kou hem door merg en been
drong. Klappertandend holde hij de donkere hut binnen.
schudde hij de door de rook half Versofte vorstin. —
- Awdotja.. ,
Waar heb je mijn pistolen gestopt? Opstaan, Olga, Antonida... Maakt
licht... Waar hebben jullie mijn vuursteen en vuurslag gelaten?... Misjka,
Wanjka, opstaan! Inspannen!
Het nieuwe, van balken opgetrokken paleis van de tsaa r stond aan gene
zijde van de rivier op een schiereiland tussen de oude en nieuwe bedding.
Peter woonde daar praktisch nooit, hij sliep, waar de nacht hem overviel.
In het paleis hadden Natalja Aleksejewna met de tsarewitsj en tsaritsaweduwe Praskowjai 2 met haar dochters, Anna Iwanowna, Jekaterina Iwanowna en Praskowja Iwanowna, hun intrek genomen. Ook de voor de plechtigheid aangekomen bojarenvrouwen en hun dochters had men daar, zo goed
en zo kwaad als het ging, ondergebracht. Aan een wandeling in de omgeving viel niet te denken: rondom was je reinste modderpoel. Vanuit de
ramen zag men slechts de houten daken der scheepsmagazijnen, de helgele
scheepsrompen op de werven (aan de oever van de oude rivier Woronezj) ,
ravijnen vol vuile sneeuw, en heuvels, bezaaid met boomstronken.
In afwachting van de hals en vuurwerken hokten de meisjes Boejnosow
verveeld aan het venster een erbarmelijker oord had men met de beste
wil van de wereld niet kunnen uitzoeken ! Geen bosje om je in te vermeien,
geen oever met gras om je op neer te vlijen, alleen maar slijk, vuil en
spanen rondom... Van de oever, van de gele schepen klonk gehamer en
het geschreeuw der boeren. Dikwijls zag men daar hoog te paard hele
groepen cavaliers. Ach, de meisjes moesten zich ermee tevreden stellen de
slanke ruiters van verre zuchtend te bewonderen. Niemand wist, wanneer
de feestelijkheden zouden beginnen. Voorlopig werden 's nachts bij de
schepen houtvuren ontstoken, de hele nacht werkte men door. De meisjes
hingen hun rokken voor de beide vensters van hun kamertje om door de
griezelige weerkaatsing van de vlammen niet gewekt te worden...
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Toen het op het smerige, door een planken schutting omheinde erf iets
droger geworden was, gingen zij het terras op om zich daar in de zon verveeld aan hun dromen over te geven. 0 zeker, zij hadden zich kunnen verpozen in gekeuvel met de meisjes die op de andere terrassen zaten : met
prinses Lykowa, een onnozele gans, rond als een ton, die van dikte haast
niet uit haar ogen kon kijken, of met de donkerhuidige, verwaande prinses
Dolgoroekowa (hoe zij het ook geheim trachtte te houden, heel Moskou
wist, dat zij behaarde benen had) , of met de acht prinsessen Sjachowskoj,
die gemene roddelaarsters niets anders te doen wisten dan met elkaar
te fluisteren en kwaad te spreken. Olga en Antonida hielden niet van
vrouwen.
Op een keer kwam er een troepje boeren de hof op ; in de loop van
een ochtend stelden zij een schommel en een draaimolen met paarden en
bootjes op. Het was echter onmogelijk tot deze attracties door te dringen:
nu wilde de tsarewitsj rondzwieren en duwde de oppassters van zich af,
opdat zij hem niet bij zijn ceintuur zouden houden, dan weer meldden de
kleine dochters van wijlen tsaar Iwan zich als gegadigden. Een gouverneur
begeleidde hen; uit de ene zak van zijn tabakskleurige kaftan stak een
zijden doek om zijn neus te vegen, uit de andere een bundel twijgen, de
roeden, het was Johann Ostermann, een Duitser met een bril met ronde
glazen en een zeer dom en lang gezicht, dat uit louter gewichtigdoenerij in
plooien lag. Hij tilde de tsarewna's in de bootjes, klom zelf op een bontbeschilderd paard en richtte zich tot de boeren die de mallemolen ronddraaiden: „Los, aber langsam, langsam", en zwierde, de ogen achter de
brilleglazen gesloten en met de reusachtige schoenzolen over de grond
sleurend, in het rond, tot het hem duizelde.
Soms buitelde een bonte troep her bordes af: narren de mantels
binnenstebuiten, Moren zo zwart als roet, twee oude grappenmakers in
vrouwenkleren, dikkontige kameniers - en waardig schreed tsaritsa
Praskowja in een wijd kleed van zwart fluweel, door haar gevolg behoedzaam ondersteund, de treden af. Men bracht haar een stoel en kussens, zij
ging zitten en wendde haar blauwogige, als een meloen zo ronde, lichtgeblankette gezicht van 'de zon af. Zij droeg geen pruik, haar eigen donkere
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haar was mooi. De dwergen, narren en grappenmakers hurkten met bolstaande wangen aan haar voeten. De kameniers stelden zich behaagziek
achter haar stoel op.
Gaat zitten, gaat zitten, richtte de tsaritsa zich traag tot de prinsessen, opdat zij niet aan het buigen zouden blijven, maar weer op de terrassen zouden plaatsnemen. Zij keek naar de schommels, naar het carrousel en
kreunde zacht, het hoofd opzij buigend. De vroumen deden geschrokken een
stap naderbij:
--- Heb je ergens pijn, moedertje, licht onzer ogen, waar heb je pijn?
- Het is niets... Laat mij met rust... (De tsaritsa had altijd ergens
pijn, zij was een ziekelijke vrouw.) Hé, Johann... Schei nou maar eens uit
met dat gedraai, je maakt de tsarewna's helemaal duizelig. Wat een ezel,
God vergeve het mij, die Duitser... Lang als een bonestaak, draagt een bril
en weet niets beters te doen dan in de rondte te draaien.. .
Johann Ostermann bracht de meisjes bij hun moeder. De oudste, de
achtjarige Jekaterina, was pokdalig en scheel aan beide ogen, — daarom
had de tsaritsa medelijden met haar. De jongste, de mollige, vrolijke Praskowja, van haar hield zij, zij nam haar tussen 'de knieën, drukte haar
tegen zich aan, streelde haar krullende haar en kuste haar op het kleine
voorhoofd. De middelste, Anna Iwanowna, 13 een stuurs meisje met een
donkere huid en bleke lippen, kwam schuw naderbij, als altijd achter haar
zusters aan...
- Waarom sla jij je ogen neer, je moeder zal je heus niet opeten, —
zei de tsaritsa. Zij nam van het haar door de oude grappenmaker gereikte
bord enige lekkernijen, gaf er een aan haar lieve Pasjenka, en aan Katjenka en schoof met de woorden ,,hier, een stuk peperkoek!" ook Anna iets
in de hand. Diep zuchtend monsterde zij de gouverneur van de bruine
wollen kousen tot de glad gekamde pruik. „Ach, te vroeg heb ik hem
de kinderen toevertrouwd, ik had ze nog rustig bij de oppasstern moeten
laten ..."
Achter de stoelen kwamen de rokken der dikkontige vrouwen in beweging:
- Te vroeg, moedertje, zij zijn nog te jong voor de wetenschap.
.

203

Schiet op, jullie, sist me niet in de oren... De tsaritsa vertrok
haar gezicht. Zij riep Ostermann bij zich. --- Wat heb jij hun vandaag
geleerd, Duitser? Heb je de prinsessen Duitse les gegeven, heb je hun rekenles gegeven?
Johann Ostermann schoof " één voet naar voren, zette zijn bril recht en
deed een heel uitvoerig verslag, dat het wezen der zaak echter niet raakte.
De tsaritsa knikte langzaam, ofschoon zij geen woord verstaan had. Eén
ding was haar duidelijk: zoals vroeger, in haar tijd, kon men nu niet meer
leven. Hoe zwaar het ook viel, met de nieuwe orde moest men gelijke tred
houden. Het jaar achtennegentig lag nog vers in haar geheugen: toen
had men wegens het vasthouden aan de oude gebruiken het hele hof uit
het Kremlin gejaagd en was de tsarewna ternauwernood aan de knoet
ontsnapt; tsaritsa Jewdokia vergiet heden, terwijl haar man nog leeft,
bittere tranen in het nonnenklooster te Soezdal...
Niet voor niets stamde Praskowja uit het huis der Saltykows: zij was
ziekelijk, maar verstandig; verstandig was ook haar raadgever, haar rentmeester en administrateur, hair eigen broer Wasili. Zij zagen in, dat Pjotr
Aleksejewitsj in Moskou het niet zonder een behoorlijke hofhouding` kon
stellen: de buitenlandse gezanten en de voorname vreemdelingen waren
veeleisend, niet iedereen kon men naar Anna Mons in Koekoej meeslepen.. .
Aan het hof van tsaritsa Praskowja heerste de strengste etiquette, zij ontving
gezanten, voorname reizigers en buitenlandse zakenlieden van aanzien. De
goede oude tijd was in de achterkamers gebleven, en wanneer het nodig
was, onttrok men hem aan het oog. Om dit alles hield Pjotr Aleksejewitsj
van tsaritsa Praskowja en waardeerde hij haar.
Nadat Praskowja Fjodorowna zich enige tijd in de zon verveeld had,
trok zij zich met haar dochters en gevolg terug. De meisjes Boejnosow klommen op de mallemolen en bevalen de boeren hem zo snel als het maar even
ging te draaien. Ze gilden zachtjes. Uit de verte klonken kanonschoten en
de uitroepen der boeren, die ergens op een schip een mast oprichtten. En
dan was het al weer tijd voor het diner. Slaperige stilte heerste er in de
zwoele, naar hars ruikende kamertjes. Tweemaal was er een bode uit de
stad gekomen om wasgoed voor Roman Borisowitsj te halen. Hij vertelde,
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dat de vorst slecht ingekwartierd was: hij moest zijn kamertje in het huis
van Apraksin met drie andere bojaren delen, en niemand wist, hoe lang
het verblijf in Woronezj zou duren...
Op een dag, rond het middaguur, kwam Peter te paard de hof oprijden,
mager, de gebruinde wangen fris geschoren. Hij keek vrolijk naar het
carrousel om, wierp een blik naar de vensters, waarin slaperige vrouwengezichten opdoken. Hij zwaaide zich uit het zadel, schikte de sjerp, waarmee zijn strakke kaftan omgord was, en snelde naar boven naar tsaritsa
Praskowja.
Er was nog geen minuut verstreken, of reeds wist het hele paleis, idat
morgen vroeg het schip van stapel zou lopen en de festiviteiten beginnen.

De met vijftig kanonnen uitgeruste dubbeldekker ,,Predestinatie" lag
aan de glooiende oever op stapel en schoren. Zijn hoge, drie rijen vierkante
raampjes tellende achtersteven was met fraai eiken houtsnijwerk gesierd.
Over de zwarte scheepswanden liepen twee witte strepen en de geschutpoorten waren aan messing-scharnieren opgehangen. De zeilen van ongebleekt
zeildoek waren opgerold en aan de raas bevestigd. Aan de stompe boeg die
veel lager lag dan de achtersteven, stutte een naakte najade met als balken
zo machtige armen de lange boegspriet die in tegenstelling tot de vroeger
gebouwde schepenslechts stagzeilen droeg. Het schip was naar een ontwerp van Peter gebouwd onder zijn, Fedosej Skljajews en Aladoesjkins
toezicht.
De zon rees achter de kuikengele heuvels, achter de bouwvallige torens
van Woronezj. De wolkenloze hemel straalde in koele blauwheid. Een zachte
bries rimpelde l.ichtkens het water en lokte om met gehesen zeilen uit te
varen naar de voorjaarse verten, waarheen de rivier haar golven stuwde.
Op een planken podium naast het schip stonden tafels met spijs en
drank gereed. De wind speelde met de hoeken der rode tafellakens, met de
veren op de hoeden, de lokken der pruiken, de kwasten der officierssjerpen.
Aan de tafels zaten tsaritsa Praskowja en tsarewna Natalja met de kinderen, de ambassadeurs en gezanten, Hollandse en Engelse handelsmagnaten,
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Polen, Duitsers, een jezuïet uit Parijs, Amalia Knipercron, de Saksische
genie-officier Hallart en de zojuist met een brief van koning August aangekomen Carl Eugen, hertog van Croy. Gasten, ook al waren zijn van nog zo
,

hoge afkomst, aan wier aanwezigheid men thans geen bizonder gewicht
hechtte, stonden achter de tafels op het podium. Matrozen serveerden wodka uit houten emmers.
Hertog van Croy zat in een ongedwongen houding, met de ellebogen op
tafel, tussen d e tsaritsa en de tsarewna, draaide aan zijn blonde snor en
staarde afwezig in de lucht. Hij had een lange, ietwat scheve neus en een
verlept gezicht met zakken onder de ogen, de platte pruik was tot op de
wenkbrauwen over het voorhoofd geschoven. Onder de paarse mantel was
een ordelint te zien, om zijn hals hing een gouden ketting, rechts en links
op zijn borst glinsterden met diamanten bezette sterren. Zelfs de tsaritsa
en 'de tsarewna waren door een gevoel van schuchterheid bevangen, hoe kon
het ook anders: een hertog van het Heilige Roomse Rijk, een onoverwinlijk
krijger die in vijftien glorieuze veldslagen gestreden had. Doch de zakken
van de hertog (zo dachten de Moskovieten, ook al lieten ze het niet blijken)
schenen leeg te zijn, anders zou hij toch bezwaarlijk helemaal naar Woronezj gekomen zijn... Achter zijn stoel stond als tolk Pjotr Pawlowitsj
S j af i row.
De hertog sprak, de roodomrande oogleden toeknijpend:
Rusland is een heerlijk land, de Russen zijn een arheidzaam en
noest en vroom volk, de Russische vrouwen zijn betoverend. In uropa

vindt men het hardnekkige streven van de Russen, onze zeden en onze kleding bij zich in te voeren, ienigszins verwonderlijk. God zelf heeft Rusland
de weg naar Azië gewezen. De talloze volken van Azië tot onderdanen van
de tsaar te maken, veilige handelswegen naar Perzië en China te banen —
is dat niet een heerlijke taak die de gehele christelijke wereld ten goede zou
komen?...
De hertog kon zijn beschouwingen niet voltooien: de gasten begonnen
te roezemoezen en met hun voeten te schuifelen. Van het schip naderde met
snelle tred de tsaar in een Hollandse fluwelen kniebroek, een ruwlinnen
hemd met opgestroopte mouwen, achter op het hoofd een ronde hoed van
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wasdoek. Hij bleef voor het podium staan en nam voor de dikke admiraal
Golowin die met een torenhoge pruik op het hoofd bij een glas Hongaarse
wijn zat, eerbiedig de hoed af...
— Goedendag, admiraal...
Goedendag, meester Pjotr Aleksejewitsj, — antwoordde Golowin
waardig.
— Admiraal, het schip is gereed voor de tewaterlating. Beveelt ge de
schoren los te slaan?
- Met Gods huh) aan het werk.
De hertog liet zijn snor met rust en staarde verwonderd, hoe idc tsaar,
als ware hij een eenvoudige timmerman, iemand uit het volk, voor de admiraal boog, de hoed opzette en haastig over de alom verspreid liggende
spaanders stapte. „Maak je klaar! ..." — riep hij de arbeiders toe, die
terstond onder de steile scheepsromp ijverig aan de arbeid togen. Op weg
naar het schip pakte hij een ijzeren hamer: „Aan de schoren... Met één
slag... Ja! ..." Luid dreunden de slagen van de hamers tegen de balken
die het reusachtige schip van voren steunden. Met gerekte klank zetten de
hoorns in. De gasten stonden op en hieven hun glazen. Men zag, hoe Peters
schouderbladen onder zijn hemd bewogen, wanneer hij de hamer zwaaide.
De masten begonnen te schommelen, het schip schoof enigszins op de slee.
Een ogenblik scheen het te talmen, toen gleed het de hellende, goed gesmeerde stapel af. „Daar gaat het, daar gaat het. . ." riep men op het podium.
Steeds sneller gleed het schip nar de rivier. De ongel onder de slee
rookte. De boegspriet raakte het water. De vergulde najade dook tot haar
heupen onder. Onstuimig suisde het schip, twee machtige golven voor zich
uit werpend, het water in, maakte een draai en wiegelde. Wimpels schoten
omhoog in de masten, hun smalle zijden tongen wapperden in de wind. De
scheepswanden spuwden vlammen uit, de kanonnen bulderden...
;

Reeds twee dagen duurde het feest ten huize van Mensjikow — aan de
stadszijde, bij de brug. Een deel der gasten had volstrekt niet geslapen,
anderen lagen onder de tafel op hooi (in de eetzaal was het hooi meermalen
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verwijderd en door vers vervangen) . De dames die een uurtje gerust en
nieuwe rouge en poeder op hun gezicht gedaan hadden, kwamen in ratelende karossen terug. Gisteren was er een vuurwerk afgestoken, vandaag was
er een groot bal.
De buitenlanders waren over de festiviteiten hoogst voldaan. Pyotr
Pawlowitsj Sjafirow gunde zich geen rust en onthaalde hen op Hongaarse
wijn en champagne (de landgenoten werd een minder soort voorgezet) . De
sluwe Jood bereikte zijn doel, en enige gezanten brachten hun vrienden in
Konstantinopel verslag uit over al wat zij gezien hadden : na de „Predestinatie" werden in de loop van de week nog vijf andere grote schepen e n
veertien galeien te water gelaten, de bouw der overige schepen vorderde in
snel tempo, tot aan de voorstad Tsjizjowka waren aan de oever de geraamten der op de hellingen liggende scheepsrompen zichtbaar. Voegde men
dit alles bij de Azowse vloot, dan kon de sultan die de Zwarte Zee als een
kuise, ongerepte maagd bewaakte, bij de vredesonderhandelingen ditmaal
bezwaarlijk een al te hoge toon aanslaan.. .

.

Antonida in een zachtblauwe, Olga in een knalgele japon zaten aan d e
dis in de overhaast van planken in elkaar getimmerde hoge zaal; een honderdvijftig gasten zaten aan de buitenkant van de als een hoefijzer opgestelde tafel, in het midden buitelden de hofnarren: sprongen haasje-over,
sloegen op elkander in met blazen, die met erwten gevuld waren, blaften,
miauwden en gingen zo te keer, dat het hooi in de spijzen en pruiken vloog.
Niemand sloeg nog acht op de grappenmakers. De vorst-paus zat met een
blikken tiara op onder een baldakijn, de oude baas had er reeds genoeg
van na elke heildronk de kanonniers met een doek uit het raam een sein te
geven. Van de kanonsalvo's schudden de wanden. De eerbiedwaardige hofnar Jakow Toergenew had allen juist aan het lachen gemaakt: hij had een
tulband opgezet, een Tataarse kaftan en pantoffels aangetrokken en kwam
op een bultig, smerig varken de zaal binnenrijden, zodat zijn pafferige gehier komen,
zicht en de kunstbaard trilden. „Hier komen, riep hij
,
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kust de hiel van Zijne Heerlijkheid de sultan..." Nu lag hij, zo vol als
een kanon, onder de tafel.
Het matrozenkoor was al schor, de hoornisten bliezen er maar op los.
Allen wachtten op de dans. Naast Olga zat haar cavalier Leopoldus Mirbach, vaandrig van het Preobrazjenski-regiment, naast Antonida luitenantter-zee Bartholomeus Bram. Olga's cavalier brabbelde nog een beetje Russisch, waarbij hij met zijn handen zijn gezicht in de plooi trok om weer
nuchter te worden, doch de Deen Bram, rood als een stuk rauw vlees,deed
niets dan drinken en knipperde het star en stijf zittende meisje toe. Ach,
waartoe zou je een gesprek voeren en waar moest je het over hebben?.. .
Het was immers allemaal zo onbelangrijk! ... Kon men zijn cavalier maar
vast de vingertoppen reiken, de rokken van voren iets opnemen en op de
maat der violen met sierlijke buigingen over de geboende vloer zwieren.
De meisjes waren opgewonden als een woudmeer in de storm.
Roman Borisowitsj en Awdotja zaten aan het andere eind van de tafel.
De vorst kon het niet verkroppen, dat men hem zo ver van de tsaar af
geplaatst had. Peter was omringd door buitenlanders: naast hem zat hertog
van Croy die zo idronken was, dat hij nog slechts in staat bleek met het
hoofd te schudden als een paard dat de vliegen van zijn lijf jaagt; aan zijn
andere zijde zat Amalia Knipercron. Tot het laatste ogenblik was Peter in
een vrolijke stemming, hij schertste en lachte... Maar er moest iets voorgevallen zijn (men had slechts bemerkt, dat Mensjikow op hem toetrad en
hem iets in het oor fluisterde) , de lach verdween uit zijn ogen. Hij deed
zichtbaar moeite zich te beheersen. Toen men de volgende gang serveerde,
trilden het mes en de vork in zijn handen zo
hij het bord, maar ook als
hij ze tot zijn gezicht ophief
, dat Amalia Knipercron vol tedere deelneming haar hand op zijn mouwomslag legde:
Herr Pieter, u moet kalm zijn.
Hij wierp zijn vork en mes neer en vertrok het gezicht tot een grijns.
Mijn handen zijn mijn vijanden... (Hij verborg ze onder de tafel.)
Wel, waarom staar je mij zo aan, mijn vosje? Vandaag wordt er gedanst,
onze zolen zullen eraan moeten geloven!
Zij fronste het voorhoofd en zei zacht, verwijtend:
..
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-- Herr Pieter, ben ik misschien uw vertrouwen niet meer waardig?
Hij keek haar verbaasd aan, zijn neusvleugels trilden.
-- Wat een onzin! ' Wat een onzin!
- Herr Pieter, ik heb een zwaar voorgevoel.
- Heeft een oude heks je misschien uit bonen de toekomst voorspeld?...
Hij wendde zich af. Arnalia's lippen beefden:
- Ook mijn vader maakt zich erg ongerust... Ik heb vandaag een
brief van hem gekregen...
- Een brief?Met ronde ogen staarde hij als een roofvogel in het
opgewonden gezicht van het meisje. -- Wat schrijft Knipercron?
- Herr Pieter, wij zouden datgene niet willen zien, wat niet langer
onopgemerkt kan blijven... Wij zouden het alles niet wensen te horen...
Maar men spreekt er reeds geheel onverholen over... (Amalia vermeed
het, een bepaald woord uit te spreken, haar neus begon zich te kleuren.)
Dit druist toch tegen alle logica in... Het zou immers een verraderlijke
streek zijn... (Van opwinding sprongen haar tranen in de ogen.) Een
woord van u, Herr Pieter, is voldoende...
Zij opende ` de mond, als wilde zij diep ademhalen. Achter Peters stoel
stond ineens, snel en abrupt, Wasili Wolkow. Zijn door de wind gebruinde
gezicht was ongeschoren, zijn lakense kaftan gekreukt hij had hem kennelijk pas uit zijn reistas gehaald , uit een mouwomslag stak de hoek van
een brief. Amalia's gezicht werd spierwit, haar blik ging van de tsaar naar
Wolkow. Zij wist, dat Wolkow met zijn vrouw in het buitenland was... Het
waren beslist geen goede berichten, die hij bracht. .
Peter wees op een stoel naast zich : „Ga zitten." Met een scheef lachje
trad Mensjikow naderbij, een pronkerige pruik op het hoofd. Peter strekte
zijn hand uit, Wolkow reikte hem haastig de brief.
zei Peter, zonder Amalia aan te zien. —
- Van koning August,
Slecht nieuws... In Lijfland zijn onlusten aan de gang... (Hij draaide de
brief tussen zijn vingers en stak hem toen resoluut in zijn jas.) Nu ja.
Lijfland is ver weg... Zij zullen , ons feest niet verstoren... (En tot Wolkow:) Breng ons mondeling verslag uit...
-

-

..
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Wolkow wilde juist opstaan, doch Mensjikow legde de handen op zijn
schouders, drukte hem op de stoel neer en bleef met de ellebogen op d e
leuning naast hem staan.
- De Saksische troepen van koning August zijn zonder voorafgaande
oorlogsverklaring Lijfland binnengevallen,
meldde Wolkow haperend.
Zij zijn tot Riga opgerukt, maar hebben slechts de kleine vesting Koberschanz weten in te nemen. De stad dorsten zij niet aan te vallen, het vuur
van de Zweden was te sterk... Na deze . mislukte afleidings-manoeuvre trok
generaal Carlowitz naar de kust op en nam stormenderhand de vesting
Dunamunde, waarbij hij zelf kort voor het einde van de bestorming door
een musketkogel dodelijk getroffen werd.
- Jammer, jammer van Carlowitz,
zei Peter.
Nu, is dat alles,
Hij legde zijn koude hand op die van Amalia.
wat je te melden hebt?...
Het meisje ademde snel. Hij drukte haar hand pijnlijk. Wolkow zweeg verlegen. Aleksandr Danilowitsj merkte achteloos op, terwijl hij de lokken
van zijn pruik door zijn beringde vingers liet glijden:
hij was in
- Ik heb het hem al gevraagd, meer weet hij niet,
Warschau, toen de berichten uit Riga binnenkwamen. Dezelfde dag heeft
koning August hem hierheen gezonden. De Saksen hebben Riga niet geno,
men en zullen het niet nemen, -- de Zweden hebben haar op de tanden...
Een hopeloze onderneming.
Amalia boog zich zonder haar hand los te maken, met een bevend gezicht
snel naar voren:
- Dat is toch oorlog, dat is toch oorlog, Herr Pieter,
fluisterde
zij,
verheel het maar niet... Ik heb het onderweg al begrepen... 0, wat
een ongeluk...
Wel een minuut lang bleef hij zwijgen. Toen zei hij met hese stem:
- Wat heb jij begrepen? Heeft iemand ervan gesproken? Wie was het?
Nu begon zij verward te vertellen, hoe vorst Roman haar met zijn geredeneer in de herberg overrompeld had.
vr0eg Peter
-- Dus Boejnosow heeft jou wat op de mouw gespeld?
Welke? Die malloot daar? (Amalia, wie de tranen over de
dreigend.
wangen biggelden, knikte.) Die ezel heb jij geloofd? En wij hebben jou
.
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allemaal nog wel' voor verstandig aangezien... Neem je zakdoek en wis
je tranen af.'..- (Hij voelde, hoe Amalia tegen haar zin naar hem luisterde
en tot rust kwam.) Schrijf maar aan je vader: nooit zal ik toestaan, dat er
een onrechtvaardige oorlog losbrandt, nooit zal ik de eeuwige vrede met
Carolus verbreken. Zelfs al had de koning van Polen Riga ingenomen, zou
ik hem deze stad •niet laten, ik zou haar uit zijn klauwen losrukken. .. Dat
zweer ik bij. God. .
I n Peters ronde ogen lag een eerlijke uitdrukking. Aleksandr Damlor
witsj knikte beamend, alleen hield hij de vingers voor de mond, want een
glimlach ware in het onderhavige geval misplaatst geweest.
Amalia bracht tiaar zakdoekje aan de wangen en glimlachte verlegen.
'had 'zich van zijn eerlijke bedoelingen overtuigd en berouwde haar
woordei. Peter leunde vrolijk achteruit op zijn leren stoel.
--- Vorst. Roman, riep , hij, kom eens hier.
Door ' het gekrijs van de narren die elkaar om een schotel lampreien
plukhaarden (zij krioelden in een kluwen en rukten elkander de vissen
uit de- mond), had Roman Borisowitsj de stem van de tsaar niet gehoord,
hij hikte van het lachen. Antonida en' Olga wierpen hem een verschrikte
blik toe: hij roept je.. Vorstin Awdotja trok hem aan zijn broek:
„Ga, de tsaar wil je zijn gunst betonen, eindelijk is de beurt aan jou, vadertje..."
op een draf snelde Roman Borisowitsj naar de tsaar en maakte een
buiging, waarbij hij met de degenpunt zijn mantel omhoog zwaaide: „Hier
ben ik, heer, je dienaar met lichaam en ziel." Peter keerde hem niet eens
zijn wang toe en zei tot Amalia:
Deze man is een voortreffelijk en heetgebakerd politicus. Ik weet
niet goed, of ik hem tot generalissimus moet benoemen, ik ben alleen bang,
dat hij mij teveel bloed zal vergieten. Of zal ik hem in mijn hofdienst
nemen?...
Hij draaide zich zo plotseling naar Roman Borisowitsj om, dat het deze
zwart :voor. de -ogen werd: .
ik heb gehoord, dat jij • je opmaakt ten strijde te trekken. Om onze
aloude 'Bijflandse erflanden te heroveren. Is dat zo, vraag ik je?
-

.

.
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Roman Borisowitsj knipperde met zijn ogen, een gevoel van nattigheid
kroop hem van de buik naar de knieën.
Dappere generaals kunnen wij goed gebruiken. Als blijk van waardering voor je grote moed benoem ik je tot generalissimus van het gehele
narrenleger.
Peter sprong op, pakte Roman Borisowitsj bij de arm en sleurde hem
naar het podium, waarop .de vorst-paus met slap afhangende armen, het
opgezwollen gezicht op zijn borst hangend, rochelend lag te sluimeren,
alsof hij het niet lang meer zou maken. Peter schudde hem wakker...
„Loop naar de duivel", mompelde de vorst-paus. De gasten die nieuwe
jool speurden, schaarden zich om het podium. De narren hopen tussen de
benen der aanwezigen door en nestelden zich op de treden. De vorst-paus
kreeg een kruis van twee samengebonden tabakspijpen in de hand geduwd,
in zijn andere hand stopte men een rauw ei. Roman Borisowitsj moest
knielen. De uit zijn slaap geschudde vorst-paus slikte zijn speeksel weg.
Dat wil ik wel even doen,
Moet ik hem benoemen? — vroeg hij.
naar de maan kan hij lopen...
Hij sloeg Roman Borisowitsj met het ei op het hoofd, zodat de dooier
over zijn pruik vloeide, prikte de pijpen in zijn gezicht en gaf hem een
schop. De narren kraaiden. Zij zetten vorst Roman schrijlings op een stoel,
drukten hem een afgekloven bot van een ham in de hand en sleepten hem
in de open ruimte tussen de tafels rond. Roman Borisowitsj zat als versteend, het bot omklemmend, met wijdopen mond op de stoel. De gasten
wezen met hun vinger naar hem en schuddebuikten van de lach. Klaterend
lachte ook Amalia Knipercron. Al haar angst, al haar hartzeer was met een
grap geëindigd.
Antonida en Olga werden zich eerst van het over hen gekomen onheil
bewust, toen zij omkijkend hun cavaliers niet meer naast zich zagen, —
Leopoldus Mirbach en Bartholomeus Bram stonden voor de deur van de
danszaal en bogen, dronken als ze waren, steeds weer voor de boosaardige
prinsessen Sjachowskoj. De acht prinsessen maakten, de naakte armen
rondbuigend en de gepoederde pruiken heen. en weer draaiend, talloze
kniebuigingen en wierpen uitdagende blikken naar de meisjes Boejnosow.
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Toen, in de winter, hadden de Wolkows ondanks alles Riga niet bereikt.
Een brede, met sneeuw bedekte weg voerde van Smolensk via Orsja naar
Creuzburg. Over de Poolse grens was het niet zo als in Moskovië (waar de
dorpen, door dichte wouden gescheiden, een dagreis van elkaar verwijderd
lagen), hier kreeg men dikwijls nederzettingen te zien: een klooster of een
kerk op een heuvel, een herenhuis ernaast, elders een slot met stenen muren
en grachten. Bij ons zaten slechts arme landedelen op hun stamgoed of een
of andere van het hof verbannen bojaar die zich knorrig schuil hield achter
een hoge schutting zoals een das in zijn hol. De Poolse pans leefden lustig
en op grote voet.
Aleksandra Iwanowna had dolgraag eens in een van deze heerlijke sloten, waarvan de spitse leien daken en reusachtige vensters tussen de oeroude
linden te zien waren, haar intrek genomen. Wolkow merkte kribbig op:
„Wij reizen in opdracht van de tsaar, hebben officiële documenten over
te brengen, het komt niet te pas, dat wij ons aan de mensen opdringen,
begrijp dat toch eindelijk..."
Zich op te dringen bleek onnodig. Op een avond, het was al laat geworden, kwamen zij in een groot dorp, dat als uitgestorven was -- zelfs de
honden blaften niet. Zij hielden voor de herberg stil. Terwijl de waard,
een lange Jood met ronde rug, een vossemuts op het hoofd, moeizaam de
deur opende, steeg Aleksandra Iwanowna uit de slee en stampte in de
sneeuw 'om de verstijfde benen wat te bewegen. Zij tuurde naar de maansikkel waarvan het vale licht niet in staat was de sterren te doen verbleken.
Bange weemoed besloop Sanjka... Langzaam liep zij door de straat.
Scheefgewaaid en vervallen stonden de kleine hutten, vele zonder dak,
slechts de daksparren tekenden zich zwart tegen de nachtelijke hemel af.
Zij kwam aan een met rijp bedekte treurwilg, waaronder een kleine kapel
stond. Voor de gesloten deur lag, het gezicht in de sneeuw, de handen
aan de wangen gedrukt, een vrouw in een witte boerenkiel. Zij draaide het
hoofd niet om, toen de sneeuw onder Sanjka's voeten kraakte. Sanjka
bleef even staan, zuchtte en liep door. Het was haar, als hoorde zij ergens
in de verte muziek.

..
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Wolkow riep haar. Door een lange gang die vol kuipen en vaten ' stond,
kwamen zij in de herberg. De waard lichtte hen bij met een vetkaars, —
zijn dichte baard stak naar voren onder het kleine gezicht met de oude en
duistere ogen. ,,Wandluizen hebben wij niet, u zult rustig slapen, zei
hij in het Bjelo-Russisch. Als pan Malachowski maar niet op de gedachte komt de herberg op te zoeken. 0 God, o God...
In de zwoele gelagkamer hing een zure lucht. Achter een gescheurd
gordijn huilde een kind in de wieg. Sanjka trok haar bontmantel uit en
vlijde zich op de uit de slee gebrachte koude kussens ook haar stond
het huilen nader dan het lachen. Zij kneep de ogen toe en voelde rechts
van het hart (daar, waar de ziel huist) een verterende onrust... Zij wist niet
goed, wat het was medelijden met iemand? Hunkering naar liefde?
De deur knarste voortdurend, de waard en allerlei mensen kwamen en
gingen. Het kind huilde zacht... „Weer een slapeloze nacht..." Haar man
riep haar: „Sanja, wil je eten?" Zij hield zich slapend. De slinkende maan
stond voor haar ogen, haar bleke licht viel op de rug der voor de kapel
liggende vrouw in de witte boerenkiel. ' Zij wou het beeld verjagen, vergeefs. Toen doken lang vervlogen tijden op: de vreselijke ogen van
haar moeder, toen zij op sterven lag... De harsspaan brandt, de kleine
broertjes in hun doorweekte hemdjes laten hun hoofdjes van de hoge oven
afhangen, luisteren, hoe moeder steunt en staren naar het schaduwbeeld
dat het spinnewiel op de plankenwand werpt, een oude man lijkt het,
met een schrale hals en een spitse geitesik... ,,Sanja, Sanja, riep haar
moeder zo zacht als een ademtocht, Sanja, ik vind het zo erg voor hen..."
Wolkow lepelde op zijn gemak de noedelsoep. Weer werd met de deur
geslagen, iemand trad binnen en zuchtte zacht. Sanjka slikte haar tranen
weg: „Zo gaat men zijn geluk voorbij." Weer riep haar man haar: „Sanja,
drink ten minste een slok melk."
Een vrouwenstem klonk aan de deur: „Barmhartige pan, de hemelse
koningin bescherme je, in drie dagen hebben wij niets gegeten, wees genadig en geef ons wat brood." Sanjka richtte zich, als had een zwaard haar
ziel doorboord, op de bank op. Aan de deur knielde een vrouw, uit haar
witte kiel loerde een zielig kindergezichtje. Sanjka sprong op en pakte de
"
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schotel met ganzebraad: „Hier!" Reikte haar de schotel en knikte haar
onwillekeurig zelf als een boerin toe. „Ga nu maar... ga..."
De vrouw verdween. Sanjka ging aan de tafel zitten, haar hart bonsde
zo heftig, dat zij niet eens in staat was een slok melk te drinken. Wolkow
vroeg de Joodse waard:
- Jullie hebben zeker een misoogst gehad, niet?
- Nee, zover heeft God het nog niet laten komen. Pan Malachowski
heeft een goede oogst binnengehaald en al naar Koningsbergen gezonden...
- Zo zo,
verwonderde Wolkow zich en legde zijn lepel neer. —
Naar Koningsbergen verkoopt hij dus. Krijgt hij er daar een goede prijs
voor?
- Ach, de prijs, de prijs.
De waard zuchtte, krauwde zijn viltige
baard, zette de kandelaar op de bank, doch durfde zelf niet te gaan zitten.
„Tegenwoordig beseffen de Koningsbergse kooplieden maar al te goed,
dat men de tarwe alleen maar bij hen kwijt kan en nergens anders, naar
Riga kunnen wij ze immers niet uitvoeren, want wie zal de Zweden tol
willen betalen! En daarom bieden zij een gulden...
- Eén gulden? Voor een poed?
Ongelovig sperde Wolkow zijn
Lieg jij mij misschien maar wat voor?
blauwe ogen open.
- Bij God, ik lieg niet, waartoe zou ik de Doorluchte Pan iets voorliegen? Toen ik jong was, bracht men het koren naar Riga, daar betalen
de mensen anderhalf tot twee gulden per poed. Wordt u niet boos, als ik
ga zitten? 0 God, o God... Dat komt allemaal door de streken van pan
Malachowski... Hij heeft onze Jood Alter in pan Badowski's dorp neergesabeld. Pan Badowski is echter een pan, die om een enkele kip bereid
is zijn hele szlachta 14 op de been te brengen, en Alter was zijn makelaar.
Dus viel pan Badowski met zijn szlachta pan Malachowski aan. De pistolen
knalden er op los! 0 God, o God... Toen viel pan Malachowski met zijn
szlachta pan Badowski aan. Wat hebben ze een kruit verschoten, en dat
alles vanwege een neergeslagen Jood... Toen sloten ze vrede en ledigden
vijftig vaatjes bier. Pan Malachowski's mensen stormden mijn herberg
binnen, pakten mij, pakten nog vijf van onze Joden, wierpen ons op een
ladderwagen, legden staken over ons heen, zoals men schoven vervoert, en
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brachten ons naar het landgoed van pan Badowski... Pan Malachowski
hield zijn buik vast van het lachen: „Hier breng ik jou, pan Badowski,
voor één Jood zes andere." Jankel Kagan hebben ze een rib gebroken,
terwijl hij in de wagen lag, Mozes Lewid de lever beschadigd, en mijn
benen willen sindsdien niet meer...
zei Wolkow,
- Waarom is jullie dorp dan zo arm, als jij niet liegt?
terwijl hij melk in zijn aarden bord schonk.
-- Waar moeten de boeren dan vet van worden?
- Vet hoeven ze niet te worden, waartoe ook? Al te weelderig hoeven
de boeren niet te leven... Maar de hutten zouden toch onder dak gebracht
moeten worden. Bij jullie heeft het vee het zelfs beter, ik heb het zelf
gezien... Pachtboeren zijn er bij jullie helemaal niet?
- Bij ons verrichten alle boeren herendienst.
- Hoeveel dagen in de week?
- Alle zes dagen moeten wij voor de pan werken.
„Bij ons zou de fiscus dat niet toelaten.
Weer was Wolkow verbaasd
Van zo'n boer valt geen zier aan belasting te heffen...
- Wie betaalt bij jullie dan de belasting aan de schatkist? De pans
zeker, niet?
- Nee, de pans betalen geen belasting. Wij betalen de pans...
- Is me dat een staat!Wolkow schudde glimlachend het hoofd. —
Sanja, de pans hebben het hier goed. .
Maar Sanjka hoorde hem niet. Zij had de ogen wijd opengesperd,
haar blik stond star. Zij ging naar het raam en drukte haar gezicht tegen
de natte ruit. Op straat klonk steeds luider muziek, belgetinkel en stemmen.
De herbergier greep verontrust naar de kandelaar en slofte met kromme
rug naar de deur:
- Ik heb ,het wel gezegd : pan Malachowski zal uw nachtrust verstoren.. .
"

.,

Voor de herberg hield een tiental sleden stil. Joden krasten op hun
fiedels, schor piepten de klarinetten. In een bonte wirwar lagen de edellieden

op tapijten: elkander ophitsend, schaterden ze, schreeuwden en trappelden

217

met de benen. Een van hen, een man met een enorme knevel, gekleed in een
leren jekker, danste op de vastgetrapte sneeuw, het ene moment schreed
hij plechtig, zijn snor opstrijkend, een ogenblik later draaide hij als een
dolle in het rond, zijn sabel vloog achter hem aan.
Ruiters met fakkels kwamen aangalopperen en sprongen uit het zadel.
Uit het donker dook een vierspan machtige rossen met pauweveren op de
in de nek geworpen hoofden op, in de open slede zaten dames. (Sanjka
kon zich niet van het venster losrukken en gluurde naar de buitenlandse
dames : allen droegen strak sluitende, met bont gevoerde fluwelen jakjes,
bontkragen en scheef op het oor gezette mutsjes.) De dames lachten in
het licht der fakkels. Van de achterbok van de slee steeg een stevige pan
en waggelde naar de herberg; achter de beslagen vensterruit ontwaarde hij
Sanjka's gezicht. „Heidaar !" wenkte hij de szlachta. De pan en achter
hem de edelen, sommigen in eenvoudige leren jakken, anderen volkomen
haveloos, maar allen met sabels en pistolen, drongen de herberg binnen.
De pan bleef met een gezicht zo rood als een koperen ketel wijdbeens
staan en streek met zijn handpalm over zijn snor die zo kolossaal was, dat
zijn hand haar niet geheel bedekte. Zijn met zilvervos gevoerde kaftan
was geheel met sneeuw bedekt, de pan was blijkbaar ettelijke malen
van de achterbok gevallen. Met zijn sabel kletterend en Sanjka met fonkelende ogen aanstarend, richtte hij zich met een hese dronkemansstem in
brallende woorden tot haar:
Mijn genadige pani vorstin, die verdomde kroegbaas heeft mij uw
komst al te laat gemeld. Wat? Een zo schone en voorname pani zou in
deze ellendige kroeg overnachten? Dat dulden wij niet. Szlachta, val pani
vorstin te voet en smeek haar onze gast op het kasteel te zijn...
De edelen, onder wie ook mannen met wit haar en lidtekens van sabelhouwen in het gelaat, bogen, een sterke foezellucht uitademend, één voor
één, voor Sanjka de knie, zwaaiden de mutsen af en sloegen zich met de
vlakke hand op de borst:
Allergenadigste pani vorstin, ook al moesten wij sterven, wij zouden
aan uw goddeli jke voetjes blijven liggen, bewijs ons de genade, vereer
pan Malachowski met uw bezoek...
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Aleksandra Iwanowna stond zo als zij van de tafel was opgesprongen:
met de van haa r schouders gegleden reissjaal in de hand, voor de knielende
edellieden, bleek, met opgetrokken wenkbrauwen, slechts haar neusvleugels trilden. De waard hief de kandelaar op. Pan Malachowski duwde bij
de aanblik van zulk een schoonheid een, twee edelen opzij, trad op haar
toe en viel zwaar op één knie:
Ik verzoek u.
Sanjka was nochtans verstandig genoeg naar haar man om te zien. Wasili
was hevig geschrokken. Met bevende hand knoopte hij zijn boord los en
haalde het om zijn hals hangende zakje met de geloofsbrieven te voorschijn, om te bewijzen, dat zijn persoon onaantastbaar was. Ietwat haperend,
maar met zingende stem zei Sanjka:
Ik zal mij gelukkig prijzen met u kennis te maken.. .
..

Reeds meer dan een week feestte pan Malachowski, dat het hele wojewodschap Orsja ervan dreunde. Pani Augusta, zijn vrouw was zo verzot
op vermaak en dans, dat zij de cavaliers haast bewusteloos danste. Meer
dan een verborg zich, volkomen uitgeput in een of andere voorraadkamer;
doch men wekte hem en sleepte de nog slaapdronken man in de zuilenzaal,
waar op de galerij de muzikanten schriele mannetjes in verstelde Joodse
kaftans met lange panden hun laatste krachten inspanden, waar van de
Venetiaanse lichtkronen onder de rijk beschilderde zoldering de was van de
kaarsen op de van zweet klamme pruiken en fladderende rokken druipte en
in de zijkamers de kleine edelen vol overgave zaten te zuipen en te bulderen.
Midden in de nacht klapte pani Augusta een kleine vrouw met golvend haar en kuiltjes in de wangen wanneer haar een nieuw vermaak
ingevallen was, in de handen: ,,We gaan." Allen namen in de sleden plaats,
en in galop ging het met fakkels naar de buurman, waar voor de voorname
gasten weer vaten Hongaarse wijn en aan het spies gebraden hamels, voor
de szlachta reusachtige schalen, met knoflook gekruid, gehakt vlees ge reed
stonden. Men ledigde de bekers op het welzijn der schone vrouwen, op de
glorie van Polen, op de heilige vrijheid der Rzeczpospolita.
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Soms kwam pani Augusta op het denkbeeld, de gasten als Turken,
Grieken en Indiërs te verkleden, de lieden van geringere adel smeerde zij
het gezicht met roet in. Na een doorzwolgen nacht togen zij allen, bij het
krieken van de dag, vermomd en wel naar het naburige klooster, welks
klokje zo vriendelijk tjingelde op de heuvel met de kale bomen. Zij woonden de mis bij, dronken vervolgens in het witte, door de in de open haard
vlammende houtblokken verwarmde refectorium honderdjarige mede en
schertsten met de galante monniken die geparfumeerde pijen droegen en —
voor alle zekerheid sporen aan de laarzen.
Sanjka stortte zich met al het vuur van haar ziel in deze geneugten. Zij
verwisselde slechts de japon en het klamme hemd, wreef zich met geurige
brandewijn en was al weer terug, slank en rijzig, geheel van muziek doordrenkt, en boog weer trots in het menuet of wervelde als bezeten in de
Poolse dans.
Wasili was aanvankelijk zeer terughoudend, doch men gaf hem twee
beroemde smulpapen en drinkebroers als gezelschap, twee helden die heel
Polen kende : pan Chodkowski en pan Domoracki. Het waren leden van de
szlachta, die een beker van vier kwart bier in één teug leegdronken, een
met pruimen gevulde gans in één ruk verorberden, deze door een schotel
pastei lieten volgen en dit alles met vijf flessen Hongaarse wijn wegspoelden. Dag en nacht lagen het tweetal en Wasili in elkanders armen. Kwam
hij een beetje tot zichzelf, dan keek hij verlangend naar zijn vrouw: „Liefje,
Sanetsjka, wij moeten verder reizen, het is genoeg zo." Sanjka draaide zelfs
haar hoofd niet om. Pan Chodkowski legde de arm om zijn : schouders, en
zij waggelden weg om het gelag voort te zetten.. .

Wasili bromde, begroef zijn hoofd in het kussen, hij voelde op zijn
schouder een hand, die hem schudde. (Hij sliep gekleed, had slechts jas
en degen afgelegd.) Zijn hoofd was als lood zo zwaar, hij kon het onmogelijk optillen. Het schudden hield aan, nagels klauwden in zijn schouder.
„Ach, wat is er toch?"
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Kom met mij dansen... Kom toch, kom, gejaagd klonk Sanjka's
stem, en zo vreemd dat Wasili zich op zijn ellebogen oprichtte. Voor zijn
bed stond Sanjka en knikte hem met haar gepoederde hoofd toe. Zij keek
hem aan met ogen, alsof het hele slot in vlammen opging, alsof het ongeluk
over hen gekomen was...
- Wil je niet met mij dansen?
- Je bent niet goed wijs, liefje... Het is al dag...
Sanjka's veranderde gezicht, haar blote schouders schemerden blauwig
in het licht van de achter het grote doorzichtige venster grauwende ochtend... „Zo met zijn gezondheid te sollen: geen druppel bloed meer in het
gezicht!"
- Ga liever slapen.
- Je wilt dus niet, wil je niet?... Ach, Wasili...
Zij ging schrijlings op de hoge stoel zitten, liet de naakte armen zakken.
De geur van een zoetig Frans parfum ging van haar uit, een vreemde geur.
Roerloos staarde zij haar man aan, tranen snoerden haar keel dicht.
- Wasja, houd jij van mij?
nee, er lag
Als zij het nu op warme, huiselijke toon gevraagd had,
een verholen dreiging in haar stem. Wasili sloeg van ergernis met zijn
vuist op het kussen:
-- Mij moest je ten minste met rust laten.
Weer slikte zij haar tranen weg:
Zeg op: hoe houd jij van mij?
Wat moest je daarop antwoorden? Zulke wi jvenpraat ! Als hij niet zo'n
barstende hoofdpijn had gehad, zou Wasili zijn gemoed stellig in een vloed
scheldwoorden gelucht hebben. Nu echter had hij daar kracht noch lust
toe, hij zweeg en keek zijn vrouw met een verwijtende glimlach aan.
Sanjka sloeg zacht de handen ineen:
- Jij zult mij nog verliezen... Je eigen schuld...
Zij stond op, schoof met haar voet de lange sleep van haar japon achteruit en ging heen.
- Doe de deur dicht, Sanja.
---

.

.
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Wasili kon maar niet in slaap komen, hij zuchtte, draaide zich van
de ene zij op de andere en luisterde naa r de verre muziek die van beneden,
uit de zalen tot hem opklonk. Hij wou er niet aan denken, maar steeds
weer ging het hem door het hoofd: „Het is niet goed, er is iets niet in orde."
Hij richtte zich in bed op en greep naar zijn hoofd... „Nee, zo kan het
niet verder gaan..." Hij kleedde zich aan en liep via de achtertrap naar
de dienstgebouwen om te zien, of de slede in orde was. Toen hij bij het
koetshuis zijn koetsier Antip ontdekte (hij had hem voor zestig roebel van
de wojewode van Smolensk gekocht om de bij Wjazma vermoorde koetsier
te vervangen) , verheugde hij zich zijn knecht te zien:
- Nou, Antip, morgen vertrekken wij.
- Ach, Wasili Wasiljewitsj, dat zou heerlijk zijn, hier hangt het
mij al lang de keel uit.
- Ga vanavond naar de herbergier en vraag om paarden...
Langzaam liep Wasili door het park terug. Wit dwarrelden sneeuwvlokken door de lucht, gewichtig misten de met kraaienasten bezaaide bomen,
op de dichtgevroren vijver waren talrijke boeren en boerinnen in de weer
men scheen het ganse dorp samengetrommeld te hebben om sneeuw te
ruimen , zij stelden palen op, met wimpels die in de wind klapperden.
„Niets dan amusement en feestelijkheden..." Wasili bleef plotseling staan,
als had iemand hem bij de schouder gevat, hij vertrok zijn gezicht. Zijn
hart bonsde. Eensklaps was het hem duidelijk: die was het! Hoe vaak had
hij hem in zijn roes niet gezien, nu pas begreep hij het: hij was het, pan
Wladyslaw Tyklinski, de schone, slanke jongeling in een Parijse mantel
van oranjekleurig fluweel. Altoos waren zij samen, Aleksandra en hij: met
hem danste zij het menuet, met hem de quadrille, de mazurka.
Wasili boog het hoofd. De sneeuw plakte op zijn wangen, in zijn hals.
Maar de plotselinge verdenking vervluchtigde, en weer verzonk alles in het
waas van de roes. Hij nam geen besluit. Maar er werd reeds naar hem
gezocht om te ontbijten. (Hier was het gewoonte, na een doorbraste
nacht vroeg te ontbijten en dan tot het middageten te slapen.) Zijn vrienden die hem al tegenstonden Chodkowski en Domoracki, praalhanzen en dikpensige leugenaars, pakten hem lachend onder de armen: „Er
222

is een goelasj geserveerd, pan Wasili!..." Aleksandra was niet aan tafel
en die ander evenmin... Wasili goot een glas brandewijn naar binnen,
maar de roes bleef uit...
Hij stond van tafel op en ging naar de danszaal: alles leeg. Op de galerij sliep, tegen de Turkse trom geleund, een lange knokige Jood. Wasili
opende voorzichtig de vleugeldeur naar de spiegelzaal: langs de ramen
op het geboende, met confetti bezaaide parket wandelden pan Wladyslaw —
de pand van zijn oranje mantel door de degen uitdagend opgeheven —
en Aleksandra. Hij sprak vurig tegen haar en schudde eigenzinnig zijn
pruik. Zij luisterde met gebogen hoofd. Hoe meisjesachtig, hoe hulpeloos
was deze gekromde nek: naar het buitenland had men het onervaren
schepseltje gebracht, haar alleen gelaten, als iemand haar nu krenkte,
restte haar slechts haar tranen weg te slikken...
Wasili had vertoornd moeten binnentreden, van de trotse Pool voldoening eisen, maar hij keek slechts vol medelijden door de kier van de deur...
„Ach, een slecht beschermer ben je, Wasili." Intussen wees pan Wladyslaw met een zwierig gebaar op een zijdeur, Sanjka haalde nauwelijks
merkbaar de schouders op, schudde even het hoofd. Zij keerde om en gingen de wintertuin binnen. Wasili hief onwillekeurig zijn hand op om zijn
mouw op te stropen... Wat een mouw ! Niets dan kant. En zijn degen was
boven gebleven... Duivel nog toe...
Met geknars duwde hij de deur open, maar hij werd van achteren overvallen -door de luidruchtige dikbuiken Chodkowski en Domoracki.. .
Kom mee, pan Wasili, je moet eens van die warme beignetten met
zure room proeven...
Weer zat hij aan tafel, maar vond geen rust. Schaamte en toom overmanden hem. Dit was kennelijk een komplot. Deze vreetzakken willen hem
dronken voeren... Zijn degen halen, duelleren? Een mooie gezant van de
tsaar, die om een vrouw als een boer in de dorpskroeg aan het vechten
slaat... Nu, kome wat kome! Hoe dan ook, het is met hem gedaan.
Hij duwde de hem aangeboden beker terug en verliet ijlings de zaal.
Boven zocht hij, met opeengeklemde tanden, zijn degen...Hij vond hem
onder een stapel rokken van Sanjka. .. Hij bond de sjerp om, sjorde haar
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met alle kracht vast, en sprong de stenen traptreden af. In het slot had
men zich reeds te slapen gelegd. Hij rende door de wintertuin. Daar was
niemand. Hij botste tegen een kamermeisje. Zij maakte een diepe kniebuiging en kweelde :
Pani vorstin, pani Malachowska en pan Tyklinski zijn uit rijden
gegaan, ze hebben gezegd, dat ze voor de avond niet terug zullen zijn.. .
Wasili keerde naar zijn kamer terug en zat tot het invallen van de
schemering aan het venster naar de landweg te turen. Zelfs flitste de gedachte door zijn hoofd, Pjotr Aleksejewitsj een berouwvolle brief te schrijven, maar hij had pen noch papier bij de hand.
Achteraf bleek Sanjka reeds lang terug te zijn en in de slaapkamer bij
pani Augusta uit te rusten. Voor het avondmaal stond er een gemaskerd
bal op de vijver en vuurwerk op het programma. Wasili begaf zich naar
het koetshuis en beval Antip onopvallend de paarden in te spannen en een
deel van de bagage in de slee te brengen. Korzelig keerde hij naar
het slot terug. Langs de kroonlijsten werden lampions ontstoken; de
vlammetjes flakkerden in de wind. De sneeuwwolken waren opgelost, de
nacht was blauw, aan de maan ontbrak een stuk -- het leek er wel uitgesneden.
In de buurt van een tuinhuis met onder sneeuw bedekte stenen Kariatiden vernam Wolkow hese kreten, een hijgende adem en het kletteren van
degens. Hij zou voorbijgelopen zijn, wat kon het hem schelen? Op de
hoek (bij de sokkel van een amor, die zijn pijl slingerde, stond een vrouw:
zij klemde de over haar schouders geworpen bontjas krampachtig om haar
hals samen, het hoofd met de witte pruik in de nek. Hij vestigde zijn blik
op haar: Aleksandra. Hij liep op haar toe. Vlak bij haar, om de hoek,
schermden in het maanlicht pan Wladyslaw en pan Malachowski. In wilde
sprongen stormden zij stampvoetend op elkaar toe, briesten als bezetenen
en zwaaiden de sabels, dat de klingen klonken.
Sanjka snelde op Wasili toe, omhelsde hem, vlijde zich dicht tegen hem
aan en mompelde, het hoofd in de nek, de ogen gesloten, tussen haar opeengeklemde tanden:
-- Breng me weg.. .
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De snorrebaardige Malachowski stiet bij de aanblik van Wolkow een
luide kreet uit. Pan Wladyslaw stoof op hem a f en riep : „Ze is niet van
jou, wij dulden het niet." Door het park kwamen edelen met getrokken
sabels aansnellen om de pans te scheiden.

Wasili kwam eerst tot rust, toen er tussen hen en het slot van pan Malachowski een goede vijftig werst lag. Sanjka maakte hij geen verwijten, hij
vroeg haar ook niets, keek echter streng voor zich uit. Zij zat in de slee,
stil, met gesloten ogen. Zij reden in een boog om de rijke landgoederen heen.
Op een dag wendde de gids die naast de koetsier op de bok zat, de
verkleumde vingers in de nauwe mouwen van zijn jekker gestoken, zich
naar hen om en wees van de heuvel op het pannendak van een aan de weg
staande kapel. Antip stak zijn hoofd door het sledevenster:
Wasili Wasiljewitsj, hier zullen we, of we willen of niet, wel stil moeten
houden.
Het bleek, dat deze kapel (ter ere van de heilige Jan Nepomuk) opgericht was door de beroemde pan Borejko, wiens zwaarlijvigheid, vraatzucht
en gastvrijheid in het ganse land bekend was. Het huis van de pan stond
ver van de weg af in een donker bosje. Om gemakkelijker fuifgenoten te
vinden, had hij de kapel vlak aan de weg neergezet, in een bijgebouw
waren de keuken en kelder, in een ander de eetzaal. Hier woonde Constant,
een dikke en vrolijke kapucijn. Hij las de missen, speelde met de pan,
wanneer deze zich verveelde, kaart en loerde samen met hem op reizigers.
Wie ook van de weg gebruik maakte of het nu een voorname pan,
een zorgeloze vertegenwoordiger der szlachta, die zijn laatste muts verdronken had, of een koopmannetje uit een plaatsje in de buurt was, de
knechten spanden een touw dwars over de weg, pan Borejko kwam hijgend
en piepend aanwaggelen en bood hem een beker wijn aan (de knechts
spanden fluks de paarden uit), de verbouwereerde reiziger werd naar de
kapel meegetroond, de kapucijn sprak een gebed, en dan begon het
festijn. Pan Borejko deed niemand kwaad, maar liet geen van zijn gasten
nuchter vertrekken, menigeen werd bewusteloos in de slee gedragen, er
15-487
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waren er ook, die zonder bij kennis te komen, na van de kapucijn het laatste
oliesel ontvangen te hebben, de geest gaven...
- Wat moeten wij nu doen, Wasili Wasiljewitsj?
vroeg Antip.
- Keer om en jaag wat je kunt dwars over het veld.
De pans schenen slechts aan één ding te denken : hoe men op de vrolijkste manier de tijd verdreef, het was, alsof de gehele Rzeczpospolita
zorgeloos feest vierde. In de dorpen en stadjes stond in elk voornaam huis
de deur wagenwijd open, op het bordes bralde de dronken szlachta. De
straten in de stadjes waren echter schoon en telden vele fraaie winkels en
kraampjes. Boven de winkels en barbierszaken, boven de werkplaatsen der
gildeleden hingen bontgekleurde schilden: soms een dame in een mouwloos
jakje, soms een cavalier hoog te paard of een messingbekken boven een
barbierswinkel. In de deur glimlachte vriendelijk een Duitser met een
porseleinen pijp, of een Jood in een mooie bontjas verzocht de voorbijgangers met hoffelijke woorden binnen te treden en de koopwaar te bekijken.
Niet zoals in Moskou, waar de koopman de voorbijgangers aan hun jaspand
in zijn armzalige tentje trok, waar louter rommel lag, en dan nog voor het
drievoudige van de prijs, hier hoefde men de eerste de beste winkel
maar binnen te lopen om zoveel moois te vinden, dat men er niet genoeg
van kon krijgen. Wie geen geld had, kreeg de goederen op krediet.
Hoe meer zij de Lijflandse grens naderden, des te dichter lagen de
stadjes bij elkaar. Op de heuvels draaiden molenwieken rond. In de dorpen
werd reeds mest naar het land gebracht. Onder de betrokken hemel rook
het naar de lente. Sanjka's ogen straalden weer. Zij reden Creuzburg binnen, en hier gebeurde iets, wat zij niet verwacht hadden.
In de herberg bleek de kamerheer Pjotr Andrejewitsj Tolstoi zijn intrek
te hebben genomen in een kleine zijkamer. (Hij was op de terugreis uit
het buitenland naar Moskou.) Toen hij Russische stemmen vernam, kwam
hij met zijn bontjekker om de schouders en een zijden sjaal om het hoofd,
te voorschijn.
Neemt u mij, een oud man, niet kwalijk, -- sprak hij en maakte een
beleefde buiging voor Aleksandra Iwanowna, ik ben erg verheugd over
deze aangename ontmoeting...
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Oplettend en vriendelijk keek hij van onder zijn als hermelijnstaarten
zwarte wenkbrauwen naar Sanjka die zich van haar mantel ontdeed. Hij
was omstreeks de vijftig, een magere en kleine, maar gespierde man. In
Moskou stond Tolstoi niet goed aangeschreven, de tsaar kon hem niet vergeven, dat hij indertijd met Chowanski gemene zaak gemaakt en de strelitzen aangespoord had om Sofja op de troon te zetten. Maar Tolstoi verstond 'de kunst te wachten. Hij nam moeilijke opdrachten in het buitenland
op zich en kweet zich er uitstekend van. Hij sprak verschillende talen, was
vertrouwd met de literatuur, had er slag van een goed schilderij (voor
Mensjikows paleis) en een nuttig boek tegen redelijke prijs op de kop
te tikken of een bekwaam persoon voor de staatsdienst te winnen. Hij hield
zich bescheiden op de achtergrond. Velen begonnen reeds beducht voor hem
te zijn.
vroeg hij Aleksandra Iwanowna.
- U bent zeker op weg naar Riga?
De Kalmukse trok haar kleine viltlaarzen uit. Sanjka antwoordde met een
verveelde gelaatsuitdrukking :
- Wij willen zo snel mogelijk naar Parijs.
Tolstoi haalde zijn ivoren tabaksdoos uit zijn zak, klopte met zijn middelvinger op het deksel en stopte een snuif in zijn grote neus:
- Dat zal u moeilijkheden opleveren, reist u liever over Warschau.
(Wolkow vroeg, over zijn gebruinde gezicht strijkend: „Hoezo?") In
Lijfland is oorlog, Wasili Wasiljewitsj. Riga wordt belegerd.
Sanjka drukte haar handen tegen haar wangen; Wasili knipperde verschrikt:
- Is hij al uitgebroken? Hoe is dat mogelijk? Is August dan alleen...
met zulk een ijzig-waarschuHet woord bleef hem in de keel steken,
wende blik doorboorde Pjotr Andrejewitsj hem. Hij hief zijn neus op, waaraan tabak hing. Nieste als gespitste oren vlogen de slippen van zijn
zijden sjaal omhoog.
— Ik raad u aan, waarde Wasili Wasiljewitsj, onmiddellijk de weg
naar Mitau in te slaan. Daar is koning August, Het zal hem verheugen u
en vooral uw gemalin te zien, die zo charmante is en sympathique.
..
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Tolstoi vertelde hun een en ander over het uitbreken van de oorlog.
Reeds sedert de herfst werden de Saksische bataljons van koning August
aan de Lijfl andse grens, in Jonikis en Mitau samengetrokken. Dalberg,
de gouverneur van Riga (die drie jaar geleden het Russische gezantschap,
waartoe ook Pjotr Aleksejewitsj behoorde, zo ongastvrij ontvangen had),
stak geen vinger uit, hetzij omdat hij niets zien wou, hetzij omdat hij aan
deze manoeuvre volstrekt geen betekenis hechtte. Men had Riga stormenderhand kunnen nemen. Doch Amors streken en doldwaze lichtzinnigheid
hadden ten gevolge, dat men kostbare tijd liet verstrijken: de Saksische
opperbevelhebber, de jonge generaal Flemming, raakte verliefd op de nicht
van pan Sapieha en feestte de ganse winter op diens slot. De soldaten
zwolgen en brasten eveneens en plunderden de Koerlandse dorpen, de
boeren vluchtten de een na de ander naar Lijfland, ook in Riga kwam men
eindelijk tot bezinning. De gouverneur liet de stad versterken.
Toen generaal Carlowitz bij het leger arriveerde, namen de militaire
operaties god zij dank een aanvang, vertelde Pjotr Andrejewitsj, zijn
gladgeschoren lippen vertrekkend en zijn woorden met zorg kiezend. —
Doch Venus en Bacchus zijn niet bar gesteld op het suizen der kogels:
generaal Flemming zocht een hetere strijd. In plaats van de Zweden te lijf
te gaan, viel hij driest de schone Poolse aan; hij heeft haar al naar Dresden
ontvoerd en zal daar spoedig bruiloft vieren...
Uit al deze verhalen concludeerde Wolkow, dat Augusts zaak er slecht
voor stond. Hij zei Aleksejebij zichzelf: om geen fout te maken en Pjotr
geenverantwoording te moeten afleggen, is het het beste naar
witsJ' later een
Mitau te gaan.
.

Waar blijven uw ridders, heer? Waar zijn uw tienduizend kurassiers? Uw beloften, heer?... U hebt de koning bedrogen.
August zette met een bruuske beweging de brandende kandelaber voor
de sp ieg el tussen de rondslingerende poederdonzen, handschoenen en parfumflesjes, een kaars viel op de grond en ging uit. Toen begon hij over
,het zilverige tapijt van de slaapkamer te ijsberen. Zijn door zijden kousen
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strak omspannen krachtige kuiten beefden tengevolge van zijn woede.
Johann Patkul stond bleek en neerslachtig voor hem en frommelde zijn
hoed in de handen.
Hij had het onmenselijke gedaan: de hele winter had hij ophitsende
vlugschriften vervaardigd en ze door middel van geheime boodschappers
aan de ridders op hun Lijflandse goederen en naar Riga verstuurd. De
bedreigingen der. strenge Zweedse bepalingen trotserend, had hij, als koopman verkleed, de grens overschreden en de vrijheren von Benckendorff,
von Sievers en von Pahlen in hun sloten opgezocht. De ridders lazen zijn
geschriften en beweenden de vroegere macht van de Orde, klaagden over
de graanaccijnzen, en zij die door de reductie een deel van hun landerijen
hadden ingeboet, zwoeren hun leven in de waagschaal te stellen. Toen echter
het Saksische leger met manifesten van August, waarin hij de bevrijding
van het Zweedse juk verkondigde, Lijfland eindelijk binnenviel, had niemand van de ridders de moed zich in het zadel te werpen, erger nog:
velen van hen begonnen tezamen met de burgers Riga te versterken en het
te verdedigen tegen de soldeniers des konings, die op plundering aasden.
Vandaag had Patkul deze euvele berichten naar Mitau meegebracht. De
koning had het eten laten staan, een kandelaar van de tafel gegrepen,
Patkul zijn arm gepakt en was naar de slaapkamer gelopen...
U hebt mij in deze oorlog gedreven, heer, u!... Vertrouwend op uw
beloften en verzekeringen heb ik de degen getrokken. En u vermeet zich
mij te melden, dat de Lijflandse ridders, die zuipers en leverworstvreters,
nog weifelen.
In zijn volle lengte en pracht ging August op Patkul af, schudde grimmig zijn gebalde vuisten, zodat de kanten manchetten heen en weer vlogen,
en gooide er, geprikkeld als hij was, menig overbodig woord uit.
-- Waar zijn de Deense hulptroepen? U hebt ze mij beloofd. Waar
zijn de vijftig linieregimenten van tsaar Peter? Waar zijn uw tweehonderdduizend gouden dukaten? De Polen de duivel hale ze wachten op
dit geld. De Polen wachten op mijn succes om naar de sabel te, grijpen,
of op mijn nederlaag om een broederkrijg te ontketenen, zoals de wereld
nog nooit gezien heeft.
-
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Schuim spatte van zijn volle fijn gesneden lippen, zijn verzorgde gezicht
beefde... Patkul bedwong, zijn blik afwendend de opkomende toorn die
hem de keel snoerde, en antwoordde:
- Majesteit, de ridders, wensen de garantie, dat hen na de bevrijding
van het Zweedse juk geen overval van de kant der Moskovische barbaren
bedreigt. Dat is naar mijn mening de oorzaak van hun aarzeling.. .
- Onzin ! Loze vrees... Tsaar Peter heeft op het crucifix gezworen,
niet verder dan Jamburg op te rukken, -- de Russen hebben Ingrië en
Karelië nodig. Zij denken niet eens aan Narwa.
- Majesteit, ik ducht eedbreuk. Ik weet, dat er uit Moskou spionnen
naar Narwa en Reval gezonden zijn, zogenaamd om goederen in te kopen,
zij hebben opdracht van deze vestingen nauwkeurige plattegronden op
te nemen.
August deed een stap achteruit. Zijn grote hand met de gelakte nagels
viel neer op het gevest van zijn degen, hoogmoedig stak hij zijn ronde kin
naar voren:
- Mijnheer von Patkul, ik geef u mijn koninklijke woord: noch Narwa,
noch Reval, laat staan Riga, zullen Russen binnen hun muren zien. Wat
er ook geschiede, ik zal deze steden uit de klauwen van tsaar Peter losrukken.. .
,

De koning verveelde zich wanhopig in het hertogelijk slot te Mitau.
Zijn aanwezigheid bij het leger droeg in generlei opzicht bij tot bespoediging der gebeurtenissen. Het gelukte slechts de kleine vesting Koberschanz
te nemen. Tweemaal werd Riga beschoten, doch vergeefs. De Lijflandse
ridders talmden nog steeds hun paarden te bestijgen. De Poolse magnaten
volgden de ontwikkeling gespannen en namen een afwachtende houding
aan; ze waren kennelijk van plan op de aanstaande sejm aan de koning
de vraag te stellen, met welke oogmerken hij Polen in deze gevaarlijke
oorlog verwikkeld had.
Het weer was slecht in Mitau. Er heerste gebrek aan geld. De Koerlandse grootgrondbezitters waren lomperikken, hun vrouwen leken, meer
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op drachtige koeien dan op verleidelijke vertegenwoordigsters van het zwakke geslacht. De jonge hertog van Koerland Friedrich Wilhelm was een
verwaande dronkaard en een ondraaglijk vervelend mens. De koning had
het slechts aan de bemoeiingen van zijn nieuwe vriendin Athalia Desmont die tezamen met hem het vrolijke Warschau verlaten had, te danken dat hij met zijn cholerische temperament niet tot zwaarmoedigheid
verviel.
Athalia Desmont organiseerde bals en jachtpartijen, liet uit Warschau
Italiaanse komedianten komen, smeet het geld met zulk een onbegrijpelijke
vrijgevigheid over de balk, dat zelfs August nu en dan misnoegd snoof,
wanneer hij de hofminister opdracht gaf de gravin zo-en-zoveel gouden
dublonen te verschaffen. Daar de Italiaanse komedianten aan het ruwe
klimaat niet gewend waren, hoestten en niesten zij aanhoudend. Op de
geraffineerd elegante bals keek de inheemse landadel, wie verfijnde genoegens vreemd waren, in stomme verbazing naar al die pracht en praal
en berekende in stilte, hoeveel dat de koning wel moest kosten.
Op een dag zat de koning aan het middagmaal. Hij at als gewoonlijk
alleen, met zijn rug naar de schoorsteen aan een kleine tafel. De dames
zaten op sierlijk vergulde stoelen in een halve cirkel voor hem. De koning
droeg een kleine galante pruik, een lichte gebloemde mantel, de kant van
zijn batisten hemd viel tot op zijn navel. De lijfschenker, een oude man
met een perkamentgele huid en een geverfde snor, serveerde hem warme
wijn. De huidige receptie werd door zes inheemse baronessen met bietrode
wangen bijgewoond, zes lijvige baronnen stonden stram achter de met meel
bestoven pruiken der dames. Twee stoelen waren nog vrij.
Met zijn gevulde haas bezig, wierp August nu en dan een matte blik
op de dames. In de haard knapperde het vuur. De baronnen en baronessen
verroerden zich niet, blijkbaar uit angst voor een onbehoorlijk geluid, zoals
snuiven. Het stilzwijgen duurde al te lang. August steunde op zijn ellebogen, veegde de lippen af en liet het servet op tafel vallen:
Mesdames et Messieurs, ik word niet moe steeds weer uitdrukking
te geven aan de grote voldoening die ik als gast van uw heerlijke stad gevoel. (Hij bekrachtigde zijn woorden met een lichte handbeweging.) De
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hoge zedelijkeeigenschappen van de Koerlandse adel dienen als een lichtend voorbeeld gesteld te worden. Hij vermag zijn edele denktrant op gelukkige wijze te paren aan een nuchtere en praktische inslag.
De baronnen negen waardig hun paardeharen pruiken, de baronessen
verhieven met een kleine vertraging (daar zij maar slecht Frans verstonden) hun weelderige achterwerken en maakten een buiging.
Mesdames et messieurs, helaas, in onze praktische eeuw zien zelfs
de koningen zich, door de zorg voor het welzijn van hun onderdanen gedreven, soms genoodzaakt naar de aarde af te dalen. Deze waarheid is niet
tot iedereen doorgedrongen, helaas (hij hief met een zucht zijn ogen ten
hemel) . Wat anders dan verbittering kan de kortzichtige en lichtzinnige
verkwisting van een hovaardig opgeblazen pan opwekken, die zijn goud
aan gelagen en jachtpartijen, aan het onthalen van dronkaards en leeglopers
verspilt, terwijl zijn koning als een gemeen soldaat, de degen in de vuist,
de vijandelijke vesting bestormt...
August nam een flinke slok. De baronnen luisterden gespannen.
-- Het is geen usance, dat men koningen vragen stelt. Doch de koningen
lezen uit de ogen van hun onderdanen, wat er in ze omgaat. Messieurs,
ik ben deze oorlog alléén begonnen, met mijn tienduizend gardisten. Messieurs, ik ben hem om der wille van een hoog principe begonnen. Polen
wordt inwendig door twist en tweedracht verscheurd. De keurvorst van
Brandenburg, deze verscheurende wolf, vreet aan onze lever. De Zweden
beheersen de Oostzee. Koning Karel is de kinderschoenen ontgroeid,
hij wordt driest. Was ik niet als eerste Lijfland binnengevallen, dan
zouden hier morgen de Zweden staan, dan hadden zij op het Koerlandse
graan een vijfvoudige tol geheven en de reductie tot uwe landerijen uitgebreid.
Zijn klare ogen werden rond. De baronnen snoven, de dames negen
het hoofd.
God heeft op mijn schouders de missie gelegd, van de Elbe tot de
Dnjepr, van Pommeren tot de Finse kust één groot rijk te scheppen, waarin
vrede en welvaart zullen heersen. Iemand echter moet de bereide soep eten.
De Zweedse,Brandenburg se en Amsterdamse kooplieden strekken hun
.

..
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lepels er naar uit. Ik ben een edelman, messieurs. Ik wil, dat gij deze soep
ongestoord eet... (Hij sloeg zijn ogen op naar het plafond, als mat hij de
hoogte, waarvan hij moest afdalen.) Gisteren heb ik bevel gegeven twee
fourageurs op te knopen, zij hebben enige boerderijen op de landerijen
van baron Ixkul geplunderd. Maar ja, messieurs. Mijn soldaten vergieten
hun bloed, zij begeren niets anders dan roem... Maar de paarden hebben haver en hooi nodig, duivel nog toe... Ik zie mij genoopt een beroep te doen op de vooruitziende blik van hen, voor wie wij ons bloed
vergieten. .
De gezichten der baronnen liepen rood aan, zij begrepen nu waar hij
naar toe wilde. August die door hun zwijgen steeds geprikkelder werd,
begon rauwe soldatenwoorden in zijn taal te vlechten. Athalia Desmont trad
de kamer binnen, haar neergeslagen oogleden gaven haar bleke, matte
gezicht een uitdrukking van zinnelijke hartstocht. Met elegante ongedwongenheid maakte zij de koning haar reverance, wuifde zich met haar parelmoeren waaier koelte toe (de baronessen gluurden verstolen naar deze
verbazingwekkende Parijse noviteit) en zei, met een buiging:
Sta mij toe, Majesteit, het geluk te genieten u de Moskouse Venus
te mogen voorstellen.
De geweldige sleep achter zich aan zeulend, liep zij naar de deur en
bracht Aleksandra Iwanowna aan de hand binnen : voorwaar, van al haar
invallen was deze wellicht de scherpzinnigste. Athalia die als eerste de
aankomst der Wolkows vernomen had, had haar in de herberg opgezocht,
Aleksandra's verschijning naar waarde geschat, haar bij zich op het kasteel
gebracht, haar kleerkoffers doorwoeld en haar ten strengste verboden haar
Moskouse spullen aan te trekken. „Lieve kind, dat zijn kleren voor Samojeden!" (Dat gold notabene haar beste japonnen die honderd tsjerwontsen
elk gekost hadden !) „Pruiken! Die werden in de vorige eeuw gedragen.
Na het nimf enf eest in Versailles draagt men geen pruiken meer, liefje."
Zij gebood haar kamenier alle pruiken in het vuur te werpen. (Sanjka was
zo geintimideerd, dat zij slechts knipperde en zich met alles accoord verklaarde.) Athalia opende haar eigen koffers en kleedde Aleksandra als
„femme de qualité in groot avondtoilet".
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Aangenaam verrast keek August naar de Moskouse Venus twee asblonde golven op het gebogen hoofd, een op de laag ontblote boezem vallende lok, een paar bloemen in het haar en op de eenvoudige, op de heupen
niet opgenomen japon, die op een Griekse tuniek leek, om de schouders
een met goud bestikte cape die in zware plooien over het kleed sleepte.
August nam haar vingertoppen, boog zich erover heen en kuste ze.
(Slechts vluchtig merkte zij de donkerrode gezichten der baronessen op.)
Hier was het het verbeide uur! Als een koning uit een ver sprookjesland,
als de koning uit een kaartspel was hij : groot, stralend, beminnelijk, met
rode lippen en hooggewelf de, zwart-fluwelen brauwen. Sanjka staarde betoverd in zijn triomfantelijk schitterende ogen: „Ik hen verloren..."

Wasili zat nu al haast een week in de herberg. Sanjka had men hem
ontvoerd en zijn bestaan was men vergeten. Hij ging naar het slot om daar
te informeren, ---- de adjudant van de koning verzekerde telkens allervriendelijkst, dat de koning hem morgen heel stellig zou ontvangen. Uit verveling
zwierf Wasili overdag door de stad met haar slingerende straatjes. De
smalle, naargeestige huizen met hoge geveldaken en ijzeren deuren stonden
als uitgestorven, of het moest zijn, dat er zich hoog boven in een raam een
nijdassig gezicht in een slaapmuts tegen de ruit drukte. Op de marktpleinen
waren de winkels vrijwel alle gesloten. Af en toe ratelden kanonnen, door
een vierspan magere kleppers getrokken, over de grote keien van het plaveisel. Norse ruiters kropen in hun wollen capes weg voor de snijdende
wind. Slechts bedelaars boeren, boerinnen met roodgehuilde ogen en
haveloze kinderen doolden in groepjes door de stad en keken, de muts
afnemend, naar de vensters op.
's Avonds, na de maaltijd, zat Wasili met zijn hand onder het hoofd,
voor de brandende kaars. Hij dacht aan zijn vrouw, aan Moskou, aan zijn
onrustige dienst. Met dat, watt vaders en grootvaders geleerd hebben —
wees bescheiden en godvruchtig, heb eerbied voor oudere mensen —, komt
men tegenwoordig niet ver. Slechts zij klimmenomhoog, die klauwen en tanden hebben. Aleksandr Mensjikow die is vermetel, brutaal ; het is nog maar
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kort geleden, dat hij een oppassertje bij de tsaar was, nu is hi) gouverneur
en ridder en wacht nog slechts op de gelegenheid om met twee hoofden
boven iedereen uit te steken. Aljosjka Browkin is wegens zijn geslaagde
rekrutenwerving tot kapitein bij de garde bevorderd: hij pakt een wojewode
ongegeneerd bij zijn pruik. Jasjka Browkin, een onbehouwen beer die
bovendien nog twistziek en een bruut is, voert het commando over een
oorlogsbodem... Sanjka. Ach, Sanjka, o God, o God!... Een andere man
had haar rug met een zweep bont en blauw geslagen.. .
Er is blijkbaar nog iets anders nodig. Vandaag zijn de stillen niet in
de gunst, of men wil of niet, men moet zich naar voren dringen... (Weemoedig staarde hij in de kaarsvlam... Ach, kon men maar, zoals eens,
gemoedelijk op zijn landgoed zitten, wanneer de sneeuwstorm over het
besneeuwde dak giert... Een huis en een haard, en bespiegelende, prettige
gedachten.) In Pufendorf gaan lezen? Zich met de handel bezighouden,
zoals Aleksandr Mensjikow of Sjafirow? Dat gaat niet zomaar, dat moet
je leren. Kwam er maar spoedig weer oorlog... De Wolkows mogen dan
stille mensen zijn, maar zitten ze eenmaal in het zadel, dan staat nog te
bezien, wie in de voorste gelederen vecht, Jasjka en Aljosjka Browkin
soms?
Op zulk een avond van contemplatie verscheen de adjudant van de koning
in de herberg en verzocht Wolkow met uitgelezen beminnelijkheid en diverse verontschuldigingen onverwijld naar het paleis te komen. Opgewonden kleedde Wasili zich haastig aan. Zij gingen met de koets. August ontving hem in zijn slaapkamer. Hij greep zijn beide handen, stond hem niet
toe de knie te buigen, omarmde hem en liet hem aan zijn zijde plaats
nemen.
Ik weet niet, wat ik ervan denken moet, mijn jonge vriend. Mij
blijft niets anders over dan u om vergeving te vragen, dat er aan mijn hof
zulk een wanorde heerst... Vandaag eerst heb ik aan het noenmaal van uw
aankomst gehoord... Gravin Athalia, de lichtvaardigste onder de vrouwen,
was van uw gemalin eenvoudig verrukt, heeft haar uit de armen van haar
gemaal gerukt en houdt haar reeds een week lang voor de hele wereld
verborgen om alleen het genot van haar vriendschap te smaken.. .
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Wolkow vond nauwelijks de tijd de woorden van de koning met een
buiging te beantwoorden, trachtte op te staan, maar August drukte hem
terug op zijn stoel. Hij sprak luid en lachte. Overigens brak zijn lach
spoedig af:
- U bent op weg naar Parijs, ik weet het. Ik zou u willen verzoeken,
mijn vriend, aan broeder Peter enige vertrouwelijke brieven te overhandigen. Aleksandra zal volkomen veilig onder het dak van gravin 'Athalia
op u wachten. Zijn u de jongste gebeurtenissen bekend?
De lach was van zijn gezicht als weggevaagd, boze plooien groefden
zich om zijn mondhoeken...
- Noor Riga staat de zaak er slecht voor, de Lijflandse ridders hebben
mij verraden. De beste van mijn generaals, Carlowitz, is drie dagen geleden
als held gesneuveld...
Hij bedekte het gezicht met de hand en. bewees, een minuut lang in
gedachten verzonken, de ongelukkige Carlowitz de laatste eer...
- Morgen ga ik naar de sejm in Warschau, om het vreselijke gisten der
gemoederen te voorkomen... In Warschau zal ik u de brieven en papieren
ter hand stellen... U zult geen moeite schuwen, u zult de absolute noodzaak
van een onmiddellijk ingrijpen van het Russische leger zonneklaar aantonen... .

Laat in de nacht wekte Athalia haar kamenier, de kaarsen werden
aangestoken, het haardvuur aangemaakt, een tafeltje met vruchten, : pasteien,
wildbraad en wijn binnengebracht. Athalia en Sanjka kropen uit het brede
bed, in het enkele nachthemd, een kanten kapje op het hoofd, en zetten
zich aan het souper. Sanjka was het liefst blijven slapen (allicht: de ganse
dag had zij geen ogenblikje rust, _ niemand zei ronduit, wat hij bedoelde,
altoos draaiden de woorden om de kern der zaakheen, zij moest voortdurend op haar hoede zijn) , wreef zich echter de gezwollen ogen uit, dronk
dapper wijn uit het als een zeepbel flonkerende glas en glimlachte met
opgetrokken mondhoeken. Niet om te slapen was zij immers naar het buitenland gegaan; ,,raffinement wou zij leren. Dit „raf inement (zo verklaar-
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de Athalia haar), kende men niet eens aan alle vorstenhoven: zelfs in Versailles waren nog volop grofheid en vuilheid...
Stel je voor, mijn liefste, op een druilerige avond kan men niet eens
het raam openzetten, zo kwalijk riekt het rondom het paleis, uit de struiken
en zelfs van de balkons... De hovelingen wonen dicht opeengepakt, slapen
net zoals het toevallig uitkomt, in verwaarloosde lokalen, besprenkelen zich
met parfum om de reuk van het vuile ondergoed te verdrijven... Ach, wij
moeten samen naar Italië reizen... Dat zou een betoverend mooie droom
zijn... Daar is de wieg van alle raffinement... Alles staat er tot je beschikking: poëzie, muziek, het spel der hartstochten, verfijnde geestelijke
geneugten.. .
Met een zilveren mesje schilde Athalia een appel. De benen over eb
kaar geslagen, met haar pantoffeltje wippend, lepperde zij met halfgesloten ogen van haar wijn:
Mensen van raffinement zijn de ware koningen des levens. Hoor
maar eens, hoe .dit gezegd is: „De wakkere boer loopt achter de ploeg, de
nijvere handwerksman zit aan zijn weefgetouw, met levensgevaar hijst de
onversaagde koopman het zeil op zijn schip... Waartoe werken de mensen? De goden zijn immers dood... Neen, andere godheden zie ik tussen
de roze wolken op de Olympus."
Sanjka luisterde als een betoverd konijntje. Rimpeltjes doorploegden
Athalia's voorhoofd. Het lege glas opheffend, zei ze: „Schenk in", en
vervolgde:
Liefje, ik kan het toch maar niet begrijpen, waarom u draalt
Augusts liefde te aanvaarden, hij smacht... Deugd is een teken van
gebrek aan verstand. Onder de dekmantel van de deugd verhult een vrouw
haar zedelijke misvormdheid, zoals de koningin van Spanje met een hooggesloten japon haar verwelkte borsten verbergt. .. Maar u bent intelligent.
U bent verblindend mooi. U bent verliefd op uw man. Niemand belet
u hem uw hartstochtelijke gevoelens te doen blijken, doe het alleen niet
openlijk. Maak u niet belachelijk, vriendin. Een eerzaam burger pleegt,
wanneer hij zondags met zijn echtgenote uit wandelen gaat, haar onder
de taille vast te houden, opdat niemand het wage hem zijn schat te ont-
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futselen... Wij zijn echter geraffineerde vrouwen,
dat brengt zijn verplichtingen mee...
De kant van haar kapje verhulde Sanjka's gelogen gelaat. Wat moest
zij doen? Zij kon een hele nacht door dansen zonder te zitten, de rol van
elke Griekse godin spelen, in één nacht een heel boek uitlezen, verzen uit
haar hoofd leren... Slechts één ding kon zij niet over haar hart verkrijgen:
ze zou vergaan zijn van schaamte, het zich naderhand heftig verweten
hebben, zo het Athalia gelukt zou zijn haar te bepraten om de koning als
vrouw ter wille te zijn... (,,Dat alles komt nog, natuurlijk komt het nog,
maar niet nu.") Hoe moest zij het haar verklaren? Kon zij dan bekennen,
dat zij niet op de Parnassus geboren was, maar koeien gehoed had, dat
zij bereid was de deugd van zich af te werpen, maar nog niet de kracht
opbracht deze uit haar borst los te rukken, als waakten de strenge ogen
van haar moeder over dit heiligdom, deze innerlijke schroom.
Athalia drong niet verder aan. Zij kneep Sanjka in haar wang en
bracht het gesprek op iets anders:
Het is mijn vurigste verlangen tsaar Peter te zien. Oh, vol eerbied
zou ik de hand kussen, die hamer en zwaard weet te hanteren. Tsaar Peter
doet mij aan Hercules en zijn twaalf werken denken, hij vecht met de
Hydra, hij reinigt de stallen van Augias, hij torst de aardbol op zijn
schouders... Is het werkelijk geen sprookje, lieve vriendin, dat tsaar
Peter in de loop van luttele jaren een machtige vloot en een onoverwinlijk
leger uit de grond gestampt heeft? Ik wil de namen van al zijn maarschalken,
al zijn generaals weten. Uw gebieder is een waardige tegenstander voor
koning Karel. Europa wacht erop, dat de Moskouse adelaar eindelijk zijn
klauwen in de manen van de Zweedse leeuw zal slaan. U moet mijn
nieuwsgierigheid bevredigen.. .
Immer weer bracht Athalia het gesprek op de Moskouse aangelegenheden. Sanjka antwoordde, zo goed zij kon. Het was haar onbegrijpelijk,
waarom toch de voorzichtige, vleierige stem van haar vriendin haar tegenstond... Naderhand, in bed, de deken tot het puntje van haar neus
getrokken, kon zij van opwinding over het nachtelijke gesprek lang de
slaap niet vatten. Ach, het was niet gemakkelijk dit „raffinement"...
..
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„ ... En per slot van rekening is deze hele coalitie niet meer dan een
vodje papier, dat de eerwaarde leden van de Rijksdag misschien schrik
aanjaagt, maar niet uw vurige vermetelheid... De Denen zullen het niet
wagen de vrede te verbreken. U kunt u rustig op de scherpe blik van een
vrouw verlaten. Tsaar Peter heeft zijn handen niet vrij, hij onderhandelt met de Turken en kan niet optreden, voor hij met hen vrede gesloten
heeft. Dat zal echter niet geschieden. De gezant Oekraïntsew heeft al zijn
sabelmantels aan de viziers geschonken. Verder heeft hij niets om mee te
troeven. Tsaar Peter heeft getracht de Turken met de tewaterlating van
zijn nieuwe Woronezjer vloot vrees aan te jagen, maar in plaats daarvan
slechts de argwaan der Engelsen en Hollanders gewekt. Hun gezanten in
Konstantinopel willen niets weten van Russische schepen in de Zwarte
Zee. Het onverzoenlijkst echter gedraagt de Poolse gezant Leszczynski zich
Augusts doodsvijand. Hij smeekte de sultan in naam van de Rzeczpospolita de Polen bij te staan om de Russen de Oekraïne met Kiëw en Poltawa afhandig te maken.
Ziehier het laatste nieuws of zo u deze uitdrukking verkiest — de
laatste geruchten, heel Warschau is er vol van. August en ik geven handenvol geld uit aan bals en feesten, helaas, de populariteit van de koning
neemt elke dag af. Hij is woedend en maakt zich belachelijk; loopt een
Russisch gansje na.
„Welaan! De gunstige wind der historie bolt uw zeilen, fluit in het takelwerk van komende roem. Nu of nooit. Uw toegewijde Athalia."
Karel ontving deze brief in het Kungsor-woud. Hij las hem, tegen een
boom geleund. De dennen ruisten, laag dreven de wolken langs de maartse
hemel. Beneden in het mistige ravijn blaften de jachthonden. Hun ongeduldige gekef verried, dat zij groot wild op het spoor waren. Een oude jager
daalde, de sneeuw tussen de stenen vaststampend, een paar passen omlaag
en draaide zich in afwachting om. De koning las de brief steeds opnieuw.
De bode die hem gebracht had, hield zijn paard dat met één lilakleurig oog
..
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gluurde in de richting, vanwaar de hondestemmen weerklonken, aan de
teugels.
Uit het ravijn dook een hert op in machtige sprongen rende het de
helling op. Karel greep niet naar zijn musket. Het hert stormde, zijn vertakte gewei in de nek geworpen, tussen de bomen door. Op ongeveer vijftig
pas afstand klonk een schot, daar waar de Franse gezant stond. Karel
wendde zich niet om, het briefje wapperde in zijn van kou rode hand.
De jager keerde, met zijn gerimpelde kin diep in zijn leren kraag, op zijn
oude plaats terug, achter deze jongeling met het kleine hoofd en smalle gezicht, mager als een bonestaak, in een mantel van elandsleer met lange rug.
- Wie heeft u deze overhandigd? —vroeg Karel.
De officier deed, zonder de teugel los te laten, een stap naderbij.
Graaf Piper; hij heeft mij verder opgedragen Uwe Koninklijke
Majesteit uiterst gewichtige berichten die de Rijksdag nog onbekend zijn,
mondeling te melden.
De grijze ogen in het roodwangige en dikke gezicht van de officier
blikten hem vragend en driest aan. Karel. draaide zijn hoofd om. Deze heren
van adel, zo waren ze allemaal, keken hem loerend aan, de hele garde,
als een meute hongerige jachthonden.
- Wat is het, dat u mij te melden hebt?
- Deense troepen, van vijftien tot twintig bataljons, hebben de grens
van Holstein overschreden.
Karel verfrommelde langzaam Athalia's brief. Het gekef van de jachthonden kwam weer nader. Uit het woudravijn klonk het gebrul van beren.
Karel nam de tegen een boom staande buks en riep de officier over zijn
schouder toe:
- Laat u een ander paard geven en keer naar Stockholm terug. Zegt
u tot graaf Piper, dat wij ons hier amuseren als nooit tevoren. Drie oude
beren zijn ingesloten. Ik laat graaf Piper, generaal Rhenskjold, generaal
Lowenhaupt en generaal Schlippenbach verzoeken de drijfjacht bij te wonen. Ga en haast u.
Op zijn bleke gezicht vertoonden zich rode vlekken. Met trillende vinande hij
hi' de haan van zijn buks. Hij liep met vastberaden tred op het
gers spande
-

240

ravijn toe, de stijf gevroren schachten van zijn laarzen kraakten. Met een
spottend lachje keek de officier naar de ietwat gebogen jongensachtige rug
en de vol zelfbewustzijn gespannen nek, sprong in het zadel en verdween,
met grote sprongen over de diepe sneeuw galopperend, in het woud.

Er waren veertien beren neergelegd en in het net gedreven. Karel
verlustigde zich als een knaap in het vertwijfelde gebrul der in de val geraakte berejongen; men bond ze met ongelooide riemen om ze naar Stock_ holm te sturen. Piper, Ilhenskjold, Lowenhaupt en Schlippenhach waren bij
het krieken van de dag (in leren jassen en met korhaneveren op de hoed)
aangekomen, ieder van hen had met de jachtspies een beer geveld. De
Franse gezant Guisgard had eigenhandig een reusachtig exemplaar van
zeven voet lengte neergeschoten.
De vermoeide jagers keerden terug naar het houten jachtslot boven
leen waterval die, door ijs omgeven in een diep ravijn rumoerde. In de
eetzaal straalde de hitte af van de in de open haard laaiende dennetakken.
Aan de wanden blonken 'de glazen ogen in de koppen van herten en elanden. Guisgard, een kleine man met een gezicht rood van het vele drinken,
draaide zijn snor op en vertelde, druk met zijn korte armen gebarend, vol
vuur hoe het dier dat als een orkaan de sneeuw deed opstuiven, uit zijn
hol gesprongen was en op het punt stond hem te verscheuren: „Zijn stinkende adem sloeg mij in het gezicht! Maar ik spring behendig achteruit en
leg aan. De buks ketst! ... Bliksemsnel trekt mijn hele leven aan mij n oog
voorbij... Ik grijp de reservemusket. .."
De zwijgzame Zweden luisterden naar hem, dronken en glimlachten.
Karel nam tijdens het avondmaal zelfs geen slok bier. Toen de Franse
gezant na veel moeite eindelijk in zijn slaapkamer gebracht was, beval
Karel een wachtpost voor de deur te plaatsen en ging aan het vuur zitten.
Piper en de generaals schoven hun stoel bij.
Ik wens uw mening te horen mijne heren, - zei hij en perste zijn
lippen stijf opeen. Zijn door de wind rood gekleurde jongensneus gloeide
in het schijnsel van het vuur.
16-487
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De generaals bogen het voorhoofd. Elke zaak, en deze in het bizonder
moest rijpelijk overwogen worden. Piper wreef bedachtig zijn hoekige kin.
- De Rijksdag is bang en wil geen oorlog. Vlak voor ons vertrek is
hij voor een bizondere zitting bijeengekomen. Het gerucht over de inval van
de koning van Polen in Lijfland, en vooral het openen van de vijandelijkheden van de Denen hebben in Stockholm onrust veroorzaakt. De reders,
de hout- en graanhandelaren hebben een deputatie naar de Rijksdag gestuurd. Ze vonden er een aandachtig gehoor, en onder de afgevaardigden
was er niet een, die zich voor de oorlog uitsprak. Er werd besloten gezanten
naar Warschau en Kopenhagen te zenden om de zaak, koste wat wil op
vreedzame wijze te regelen.
vroeg Karel.
- En de mening van hun koning?
— De Rijksdag neemt blijkbaar aan, dat de berejacht de eerzucht van
Uwe Majesteit volkomen bevredigt.
- Voortreffelijk. - Snel als een los, draaide Karel Rhenskjold zijn
smalle gezicht toe. Generaal Rhenskjóld snoof door de brede neusgaten van
zijn omhooggestoken neus de lucht in.
zei hij met een eerlijke blik in zijn ronde, klare ogen,
- Mij dunkt,
mij dunkt, dat er in het leger genoeg jonge edellieden zijn, voor wie
Zweden te klein is... Er zu llen wel mensen te vinden zijn, die bereid zijn
met het zwaard roem te verwerven. Ook al leidt de koning ons tot » aan het
einde der wereld, wij volgen hem tot aan het einde der wereld. Het zou
voor de Zweden niet de eerste maal zijn...
Zijn rechte lippen vertrokken zich tot een goedmoedige glimlach. De
generaals knikten instemmend : „niet voor het eerst is het, dat wij van de
rotsige kusten van ons vaderland naar vreemde landen zeilen, om ginds
goud en glorie weg te slepen." Toen zij uitgeknikt waren, zei Piper:
- De Rijksdag zal ons niet één farthing voor de oorlog uitkeren. De
koninklijke schatkist is leeg. Dat moeten we voor ogen houden.
De generaals zwegen. Karel beet zich op de lippen. De tegen het hekwerk van de schoorsteen gedrukte zolen van zijn laarzen dampten.
- Geld hebben wij alleen voor de eerste dagen nodig, om de troepen
in te schepen en naar Denemarken over te brengen. Dat geld zal de Franse
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gezant mij geven. Alleen al daarom zal hij dat doen, omdat ik het anders
van de Engelsen zal nemen... Onze verdere krijgsoperaties zal de koning
van Denemarken moeten betalen. En hij zal betalen.
De generaals schoven hun stoelen nog dichter bij de koning en vielen
hem bij : „Heel juist, heel juist." Piper rimpelde zijn voorhoofd voor
de zoveelste maal moest hij zich over deze knaap verbazen.
Zelfs al zouden wij niet tot deze oorlog willen overgaan, dan zouden
de grote mogendheden ons er toe dwingen, zei Karel. Laat ons het
beste kiezen en als eerste aanvallen... De glorieuze August droomt van een
groot Rijk. Hij heeft even weinig geld als ik, hij bedelt gouden dukaten
bij tsaar Peter en verzuipt ze met zijn meiden. August zou als kermisartist
geen gek figuur slaan. Nog minder vrees ik de tsaar van Moskovië: hij zal
zijn bondgenoten verliezen, nog voor hij zijn boerenregimenten met de
musket heeft leren omgaan... Mijne heren, ik wil u een plan ter beoordeling voorleggen.
Diezelfde avond troffen de drie genera als, over de op Karels knieën
uitgespreide kaart gebogen, de volgende maatregelen : Welling, de gouverneur van Narwa, neemt het opperbevel over de Zweedse troepen in Estland
en Lijfland op zich en snelt Riga te hulp; Lowenhaupt en Schlippenbach
trekken onder het mom van manoeuvres de garde- en linietroepen in de aan
de Sont gelegen oorlogshaven Landskrona samen; Piper neemt in Stockholm
de nodige maatregelen om de aandacht van de Rijksdag van al deze voorbereidingen af te leiden.
In het vuur werden denneblokken geworpen, de wachtpost hij de deur
werd weggestuurd. De tafel werd gedekt voor het avondmaal. Goed uitgeslapen, verscheen monsieur Guisgard handenwrijvend in de eetzaal. Karel
bood hem een plaats bij het haardvuur aan en zei, zijn keel schrapend, als
bleven de woorden steken:
Waarde vriend, u kunt verzekerd zijn van mijn innige en toegewijde
liefde jegens mijn broeder en uw gebieder.. , (Guisgard wreef zijn handpalmen langzamer over elkaar en spitste zijn oren.) Als altijd zal Zweden
trouw op de bres staan voor de Franse belangen in de Scandinavische wateren. In de strijd om de Spaanse troon stel ik Lodewijk mijn degen ter
1 s*
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beschikking. (Guisgard boog diep en breidde zijn korte armen uit.) Ik wil
u echter niet verhelen, dat de Engelsen alles doen om de Zweden aan hun
kant te krijgen... Behalve de koning is er in Zweden een Rijksdag, en ik
kan hun gedachten niet lezen... Helaas is de huidige wereld vol tegenstrijdigheden. .. Vandaag eerst heb ik gehoord, dat de Engelse vloot in de
Sont verschenen is... Om een noodlottige fout te voorkomen heb ik reële
bewijzen van uw vriendschap nodig, monsieur Guisgard. .

De brullende herejongen werden in een wagen door de straten van Stockholm gevoerd. Achter de wagen volgden Karel, zijn jachtgenoten en de
jagers te paard. De koperen horens schetterden, de meute blafte. De brave
burgers kwamen aan het raam staan en schudden het hoofd : ,,Een mooi
ogenblik heeft de koning voor zijn genoegens uitgezocht."
Beanstigende geruchten gingen rond door de aan jarenlange vrede gewende stad. In het water van de Sont verschenen de vloten van Engeland
en Holland met welke bedoeling? Wellicht om zich met de Denen te
verenigen en een einde te maken aan Zwedens hegemonie over de
noordse zeeën? Het onmetelijke Polen dreigt de Zweedse garnizoenen van
de Baltische kust weg te vagen. In het oosten is de zich duizenden mijlen
ver uitstrekkende grens met Moskovië zo goed als onbeschermd, zo men de
kleine vesting Nyenschanz aan de monding van de Newa en de vesting
Noteborg, daar waar de Newa het Ladoga-meer verlaat niet meetelt.
Alleen al de gedachte was vreselijk: zich in een oorlog met vrijwel heel
Oost-Europa in te laten, en dat met een klein leger van slechts twintigduizend man en een dolle koning. Vrede, vrede, tot elke prijs, zelfs al moest
er een klein deel opgeofferd worden om het belangrijkste te redden.
Karel verscheen in de Rijksdag, nog in zijn jachtkostuum gekleed: met
hovaardige verstrooidheid luisterde hij naar de vaderlijke vermaningen over
Gods hand die zich in dit uur straffend over Zweden uitstrekte, over wijs
beleid en deugd. Met het ivoren gevest van zijn dolk spelend, antwoordde hij,
dat hij op het ogenblik door de voorbereidingen voor het lentefestival op
slot Kungsor in beslag genomen werd en zich pas na het feest over de
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buitenlandse politiek kon uitspreken. De nestor der afgevaardigden stond
op en wenste de koning in bloemrijke bewoordingen, diep buigend, ongestoorde genoegens.
De koning haalde de schouders op en verwijderde zich. Enige dagen
later vertrok hij inderdaad naar Kungsor. Daar liet hij zich frisse rijpaarden verschaffen en galoppeerde in gezelschap van Rhenskjold en een dozijn
gardeofficieren naar Landskrona. Onderweg hield hij vrijwel nergens stil
en spaarde de paarden noch de mensen. Hij was een ander mens geworden:
één gedachte slechts beheerste zijn hartstochten en zijn wil.

Op een onbewolkte lentemorgen zeilden de Zweedse schepen met vijftienduizend man elitetroepen aan boord de Sont op. Tegen de middag doemden op de brede strook van het zich in de golven spiegelende zonlicht de
zwarte, als tussen de rand van de zee en de lichte hemel zwevende omtrekken van schepen, snauwen en galeien op. Honderden wimpels wapperden
in de wind. Het was de Engels-Hollandse vloot, die daar kruiste.
Toen op het Zweedse vlaggeschip de koninklijke standaard in de mast
omhoog rees, maakten zich van de flanken der schepen ronde rookwolkjes
los, en kanonschoten rolden dreunend over het water. De wind dreef de
rook in slierten naar het zuiden. In met goud bestikte jassen voeren de
Engelse en de Hollandse admiraal in hun sloepen het vlaggeschip tegemoet.
Karl stond afwachtend op de brug, hij droeg een grijsgroene, tot
aan de zwarte das dichtgeknoopte lakense jas en voor alle wisselvalligheden
des levens geschikte, geteerde laarzen met wijde schachten. Onder zijn
kleine, aan de kanten ingedeukte hoed was de pruik in een staart gevlochten, waarover een leren zakje geschoven was. Zijn hand lag op de knop van
zijn lange degen, als leunde hij op een wandelstok. Zo had hij de verre tocht
ondernomen om Europa te veroveren.
De admiraals, wie zoveel over deze verdorven jongeling ter ore gekomen
was, stonden versteld over zijn ongewone vastberadenheid en zelfbewustzijn.
Hij sprak van de ongehoorde smaad, hem door de koningen van Polen en
Denemarken aangedaan en verklaarde zich grootmoedig bereid de bijstand
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van de Engels-Hollandse vloot aan te nemen ten einde de Denen voor hun
woordbreuk te straffen.
Diezelfde dag zetten de drie verenigde vloten, de zee met hun zeilen
bedekkend, koers naar Kopenhagen.

* 4 *

De regen was voorbij, de wolken waren overgedreven. De avond was
warm, het rook naar gras en smook. In de verte klonk het gelui van de
kerkklok in ide Duitse kolonie.
Peter zat aan het open raam de kaarsen brandden nog niet en las
de binnengekomen brieven. Achter in de slaapkamer, bij de deur, glansde wit
en onbeweeglijk de kale schedel van Nikita Demidow, de smid uit Toela.
., , .. Voorwaar, Majesteit, de ijver van het volk verkoelt en bij die geringste inschikkelijkheid denkt het, dat alles weer als vroeger wordt... (De
brief was van Aleksej Koerbatow die altijd naar nieuwe bronnen zocht om
de schatkist te vullen.) De groothandelaar Matwej Sjoestrow heeft belastingaangifte over zijn omzet en zijn vermogen gedaan en geschreven, dat zijn
ganse vermogen niet meer dan tweeduizend roebel bedraagt en hij volkomen
geruïneerd is. Mij is echter bekend, dat in Matwejs huis in de Zarjadjewijk, op een plee in de kelder, die men zich geneert ook maar te betreden,
veertigduizend tsjerwontsen begraven zijn, die nog van zijn grootvader
stammen. Hij echter, Matwej, is een man die geen maat kent en zijn rijkdom
verbrast, en zo men hem geen bit aanlegt, zal hij het geheel verkwisten.
Almachtige tsaar, beveel een schrijver en twintig soldaten naar Matwej in
de Zarjadje-wijk te zenden, en hij zal met zijn gouden dukaten voor de dag
komen..."
Peter legde de brief hoofdknikkend op de vensterbank links ter
uitvoering. Het volgende stuk, van rechter Misjka Beklemisjew, was met
beverige hand geschreven; hij kon slechts ontcijferen, „ ... heb je vader en
je broeder gediend en ben in vele ambten werkzaam geweest en ben tot
rechter bij de Moskouse kanselarij van justitie benoemd. Tot de dag van
heden zit ik daar en verricht onbaatzuchtige arbeid... Door deze onbaat-
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zuchtige arbeid ben ik in schulden geraakt en totaal verarmd. Almachtige
tsaar, wees zo genadig mij om mijn onbaatzuchtige arbeid als wojewode aan
te stellen, al was het ook maar in Poltawa..."
Peter gaapte en wierp het verzoekschrift op de stapel papieren rechts.
Verder waren er berichten uit Belgorod en Sewsk, dat de in het leger en
de staatsfuncties dienende mensen van alle rang en stand, ook horigen en
boeren, de door de tsaar bevolen arbeid niet meer wilden verrichten, weigerden schepen te bouwen en hout te kappen en wan overal naar de versterkte
nederzettingen der kozakken aan de Don vluchtten... Aan de rand van de
brief noteerde hij : „De wojewoden van Belgorod en Sewsk ontbieden en
hen terdege aan de tand voelen."
Er volgde een vurig smeekschrift der kroonboeren die zich over de
wojewode Soechotin in Koengoer beklaagden: dat hij van elke hofstede
boven alle betalingen nog acht altyn voor zijn eigen zak vordert en de
boerenhuizen en badhuizen laat verzegelen, wat moet men beginnen! Het
weer is koud, vele zwangere vrouwen baren in de stal, de zuigelingen sterven voortijdig; tal van vrouwen echter pakt de wojewode in zijn kantoor bij
de borsten en knijpt hen tot bloedens toe in de tepels en drijft ook anderszins ontucht en mishandelt hen.. .
Peter krabde zich in de nek. Het hele land steunde en jammerde; joeg
men een wojewode weg, dan maakte zijn opvolger het nog bonter. Waar
moest je de mensen vandaan halen? Niets dan dieven om je heen. Hij
begon, met de ganzeveer spettend, te schrijven: „Tot wojewode in Koengoer
benoem ik.. ."
Nikita, wendde hij zijn hoofd., moet ik jou misschien als
wojewode aanstellen? Zul jij stelen?
- Zoals allen, Pjotr Aleksejewitsj, het ambt brengt het mee.
- Ik heb geen mensen genoeg. Wat zeg jij ervan? Nikita haalde zijn
schouders op, alsof hij wou zeggen: zeker, enerzijds ontbreekt het aan
mensen.. .
- Je laat zo'n schoft aan de wipgalg uitlekken... Of geeft hem een
hoog inkomen... Helpt allemaal niets, stelen doen ze toch... (Hij doopte
de pen in de inktkoker en schreef, hoewel het reeds geheel donker geworden
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was.) Geen spoor van geweten, geen eergevoel... Schavuiten heb ik van
ze gemaakt... Hoe komt dat? (Hij draaide het hoofd om.)
- Hoe beter iemand het heeft, hoe erger hij steelt, Pjotr Aleksejewitsj,
steeds brutaler...
- Ja, ja, jij bent ook een brutale. . .
- Het is om te huilen, Pjotr Aleksejewitsj. .. Je hart bloedt gewoon:
ik heb te kampen met een tekort aan arbeiders. En nu hebben ze bij mij in
de smidse elf van mijn beste mensen als soldaten weggehaald...
- Wie heeft dat gedaan?
- Jouwer Majesteit bojaar Tsjemodanow, hij is met zijn diaken naar
Toela gekomen om rekruten te werven... (Nikita stokte en keek opmerkzaam naar Peter, wiens gezicht niet te zien was: hij had zich geheel van het
venster afgewend.) Waarom zou ik het voor je verzwijgen ze hebben in
Toela keurig huisgehouden! Wie betalen kon, is vrijgekomen... Hij heeft
ook een klerk naar mij in het bedrijf gestuurd... Als ik toen in Toela geweest was, had het mij niet kunnen schelen hem vijfhonderd roebel voor
zulke vaklui te betalen. .. Wees zo goed, misschien is er nog wat aan
te doen... Het zijn immers allemaal wapensmeden die hun vak niet slechter
verstaan dan de Engelsen...
Peter bromde tussen de tanden?
-- Dien een verzoekschrift in. . .
- Dat zal gebeuren... Nee, Pjotr Aleksejewitsj, mensen zijn er wel
te vinden, natuurlijk...
- Nu goed... Wat heb jij nog naar voren te brengen?...
Nikita trad voorzichtig naderbij. Het ging om een belangrijke aangelegenheid. Deze winter was hij naar de Oeral gereisd en had zijn zoon
Akinf i en drie ervaren boeren, oudgelovigen uit de nederzetting Danilowo,
meegenomen, die verstand hadden van mijnbouw. Zij hadden het Oeralgebergte van Newjansk tot aan de nederzettingen aan de Tsjoesowaja
afgezocht, waren op ijzerhoudende bergen gestuit, hadden koper, zilver
en asbest gevonden. Onbenut lagen de schatten voor het grijpen.
Rondom niets dan woestenij. De enige ijzergieterij die twee jaar ge
leden op Peters bevel aan de Newja was opgericht, leverde dagelijks nau248
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welijks een vijftig poed ijzer, en zelfs die hoeveelheid was moeilijk te vervoeren, daar het aan wegen ontbrak. Het hoofd van de gieterij ; Dasjkow,
een bojarenzoon was uit pure verveling aan de drank geraakt, de wojewode
van Newjansk, Protasiëw, insgelijks. De krachtigsten onder de arbeiders hadden de benen genomen, alleen de zwakken en zieken waren gebleven. De
mijnen raakten in verval. Rondom stond een dicht oerwoud, uit de meren
en rivieren hoefde men slechts water te scheppen om goud te wassen, desnoods op een schaapsvel. Hier was het anders dan in Nikita Demidows
wapensmederij te Toela, waar het erts van laag ijzergehalte en het bos
schaars was (sinds het voorjaar was het verboden eiken, essen en ahornen
voor de kolenbranderij te vellen) en de eerste de beste pennelikker je het
vel over de oren kon halen. Hier is een eindeloze uitgestrektheid. Maar
deze te ontginnen was moeilijk: daar was veel geld voor nodig. De Oeral
was onbewoond.
Pjotr Aleksejewitsj, er komt bij ons allemaal niets van terecht. Ik
heb met Swesjnikow, met Browkin en nog een paar mensen gesproken.. .
Ze kunnen er maar niet toe besluiten hun geld in een zo onzekere zaak te steken... , en ook mij stuit het tegen de borst voor hun rentmeester te spelen.. .
Wat dat niet een moeite zal kosten de hele Oeral op de been te brengen. . .
Peter stampte plotseling met zijn voet:
Wat moet je hebben? Celd? Mensen? Ga zitten. (Nikita ging snel
op de rand van een stoel zitten en staarde Peter met diepliggende ogen aan.)
ik moet deze zomer honderdduizend poed kanonkogels en vijftigduizend
poed ijzer hebben. Ik heb geen tijd te wachten, tot jullie met je wikken en
wegen klaar zijn... Neem het bedrijf in Newjansk, neem de hele Oeral...
Ik beveel het! ... (Nikita stak zijn zigeunerbaard naar voren, en Peter
schoof naar hem toe.) Veel geld heb ik niet, maar daar zal ik je geld voor
geven... Ik zal het bedrijf landerijen toewijzen. ik zal bevelen, mensen van
de landgoederen der bojaren te kopen... Maar luister... (Hij hief zijn
lange vinger op en dreigde tweemaal.) De Zweden betaal ik een roebel per
poed ijzer, jij moet het me voor dertig kopeken leveren...
Dat is te goedkoop, merkte Nikita schielijk op. Dat gaat niet.
Een halve roebel. . .
--
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En hij spalkte zijn ogen open, waarin het wit een blauwige glans had,
en Peter staarde hem een minuut lang razend aan. Toen zij hij:
- Goed. Daar zullen wij het later over hebben. En nog iets ik ken
jou, schurk... Jij zult mij je schuld binnen drie jaar met giet- en smeedijzer afbetalen... God nog toe, jij hebt lef... Maar onthoud; ik laat je, bij
God, ik laat je op, het rad leggen...
Nikita kuchte zacht en zei als met toegeknepen keel:
- Dit geld betaal ik je nog eerder terug, waarachtig.

Er kwam een avond, waarop Peter met zichzelf geen raad wist... Hij
wilde al bevel geven de kaars aan te steken, keek tersluiks naar de nog
ongelezen papieren en leunde, met de borst op de vensterbank uit het raam.
Het was al nacht, en toch scheen het warmer geworden te zijn. Van de
bladeren vielen druppels. Een lichte nevel hing boven het gras... Peter
zoog gretig de pittige lucht in het rook naar zwellende knoppen. Er viel
een druppel in zijn nek, hij huiverde even. Langzaam wreef hij de nattigheid met de vlakke hand weg.
Alles sliep in de voorjaarsstilte zo licht, dat het elk ogenblik ontwaken
kon. Geen licht in de omtrek, slechts uit de verte, uit het soldatenkamp,
kwam de gerekte roep van de schildwacht: „Ho-o-o-o-rt, ho-o-o-o-rt!" Loomheid in alle leden, loodzware benen. Hij hoorde, hoe hard zijn tegen de
vensterbank gedrukte hart bonsde. Er bleef slechts één ding over: de tanden op elkaar bijten en wachten.
Wachten, wachten... Als een vrouw die in de nachtelijke stilte het hoofd
van het hete kussen opheft om de hoefslag te horen, die haar zinnen haar
voortoveren... De hele dag al wou het met de arbeid niet vlotten. Mensjikow
had hem voor het avondmaal uitgenodigd, hij was niet gegaan... Daar
zitten ze nu zeker te smullen! Nog nooit waren de tijden zo moeilijk, nu
kwam het erop aan af te wachten, de kracht te hebben af te wachten...
Koning August had de oorlog onbesuisd ontketend, zonder af te wachten,
nu was hij voor Riga vastgelopen... Ook Frederik van Denemarken had
niet willen wachten, het is hun eigen schuld...
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Eigen schuld, eigen schuld, -- bromde Peter en staarde naar de
donkere, van regen zware seringestruiken. Daar liep iemand waarschijnlijk zijn oppasser met een of ander meisje... Vandaag was overste Langen
met verontrustende berichten van koning August aangekomen : de jonge
Zweedse leeuw had plotseling zijn tanden laten zien. .. Met een reusachtige
vloot was hij voor de vestingwerken van Kopenhagen verschenen en had
verlangd, dat de stad zich zou overgeven. De geschrokken Frederik begon
onderhandelingen, zonder het tot een strijd te laten komen. Karel zette
intussen vijftienduizend man voetvolk aan land, in de rug van het Deense
leger, dat een vesting in Holstein belegerde. Als een windhoos drongen de
Zweden onstuitbaar Denemarken binnen. Noch zijn eigen mensen, noch de
vreemden hadden ooit vermoed, dat deze baldadige, vertroetelde knaap zo
snel het inzicht en de driestheid van een waarachtig veldheer aan de dag
zou leggen.
Langen bracht bovendien het verzoek van August over hem geld te sturen : Polen kon men slechts dan tot oorlog bewegen, als men de primaat
en de kroonhetman een twintigduizend gouden dukaten voor de verdeling
onder de pans verschafte. Langen smeekte Peter met tranen in de ogen in te
grijpen, zonder het vredesverdrag met de Turken af te wachten...
Bij deze berichten jeukten zijn handen. Maar er was niets aan te doen!
Hij kon zich onmogelijk in een nieuwe oorlog storten, zolang de chan van
de Krim hem dwars zat. Wachten moest hij, wachten, tot zijn uur geslagen
had... Eerder was Iwan Browkin al bij hem geweest en had verteld: in de
Handelskamer was het nogal rumoerig toegegaan, Swesjnikow en Sjorin
waren heimelijk begonnen graan op te kopen en brachten het te water en
over land naar Nowgorod en Pskow. De tarwe was in één klap met drie
kopeken gestegen. Rewjakin had hun toegesnauwd: „Jullie lijken wel gek,
Ingrië is immers nog niet van ons en wie weet, wanneer het van ons zal
zijn. Jullie graan zal in Nowgorod en Pskow nutteloos verrotten..."
Maar zij antwoordden hem: „In de herfst is Ingrië van ons, zodra de eerste
sneeuw valt, brengen wij het graan naar Narwa..."
De natte struiken bewogen plotseling, droppels spatten van de takken.
Laat me, laat
Twee schaduwen flitsten voorbij... „o nee, lieveling.
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me..." De kleinste schaduw week achteruit en rende lichtkens, op blote
voeten, heen... De andere, lange schaduw (oppasser Misjka) stapte er in
zijn zware laarzen achteraan. Onder de linde bleven beide figuren staan en
weer klonk het: „Nee, nee, lieveling..."
Peter leunde bijna tot zijn middel uit het raam. In het dal kwam achter
de grauwe wilgen groot en door nevels versluierd, de maan op. Op de vlakte
tekenden zich duidelijk de hooischelven, de boomkruinen en het melkwitte
lint van het stroompje af. Alles als van eeuwen her: bewegingloos, onveranderlijk, angstaanjagend... En deze twee schaduwen daar onder de donkere linde fluisterden haastig steeds weer hetzelfde...
Genoeg! brulde Peter met zware bas. Misjka! Ik zal je.. .
Het meisje verschool zich achter de stain van de linde. De oppasser
sprong er was nog geen minuut verstreken op zijn tenen de krakende
trap op en krabde aan de deur.
-- Een kaars, zei Peter. Mijn pijp.
Rokend liep hij in de kamer op en neer. Hij nam een papier van de
tafel, hield het bij de kaars en wierp het weer weg. De nacht was pas begonnen. Het was gewoon belachelijk ook maar aan slapen te denken.. De
rook van de tabakspijp trok naar het venster, gleed onder het bovenraam
door en vervluchtigde in de frisse nacht...
Misjka! (De jongen sprong weer in de deur een dikwangig
gezicht met een wipneus en wezenloze ogen.) Pas op jij, laat de meisjes
met rust! Wat heeft dat te betekenen? (Hij trad op hem toe, maar men had
Misjka nu met wat ook kunnen slaan, hij was als afwezig.) Ga als de wind
zeggen, dat de sjees klaargemaakt moet worden. Jij gaat met mij mee.

De maan stond hoog boven de vlakte, in het grijzig-blauw glanzende
gras glinsterden druppels. Snuivend loerde het paard naar de vage struiken.
Peter gaf het een tik met de teugels. Klodders modder vlogen van de wielen,
uit de spiegelende wagensporen spatte water op. Zij joegen door de slapende straat van Koekoej, waar vol zwoele zoetheid, precies als jaren geleden, de tabaksbloemen in de voortuinen geurden. In Anna Mons' vensters
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straalde achter de welig omhooggeschoten peppels licht uit de hartvormige
openingen die in beide helften van de luiken waren uitgesneden.
Anna, pastoor Strumpf, Konigseck en ;hertog van Croy zaten in het
vredige schijnsel van twee kaarsen te kaarten. Van tijd tot tijd nam pastoor
Strumpf een snuif, pakte zijn geruite zakdoek en nieste met genot opgewekt gleden zijn vochtige ogen over zijn partners. Hertog van Croy
bekeek, met zijn wimperloze oogleden, geconcentreerd knipperend de kaarten, zijn afhangende snor die vijftien glorierijke veldslagen beleefd had,
stond nu overeind en raakte zijn neusvleugels. Anna, in haar lichtblauwe
kamerjapon met tot de ellebogen naakte., mollig geworden armen, als
dauwdruppels blinkende diamanten in de oren en aan het fluwelen bandje om
de hals, overwoog met licht gefronst voorhoofd de mogelijkheden van het spel.
K•nigseck, in de puntjes gekleed, elegant en gepoederd als immer, lachte
haar vertederd toe of bewoog onmerkbaar de lippen, trachtend haar te helpen.
Het leed geen twijfel in een grote boog vlogen alle stormen deze
vredige kamer voorbij, waar het zo prettig rook naar de vanille en de
kar. demon, waarmee men hier het gebak kruidde, waar de stoelen en sofa's
reeds in linnen hoezen staken en de wandklok bedaard tikte. „Wij zeggen
zuchtte pastoor Strumpf en hief zijn ogen hemelbescheiden klaver",
zei hertog van Croy, als trok hij zijn roestige
waarts. „Schoppen",
degen uit de schede. Konigseck boog zich voorover om over Anna's schouder in haar kaarten te gluren en kweelde: „Wij spelen weer harten."
Peter, die door de achteringang binnengekomen was, opende plotseling
de deur. De kaarten vielen Anna uit de hand. De mannen stonden haastig
op. Hoe Anna zich ook poogde te beheersen, toch kon zij een kreet van
vreugde niet onderdrukken, met stralend gezicht maakte zij een diepe
kniebuiging, kuste Peter de hand en drukte deze aan haar door een halsdoekje slechts ten dele bedekte borst, en nochtans was het hem, alsof
er in haar transparant blauwe ogen, als een voorbijflitsende schaduw,
ontzetting opflakkerde. Met licht gekromde rug liep Peter naar de divan:
Speel rustig verder, ik ga hier wat zitten roken.
Maar Anna was reeds op haar hoge hakken naar de tafel gesneld en
had de kaarten dooreengeworpen:
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- Wij hebben alleen de tijd wat willen korten... Ach, Pieter, hoe heerlijk, u brengt altijd vreugde en vrolijkheid in dit huis. .. (Zij klapte als een
klein kind in haar handen.) We zullen dadelijk souperen...
- Ik wil niet eten, bromde Peter. Hij knauwde op zijn pijp. Hi j
wist zelf niet waarom, maar voelde plotseling, hoe de woede hem de keel
snoerde. Hij wierp een schele blik op de hoezen, de borduurramen en de
kluwens wol... Een diep plooitje verscheen op Annchens gladde voorhoofd
(vroeger had hij dit rimpeltje nooit opgemerkt) .
- 0 Pieter, dan zullen we een geschikt gezelschapsspel bedenken.
(En weer flakkerde angst in haar ogen op.)
Hij zweeg. Pastoor Strumpf wierp een blik op de wandklok, toen op zijn
zakhorloge: „Mijn God, al over tweeën", en nam zijn postille van het
kozijn. Ook hertog van Croy en Konigseck grepen naar hun hoeden. Annchen riep, de handen zo stijf wringend, dat haar vingerkootjes knakten,
klaaglijker dan de beleefdheid toestond:
- Ach, gaat u toch nog niet weg...
Peter snoof, vonken spa tt en uit zijn pijp. Hij trok de benen naar
zich toe. Sprong op. Met haastige tred verliet hij de kamer en sloeg de
deur achter zich dicht. Annchen ademde steeds onrustiger, sneller, zij verborg het gezicht in haar zakdoek. Kënigseck snelde op zijn tenen de kamer
uit om een glas water te halen. Pastoor Strumpf schudde peinzend het
hoofd. Hertog van Croy speelde met de op tafel liggende kaarten.
.

..

Van de houten daken, van de drogende straat steeg damp op. De plassen
waren als blauwe afgronden. De kerkklokken luidden, het was een feestdag,
de eerste zondag na Pasen. Venters met pasteien en honingdrank prezen
luidkeels hun waren aan. Werkeloos slenterde het volk, de meesten
waren al dronken. Op de stadsmuur, waarvan de kalk afgebrokkeld was,
stonden jongens in nieuwe blouses tussen de tinnen en lieten, stokken met
lindebast zwaaiend, duiven op. De witte vogels fladderden in het blauw,
duikelden spelend en schoten omlaag. Overal, achter de hoge schuttingen,
onder de door de nachtregen schoongewassen linden en grijze wilgen werd
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geschommeld : nu eens vlogen met wapperende vlechten meisjes tussen de
twijgen omhoog, dan weer schommelde een kale oude man met jeugdige
overmoed een dikke vrouw die gillend op de plank zat.
Peter reed stapvoets door de straat. Zijn ogen waren ingevallen, zijn
gezicht stond nors. De zon brandde op zijn rug. Zijn oppasser Misjka die
de hele nacht in de sjees op hem gewacht had, wierp nu en dan het hoofd
in de nek om niet helemaal in te slapen. Het volk week voor de kop va n
het paard uiteen, slechts zelden nam een voorbijganger die de tsaar herkend
had, zijn muts af en zond hem een diepe buiging na.
Van Anna Mons was Peter deze nacht naar Mensjikow gereden. Hij had
slechts een blik naar de hoge, met gordijnen gesloten vensters, waaruit
muziek en dronken gelal klonk, geworpen. „Naar de duivel met jullie", —
toen gaf hij zijn paard een slag met de leidsels en reed de poort uit, regelrecht naar Moskou, naar de wijk der strelitzen. In snelle draf ging het
voorwaarts, daarna joeg hij in galop verder.
In de buitenwijk hielden zij stil voor een eenvoudig huis, waar boven de
poort een bos hooi aan een staak hing. Peter wierp Misjka de teugels toe
en klopte aan de poort. Ongeduldig stapte hij op de klotsende mest van
de ene voet op de andere. Trommelde met de vuisten op de poort. Een
vrouw deed open. (Misjka wierp een snelle blik op haar: het was een
rijzige gestalte met een rond gezicht, gekleed in een donkere saraf aan.) Zij
stiet een „ach" uit en klemde haar handen tegen de wangen. Hij bukte zich ,
trad de hof binnen en sloeg het poortje achter zich toe.
Misjka richtte zich in de sjees op en zag, hoe in het houten huisje achter
de poort boven in twee raampjes licht opvlamde. Toen kwam dezelfde
vrouw weer naar buiten en riep:
- Loeka, hé, Loeka..
Een oude sten. antwoordde:
- Wat is er...
- Loeka, laat niemand binnen, hoor je?
- En als ze de deur rammen?
- Nou, sta jij je mannetje dan niet?
- Goed, ik zal ze met de spies ontvangen.
.
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Misjka dacht: „Nou is het me duidelijk."
Een poosje later kwamen er uit een zijstraat drie mannen, strelitzenkappen op het hoofd, keken oplettend in de verlaten, door de maan helder
beschenen straat rond en liepen regelrecht op de poort toe. Misjka zei bars:
- Doorlopen...
De strelitzen kwamen met boze gezichten op het voertuig toe:
- Wie ben jij? Wat heb jij op dit uur in onze wijk te zoeken?
Misjka siste zacht en dreigend:
- Schiet op, mannen, maakt dat je wegkomt...
- Wou je wat?
riep een van hen die nog beschonkener was dan de
anderen, kwaad uit.
Dacht je ons bang te maken? Wij weten, waar jij
vandaan komt... (De beide anderen pakten hem bij de schouders en fluisterden.) Ook jouw kop hangt maar aan een zijden -draad... Wacht maar,
wacht maar... (Zijn kornuiten trokken hem al weg en beletten hem zijn
mouwen op te stropen.) Jullie hebben ze nog niet allemaal opgeknoopt.
Wij hebben nog tanden. Laat hij daar binnen maar oppassen, dat hij niet
zelf aan de galg komt... (Hij kreeg een stomp in zijn nek en verloor zijn
kap, zijn makkers sleepten hem in het straatje weg.)
Het licht in het venster doofde spoedig. Doch Peter kwam niet naar
buiten. Achter de poort sloeg Loeka af en toe met een knuppel slaperig
tegen een houten gong. Weldra trad er zo'n stilte in, dat zelfs het moede
paard het hoofd liet hangen. Dommelend hoorde Misjka de hanen kraaien.
Het licht van de maan verbleekte. Aan het eind van de straat kleurde de
hemel zich geel en rood. Ten tweede male werd hij door gefluister gewekt:
een troep jongens, waaronder een paar zonder broek, stond rond de sjees.
Nauwelijks had hij de ogen opgeslagen, of allen stoven armzwaaiend uiteen
en lieten hun zwarte hielen zien. De zon stond al hoog aan de hemel.
Peter kwam, de hoed o p zijn voorhoofd, de poort uit. Hij schraapte luid
zijn keel en nam de teugels in de hand. „Zo, dat is dat", bromde hij
met zijn diepe bas en zette het paard in draf.
Toen zij Moskou achter zich gelaten hadden en door het groene veld
in de verte de spitse daken der Duitse kolonie en daarachter de
reden
zei Peter:
aan de horizon zwevende sneeuwwitte wolken
,

.
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- Ja, ja, jullie oppassers moet men streng behandelen. Als je 's nachts
En hij lachte
nog eens van die dingen uitspookt, sluit ik je in het hok op.
luid, terwijl hij zijn hoed in de nek schoof.
Een halve compagnie soldaten in bruine slordige jassen trok voorbij,
aan hun benen waren bosjes hooi en stro gebonden, zij marcheerden niet in
de maat, kletterend botsten de bajonetten tegen elkaar. De sergeant schreeuwde met een stentorstem: „Opgelet!" Peter klom uit ,het voertuig, pakte
nu deze, dan gene soldaat bij de schouder, draaide ze rond en betastte de
ruige stof.
- Rommel! schreeuwde hij en keek de sergeant met rollende ogen
in het puistige gezicht. Wie heeft die jassen geleverd?
- Heer bombardier, de jassen komen uit de kleermakerij van Soecharew.
- Kleed je uit! --- Peter pakte een soldaat, een spitsneuzig mager mannetje. Doch deze bestierf het van ontzetting, toen hij in het over hem gebogen ronde gezicht van de bombardier met de stoppelige, zwarte snor keek.
De naast hem staande kameraden rukten de musket uit zijn hand, knoopten
de bandelier los en trokken hem de jas van de schouders. Peter greep deze,
wierp hem in de wagen, steeg zelf in, zonder verder een woord te verliezen, en stoof weg in de richting van Mensjikows paleis.
Met knikkende knieën keek de ontklede soldaat als betoverd de over
de met gras begroeide straat wegschietende sjees na. De sergeant stootte hem
met zijn stok in de zij:
- Golikow, uit het gelid, maak dat je naar huis komt... 0-o-opgelet!
(Hij sperde zijn mond open, gooide zijn romp achteruit en brulde over
hooi, rechterbeen
stro. Onthouden...
het hele veld:) Linkerbeen
Mars, hooi stro, hooi stro.
..

De stof was aan de regimentskleermakersateliers van Soecharew geleverd door de nieuwe fabriek van Iwan Browkin, die hij aan de rivier
Neglinnaja, bij de Koeznetski-brug, gebouwd had. Mensjikow en Sjafirow
waren vennoten in het bedrijf. Het Prelobrazjenski-kantoor had honderd17-487
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duizend roebel vooruitbetaald voor de levering vanormstof
unif. . Brallend
had Mensjikow Peter verzekerd, dat zij hem materiaal zouden leveren, dat
in niets voor het Hamburgse laken onderdeed. In plaats daarvan leverden
z,ii echter grove stof die voor de helft met katoen vermengd was. A.leksasjka
Mensjikow was reeds als dief ter wereld gekomen, was altijd een dief geweest en zou zijn leven lang een dief blijven. „Wacht maar, mannetje;" —
dacht Peter en haalde ongeduldig de leidsels aan.
Aleksandr Danilowitsj zat op bed en dronk na het feestgelag van de
vorige nacht (tot zeven uur 's ochtends hadden zij doorgeboemeld) augurkennat, zijn blauwe ogen waren troebel, de oogleden gezwollen. De schaal
met het nat werd opgehouden door zijn huisdiaak met de bijnaam Pedrila,
een man met een leeuwestem en dierlijk voorkomen, bijna zeven voet lang
en rond als een ton. Bekommerd roerde hij met zijn vingers in de schaal:
- Een augurk zou je goed doen, hier, neem er een.. .
- Loop naar de duivel...
Voor het pronkerige bed zat Pjotr Pawlowitsj Sjafirow met een zoetsappig, als een pudding zo week en sluw gezicht, de open snuifdoos hield hij
gereed. Hij ried Mensjikow aan een half glas bloed te doen aftappen of
bloedzuigers in zijn nek te laten zetten.
- Ach, mijn beste Aleksandr Danilowitsj, met dit onmatige genot van
sterke dranken richt u zich nog te gronde...
- Donder jij ook op...
De diaak was de eerste, die Peter door het raam zag aankomen: „Hij
schijnt in een slecht humeur te zijn." Eer zij erop bedacht waren, stond
Peter in de slaapkamer; hij liep zonder te groeten recht op Aleksandr Danilowitsj toe en hield hem de uniformjas onder de neus:
- Deze stof is dus beter dan de Hamburgse? Zwijg, dief die je bent,
geen smoesjes!
Hij greep hem bij de borst, aan zijn kanten hemd, sleurde hem naar
de muur en sloeg hem, toen Aleksandr Danilowitsj zich met wijdopen mond
verzette, links en rechts in het gezicht, zodat zijn hoofd heen en weer fladderde. In zijn woede greep hij een bij de schoorsteen staande stok en brak
hem op Aleksasjka's rug in tweeën. Wierp hem weg en wendde zich tot
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Sjafirow die deemoedig naast zijn stoel knielde. Peter bleef briesend voor
hem staan.
- Sta op. (Sjafirow sprong op.) De hele partij van deze waardeloze
rommel verkoop je naar Polen, aan koning August, voor dezelfde prijs als
ik geef je een week de tijd. Als je hem niet verik jullie betaald heb.
koopt, word je naakt op de bok met de knoet gegeseld. Begrepen?
- Ik zal hem verkopen, zal hem nog veel eerder verkopen, Majesteit...
-- En mij leveren jullie en Wanjka Browkin in plaats daarvan goede
stof.
- Mein Herz, ach, mijn God,zei Aleksasjka, snot en bloed uit zijn
wanneer hebben we jou ooit bedrogen?... Weet je, hoe
gezicht vegend,
het met die stof zo gekomen is?...
- Kan me niet schelen... Laat het ontbijt opdienen...

17*

)

ierce ftooJsuk,
* l *

itte. Geen aasje wind. Het verbleekte rood der pannendaken van
Konstantinopel. Boven de stad trilt de lucht in de droge gloed.
Zelfs in de vergeelde, stoffige tuinen van het paleis des sultans
is geen schaduwplek te vinden. Aan de voet der vestingmuren,
op de stenen aan de oever van het spiegelgladde water slapen sjofele figuren. De stad sluimert. Slechts van de hoge minaretten klinken, weemoedig
manend, gerekte kreten. En des nachts janken de honden, de kop naar
de grote sterren gestrekt.
Reeds meer dan een jaar zaten de buitengewone gezant Jemeljan Oekraïntsew en de diaak Tsjeredejew in de diplomatenhof te Pera. Er waren drieëntwintig conferenties gehouden, maar noch wij, noch de Turken hadden
willen toegeven. Een paar dagen geleden was er een koerier van Peter
aangekomen met het bevel spoedig vrede te sluiten, de Turken al wat
mogelijk was - met uitzondering van Azow af te staan, de kwestie van
het Heilige Graf helemaal niet aan te roeren om de katholieken niet te
prikkelen, en na deze concessies voor het overige voet bij stuk te houden.
op de drieëntwintigste bespreking had Oekraïntsew als volgt gesproken:
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„Dit is ons laatste woord: wij blijven niet langer dan twee weken meer
hier... Komt er geen vrede tot stand, schrijft uzelf dan de schuld toe. De
vloot van de grootmachtige tsaar is niet meer dezelfde als vorig jaar..
Gij zult het wel vernomen hebben. ..” Om deze woorden meer nadruk te
verlenen, verhuisde de buitengewone gezant uit de stad naar het schip. De
„Vesting" had zo lang in het water gelegen, dat de scheepswanden met
zeeplanten begroeid waren, de kajuiten van kakkerlakken en wandluizen
wemelden en kapitein Pamburg van het luie leventje een buik gekregen
had.
Oekraïntsew en Tsjeredejew plachten voor het aanbreken van de dag te
ontwaken, krabden zich en zuchtten in de benauwde kajuit. Wierpen dan,
slechts in hemd en onderbroek gekleed, een Tataarse kaftan over hun schouders en gingen aan dek... Wat een wanhopig schouwspel: boven de donkere Bosporus, boven de door 'de zon verschroeide heuvels vlamde aan de
wolkeloze hemel, de hitte van de dag in zich bergend, het morgenrood op.
Zij zetten zich aan het ontbijt. Ach, nu een glas kwas uit de kelder!... Duivel nog toe ! Zij aten stinkende vis en dronken water met azijn alles even
laf. Kapitein Pamburg die op de nuchtere maag een glas wodka geledigd
had, liep, slechts met een onderbroek aan het lijf, op het door de hitte
gebarsten dek. Oranje verhief zich de zon boven de zee en weldra werd het
vrijwel onmogelijk te kijken naar het stromende water, naar de aan de
oever lui schommelende bootjes met kalbassen en meloenen, naai de krijtwitte koepels der moskeeën en naar de in het oog priemende halvemanen
in de blauwe lucht. Geroezemoes van stemmen, het geschreeuw en de uithalen der venters klonken uit de nauwe straatjes van Galata.
- Jemeljan Ignatjewitsj, zeg eens eerlijk, wat heb je hier aan mij? —
zei raadsheer Tsjeredejew. -- Laat mij toch vertrekken... Te voet zal ik
gaan.. .
- Spoedig, spoedig gaan wij naar huis, heb geduld, Iwan Iwanowitsj, —
antwoordde Oekraïntsew en sloot de ogen om zelf de stad waaraan hij een
hekel gekregen had, niet te hoeven zien.
- Jemeljan Ignatjewitsj, één ding slechts zou ik wensen: in de tuin,
(Tsjeredejews toch al vrij lange, smalin het gras, in de koelte te liggen.
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baardige gezicht was door hitte en heimwee volkomen uitgedroogd, zijn
ogen lagen diep in hun kassen.) Ik heb een huisje in Soezdal. .. Daar staan
twee oude berken in de tuin, ik droom er elke nacht van... 's Ochtends
vroeg word je wakker, staat op om naar het vee te gaan kijken, -- oho,
het graast al in de wei... Dan ga je naar de bijenkorven, door het gras,
dat tot je middel reikt... In het riviertje trekken boeren het sleepnet..
Vrouwen kloppen met vlegels de was. Het is alles zo lieflijk.
- Ach ach ach, ja ja ja,
knikte de buitengewone gezant met zijn
gefronste gezicht.
- Als middagmaal meervalpasteien...
Oekraïntsew wiegde heen en weer, zonder zijn ogen te openen:
- Meerval is te vet, Iwan Iwanowitsj... In de zomer zou ik koude soep
van zuurdeeg en vis prefereren. .. Met pepermuntkwal...
Ik ben dol op soep van possen, Jemeljan Ignatjewitsj..
- Maar je mag hem niet schoonmaken, de pos, je moet hem koken
zoals hij is, met slijm en al. Als de soep getrokken is gaat de pos eruit en
een ster_ et erin. . .
-- Wat een rijk, mijn God! En hier, Jemeljan Ignatjewitsj? Je reinste
heidenen. Schimmen, geen mensen. En die Griekse vrouwen hier -- bij
God, vaten vol zonde!...
-- Daar had je van af moeten blijven, Iwan Iwanowitsj.
Op Tsjeredejews machtige neus verschenen zweetdruppels als gierstkorrels. De kringen onder zijn ogen schenen nog donkerder te worden. Van
de oever voer een met zes roeiers bemande, met tapijten verfraaide sandal naar , het schip. Kapitein Pamburg schreeuwde plotseling met schorre
stem:

- Bootsman, fluit alle hens aan dek! Gooi de valreep uit!
De man die met de sandal gekomen was en haastig met zijn pantoffels
sloffend, de valreep opklom, was Soliman, een klerk van de grootvizier,
even snel in zijn gedachten als in zijn lichaamsbewegingen, een man met
uitstekende jukbeenderen en een platgedrukte neus. Snel liet hij zijn blik
over het schip gaan, snel bracht hij de hand aan zijn voorhoofd, lippen en
hart en begon in het Russisch:
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- De grootvizier laat naar je welzijn informeren, Jemeljan Ignatjewitsj. .. Hij is bang, dat je het op bet schip niet comfortabel genoeg hebt.
Waarom ben je vertoornd op ons?
- Goedendag, Soliman,
antwoordde Oekraïntsew zonder de minste
haast, bericht ook jij ons over de gezondheid des grootviziers... Is
bij jullie alles in orde? (Bij deze woorden priemde een scherpe blik uit
zijn halfgeopende oog.) Wij voelen ons 'ook hier goed. Naar huis verlangen wij. Ons huis hier meet immers niet meer dan vijftig voet.
- Jemeljan Ignatjewitsj, kan ik je misschien onder vier ogen spreken?
- Waarom niet, natuurlijk kun je mij onder vier ogen spreken.
Hij
schraapte zijn keel en richtte zich tot Tsjeredejew en Pamburg.
Laat
ons alleen.
En trok zich zelf in de schaduw van het zeil terug.
Soliman liet glimlachend zijn aangetaste tanden zien:
- Jemeljan Ignatjewitsj, ik ben jullie trouwe vriend, jullie vijanden
zou ik op mijn vingers kunnen aftellen... (Hij liet zijn vingers voor
Oekraintsews neus spelen, — die bromde slechts: „zo. zo.") Al hun slinkse
streken maken mij slechts .aan het lachen... Was ik er niet geweest, dan
had de Diwan al lang alle onderhandelingen met jullie afgebroken... Mij
is het gelukt de zaak weer in het reine te brengen, de grootvizier zal zo je
wilt morgen al, het vredesverdrag tekenen. .. Je moet alleen deze en gene
een baksjisj toesteken...
- Staat de zaak zo?
zei Oekraïntsew. Nu was alles duidelijk. Een
Griek die in zijn dienst stond, had hem gisteren gemeld, dat de Franse
gezant uit Parijs in Konstantinopel was teruggekeerd en er een bijeenkomst
van de Diwan, de ministerraad van de sultan, plaatsgevonden had, -- allen
hadden rijke geschenken ontvangen. Jemeljan had de hele nacht, door hitte
en kakkerlakken geplaagd, liggen piekeren: „Wat zou daarachter steken?
Ze willen stellig de Turken tot een nieuwe oorlog tegen Oostenrijk bewegen.
Maar om de handen vrij te hebben, moeten de Turken eerst hun zaak met
Moskovië regelen..."
- Wat het baksjisj betreft, dat is een kleinigheid... Maar zeg de
grootvizier, dat wij slechts op gunstige wind wachten. Wordt de vrede
gesloten, dan is het goed, 'zo niet, des te beter voor ons... De vrede moet er
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echter zo uitzien... (Hij keek Soliman van onder zijn grijze wenkbrauwen
doordringend aan.) De vestingen aan de Dnjepr zullen wij slechten, zoals
wij overeengekomen zijn... Daar staat echter tegenover, dat alle land rondom Azow, over een afstand van tien dagreizen te paard, Russisch zal zijn.
Daar staan wij op.
Soliman die schrok, omdat het baksjisj hem wel eens kon ontgaan —
de Russen wisten blijkbaar meer dan wenselijk was , pakte de buitengewone gezant bij zijn mouw. Hij begon te sjacheren. Ze ginge n in de
kajuit. Pamburg die wist, dat vele ogen door verrekijkers de „Vesting"
gadesloegen, stuurde matrozen het want in, alsof men de zeilen voor het
vertrek in gereedheid bracht. Jemeljan verscheen even op de drempel der
kajuit.
Iwan Iwanowitsj, maak je klaar, wij gaan naar de stad.
Spoedig daarop verscheen hij zelf met pruik en degen. Soliman pakte
hem hulpvaardig, bij de elleboog, toen zij de valreep afdaalden en in de
sandal stegen.
Na het middaguur woei traag, voor het eerst sinds lange tijd, de smalle
wimpel van de scheepsmast. Kleurloze damp trok langzaam over de verre
heuvels. Het blauw van de hemel scheen met stof verzadigd en verhulde
de stad. Een uit de woestijn komende wind stak op.
De volgende dag werd het vredesverdrag getekend.

^
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Dreunend schalde de klok van Iwan de Grote over Moskou, vierentwintig knapen uit de marktwijk zwaaiden de koperen klepel. Er werd een
plechtige smeekdienst gehouden om voor de Russische wapenen de zege
over de vijanden af te smeken. Na afloop van de kerkdienst was de doemadiaak Prokofi Woznitsyn naar oude traditie --- in een Russische bontmantel, een hoge bontmuts en rode saffiaanleren laarzen op het terras
getreden (waarop reeds brandnetels en klissen woekerden) en had aan de
menigte van het toegestroomde volk met ver hoorbare stem de oekaze van
de tsaar voorgelezen: alle weerbare mannen worden opgeroepen om tegen
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de Zweedse steden te velde te trekken. Alle Moskouse hovelingen, kamerjonkers, procureurs en officieren en mensen van alle rang, die in de krijgskunst geschoold zijn, hebben zich bereden te melden.
Men had het reeds lang verwacht., en toch ging er een golf van opwinding
door heel Moskou. Van de vroege morgen af trokken regimenten en colonnes wagens, dikke stofwolken opwaaiend, door de straten. De soldatenvrouwen liepen ernaast en wrongen vertwijfeld hun handen, waarbij hun
lange mouwen fladderden. In dichte menigte drukten de bewoners van de
buitenwijken zich tegen de schuttingen om plaats te maken voor de over
de knuppeldam van de straat hotsende kanonnen. Uit de open deuren van
oeroude kerkjes drongen dreunend de stemmen van de geestelijken: „Ze-eege!..." De poorten van de bojarenhuizen zwaaiden open, ruiters galoppeerden naar buiten; tal van hen zoals in vroeger dagen gekleed in pantsers
en capes, gaven de paarden de sporen, dreven een wig in de menigte en
lieten hun zwepen op de hoofden neersuizen. Wagens botsten tegen elkaar,
assen knarsten, paarden beten hinnikend om zich heen.
In de Oespenski-kathedraal stond, in het licht der talloze kaarsen, door
wierookwolken omhuld, de broze patriarch Adrianus en weende, de handen
ten hemel geheven. Op de knieën lagen de bojaren, en achter hen dicht
opeengepakt de voorname handelaars en de belangrijkste vertegenwoordigers van het koopmansgilde. Allen snikten bij het aanschouwen van de
tranen die over het naar de koepel opgeheven gelaat van de patriarch rolden. De voorzanger overschreeuwde, zijn muil zo wijd openend dat de
aderen op zijn slapen zwollen, met zijn zegekreten die als de trompetten van
het laatste oordeel dreunden, het kerkkoor. Zwart glom het gewaad van
de patriarch, zwart glansden de ikonen in hun gouden lijsten, in goud en
glorie straalde het Godshuis.
Het was voor het eerst, dat de kooplieden in zo grote getale tot een
godsdienstoefening in de Oespenski-kathedraal, dit bolwerk der bojaren,
toegelaten waren. De Handelskamer had naar aanleiding hiervan vijfentwintig poed waskaarsen geofferd, en menig bekend koopman had bovendien uit zichzelf kaarsen geplaatst, soms een half poed of zelfs wel een poed
zwaar. De kerkdienaren werd verzocht niet zuinig met wierook te zijn.
,
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Iwan Artemjitsj Browkin herhaalde, zijn opwellende tranen wegslikkend,
telkens weer: „Glorie, glorie..." Aan zijn ene zijde zong president Mitrofan Sjorin vol overgave de melodieën van het koor mee, aan zijn andere verslond Aleksej Swesjnikow met zijn zigeunerogen het goud van
de altaarwand, van de gewaden en de kronen met een gulzigheid, als
was al deze pracht het werk van zijn handen... „Ze-e-ege !" brulde de
prachtvol geklede voorzanger, zodat de muren ervan trilden, de rode
rozen, waarmee zijn ornaat bestikt was, verdwenen in kluwens wierook.
Men stelde zich op om het kruis te kussen. Als eerste trad de zwaarlijvige, witharige vorst-caesar Fjodor Joerjewitsj naar voren, wel een minuut lang drukte hij zijn lippen op het kruis, en zijn oude schouders schokten. Hem volgden de vorsten en bojaren, de een al ouder dan de ander
(de jonge waren vrijwel allen reeds in de kazerne of op mars) . Met vrome
toewijding schreden de kooplieden aan. Zij wierpen de kerkmeester klinkende gouden dukaten, ringen en paarlen kettingen op een grote schaal
die hij met beide handen vast hield. Met opgeheven hoofd verlieten zij de
kathedraal. Nogmaals sloegen zij een kruis voor het reusachtige Christusbeeld boven het portaal, streken het haar uit hun voorhoofd, zetten hun
mutsen en hun hoeden op, schreden uitdagend met hun hakken stampend
over het kale, slechts hier en daar met gras begroeide plein naar de Handelskamer en keken hautain naar de drommen van het gemene volk en de
vensters der kanselarijets.
Wel een tiental smerige, knokige handen pakten Iwan Artemjitsj toen
hij de kathedraal verliet, aan de panden van zijn fluwelen kaftan: „Vorst,
vorst... Een kopeke... Een stukje bro-o-od!" jammerden de ruige,
tandeloze, naakte, met zweren bedekte gestalten... Zij kwamen aankruipen,
staken hun handen uit, schudden hun lompen: .,Vorst, vorst!..." Ontzet
keek Iwan Artemjitsj om zich heen: „Wat willen jullie, schaapskoppen,
bedelaars, ik ben helemaal geen vorst!..." Hij keerde beide zakken om
en wierp hun de kopeken toe... Een kaalhoofdige gek rammelde met zijn
poken en krijste met een stem die niets menselijks had: „Brandende kolen
wil ik..."
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Hier stond ook, met saamgeknepen ogen glimlachend en aan zijn baard
plukkend, Waska Rewjakin. Iwan Artemjitsj richtte zich, nadat hij met
moeite zijn jaspanden vrijgemaakt had, tot hem:
- Is dat soms jouw gevolg, koopman? Jij moest liever een kruis slaan
boven je voorhoofd op zo'n dag...
- Ik houd het met de mensen, Iwan Artemjitsj.
Rewjakin legde zijn
„De mensen verootmoedigen zich en ik
handen op zijn buik en boog.
verootmoedig mij... De mensen zijn arm en ik ben arm...
- Vervloekt! Zo'n hond, zo'n zedenpreker!. . Je reinste hond ! --Iwan Artemjitsj ging zijns weegs, als een bok mekkerde de gek hem na.
* 3 *

Telkens weer moesten de soldaten met inspanning van alle krachten
wagens en kanonnen uit het slijk trekken. Dagenlang woei de wind uit het
westen, waarheen de troepen van de generaals Weide en Artamon Golowin een gerekte stoet van wel honderd werst lengte langzaam opmarcheerden. (Repnins divisie in Moskou draalde nog altijd met opbreken.)
Vijfenveertigduizend man voetvolk en ruiterij en tienduizend wagens waren
onderweg.
Koude nevels trokken over de toppen van het woud. De regen sloeg de
laatste bladeren van de berken en espen. In de blauwige modder van de
uitgesleten wegen bleven de wielen steken tot de naaf en braken de paarden
hun benen. Langs de hele weg lagen de kadavers van paarden met opgezwollen buiken en omhoogstekende benen. Stom gingen d e mensen op het
talud der greppels zitten al sloeg men hen dood, ze verroerden zich
niet. Bizonder verwekelijkt toonden zich de buitenlandse officieren. Reeds
lang waren zij uit het zadel geklommen en hokten sidderend in hun doorweekte capes, kletsnatte pruiken op het hoofd, temidden van de rommel
onder de bastmatten die de voertuigen bedekten.
Fraai uitgedost hadden de troepen Moskou verlaten, hoeden met veren
op, groene jassen en groene kousen aan, nu naderden zij barrevoets,
tot aan de hals onder de modder, volslagen ordeloos de Zweedse grens.
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Toen zij het Ilmenmeer voorbijtrokken, trad het gezwollen water buiten
zijn oevers, overstroomde de weiden in de omtrek en sleurde een groot
aantal wagens mee.
Ten gevolge van de heersende wanorde bleven de wagencolonnes bij de
troepen ten achter en weken van de weg af. Op de ' pleisterplaatsen was het
onmogelijk kampvuren aan te steken van boven gutste de regen neer,
beneden was moeras: Erger dan de ergste vijand hielden de bereden vendels van de adellijke landweer huis, als sprinkhanen stortten zij zich • op al
het eetbare in de dorpen der omgeving. Passeerden zij het voetvolk, dan
riepen zij : „Plaats maken, jullie boerenpummels !" Aleksej Browkin, kapitein van het vooraan marcherende regiment van von Schweden, geraakte
meer dan eens in heftige woordenwisseling met de bereden landjonkers
en sloeg er met een stok op los. Moeite en narigheid was er genoeg, doch
orde slechts weinig.
Pas bij de rivier Loega, in de nabijheid van de grens, werden de wegen
moddervrij, en hier sloeg de voorhoede haar kamp op om op de tros te
wachten. De soldaten bouwden tenten en droogden hun goed zo goed en
zo kwaad als het ging. Zij haalden herinneringen op aan de Azow-campagne,
sommigen herinnerden zich nog de veldtochten van Wasili Golitsyn tegen de
Krim. Geen vergelijk met nu: door open steppen naar het warme zuiden!. . .
Zingend marcheerden zij toen zij weten het nog goed... En wat is dit
hier voor een land? Naargeestige moerassen, wolken en wind. Er zullen nog
veel tranen vergoten moeten worden, eer .dit armzalige land veroverd zal zijn.
Van de houtvuren voor de tenten steeg een bijtende rook op. De soldaten
verstelden hun kleding en liepen de glibberige helling naar de rivier af
om hun ondergoed te wassen. De dienstschoenen waren aan flarden gereten; wie het gelukt was bastschoenen en voetlappen te veroveren, was er
nog goed aan toe, de anderen moesten hun voeten in lompen wikkelen.
Hier zou ook zonder oorlog de helft der manschappen vóóir november te
gronde gaan. Soms brachten de ruiters een gevangengenomen Est aan een
lasso mee. De, soldaten gingen om hem heen staan en stelden hem in het
Russisch en Tataars allerlei vragen hoe leven de mensen hier? Een dom
volkje waren die Esten : de gevangene knipperde slechts met de wimpers
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als een koe. Men bracht hem bij Aleksej Browkin in de tent voor een verhoor. Zulke gevangenen werden maar zelden weer vrijgelaten; zij kwamen
geboeid bij de tros en werden daar voor driekwart roebel, sommigen die
bizonder fors waren ook duurder, aan de marketensters verkocht, die hen
in Nowgorod, waar zich de vertegenwoordigers van de legerleveranciers
bevonden, doorverkochten.
Aleksej Browkin hield in zijn compagnie streng de hand aan orde: zijn
soldaten waren altijd verzadigd, hij deed niemand onrecht aan, at dezelfde
kost als zijn mensen, maar tuchteloosheid en achteloosheid zag hij niet door
de vingers : elke dag lag er iemand met zijn blote kont omhoog voor zijn
tent te brullen onder de stokslagen. In het holst van de nacht werd hij
wakker en deed de ronde om de wachtposten te controleren. Op een nacht,
toen hij onhoorbaar de rand van het woud genaderd was, spitste hij zijn
oren: was het een boom die daar kraakte, of was het het kermen van een
dier? Hij riep zacht. Onduidelijk onderscheidde hij een op een boomstam
zittende soldaat de man omklemde de loop van zijn vuurroer, drukte
het hoofd tegen het ijzer. Aleksej riep hem toe:
- Wie heeft hier de wacht?
De soldaat sprang op en antwoordde nauw hoorbaar:
- Ik...
brulde Aleksej.
- Wie heeft hier de wacht?
- Golikow Andrjoesjka.
- Was jij het, die daar steunde?
De soldaat keek hem vreemd aan:
- Ik weet het niet...
- Ik weet het niet! Ach, jullie geloofshelden...
Hij had natuurlijk een vracht stokslagen verdiend... Aleksej stonden
plotseling het woud en de boven het instortende kerkje en de levend verbranden ten hemel opschietende vlam voor ogen; ook deze man, zoals hij
op de roodbestraalde sneeuw stond en zijn handen wrong. Toen had Aleksej
bevolen hem samen met de bezeten boer en de oude Nektari gevangen te
nemen. Onderweg was Nektari, de duivel mag weten hoe, verdwenen,
's nachts, toen zij onder de sparren kampeerden; Andrjoesjka Golikow lag
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buiten bezinning onder een bastmat in de slee en at en sprak niet. In Powenets, voor de krijgsraad, toen men hem bij het verhoor met de knoet dreigde,
kwam zijn tong plotseling los: „Waarom kwellen jullie mij. Ik ben al genoeg gekweld... Zulke kwellingen bestaan er nog niet eens..." En hij
vertelde alles (de schrijver kon de pen niet snel genoeg in de inktkoker
dopen om hem bij te houden), rukte de pij van zijn lijf en toonde de zwerende wonden. Aleksej zag: de man was geen gewone man, hij kon lezen
en schrijven. Hij beval hem het haar af te knippen, hem in het bad te
stoppen en in de wapenrok te steken.
- Het past een krijger toch niet te kreunen... Ben je soms ziek?
Golikow antwoordde niet, stond stram, zoals het behoorde. Aleksej dreigde hem met zijn stok en ging verder. Golikow riep hem vertwijfeld na:
- Kapitein...
Aleksej voelde, hoe er bij de klank van deze uit het donker komende
stem iets in zijn binnenste trilde, ook hij was immers eens zo geweest.
Hij bleef staan en zei streng :
- Wel? Wat wil je nog?
- Die duisternis beklemt mij, kapitein: ik ben bang voor die nachtelijke
eenzaamheid... Erger dan de dood is mijn leed. .. Waartoe hebben ze ons
hierheen gedreven?
Aleksej was zo verbluft, dat hij weer op Golikow toeliep.
- Hoe durf jij zo te spreken, jij landloper! Weet je wel, wat er op zulke
woorden staat?
- Maakt u mij toch meteen van kant, Aleksej Iwanowitsj. .. Ik zelf
ben mijn ergste vijand... Ik kan dit leven niet langer aan, zelfs een stuk
vee was al lang gecrepeerd... De wereld wil niets van mij weten... Ik heb
alles geprobeerd, maar de dood ontloopt mij... Het is waanzin... Neem
de musket en steek mij met de bajonet neer...
Daarop sloeg Aleksej, zijn tanden opeenbijtend, hem met zijn vuist in
het gezicht Andrjoesjka tuimelde, maar gaf geen kik...
- Til je hoed op en zet hem op. Voor de laatste maal praat ik goedschiks met jou, popeloze malloot... Bij de kluizenaars ben jij in de leer
geweest!... Die hebben je blijkbaar niet veel bijgebracht!... Jij bent sol-
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daat. Wordt er gezegd
marcheren, dan heb je te marcheren. Wordt er
gezegd
sterven, dan heb je te sterven. Waarom? Omdat het zo zijn moet.
Jij blijft hier staan, tot het dag wordt... Als je weer begint te kermen en
ik hoor het,
pas dan maar op.. .
Aleksej verwijderde zich zonder om te zien. In de tent wierp hij zich
op het hooi. Tot het aanbreken van de dag had hij nog een hele tijd. Het
was vochtig weer, maar er stond geen wind en het regende niet. Hij trok de
paardedeken over zijn hoofd. Zuchtte. „Zeker, elk van hen zwijgt, maar
zij denken... Ja ja, de mensen..."

Een soldaat in gebogen houding
Fedjka Was-je-met-slik
goot hem
met een knorrig gezicht uit een putemmer water in de holle handen; proestend wies Aleksej zich met het ijskoude water en rilde over zijn hele lichaam.
De morgen was koud, grijsblauwe rijp bedekte het tegen de grond gedrukte
gras, de halfbevroren modder kraakte onder de zware laarzen. Van de
kampvuren tussen de tenten steeg de rook hoog op. De nog slaapdronken
vaandrig Leopoldus Mirbach, in een over zijn tressenmantel geworpen
schapegels, snauwde tegen twee soldaten, verschrikt, met opgeheven
hoofd stonden zij voor hem.
Foei!
herhaalde hij met hese stem.
- Ranselen, ranselen !
Hij greep een van hen bij zijn kop, kneep en stompte hem.
Schwein !
Toen schoof hij de pels over zijn schouder recht en ging Aleksejs tent
binnen. Zijn in lang niet geschoren gezicht was woedend, zijn ogen waren
gezwollen.
niet.
Dat is kein oorlog. .. In echt
- HeiP water
niet... Eten
officier tevreden... Ik bin ontevreden... Uw zoldaten nieks
oorlog
waard.
Aleksej antwoordde niet, wreef slechts grimmig met de handdoek over zijn
wangen. Brommend van voldoening draaide hij Fedjka zijn rug in het smerige
hemd toe: „Nou, vooruit..." Die sloeg met de vlakke hand toe. „Harder..."
Op dit ogenblik kwam er uit het bos een zware wagen die met een op
hoepels gespannen huif overdekt was. Het uit paarden van verschillende
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kleur samengestelde zesspan dampte. De wagen werd gevolgd door een
tiental ruiters in met modderspatten bezaaide mantels. Over het platgetrapte stoppelveld hobbelend, vorderde het voertuig stapvoets in de richting
van het kamp. Aleksej greep naar zijn jas, kon van de haast zijn mouwen
niet vinden, pakte zijn degen en rende naar de tenten:
- Trommelaars, roert de trommels!
De wagen hield stil. Peter klom eruit, een bontmuts met oorkleppen op.
Struikelend over zijn stervormige sporen kwam Mensjikow in een wijde,
frambozerode met sabelbont gevoerde cape te voorschijn. De ruiters stegen
af. Misnoegd keek Peter naar het kamp, stak zijn rode handen in de zakken
van zijn bontjekker. In de kristalheldere lucht schalde een klaroen, roffelden de trommels. De soldaten sprongen van de wagens, stormden de tenten
uit, knoopten hun jassen dicht, hingen de bandelieren om. Zij formeerden
een carré. De vaandrigs draafden langs het front, richtten de mensen met
de linkerhand op
hun stok en vloekten in het Duits. Aleksej Browkin
bleef voor Peter staan. (In de
de degenknop, in de rechter zijn hoed
haast had hij zijn pruik niet kunnen vinden.)
Peter zei, over zijn wilde haardos heenkijkend:
- Zet je hoed op. In het veld wordt de hoed niet afgenomen, .schaapskop. Waar zijn jullie kruitwagens?
- Die zijn aan het Ilmen-meer achtergebleven, heer bombardier.
Peter richtte zijn blik op Mensjikow. Deze vertrok traag zijn zorgvuldig
geschoren gezicht.
zei hij, ook over Aljosjka's hoofd
- U gelieve mij te antwoorden,
waar zijn de andere compagnieën? Waar is kolonel von
heenblikkend,
Schweden?
- Ze staan meer stroomafwaarts, ieder op zichzelf, generaal...
Mensjikow schudde met dezelfde scheve glimlach het hoofd, Peter fronste slechts de wenkbrauwen.
twee reuzen ----- over de stoppels naar het gef orZij' liepen
P beiden
meerde carré. Zonder de handen uit de zakken te nemen, liet Peter zijn blik
^ gevallen
gezichten
ingevallen van de soldaverstrooid
over de grauwe,
schijnbaar g
tenlijden
g J over de door de stortregens misvormde, slecht gevolde hoe272

den, de versleten jassen, 'de lappen en de flarden schoenen aan de
voeten. Slechts de buitenlandse vaandrigs stonden strak en stram in de
houding.
Zo stonden beiden lang voor het front. Toen wierp Peter met een ruk
het hoofd in de nek:
- Goedendag, mannen!
De vaandrigs draaiden zich met vlammende ogen naar het front. Uit
de rijen klonk het door elkaar:
- Wij danken u, heer bombardier.
- Wie heeft klachten? Peter trad naderbij.
De soldaten zwegen. De vaandrigs (met zijwaarts gestrekte arm, de hand
op de knop van de stok, de linkerlaars naar voren geschoven) keken de
tsaar star aan. Peter herhaalde op scherpere toon:
- Wie klachten heeft, trede uit ,de rij, hebt maar geen angst.
Plotseling zuchtte iemand diep, haast hikkend. (Aleksejs blik viel op
Golikow: de musket in zijn handen zwaaide heen en weer, doch hij bedwong
zich en zweeg.)
- Morgen trekken we tegen Narwa op. Het zal een zware zaak worden
mannen. Koning Carolus van Zweden trekt in eigen persoon tegen ons ten
strijde. Wij moeten hem eronder krijgen. Ons vaderland kunnen wij hem
nooit ofte nimmer afstaan. Al het land hier
Jamgorod, Iwan-gorod,
Narwa , tot aan de kust toe, behoort van ouds tot ons vaderland. Spoedig
zullen wij de vijand bedwongen hebben en dan kunnen we in de winterkwartieren uitrusten. Begrepen, mannen?
Hij rolde streng met zijn ogen. De soldaten keken hem zwijgend aan.
Wat viel er te begrijpen! Een sombere stem riep hees uit de rijen: „Wij
zullen hem kleinkrijgen, we hebben mensen genoeg." Mensjikow deed onmiddellijk een stap voorwaarts en monsterde de gezichten, wie was het,
die gesproken had? (Aleksejs hart stokte: het was Fedjka Was-je-met-slik,
zijn minst betrouwbare soldaat, die gesproken had.)
- Kapitein... (Aleksej sprong naar voren.) Voor de discipline in de
compagnie dank ik je... Wat het overige betreft, dat is jouw schuld niet.
Laat de mensen de drievoudige portie brandewijn verstrekken.
18-487
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Met gebogen hoofd liep Peter naar de wagen. Mensjikow knipoogde tegen Aleksej (ditmaal wilde hij zijn oude vriend wel weer erkennen) , trok
zijn verzorgde hand onder zijn bontcape vandaan, klopte Aljosjka op de
schouder en fluisterde, met de mond bij zijn oor:
- Pjotr Aleksejewitsj is best tevreden. Bij jou gaat het anders toe
dan bij de anderen... Onderscheid je voor Narwa, en je wordt kolonel...
Iwan Artemjitsj heb ik in Nowgorod gezien, ik moet je de groeten van hem
doen.. .
- Ik dank u, Aleksandr Danilowitsj..
- Veel geluk! Mensjikow sloeg zijn cape dicht en rende Peter
achterna. Zij klommen in de wagen en reden langs de oever in de richting,
waar de rivier, de koude hemel weerkaatsend, achter het sparrenwoud
verdween.

Ongeveer twee werst voor Narwa werd over de beide armen van de rivier
Narowa, die het lange en drassige eiland Kamperholm omspoelde, een
schipbrug geslagen. Sjeremetews regimenten trokken over deze brug en
sloegen de weg naar Reval in om met de vijand in contact te komen. Na hen
marcheerden de afdelingen van Troebetskoi's divisie over de rivier. Een
werst voor de stenen bastions van Narwa verschansten zij zich achter hun
troswagens. Het garnizoen van Narwa had geen poging gedaan het passeren
van de rivier te verhinderen, daar zij blijkbaar niet sterk genoeg waren om
een gevecht in het open veld te riskeren.
Op de drieëntwintigste september zwenkte de hele voorhoede van het
leger van de weg naar Jam-gorod, kwam in een heuvelige vlakte, sloeg in
het gezicht van de lage, met gras begroeide torens van Iwan-gorod eens
het bolwerk van Iwan de Verschrikkelijke en de over de rivier blauwig
glanzende, spitse kerken en pannendaken van Narwa de richting van Kamperholm in en begon over de wankele bruggen boven het troebele en snelstromende water te trekken.
De dag was stil. Het zonlicht mat en karig. Van de bakstenen kerken
van Narwa en Iwan-gorod luidden de stormklokken.
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Als een ongeordende troep stroomden de soldaten over de breed uitgereden zandweg naar de bruggen; de strelitzen met hun
Peter zo antipathieke met vossebont afgezette kappen; de gammele met touwen
bijeengehouden wagens, die met vaten, zakken, kisten en beschimmeld brood
beladen waren; de boerenvoerlieden wier kleren tijdens de mars al lang
in lompen veranderd waren, zweepten de uitgemergelde paarden die met
inspanning van hun laatste krachten in het haam liepen; een om de stok
gerolde banier gleed voorbij, een vaantje aan een lans, een wisser op de
schouder van een kanonnier die van zijn troependeel afgeraakt was. Met
zijn stok op de hoofden trommelend, baande een bereden officier, de slippen van zijn cape over de schouders geworpen, zich een weg; joelend galoppeerde een edelman voorbij, zijn bontcape hing open over zijn uit grootvaders tijd daterend harnas; achter hem kwamen schokkend op hun klep
pers, zijn mensen, rond als tonnen, in gestikte vilten jassen, met Tataarse
bogen en pijlkokers op de rug.. .
Allen wendden in het voorbijgaan het hoofd naar een kale heuvel, —
op een kleine afstand ter zijde van de weg zat daar de tsaar in een stalen
kuras op een grijze schimmel; hij tuurde door de kijker. Beugel aan beuge l
met hem zat Mensjikow op een ravezwarte moor, de handen in zijn zij; hij
keek vrolijk rond en de wind speelde met de veren van zijn vergulde helm.
op kanonschotafstand gingen de troepen voor de vesting in stelling in
een halve cirkel, waarvan flanken op de Narowa steunden; aan de oever,
stroomafwaarts van de stad, betrokken de legerkorpsen van Weides divisie
hun stellingen, in het midden, aan de voet van de beboste Hermannsberg,
de divisie van Artamon Golowin, op de linkervleugel, bij de brug over het
eiland Kamperholm, het Semjonowski-regiment, het Preobrazjenski-regiment en de strelitzenregimenten van Troebetskoi. Hier werd ook de tent van
hertog van Croy opgeslagen, die het leger als opperste raadsman .begeleidde. Peter en Mensjikow namen hun intrek in een vissershut op het eiland.
Men begon langs het hele front een diepe gracht aan te leggen met lunetten, redoutes en bastions die naar buiten, naar de vlakte gekeerd werden
voor het geval dat de Zweden over de landweg van Reval zouden aanrukken.
Voor de bastions van Narwa werden redoutes voor de bresbatterijen opge18*
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worpen. De verschansingswerkzaamheden stonden onder leiding van ingenieur Hallart. Uit de vestingwerken stegen rookwolken op, grimmig bulderden in de vochtige herfstlucht de kanonnen, in hoge, rokende bogen
kwamen bommen aanvliegen, suisden neer en spatten vlak bij de wagens
en tenten, in de loopgraven, waaruit de soldaten naar buiten stormden,
uiteen. Voltreffers legden enige door bloemen- en moestuinen omgeven
landhuizen in de as. In grauwe slierten trok de rook van de branden en
de talloze kampvuren naar de stad, waaruit de vuurtongen van de kanonschoten opvlamden. Commandant van Narwa was kolonel Horn, een beproefd en moedig krijgsman.
Peter en ingenieur Hallart reden onder de beschutting der tuinen en
gebouwen tot dicht bij de vesting om de bastions Thomas, Gloria, Christiwal
en Triomf te bekijken. Soms moesten zij de muren zo dicht naderen, dat
.e norse gezichten der Zweedse kanonniers in de schietgaten te onderscheiden waren. Zonder onnodige haast, maar snel rolden zij het geschut aan,
richtten het en wachtten, opmerkzaam loerend, af. „Vuur!" Onverbiddelijk
de lucht doorklievend, vloog de kogel sissend over hun hoofden heen. Peters ogen spalkten zich open, zijn gelaatsspieren spanden zich, maar hij
trok zijn hoofd niet voor de kogels weg. Ingenieur Hallart (een zakelijk,
rustig en vervelend man) die reeds veel had meegemaakt, gaf zijn paard
steeds tijdig de sporen, zodat het opzij sprong. De prachtig uitgedoste
Mensjikow hij was het op wie de Zweden het gemunt hadden schudde
slechts de helmveren, riep de kanonniers vol bravoure toe : „Slecht geschoten, vriendjes!. . ." en klopte zijn dansende hengst op de nek. Een vijftigtal
besnorde dragonders knapen van kerels wachtten roerloos, wie de
zwarte bal uit het zadel zou werpen.
De vestingmuren waren hoog. De in halve kringen uitspringende bastions
bestonden uit samengevoegde steenblokken die zo hard waren, dat een ijzeren kogel er als een noot tegen uiteenspatte. Uit de spleten en schietgaten
der torens staken de lopen van zware kanonnen -- er waren er maar liefst
driehonderd in de vesting —, het garnizoen telde tweeduizend man : infanterie, ruiterij en bewapende burgers. De verspieders hadden gelogen, toen
gij berichtten, dat Narwa stormenderhand te veroveren was.
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Peter steeg af, ging op een trommel zitten en spreidde een vel papier
op zijn knieën uit. De oppasser Misjka hield de inktkoker voor hem op.
Hallart hurkte ernaast en schatte de afstanden met het blote oog. Peters
grote hand die de ganzeveer vasthield, trok zorgvuldig beverige lijnen over
het papier. Mensjikow liep voor de in een halve cirkel te paard wachtende
dragonders heen en weer.
- Op elk bastion komen vijftien stuks bresgeschut, in het geheel hebben
wij voor de doorbraak zestig achtenveertigponders nodig,
doceerde Hallart met eentonige, vervelende stem.
Honderdtwintigduizend kogels, op
zijn minst...
- Toe maar!zei Peter.
- Om vóór de bestorming de huizen in brand te schieten, hebben
wij minstens veertig mortieren en duizend bommen voor elke mortier
nodig. . .
- Kijk eens aan, hoe ze in Europa kunnen rekenen,
zei Peter, en
noteerde de getallen.
- Tien grote vaten azijn om de kanonnen af te koelen... Alleen een
ononderbroken beschieting, een waar hellevuur uit alle batterijen is in staat
de weerstand van de belegerden te breken, leert maarschalk Luxembourg
ons... Vijftienduizend handgranaten zijn er nodig; duizend stormladders,
elk twaalf ellen lang, die zo licht moeten zijn, dat twee man ze in looppas
kunnen dragen. Vijfduizend zakken wol.. .
- Waar dienen die voor?
- Om de soldaten tegen de musketkogels te beschermen. Bij het beleg
van Duinkerken is maarschalk Vauban erin geslaagd ondanks het onverbiddelijke vuur onder dekking van zulke zakken tot vlak voor de vestingpoorten
op te rukken, want een kogel blijft licht in de wol steken.
-- Nu goed,
zei Peter ietwat onzeker, en noteerde het op het papier.
Danilytsj, wij hebben vijfduizend zakken wol nodig!.
Mensjikow boog zich, met de handen op de gespreide knieën leunend,
over het in de wind wapperende papier; hij vertrok zijn lippen:
- Dat is toch allemaal onzin, mein Herz. Bovendien is het volslagen
onmogelijk aan wol te komen.
Hij wendde zich tot Hallart: Voor Azow
.
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zijn wij slechts met de degen in de hand op de muren geklommen en hebben
de stad toch genomen.
Achter hen, in de rij der dragonders, steigerde een paard; een man stiet
een doffe kreet uit. Zij draaiden zich om. De schimmel van een dragonder
wierp, met zijn benen trekkend, blindelings het hoofd omhoog, boven de
neusgaten schoot een vingerdikke straal zwart bloed uit zijn wond. De
snorrebaardige dragonders keken tersluiks naar het struikgewas, waaruit,
op ongeveer honderd pas afstand, rookwolkjes opstegen. Peter die zijn hand
met de pen opgeheven had, zat als versteend in deze houding op de trommel.
Profijt trekkend van het dreunen der kanonnen, had een afdeling jagers
uit de poort van de vestingtoren (die achter het uitstekende bastion Gloria
van hier uit niet te zien was) onopgemerkt een uitval gedaan en was onder
dekking van de schuttingen der moestuinen vooruitgestormd. Dicht achter
hen aan galoppeerden op zware vossen een vijftigtal cavaleristen in stalen
kurassen en met diep in het voorhoofd geschoven ijzeren kappen, uit de
poort. Met getrokken pallas stoven zij in een breed front over het met
heide begroeide veld links om de Russen heen.
Aleksandr Danilowitsj staarde een seconde niet langer met wijd
opengesperde ogen naar de manoeuvre van de vijand, rende naar zijn zwarte
hengst, knoopte zijn cape los, wierp haar weg en sprong in het zadel: „De
sabels bloot!" brulde hij, terwijl het bloed hem in het gezicht schoot.
Hij trok zijn degen, priemde de getande sporen in de flanken van zijn
moor, wierp zich in de manen van de steigerende hengst en stoof in volle
galop weg: „Dragonders, volgt mij !" en zij allen, Mensjikow en de
dragonders, sprongen in een boog om de naast de trommel staande Peter
heen op de ruiters toe, die de paarden reeds inhielden en zich gereed maakten terug te keren...
Hallart, de smalle lippen bezorgd opeengeknepen, bracht Peters zwartmanige, onrustige schimmelmerrie aan:
Ik verzoek Uwe Majesteit zich uit het schootsveld te verwijderen.
Peter hupte op één been zijn andere voet stak al in de stijgbeugel —
en keek, hoe de dragonders en de Zweedse ruiters op elkaar toekwamen.
De Russen stormden er in een dichte troep op af, voor aan de spits wuifden
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de veren op de schitterende helm van Aleksasjka; de Zweden kwamen in

een brede, zich over het hele veld uitstrekkende linie aandraven ; nu zwenkten beide vleugels naar elkaar toe, de ruiters gaven hun paarden de sporen
en ;sloegen ze met de vlakke kling. Doch het was reeds te laat de rij te
sluiten. Peter zag, hoe Aleksasjka's zwarte hengst tegen een vos opbotste.
De ruiter viel, zich aan de manen vastgrijpend, achterover... De rode veren
wapperden te midden van de ijzeren helmen. Maar daar kwamen de dragonders al .aanstuiven en zij stormden zonder stil te houden voorwaarts.
(Als in het spel schenen zij hun sabels te zwaaien.) Zij lieten op het veld
liggende figuren achter zich : één trachtte, met het op zijn borst vallende
hoofd bungelend, zich op te richten, een ander had zijn knieën tegen het
lichaam getrokken en schokte met zijn benen. Enige losse paarden draafden
verschrikt over het veld.
Hallart rukte hardnekkig aan de teugel: „Majesteit, hier dreigt gevaar."
De witte merrie ging op haar achterbenen zitten, een ogenblik later stond
zij te trippelen. Peter drukte de sporen in haar flanken. Terwijl hij doorreed,
keek hij nog voortdurend om. De Zweden deden nu wanhopige pogingen
om de Russen te ontkomen: rechts van hen galoppeerden, hun de weg naar
de stad versperrend, bontgeklede ruiters op allerlei soorten paarden een
paar honderd man van het irregulaire regiment over de bruine stoppelvelden en zwaaiden met Tataarse driestheid hun kromme sabels in het rond.
Van onder het houten afdak van de vestingmuur flitsten knetterende musketschoten hun tegemoet.
Beide mannen bereikten het berkenbosje; Peter haalde enige malen diep
adem. Hij liet de merrie stapvoets lopen. „Ja, het zal niet meevallen", —
beantwoordde hij zijn eigen gedachten. Hallart zei:
- Mijn gelukwensen, Majesteit, u hebt voortreffelijke cavaleristen.
- Wat baat het, dat is pas het halve werk... Nijdig worden, in galop
erop af gaan, met de sabel houwen... Daarmee alleen neem je nog geen
vesting in.. .
Hij reed de heuvel op, bracht zijn paard tot staan en keek lang met
gefronst voorhoofd naar de zich zeven werst lang uitstrekkende linie van
leger en tros. Overal vlogen trage aardkluiten uit de loopgraven. Ge-
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schreeuw, gevloek. Werkeloos hingen de mensen rond aan de kampvuren, bij de uitgespannen wagens. Vastgekoppelde magere kleppers. Vodden op de struiken. Al te log, met veel tegenzin scheen deze hele geweldige
legermassa te leven en zich te bewegen.
- Voor november is er niet aan te denken, - meende Peter . Zolang
de vorst de wegen niet begaanbaar maakt, zullen wij het bresgeschut niet
hier kunnen krijgen. Wat op papier staat, is heel mooi, maar in werkelijkheid ziet de zaak er anders uit...
Hij reed stapvoets verder en stelde Half art allerlei vragen over de veldtochten en belegeringen van de beroemde maarschalken Vauban en Luxembourg, die de krijgskunst tot nieuwe bloei gebracht hadden. Hij vroeg hem
ook naar de wapenfabrieken en kanongieterijen van Frankrijk. Zijn dunne,
met een linnen sjaal strak omwikkelde hals trok:
- Dat spreekt vanzelf... Daar is alles prima in orde en heeft men
alles bij de hand... Men hoeft alleen maar hun wegen met die bij ons te
vergelijken...
Over de greppels springend, kwam Mensjikow aangalopperen, nog
verhit van het gevecht, vrolijk grijnzend, met wilde ogen... Op zijn helm
wapperde nog slechts één enkele veer, zijn messingharnas vertoonde sporen
van sabelhouwen. Hij bracht zijn paard, wiens flanken zich zwaar op en
neer bewogen, tot staan:
- Heer bombardier... De vijand is met zware verliezen teruggeslagen,
nauwelijks de helft der Zweedse ruiters is ons ontkomen... (Van opwinding overdreef hij natuurlijk.) Wij hebben slechts twee doden en een paar
lichtgewonden. . .
Van vreugde Aleksasjka weer voor zich te zien, trok Peter zijn neus in
plooien.
— Goed zo, zei hij, je bent een reuzekerel.

Die avond verzamelden de generaals zich in de tent van de hertog van
Croy: de opgeblazen, uitermate stroeve Artamon Golowin (de schepper der
speeltroepen) , vorst Troebetskoi de lieveling der strelitzenregimenten, een
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zwaarlijvige en vermogende bojaar; gardecommandeur Boetoerlin, beroemd
om zijn donderstem en zijn krachtige vuisten; en de volkomen zieke, kale
Weide die in zijn schapepels huiverde van de koude. Toen Peter, Mensjikow
en Hallart verschenen, nodigde de hertog de heren aan tafel, of zij maar
voor lief wilden nemen, wat er in de benarde oorlogstijden te krijgen was.
Uitgelezen en zelfs totaal onbekende gerechten werden geserveerd (een bode
van de hertog had ze in Reval opgescharreld), Franse wijnen en rijnwijnen
vloeiden rijkelijk.
De hertog was monter als een vis in het water. Hij beval veel kaarsen
aan te steken. Met zijn knokige handen gesticulerend, vertelde hij van de
beroemde veldslagen; hoe hij op een heuvel boven het bloedige slagveld,
de voet op een stukgeschoten kanon, bevelen uitgedeeld had : aan de kurassiers het carré te doorbreken, aan de jagers de vleugels van het vijandelijke leger overhoop te rennen. Hele divisies had hij in de rivier gedreven, waar ze verdronken waren; steden had hij platgebrand.. .
De Russen sloegen ontstemd hun ogen neer en aten asperges en Straatsburgse ganzeleverpasteien. Peter keek verstrooid de hertog in het langneuzige gezicht met de vochtige snor. Hij trommelde met zijn vingers op de
tafel en bewoog de schouders, als had hij jeuk. (Sedert het begin van de
veldtocht kon men deze verstrooide blik bij Pjotr Aleksejewitsj opmerken.)
Narwa! riep de hertog uit en hield de oppasser zijn lege beker
voor. Narwa ! Eén dag de stad flink bombarderen, dan een snelle stormloop op de zuidelijke bastions... En men brengt u de sleutels van Narwa
op een zilveren schaal, Majesteit. Hier laten we een klein garnizoen achter
en vallen met onze gehele strijdmacht, de ruiterij aan de vleugels, koning
Karel aan. Kerstmis zullen wij in Reval vieren, mijn woord erop.. .
Peter stond van tafel op, deed bukkend om niet met zijn hoofd tegen
het dak van de tent te stoten een paar passen, raapte een strohalm van
de grond en ging op het bed van de hertog liggen (dat uit een nabijgelegen
landgoed gehaald was) . Hij peuterde met de strohalm in zijn tanden.
Hallart heeft mij een calculatie gemaakt, zei hij, en allen wendden zich naar hem toe en lieten het eten staan.
Hadden wij alles, wat
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daarin genoemd wordt, dan zouden wij Narwa innemen. Wij hebben zestig
stuks bresgeschut nodig... (Hij ging rechtop zitten, haalde een verkreukeld
vel papier uit zijn borstzak en wierp het op de tafel bij Golowin.) Hier,
lees maar... Alsnog hebben wij niet één behoorlijk kanon op de redoutes.
Repnin worstelt nog altijd vergeefs bij Twer om zijn belegeringskanonnen
uit de bagger te krijgen... De mortieren zijn ik ben het vandaag te weten
gekomen in de Waldaj blijven steken... De kruitwagens staan tot dusver nog bij het Ilmen-meer... Wat hebben jullie daarop te zeggen, generaals?.. .
De generaals schoven een kaars bij e n staken de koppen boven het papier bijeen. Alleen Mensjikow zat met een boze grijns ter zijde achter zijn
volle beker.
Dit is geen oorlogskamp, een zigeunerkamp is het, - begon Peter
na een korte pauze opnieuw met strenge stem. Twee jaar lang hebben
wij ons voorbereid... En niets is er klaar... Het is nog erger dan voor
Azow. Erger dan het bij Waska Golitsyn toeging. (Aleksasjka kletterde
met zijn spoor en grijnsde tot zijn oren, genietend van leedvermaak.) Dat
kun je toch geen kamp noemen ! De soldaten slenteren tussen de troswagens
rond... De tros krioelt van vrouwen, Estlandse vrouwen... Lawaai... Wanorde... Gewerkt wordt er zo traag en lui, dat je lust krijgt te spuwen,
wanneer je de lui bezig ziet... Het brood is beschimmeld. .. Pekelvlees hebben sommige regimenten nog maar voor twee dagen... Waar is al het
pekelvlees gebleven? In Nowgorod? Waarom is het niet hier? Aanstonds
begint de regentijd, waar zijn de aardhutten voor de soldaten?
In de tent hoorde men slechts de kaarsen knetteren. De hertog die maar
slecht verstond, waar het over ging, richtte nieuwsgierig zijn blik afwisselend op Peter en de generaals.
Twee maanden is het al geleden, dat wij nuit Moskou opgebroken zijn,
en wij hebben ons doel nog immer niet bereikt. Een mooie veldtocht! Weten
jullie, dat koning Karel de Deense Frederik tot een smadelijke vrede gedwongen heeft en hem een schatting van tweehonderdvijftigduizend gouden
dublonen heeft opgelegd? Nu is Karel met zijn ganse leger in Parnu geland
en rukt naar Riga op. .. Lukt het hem koning August voor Riga te verslaan,
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dan kunnen wij hem in november hier bij ons verwachten... Hoe zullen wij
hem ontvangen?
De oudste in rang, Artamon Golowin, stond op, boog en fronste de grijze wenkbrauwen:
--- Peter Aleksejewitsj, met Gods hulp.. .
Kanonnen hebben wij nodig!
onderbrak Peter hem, en de aders
op zijn voorhoofd zwollen aan.
Bommen! Honderdtwintigduizend zware
bommen! Pekelvlees, ouwe dwaas...

Weer regende het twee weken lang, van zee kwamen dichte nevels opzetten. De aardhutten der soldaten stonden onder water, de regen sijpelde
door de tentdaken, nergens vond men een schuilplaats voor de natheid en
de koude nachten. Het hele kamp stond tot de heupen in het slijk. Onder
de manschappen brak dysenterie uit, de koorts greep om zich heen, elke
nacht werden de doden op tientallen wagens uit het kamp verwijderd.
Vanuit de vesting werden de belegeraars ononderbroken met kanonnen
bij voorkeur in de
en handvuurwapens beschoten. De Zweden deden
uitvallen, overrompelden de wachtposten, kropen tot
ochtendschemering
vlak bij de aardhutten e n slingerden handgranaten naar de slapenden.
Peter reed dagelijks langs de gehele versterkingslinie. In zijn doorweekte
cape, de hoed met de slaphangende randen op het hoofd, dook hij stom en
streng op zijn schimmel uit de regensluier op, hield het paard in, keek met
glazige blik om zich heen, reed stapvoets over het omgewoelde veld verder
en verdween in de mist.
De trossen vorderden langzaam. Van onderweg werd gemeld, dat de
vertraging alleen aan het gebrek aan voertuigen te wijten was : de boeren
had men reeds het laatste afgenomen, nu was men op de grondbezitters en
kloosters aangewezen. De paarden waren mager, de weiden afgegraasd; door
de neerplenzende stortregens en de kapotgereden wegen werd het met de dag
moeilijker vooruit te komen. Het gerucht ging, dat Peter in zijn vissershut
op het eiland de generaal-proviandmeester eigenhandig bewusteloos geslagen had en diens helper liet opknopen. Het voedsel scheen iets beter gewor283

den te zijn. Er heerste nu ook meer orde in het kamp. Alleen de officieren —
die deugden niet: de Russen waren niet doortastend, hingen aan oude tradities, praatten te veel en waren hardleers. De buitenlanders wisten niets
anders te doen dan wodka drinken als bescherming tegen het vocht, en de
soldaten, of ze schuldig waren of niet, de tanden in te slaan.
Betrouwbare berichten kwamen binnen : koning Karel was, nadat hij in
Parnu geland was, naar Riga getrokken, had met het loutere feit van zijn
verschijning de Lijflandse ridders murw gemaakt en de troepen van koning
August naar Koerland teruggedrongen. August zelf zat in Warschau temidden van de door twist en tweedracht verscheurde Poolse adel en zond van
daar uit boodschappers naar Peter met het verzoek om geld, kozakken,
kanonnen en voetvolk. .. Voor Narwa begreep men, dat de Zweden met het
intreden van de vorst te verwachten waren.
Sjeremetew die met vier irregulaire cavalerie-regimenten vooruitgezonden was om met de vijand contact te zoeken, was tot Wesenberg doorgedrongen, had een Zweedse versperringstroep in de pan gehakt, doch zich toen
plotseling naar de dicht bij de kust, ongeveer veertig kilometer van Narwa
gelegen pas van Pyha joggi teruggetrokken, vanwaar hij aan Peter schreef:
„ ... Niet uit vrees zijn wij teruggegaan, maar terwille van een grotere
zekerheid. Bij Wesenberg zijn onvoorstelbaar grote moerassen en uitgestrekte wouden. De weiden die voorhanden waren, zijn niet slechts hier, maar
in de hele omgeving afgegraasd. Bovenal echter was ik op mijn hoede, dat
ons de weg naar Narwa niet afgesneden kon worden... En zo je vertoornd
bent, dat ik alle nederzettingen platbrand en de Esten dood, wees dan
gerust: er zijn slechts weinige nederzettingen platgebrand, en zulks uitsluitend, opdat de vijand geen onderkomen vinde. Vandaag heb ik echter bevolen, dat het land zonder mijn opdracht volstrekt niet verwoest mag worden.
Bij Pyhajoggi, daar waar ik mijn kamp heb opgeslagen, is het de vijand
niet mogelijk ongemerkt langs te trekken, verder wijk ik niet terug, hier
zullen wij ons leven laten, wees daarvan overtuigd..."
Eindelijk stak een geluk of een ongeluk noordenwind op. In de
loop van een dag verdreef hij de natte nevel, het karige licht van de laaghangende zon verlichtte het in modder verzinkende kamp, in de stad her-
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kreeg de gouden weerhaan op de kerktorenspits zijn glans. De bodem bevroor. Langzaamaan arriveerden de wagens met munitie. De beide beroemde kanonnen „Leeuw" en „Beer", ieder driehonderdtwintig poed zwaar, die
honderd jaar geleden door Andrej Tsjochow en Semjon Doebinka in Nowgorod gegoten waren, werden elk door tien paar ossen getrokken. Als schildpadden kropen houwitsers op brede, lage wielen voort, ook korte mortieren
die bommen van drie poed uit konden spuwen. De gehele infanterie stond
met de musketten gereed, alle ruiters zaten met getrokken sabel te paard,
iedereen was voorbereid op een mogelijke uitval van de Zweden.
Tweehonderd man sleepten de „Leeuw" en de „Beer" aan kabels naar
de middelste redoute die tegenover de zuidelijke bastions der vesting gelegen was. Op de batterijen werden de hele nacht door, de houwitsers en
mortieren opgesteld. Ook in de vesting sliep men niet en bereidde zich op
de bestorming voor: langs de muren gleden lantaarnlichten, over en weer
riepen de wachtposten elkaar toe.
Bij het ochtendgloren van de vijfde november reed Peter met hertog van
Croy en de generaals uit het kamp naar de Hermannsberg. Er stond een
snijdende wind. Het kamp was nog in donker gehuld, rood glansden in het
licht van de opgaande zon de spitse daken van de stad en de kantelen der
torens. Beneden laaiden lange vlammetongen op, de vlakte trilde van het
kraken en donderen der kanonnen, in vonkenspattende bogen suisden de
bommen neer op de stad. Het kamp ets de muren gingen schuil onder de
rook. Peter liet de kijker zakken en wenkte, met trillende neusvleugels,
Hallert met een hoofdbeweging. Deze kwam aanrijden en klapte met zijn
tong:
- Slecht. Ze reiken niet ver genoeg. Het kruit deugt niet.. .
-- Wat moeten we doen? Er is geen tijd te verliezen.
- De kruitlading vergroten... Als de lopen het maar uithouden...
Peter reed de heuvel af en draafde over de ophaalbrug door de van
eikebalken getimmerde poort achter de palissaden en slagbomen. Bij de
middelste batterij goten de kanonniers met water verdunde azijn op de lange lopen van de ,,Leeuw" en de „Beer." De batterijcommandant, de Hollan..
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der Jacob Winterschiewerk, een kleine oude zeerot met een schippersbaard,
trad op Peter toe en zei koelbloedig:
- Dit is volslagen waardeloos. . , Met zulk kruit kun je alleen op musniets dan rook en roet..
sen schieten
Peter wierp zijn cape en jas af, stroopte zijn mouwen op, nam een
kanonnier de wisser uit handen en veegde met krachtige bewegingen het roet
uit de loop...
- Lading.
Uit de kruitkelder der batterij vlogen de kardoezen van grauw papier
van hand tot hand. Hij scheurde een kardoes open, schudde het buskruit op
zijn vlakke hand uit en blies slechts woedend als een kat. Hij deed zes kardoezen in de loop...
meende Jacob Winterschiewerk.
— Dat kan gevaarlijk worden,
- Zwijg, zwijg... Hier met de kogel.: .
Hij liet de poed-zware bal op de handen dansen, rolde hem in de vuurmond en dreef hem, zich met de borst tegen de wisser drukkend, diep in
de loop. Toen hurkte hij onder het vizier en draaide de stelschroef.. .
-- Geef de lont hier... Iedereen weg van het geschut.
Met een oorverdovend gedaver spuwde de „Beer" een vuurstraal uit,
rolde zwaar op zijn ijzeren wielen achteruit en groef zich met het uiteinde
van de affuit in het zand. Als een steeds kleiner wordende bal vloog de
kogel weg, op de toren van het bastion Gloria stoven stenen omhoog, een
kanteel stortte in...
- Ai, dat is niet mis, -- zei Jacob Winterschiewerk..
- Zo moet je verder schieten...
Peter trok zijn jas aan en galoppeerde naar de houwitserbatterij. Alle
batterijen kregen order de lading anderhalf maal zo groot te maken. Weer
dreunde de aarde van het kraken der honderddertig stukken geschut. Een
vreselijke vlam sloeg uit de rechtop staande mortieren omhoog. Toen de
rookslierten waren opgetrokken, zag men, dat er in de stad twee huizen in
lichterlaaie stonden. Het tweede salvo miste zijn uitwerking evenmin. Doch
spoedig
p g werd bekend, dat er op de westelijke batterijen twee houwitsers die
eerst kort geleden in de fabriek van Lew Kirillowitsj te Toela gegoten
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werden, in stukken waren gevlogen. Bij enkele kanonnen waren de affuitassen gebroken. Peter zei : „Dat zullen we later onderzoeken... We zullen de
schuldigen wel vinden... Zo verder schieten..."
Zo begon het bombardement van Narwa, dat zonder onderbreking tot
15 november duurde.

Felten, de kok van de tsaar, was zacht neuriënd boven een klein houtvuurtje op een haardplaat spiegeleieren aan het bakken. Met de grootste
moeite had men een dozijn eieren bemachtigd de keukenknecht had haast
tot Jamburg moeten rijden
, nu bleken ze allemaal rot te zijn.
- Wat brom je daar„ Felten, peper ze liever flink. . .
- Tot uw orders Majesteit, ik peper ze al!
Peter zat bij de hete kachel. Hier alleen was het warm (in de kamer
achter het houten beschot, waar hij en Aleksasjka sliepen, floot de wind
door de kieren.) Nu, te middernacht, hoorde men de wind gieren en de
wieken van de windmolen naast het huisje op het eiland knarsen. De berkespaanders in de kachel knetterden vrolijk. De korte, nijdige Felten had
zijn voorraden op de haardplaat uitgebreid en besnuffelde ze voortdurend.
Op zijn vlezige neus vlamde toornig de weerschijn van het vuur.
- Nou, en als de Zweden jou gevangennemen, wat dan, Felten?.. .
- Ik luister, Majesteit. . .
- Aha, zullen ze zeggen, de kok van de tsaar! En dan hangen ze je
aan j e benen op.
- Ook al hangen ze me op, ik ken mijn plicht..
Hij spreidde een schone handdoek over het wankele houten tafeltje,
zette een aarden kruikje met peperbrandewijn neer en sneed het oudbakken
zwarte brood in dunne sneden. Peter keek toe, terwijl hij lichte rookwolkjes
uit zijn pijp in de lucht blies, hoe soepel, geruisloos en actief Felten zich
in zijn viltlaarzen, in zijn gewatteerde jas met voorgebonden schort heen en
weer bewoog.
- Dat is helemaal geen grapje, wat ik je van de Zweden vertel... Jij
kon je boeltje beter pakken.
..
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Felten wierp Peter een schuine blik toe, - - - hij begreep, dat het inderdaad geen scherts was. Hij nam de pan met de eieren van het vuur en
schonk uit het aarden kruikje brandewijn in een tinnen beker:
- Gelieve aan tafel te gaan, Majesteit...
Een windstoot deed het huis op zijn grondvesten schudden. De kaars
flakkerde op. Luidruchtig kwam Mensjikow binnen:
- Wat een weer...
Met vertrokken gezicht maakte hij de knoop in zijn sjerp los, kwam bij
de haard staan en warmde zijn handen boven het vuur.
- Hij komt dadelijk...
- Is hij nuchter? - vroeg Peter.
- Hij sliep. Ik heb korte metten met hem gemaakt en hem uit bed
gehaald...
Aleksasjka ging tegenover de tsaar zitten. Probeerde, of de tafel stevig
op haar poten stond. Schonk zich brandewijn in en schudde het hoofd. Een
tijdlang aten zij zwijgend. Toen zei Peter zacht:
i
ren...
- Te laat... ... u , •s er niets meer aan te verande
Aleksasjka antwoordde, met moeite slikkend:
- Als hij honderd werst van hier staat en Sjeremetew hem niet tegenhoudt, kunnen wij hem overmorgen verwachten... In een open veldslag
zouden wij hem met onze ruiterij dan wermoeten wij hem bestrijden,
kelijk niet aankunnen? (Hij maakte zijn kraag los en wendde zich naar
Felten om.) Heb jij misschien nog wat koolsoep daar? (Hij schonk
zich ten tweede male in.) Hij heeft immers niet meer dan tienduizend
man bij zich, de gevangenen hebben het op het Evangelium gezworen.
Zijn wij dan heus zulke onbehouwen boeren?... Een schande zou het
zijn ...
herhaalde Peter. In twee dagen kun je de mensen
- Een schande,
moeilijk veel verstand bijbrengen... Als het voor Narwa niet naar wens
mocht gaan, dan zullen wij hen in Nowgorod en Pskow tot staan trachten te
brengen...
- Mein Herz, het is een zonde om daar zelfs maar aan te denken...
- Nou goed, goed...
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Zij zwegen. Felten ging op zijn hurken zitten, Mies de kolen aan en
warmde bier in een koperen ketel.
Voor Narwa was de toestand niet rooskleurig. Twee weken lang had
men de stad gebombardeerd, men had mijnen opgeblazen, de muren in
approches pogen te naderen, en toch was het niet gelukt bressen te slaan
en de stad in brand te steken. Tot een bestorming hadden de generaals niet
kunnen besluiten. Van de honderddertig stuks geschut was meer dan de
helft uiteengesprongen en ondeugdelijk geworden. Gisteren was men begonnen de voorraden op te nemen: aan buskruit en bommen was er in de
kelders nog slechts voorraad voor één dag van een dergelijke beschieting,
de kruitwagens zaten nog altoos ergens bij Nowgorod vast.
Het Zweedse leger kwam in ijlmarsen over de Revalse weg aanrukken
en vocht nu misschien al in de pas van Pyhajoggi met Sjeremetew. De Russen zagen zich nu in een tang: tussen de artillerie van de vesting en de opmarcherende Karel.
- Wij hebben een grote rnond opgezet... Dat kunnen wij! -- Peter
smeet zijn lepel neer.
Van oorlogvoeren hebben we nog geen benul. Aan
het verkeerde eind hebben we de zaak aangepakt... Op deze manier gaat
het niet. Wil een kanon hier schieten, dan moet het in Moskou geladen worden.. . Snap je?
Aleksasjka zei:
- Toen ik op weg was hierheen, zaten in de eerste compagnie soldaten om het vuur te praten. Ze wachten op de Zweden : het hele kamp raast
en tiert. De mannen foeteren op de generaals, en hoe ! ... Eén van hen
hoorde ik zeggen: „De eerste kogel is voor de vaandrig..."
-- De generaals ! (Peters ogen schoten vuur•.) Met de kerkvaandels op
de muren wandelen, dat kunnen ze! Wojewoden... Tuig van de oude stempel.
Aleksasjka begon aarzelend, met schuwe blik:
- Pjotr Aleksejewitsj... Laat het leger deze drie dagen aan mij over...
Bij God... Nu?
Peter haalde, als had hij de woorden niet gehoord, zijn tabaksbuidel uit
zijn zak. Snuivend stopte hij zijn pijp:
..
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- Opperbevelhebber is van morgen af hertog van Croy. Hij is een
driedubbelovergehaalde stommeling, maar de Europese strategie heeft hij
onder de knie, een echte houwdegen... Ook zullen onze buitenlanders
zich onder zijn leiding sterker voelen... Maak je gereed, hoor je, wij breken voor de dageraad op...
Hij brieste, schoof een kaars, dichterbij, stak zijn pijp op. Aleksasjka
vroeg zacht:
- Pjotr Aleksejewitsj, waar gaan we heen?
-- Naar Nowgorod.
Eindelijk keek Peter in de van grenzeloze verbazing wijd opengesperde,
transparant blauwe ogen van Aleksasjka. Plotseling schoot het bloed hem in
de wangen (de .ader op zijn met zweet bedekte voorhoofd zwol aan) , en hij
knorde met ingehouden toom:
- Zo'n vent heeft niets te verliezen, maar ik een heleboel... Denk je
soms, dat Narwa het begin en het einde betekent? De oorlog vangt pas
aan... Wij moeten overwinnen... Met dit leger zullen wij het echter niet
klaarspelen... Heb je mij begrepen? We moeten beginnen met het achterland, met de troswagens... Met de degen in de hand erop los te stormen,
dat komt pas aan het slot... Dwaas, wil jij soms dapperder zijn dan
Karel? Sla je ogen neer! (Zijn gezicht vertrok zich van woede.) Waag het
niet mij aan te zien!
Aleksasjka volgde het bevel niet op, sloeg zijn ogen niet neer, die zich
van hevige schaamte met tranen vulden; een druppel rolde over zijn strakke
wang. Peter doorboorde hem met een blik uit zijn smal geworden pupillen.
Beiden hielden de adem in. Plotseling vertrok Peter zijn lippen tot een spottende grijns. Hij leunde tegen de wand en stak zijn handen diep in zijn
zakken.
— ..,Mein Herz", -- bootste hij Aleksasjka's stem na. -- ,.vriend van
mijn hart... Schaam jij je voor mij? Heb maar geduld, gebeurt er nog wat,
dan wenden ze zich allemaal van mij af: Karel heeft hem de stuipen op het
lijf gejaagd... , hij heeft het leger in de steek gelaten... Is naar Nowgorod gevlucht, zoals indertijd naar het Troïtsa-klooster... Nu goed... Droog je traantjes maar af. Ga de gasten ontvangen : de heren generaals zijn gekomen...
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Uitroepen van de wachtposten. Hoefgestamp op de bevroren .bodems
Achter het venster fakkellicht. Met hun sporen rinkelend, traden de hertog
en de generaals binnen, rood van de wind, verontrust: wat kon er zo laat?
gebeurd zijn?... Peter knikte hen toe, stapte op de hertog toe en omarmde
hem. Hij gaf Mensjikow een wenk de kaars te pakken en ging in de kamer
achter het beschot.
Hier zette Mensjikow de kaars op de tafel, waarop papieren en gemorste tabak verstrooid lagen. Allen stonden. Peter ging zitten, nam een vel
in zijn hand en doorvloog, zijn lippen bewegend, met strenge gelaatsuitdrukking de met as bestrooide, kriskras doorgestreepte en opnieuw bijgekrabbelde regels. Hij schraapte zijn keel en begon, zonder iemand aan te zien,
met vaste stem te lezen:
In Gods naam. Vermits Zijne Majesteit de tsaar wegens hoogst belangrijke aangelegenheden het leger verlaat, vertrouwen wij het leger toe
aan Zijne Doorluchtigheid de hertog van Croy volgens de ondervermelde
artikelen... (De hertog die vlak bij de tafel stond, trok krampachtig met
zijn been; Peter wierp een blik op de magere, door de witte leren broek
omspannen dijen, vervolgens op de knokige handen die het gouden sabelgevest omklemden.) Eerste artikel: Zijne Doorluchtigheid wordt tot opperbevelhebber benoemd... Ten tweede: alle generaals en officieren en alle
soldaten zonder uitzondering hebben hem te gehoorzamen, alsook Zijne
Majesteit de tsaar zelve... Ten derde:.... (Hij verhief zijn stem.) Met alle
ten dienst staande middelen moeten Narwa en Iwan-gorod veroverd worden... Ten vierde : indien generaals, officieren en soldaten hem gehoorzaamheid weigeren, heeft hij het recht straffen over hen te vellen als over
zijn onderdanen, zelfs de doodstraf.. .
Hij keek langs de hertog heen naar de generaals. Weide knikte instemmend, het bezwete gezicht van vorst Troebetskoi zwol op, Boetoerlins
grijze, kortgeknipte haar bewoog over het lage voorhoofd, Artamon Golowin
liet het hoofd diep op zijn borst hangen, als drukten smaad en ongeluk reeds
op zijn schouders.
Verder rust op Zijne Doorluchtigheid de taak ten naarstigste inlichtingen over het Zweedse ontzettingsleger in te winnen. Zodra hij geloof-
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waardige berichten over de opmars van koning Karel ontvangt en indien
deze over een aanzienlijke troepenmacht beschikt, moet hij een waakzaam
oog op hem houden om hem niet naar Narwa door te laten, en met Gods
hulp trachten de strijd tegen hem op te nemen... Doch beter is het, zo
mogelijk, de komst van de hulptroepen af te wachten. .. (Hij liet het papier zakken en richtte zich tot de hertog.) Repnin en de hetman met zijn
kozakken en ook de wagens met de munitie zijn slechts een paar dagmarsen
van hier... (Tot Golowin :) Ga zitten en schrijf het in het net.. .
Er werd aan de deur naar het portaal geklopt. Mensjikow perste zich bekommerd in de keuken. Iemand kwam binnen, -- door de open deur drongen
gelijk met het huilen van de wind de verre kreten van talloze stemmen
de kamer in. Peter duwde een der aanwezigen opzij en liep de keuken in.
- Wat is er gebeurd? - riep hij met vreselijke stem.
Voor hem, stond een jongeman met een smal, meisjesachtig roze gezicht,
een wipneus en onbevangen ogen, boven zijn oor kleefde bloed aan zijn
blonde haar...
- Pawel Jagoezjinski, luitenant, ordonnans bij Boris Petrowitsj
Sjeremetew,
zei Mensjikow snel.
- Nu?
Een rilling liep over het gezicht van de jongeman. Hij keek naar Peter
op, bedwong zijn nervositeit en zei:
Boris Petrowitsj heeft mij gezonden, Majesteit, om te vragen, waar
zijn regimenten moet onderbrengen.
Peter zweeg. De generaals verdrongen zich verschrikt in de deur van het
vertrek.
Mensjikow bromde, terwijl hij haastig zijn bontjekker aantrok:
- Schaamteloos zijn ze van Pyhajoggi weggerend... Hun mutsen hebben ze weggeworpen... Edellieden...
,

--

De irregulaire regimenten van de adelsmilitie geraakten, toen zij in
de ochtend van de zeventiende november van de voorposten vernamen, dat
Zweedse cavaleriepatrouilles in de loop van de nacht langs de kust om de
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pas heengetrokken waren en de Revalse weg bereikt hadden, in verwarring
en trokken zich, zonder Boris Petrowitsj Sjeremetew te gehoorzamen, van
Pyhajoggi terug, uit vrees van het hoofdleger afgesneden te worden. Sjeremetew draafde in galop op de verstrooide compagnieën toe, pakte de paar.
den aan de teugels, schreeuwde zijn keel schor, sloeg met zijn zweep op
paarden en mensen in
de mannen achter hem drongen naar voren, zijn
ros draaide rond in de maalstroom der vluchtenden. Hij slaagde er slechts
in enige honderden van zijn manschappen te verzamelen om zich .in de rug
te dekken en een deel van de tros voor de Zweden te redden, die bij ionsopgang in stalen kurassen en helmen met hoge kam op de rotsige
heuvels verschenen. De Zweden achtervolgden hen niet. Overhaast draafden
de adellijke regimenten weg. In de nacht bereikten zij de palissaden van
het kamp voor Narwa. De wachtposten op de borstwering, die hen in de
duisternis voor vijanden hielden, openden het vuur. De ruiters riepen vertwijfeld: „Goed volk, goed volk..." Het hele kamp ontwaakte en gonsde als
een zwerm bijen.
Luitenant Pawel Jagoezjinski liet men passeren, on hij reed naar . de
tsaar. Er gierde een ijzige wind. De ruiters waren afgestegen en stonden
aan gene zijde van de gracht voor de opgehaalde bruggen. Van de palissaden riep men hun toe : „Hédaar, landheren, waarom zijn jullie al zo gauw
teruggekomen? ... Willen jullie je hier laten belegeren, vriendjes?..." In
het hele kamp werden de troms geroerd, lichten gleden voorbij, ruiters met
lantaarns draafden langs. In de regimenten en compagnieën werd onder de
banieren het decreet van de tsaar over de overdracht van het leger aan de
glorierijke en onoverwinnelijke hertog van Croy voorgelezen. De troepen
zwegen, star van verbazing en ontzetting. Spoedig ging van mond tot mond
het gerucht, dat de tsaar al niet meer in het kamp was en de Zweed met heel
zijn legermacht op geen vijf werst afstand stond.
Niemand sliep. Kampvuren werden ontstoken, maar de wind blies ze
uiteen. Tegen de ochtend werd Sjeremetews ruiterij op de rechterflank opgesteld. Zonder het kamp achter de palissaden te betreden, betrok zij onmiddellijk haar stellingen aan de oever, daar waar de Narowa stroomopwaarts van de stad tussen kleine eilanden brullend en onstuimig over de
_
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stroomversnellingen donderde. De dag brak aan: van de Zweden was niets
Le zien. De uitgezonden patrouilles waren in de omgeving nergens op de
vijand gestuit, ofschoon Sjeremetews mensen bij hoog en laag volhielden,
dat hij ' hun van Pyhaj ëggi af op de hielen zat.
Onder het hese geschetter der hoorns reden de hertog in een prachtige
cape met de maarschalksstaf in de heup, en op een halve paardlengte
afstand de generaals Golowin, Troebetskoi, Boetoerlin, de prins van Imeretië en vorst Jakow Dolgoroeki het kamp rond. De hertog riep, met de
behandschoende hand fors over zijn snor strijkend, de soldaten toe: „Goedendag, mannen! Wij geben oens leben voor vadertje tsaar!" In alle regimenten werd, begeleid door tromgeroffel, het bevel voorgelezen.
Gedurende de nacht blijft de helft van de manschappen in de
kleren... Voor het aanbreken van de dag ontvangt elke soldaat vierentwintig patronen met kogels. Bij zonsopgang treedt het hele leger aan, bij de
drie signaalschoten der kanonnen hebben de kapellen te spelen, de trommels worden geroerd en alle vaandels op de schansen geplant. Er wordt
niet geschoten, eer de vijand tot op dertig pas genaderd is..."
In de. nacht stak er van de zeekant een westenwind op. Het werd warmer. In het donker reed de Zweedse generaalmajoor Ribbing met twee
ruiters, nadat op zijn bevel de hoeven der paarden met vilten lappen omwikkeld waren, ongemerkt tot bij de palissaden en liet de diepte van de
gracht en de hoogte der wallen meten.
,,

...

Aleksej Browkin liep, hongerig als een wolf en geheel verkleumd, op
de borstwering drie passen voorwaarts, drie passen terug naast het
compagnievaandel op en neer. De wal was zeven werst lang, de soldaten
stonden vrij ver van elkaar. De hoornsignalen waren verklonken, de trommels zwegen. De kanonnen en musketten waren geladen, de lonten rookten.
De banieren op de schansen wapperden in de wind. Het was elf uur in de
morgen...
Met alle kracht sjorde Aleksej zijn buikriem aan. De nieuwe opperbevelhebber had voor alles gezorgd, alleen aan het eten voor de mensen had
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hij niet gedacht. Reeds verscheidene dagen kauwden de soldaten en de regimentsofficieren beschimmelde beschuit en verzamelden de kruimels in
hun ransels. De afgelopen nacht was er niet eens beschuit uitgedeeld. Als
vogelverschrikkers stonden de soldaten op de wallen (van Browkins compagnie waren er slechts tachtig man overgebleven) . Eens had Aleksej Browkin de vurige wens gekoesterd, zich in het strijdgewoel te storten, aan het
hoofd van zijn compagnie in kruitdamp voorwaarts te stormen, de vijand
het vaandel uit de hand te rukken... („Ik dank je, Aleksej, ik bevorder je
tot kolonel...") Thans kende hij slechts één verlangen: in de stinkende
warmte van de aardhut weg te kruipen en uit de nap dunne brei te lepelen,
die gloeiend heet door het keelgat gleed...
De ogen voor de wind samenknijpend, riep Aleksej de dichtstbij staande
soldaat, Golikow, toe:
-- Wat sta jij daar met open mond, hou je fier.
Die hoorde niets, zijn in lompen gehulde schouders hoog opgetrokken, staarde hij met zijn spitsneuzige gezicht voor zich uit, als had hij de
dood gezien... Ook de andere soldaten keken, als verwilderde honden, naar
de Hermannsberg. Erboven verscheen en verdween in de in razend tempo
voorbi j j agende wolken de laaghangende zon. Tussen boomstronken en in
de wind zwiepende, kale berken bewogen zwaarbeladen mensen, steeds
meer doken er uit het bos op. Zij wierpen hun zakken en pakken af, renden
voorwaarts en stelden zich in brede en dichte colonnes op. Door zes paarden getrokken kanonnen kwamen aanrollen, deze van de heuvel af recht
op de middelste redoute af, andere in draf over de beek in de
richting van Weides machtige verschansingen, weer andere draafden in
galop rechts over de vlakte. Zes colonnes voetvolk gingen op de Hermannsberg in stelling. In mat glanzende, ijzeren dubbele rijen kwam de ruiterij
uit het woud.
Aleksej riep met een stem die hem zelf vreemd in de oren klonk:
Trommelslagers, alarm!
Onderofficieren met zware snorren sprongen op de borstwering, schoven de driekante steek diep in het voorhoofd, opdat de wind hem niet
afrukte. De trommels roffelden... Leopoldus Mirbach wees verheugd —
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}oost mag weten waarover met zijn vinger en riep Aleksej toe: „Kijk, die
daar te paard, dat is koning Karel." De Zweedse colonnes, vreselijk in hun
regelmaat en orde, kropen, alsof het geen mensen, maar gevoelloze, onsterfelijke wezens waren, in licht wiegende, zwartblauwe gelederen langs de
helling omlaag... Boven op de heuvel stonden vijf, zes ruiters, en voor hen
nog een, een slanke figuur, hij wenkte met de hand, ordonnansen draafden op hem toe en reden in galop de heuvel af naar de colonnes.
De wind boog de stokken der standaards en veldtekenen op de wal, hartverscheurend roffelden de trommels. Een loodgrijze sneeuwwolk kwam van
de zee af opzetten en bedekte weldra de hemel. Vier artilleriespannen kwamen aandraven, maakten op ongeveer tweehonderd pas van .de gracht, tegenover de plaats, waar Browkins compagnie stond, in volle galop rechtsomkeert en haakten de affuiten los, groene munitiewagens kwamen aanstormen
en werden eveneens bijgedraaid. Stoere kerels in donkerblauwe uniformen
sprongen eraf en stelden zich bij de kanonnen op. In regelmatige rijen naderde een infanteriecolonne in de looppas, een paar mannen met witte
opslagen sprongen naar voren en gingen aan het hoofd staan... Op een met
de degen gegeven teken rukten de Zweden in dubbelde rijen op, stelden zich
aan weerszijden der batterij, wierpen zich plotseling op de grond, aardkluiten vlogen op...
Aleksej bracht zijn handen als een trechter voor zijn mond en overschreeuwde de wind : „Vaandrigs... Zegt het de onderofficieren... Zegt
het de soldaten... Het is op straffe des doods verboden zonder speciaal
bevel te schieten..." Leopoldus Mirbach holde in zijn hoge laarzen over de
wal, vloekte in het Duits en zwaaide dreigend zijn stok. Fedjka Wasje-met-slik (met woeste baard, smerig, je reinste vogelverschrikker) liet
grimmig zijn tanden zien. Leopoldus sloeg hem met de stok op zijn gezicht. De wind rukte aan de jaspanden, een hoed kringelde hoog door de
lucht...
Aleksej wendde zich tot de Russische batterij: „Vooruit... Sneller."
Eindelijk dreunde het zwaar in de oren... „Verduiveld, schieten kunnen
ze niet eens !.." Vier Zweeds kanonnen gaven antwoord en spuwden ,
achteruitrollend, vuur... Een halve werst verder begonnen, luid en gewich.
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tig, de „Leeuw" en de „Beer" te bulderen. .. „Ach, wat schieten ze lui,
die van ons." De vier spannen kwamen opnieuw aangalopperen, legden de
kanonnen op en trokken ze dichter naar de borstwering toe. De kanonniers
renden erachter aan, reinigden en laadden het geschut en sprongen achteruit: twee bij de wielen, de derde hurkte met het lont. De man met de witte
opslagen hief zijn degen op... Fen salvo... Vier kogels sloegen in de
dennestammen der palissade, snerpend ijzergekletter verscheurde het oor ,
splinters vlogen in het rond. Aleksej deed een pas achteruit en struikelde.
Sprong weer overeind. Vluchtig, maar griezelig duidelijk (zijn leven lang
hield hij het voor ogen) zag hij: over het golvende veld, vlak bij, langs de
gracht, galoppeerde, op een grijze schimmel, een jongeling, kaarsrecht, dun
als een vinger, een kleine driekante steek op bet hoofd, waaronder een leren
haarzakje in zijn nek op en neer huppelde. Hij had zijn voeten onrussisch
ver naar voren gestrekt en tot de hakken in de stijgbeugels geschoven, zijn
smalle gezicht was spottend naar de schutters op de palissade omgewend ,
achter hem galoppeerden op knokige paarden, beugel aan beugel, een twintig dubbele rijen kurassiers... „Heer, ontferm u over ons !" hoorde hij
Golikows vertwijfelde uitroep...
De zwarte wolk had intussen de ganse hemel bedekt. Het werd snel
donker. Achter het gordijn van de vallende sneeuw verdwenen het kamp,
de rijen der aanstormende kurassiers, de opmarcherende Zweedse colonnes.
In het gieren van de wind blaften de kanonnen, hun vlammen laaiden
op in een mat schijnsel. Krakend bezweek de palissade. Grimmig floten de
kogels over de hoofden. In dolle werveling brak de sneeuwstorm los, schuine, stekende sneeuw striemde het gezicht, kleefde de ogen dicht. Er was
niet te zien wat er voorwaarts, aan de overkant van de gracht, gebeurde, noch wat zich in het kamp reeds een kwartier lang bezig was te voltrekken.
Een van panische schrik bezeten, gebukt vluchtende soldaat uit ee n
vreemde compagnie, had Aleksej haast van de voeten gerend... Aleksej
greep hem bij zijn heupen... De soldaat schreeuwde met de wanhoop i n
zijn stem: „Verraden hebben ze ons !" rukte zich los en verdween in
de sneeuwstorm. Pas nu bemerkte Aleksej, hoe uit de kolkende sneeuw tak.

.
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kenbossen - zo leek het hem
de één na de ander in de gracht rolden.
Zich de sneeuw uit het gezicht wissend, schreeuwde hij:
Vuur! ... Vuur! ...
De gracht krioelde al van behendige gestalten...
(De Zweedse grenadiers die de sneeuw in de rug hadden, waren tot aan
de gracht geslopen, hadden haar met fascines volgegooid en waren zonder
ladders over het rijshout op de palissade geklauterd...)
Aleksej zag ook, hoe Golikow, al terugwijkend, vuurde en met de
bajonet voor zich uit stiet... Een grote, geheel met sneeuw bedekte man
slingerde zijn benen over de palissade en pakte de bajonet met de hand, —
Golikow trok aan de musket, de man aan de bajonet... Aleksej krijste het
uit en stak zijn degen in het grote lijf, als in een varken. Meer en meer
mensen rolden over de palissade, als dreef de sneeuwstorm hen aan...
Aleksej stak toe, soms erlangs, soms in iets weeks... Een razende pijn
doorkliefde zijn lichaam, vonken spatten uit zijn ogen, zijn schedel, zijn
hele gezicht schenen hem door een slag platgedrukt...
Golikow kon zich niet herinneren, hoe hij in de gracht gerold was...
Door een dierlijke schrik bevangen, kroop hij op handen en voeten weg...
Armzwaaiend liep iemand hem voorbij, gevolgd door twee ziedende, breedgeschouderde Zweden met gevelde bajonet... Golikow maakte zich klein
en hield zich dood, als een kever... „Ach, wat zijn dat voor mensen! ..."
Hij hief het hoofd op, zijn mond zat vol sneeuw. Hij sprong op, hompelde voorwaarts en botste dadelijk tegen twee mannen... Fedjka Was-je-metslik lag met zijn buik op Leopoldus Mirbach en trachtte de vingers om
zijn hals te klemmen... Leopoldus had zich aan Fedjka's baard vastgeklampt... „Het baat je allemaal niks, jij satan", hijgde Fedjka hees en
drukte Mirbach met zijn schouders neer... Andrej liep vlug door... „Ach,
wat zijn dat voor mensen!...'
-

...

...

stortte
vierduizend grenadiers
De middelste colonne der Zweden
zich als een furie op de divisie van Artamon Golowin... Een kwartier
duurde de strijd op de palissaden. De Russen, door de sneeuwstorm ver-
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blind, door de honger uitgeput, zonder vertrouwen in hun officieren, zonder
enig benul, waarom zij in deze sneeuwhel moesten sterven, stroomden van
de borstwering achteruit... „Jongens, ze hebben ons verraden... Maak de
officieren af! ..." In het wilde weg schietend, renden zij door het kamp,
struikelden in de dichtgesneeuwde loopgraven en tussen de schanskorven
der batterijen over elkander... Liepen de regimenten van Troebetskoi onder
de voet en sleurden ze mee. Bij duizenden liepen zij naar de bruggen, naar
het ponton...
De Zweden achtervolgden hen niet al te ver, daar zij vreesden, in 'de
sneeuwstorm midden in dit enorme kamp te zullen verdwalen... Schor en
gebiedend riepen de trompetten: „Terug op de borstwering..." Maar een
detachement grenadiers stiet op de slagbomen, waarachter de troswagens
stonden... De grenadiers riepen: „Met Gods hulp, in Gods naam..." en
namen de wagenburg stormenderhand. Hier vonden zij onder de besneeuwde
bastmatten vaten met verrot pekelvlees en vaatjes met wodka. Ruim duizend
grenadiers bleven tot het eind van de strijd bij de opengeslagen vaatjes
hangen... De tussen de wagens ronddolende Russen werden deels neergestoken, deels eenvoudig verjaagd.
Onmiddellijk achter het voetvolk drong door de vernielde poort d^
ruiterij het kamp binnen regelrecht op de hoofdredoute af. De kanonnen
„Leeuw" en „Beer" werden in een cavaleriecharge genomen, de bedieningsmanschappen neergesabeld, de commandant der batterij, Jacob Winterschiewerk die een hoofdwond opgelopen had, gaf zijn degen af. De kanonnen werden naar het oosten gekeerd, en men ging over tot de beschieting
van Weides verschansingen. Hier stuitten de Zweden op hardnekkige tegenstand; Weide stelde zijn hele devisie in vier dichte rijen op de palissaden
,op en stak zelf met zijn officierslans de Zweden neer, die de borstwering
poogden te beklimmen. De soldaten in de achterste rijen laadden de musketten, de voorste onderhielden een snelvuur. .. Heel de gracht was tot boven
toe gevuld met doden en gewonden. Toen de kogels van de hoofdredoute
kwamen en men de stemmen van de „Leeuw" en de „Beer" herkende, galoppeerde Weide langs de borstwering: „Mannen, houdt stand als een
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rots ! ... Onder zijn paard ontplofte een bom, de mannen zagen, hoe het
paard in de opstuivende sneeuw, in een rookwolk steigerde en over de kop
sloeg...
Sjeremetews bereden regimenten stonden dicht tegen de rivier aangedrukt, tussen Weides palissadering en het bos. De sneeuw striemde hen in
het gezicht, achter hen brulde de Narowa. Angstaanjagend ruiste het woud.
Zij stonden zonder iets te zien, te begrijpen. Van rechts uit de verte volgden
de donderende kanonschoten elkaar steeds vlugger op... Vlakbij ratelden
plotseling op de wallen musketschoten, uitroepen en zulk een agonisch
geschreeuw, dat de edellieden de haren onder de kappen te berge rezen...
Boris Petrowitsj bevond zich te midden van zin leger op de heuvel. De
kijker had hij in zijn zak gestoken, men kon toch nauwelijks de oren
van zijn eigen paard zien... Onbegrijpelijk, wat er in het kamp aan de
hand was. Vergeefs wachtte hij op een order van de opperbevelhebber. Of
die dacht volstrekt niet aan de adellijke landweer, of men had hen niet
kunnen vinden, misschien ook was iets ernstigs gebeurd...
Musketgeknetter klonk van de linkervleugel, vermoedelijk uit het woud.
Boris Petrowitsj richtte zich in de stijgbeugels op en luisterde. Hij riep de
jonge vorst Rostowski bij zich:
Neem vier pelotons, beste vriend, rijd met hen naar het bos en ver..
de vijand...
... Tod zij met j e...
j
jaag
De vorst die in zijn pantser en ijzeren helm reeds geheel stijf was van
de kou, mompelde iets onverstaanbaars en reed de helling af... Uit het
woud kraakte een kanon. Klagend klonk een stem in doodsnood. En dadelijk
mu sketschoten. Boris Petrorechts, links en van voren
knetterden
witsj keek om zich heen en wou reeds bevelen: „Trekt de sabels, voorwaarts,
met God..." Doch er was niemand, aan wie hij het had kunnen bevelen: de
hele helling golfde van paardebillen... „Wij zijn verloren, verloren, redt
schreeuwden duizenden stemmen. Er bleef Boris
je over de rivier!"
Petrowitsj, wilde hij niet onder de voet gelopen worden, slechts één ding
over: zelf rechtsomkeert te maken. Hij sloot de ogen en rukte aan de teugels, terwijl de tranen hem over de wangen biggelden.
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Gebrul woest getier... Een golvende chaos van opgeheven paardenhoofden, ruige manen, met sneeuw bedekte ruggen draafde naar de rivier. De
oever was steil, de paarden gleden op hun achterbenen de helling af, zetten
zich schrap, de achterste rijen dreven in galop een wig in de voorste en
sprongen over de vallenden heen... In het gele water krinkelden onder de
sluier van de sneeuwstorm paardesnuiten, naar lucht happende gezichten
van mensen, uit de draaikolken staken handen die krampachtig in de lucht
sloegen. Honderden en honderden ruiters stortten zich in de Narowa, zwommen, worstelden tegen de stroming, verdronken...
Het wakkere paard onder Boris Petrowitsj bereikte een eilandje midden
in de rivier, bleef even met vliegende flanken staan, ging toen behoedzaam
opnieuw het water in, zwom met ontblote tanden en bracht zijn meester aan
de andere oever.. .
)

De sneeuwstor m cie het slagveld in een dichte sluier hulde, was voor
de Zweden wellicht gevaarlijker dan voor de Russen. De verbinding tussen
de aanvallende colonnes werd onderbroken, vergeefs doolden de ordonnansen in de dwarrelende sneeuw rond om de generaals en de koning te zoeken.
Het boude plan de vleugels van de tegenstander in een onstuimige
stormloop overhoop te rennen, hem te omsingelen en tegen de vesting onder
het vuur der bastions te drukken had schipbreuk geleden : het centrum
der Russen was bij de eerste aanval doorbroken. Artamon Golowins troepen
waren ongeordend teruggeweken en in de sneeuwstorm verdwenen, maar de
vleugels boden onverwacht hardnekkige tegenstand, vooral de rechtervleugel, waar de beste regimenten stonden het Sem j onowski- en Preobrazjenski-regiment.
Het was al over drieën, maar het vuur nam niet af. In een dichte werveling van vlokken viel de sneeuw. Tot het invallen van de duisternis moest
de strijd met een overwinning beëindigd zijn, anders dreigde de vier
Zweedse bataljons die het centrum van het kamp binnengedrongen en nu
moe en aan het eind van hun krachten waren, het gevaar op hun beurt omsingeld en vernietigd te worden, indien de Russen het ten slotte zouden wa-
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gen een uitval uit hun verschansingen te doen,
op de vleugels beschikten
zij immers over voorzichtig geraamd vijftienduizend man verse
troepen.
Bij het begin van de strijd bevond Karel zich met drie eskadrons kurassiers tussen de colonnes van Stenbock en Maydell, om de aanval op het
centrum en de rechtervleugel tegelijkertijd gade te kunnen slaan. Hier werd
hij door de sneeuwstorm overrompeld. De opmarcherende colonnes verdwenen achter het sneeuwgordijn, zelfs het flitsen der kanonschoten'was niet
meer te zien. Met opeengeklemde tanden en opgetrokken neus luisterde
Karel naar het betoverende strijdtumult. De adjudant van generaal Rhenskjiild kwam aandraven en meldde, dat de grenadiers het centrum doorbroken hadden en de Russen in hun kamp terugdrongen. Karel pakte de officier bij zijn schouder en schreeuwde hem in het oor:
Zegt u tegen de generaal: „De koning beveelt de achtervolging te
staken, de middelste redoute te bezetten, verdedigingsstellingen te betrekken
en verdere orders af te wachten..."
Hij zond ordonnansen, de een na .de ander, naar Schlippenbach op de
rechtervleugel, die vergeefs Weides bolwerk trachtte te bestormen..." Meld
de generaal, dat de koning verwonderd is." Hij beval, hem twee compagnieën uit de reservetroepen ter beschikking te stellen; men kon deze
echter in de sneeuwrazernij niet vinden en dus ook niet zenden. Woedend
bestormden de Zweden de halfverwoeste palissaden, generaal Weide werd
door een bomsplinter gewond, de Russen sloegen aanval na aanval af met
al wat er onder hun handen kwam.. .
Het gevaar werd elk moment groter. Alle generaals hadden zich op de
gisteren gehouden krijgsraad tegen de waanzinnige operatie voor Narwa
uitgesproken : zich met tienduizend hongerige, uitgeputte soldaten die onder
de last der bagage bezweken (de tros had men bij de ijlmarsen moeten
achterlaten) , op het vijftigduizend man tellende, sterk verschanste leger te
werpen... Dit zou onvoorzichtig zijn... Doch Karel had geantwoord: „De
zege is aan de aanvallers, gevaar verdubbelt de kracht, morgen zullen
jullie tsaar Peter in mijn tent brengen..." Hij stelde de generaals van zijn
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dispositie op de hoogte : daarin was met alles rekening gehouden, behalve
met de sneeuwstorm...
Met uitstaande neusvleugels, kaarsrecht in het zadel zittend, geheel met
sneeuw bedekt, luisterde hij naar het geraas van de strijd. Het gevaar
maakte hem dronken. Dit spel was zelfs niet met de berejacht in het woud
van Kungsor te vergelijken. De wind droeg vooral de schoten van de linkervleugel aan, waar twee bataljons grenadiers van generaal Lowenhaupt de
stellingen van het Semjonowski- en Preobrazjenski-regiment bestormden.
Was dan ook daar, op de beslissende plaats, nog steeds geen succes te
melden?
Karel keerde zich om, pakte een paardesnuit aan het bit (paard en ruiter
waren in de sneeuwdwarreling niet te zien) en riep, dat men Lowenhaupt vier compagnieën reservetroepen ter beschikking moest zenden. De
paardesnuit ging omhoog en verdween (ook deze compagnieën_ werden niet gevonden en niet gestuurd) . Het kanonvuur links werd steeds vertwijfelder. Uit wolken van sneeuw kwam een besneeuwde ruiter aandraven:
- Majesteit... Generaal Lówenhaupt vraagt om versterking...
- Ik heb vier compagnieën gestuurd... Ik ben verwonderd...
- Majesteit. .. De palissaden zijn vernield, de greppels met fascines
en lijken gevuld... De Russen hebben zich echter achter de borstweringen
teruggetrokken... Van ontzetting en van al het bloed zijn zij tot wilde
beesten geworden... Ze vloeken, schelden en storten zich in onze bajonetten. .. Generaal Lowenhaupt heeft al verschillende verwondingen opgelopen,
maar strijdt aan het hoofd van zijn soldaten te voet verder.. .
- Toon mij de weg!...
Karel gaf zijn paard de sporen en draafde, over de manen gebogen
om het gezicht tegen sneeuw en wind te beschermen, beugel aan beugel
met de officier-boodschapper in de richting van de schoten op de linkervleugel. Het was hem, alsof de hem door merg en been dringende wind
in zijn hart zong... In deze duizeling van wind en sneeuw en donderende
schoten dorstte hij ernaar de weerstand van de in levend vlees dringende
kling te voelen... De officier riep iets en wees naar voren, waar een gele
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plek zich over de sneeuw uitbreidde... Het was de ingesneeuwde bedding
van een beek. Karel drukte zijn paard de sporen in de flanken, met een
machtige sprong vloog het dier over de gele sneeuw en bleef in het slijk
steken, steigerde, zonk met zijn achterbenen nog dieper weg, brieste met
zijn neusvleugels in de sneeuwwind. Karel sprong van zijn rug, zijn
linkerbeen zonk tot aan de lies in de taaie slib. Hij gaf een ruk, trok
het been uit de laars en kroop op handen en voeten, waarbij hij zijn steek
en zijn degen verloor, naar de andere oever, waar de intussen afgestegen
officier stond en hem de hand toestak.
Zo slechts met één laars en zonder hoed besteeg Karel diens bevende, met een ijskorst bedekte, magere paard en draafde, het dier de sporen gevend, op de nabije schoten en wilde kreten af. Het paard sprong over
kleine sneeuwheuvels het waren doden of gewonden... Van voren gleden vage schimmen voorbij. Opvlammend kraakte een kanon... Onverwacht dichtbij zag hij een verwarde troep van zijn grenadiers, zij stonden grimmig op hun wapens geleund en staarden in de richting, waar achter
de vertrapte, bloedbevlekte sneeuwvlakte, achter de roerloos liggende lichamen der gesneuvelden de spits toelopende palen der borstwering schuin
omhoogstake. Daarachter golfde een muur van Russen. Zij schreeuwden
met krijsende stem en dreigden met vuisten en musketten. Kennelijk hadden ze juist een aanval afgeslagen...
Hij reed op de grenadiers toe: „Een degen!" riep hij, het klonk als
een schot. De mannen draaiden zich naar hem toe, herkenden hem... Hij
boog zich uit het zadel omlaag, strekte zijn arm uit en spreidde zijn vingers:
,,Een degen !" (Iemand schoof hem het gevest in de hand.)
Soldaten! De eer van jullie koning is hier, op deze borstwering.. .
Ze moet genomen worden... Jullie zult de smerige barbaren in de Narowa
werpen. (Hij hief de degen op, en dadelijk schalde er een hoorn, en een
tweede, en meer, onzichtbaar in de sneeuwstorm.) Soldaten!. . God en
jullie koning zijn met jullie ! Ik zal jullie leiden. Volgt mij!...
Hij galoppeerde over de met bloed doordrenkte sneeuw weg. Achter hem
klonk uit hese kelen: „Met God!" Vanaf de borstwering vielen vereenzaamde schoten. Hij koos zijn doelwit: een Rus van reusachtig postuur, die met
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voorovergebogen hoofd in een bres van de door kogels versplinterde borstwering stond... Glimlachend deed Karel zijn paard steigeren, de Rus
boorde met vertrokken gezicht zijn bajonet, alsof het een mestvork was,
in de borst van het paard... Karel wierp zich plat op de rug van het dier,
strekte zijn arm en stiet, omlaagglijdend, de degen met alle kracht in de
borst van de reus...
Terwijl hij van het paard sprong, struikelde hij echter. .. (Brullende
monden, gesnerp van ijzer en krakende slagen rondom.) Iemand stootte
tegen hem aan, hij viel. Op zijn rug voelde hij een zware laars die hem
in de sneeuw drukte... Men snelde de koning onmiddellijk te hulp, tilde
hem op en droeg hem weg... Zijn gedachten werden verward. Op een affuit
kwam hij onder een stinkende soldatenmantel weer tot zichzelf. Gerekt
bliezen de hoorns de aftocht. Hij wierp de jas van zich af en ging zitten:
Brengt mij een paar laarzen, ik ben barrevoets.. Laarzen en een
p aard...
In een wilde chaos stormden de regimenten van Golowin en Troehetskoi,
uit angst van de rivierovergang afgesneden te worden, naar de oever en
stroomden in zulke dichte drommen over de schipbrug, dat de pontons diep
in het water zakten en de gele golven der door de westenwind opgezwiepte
Narowa over de brugleuning sloegen. Ginds, achter de sneeuwsluier, dreven
in het schuimende water paardekadavers en de lijken van Sjeremetews
ruiters (die bij het oversteken van de rivier vijf werst stroomopwaarts verdronken waren) . De kadavers werden door de stroming meegesleurd en
stapelden zich bij de steeds dieper zinkende brug op. Van de oever drong
een brullende menigte op. De wankele brug helde steeds meer naar rechts,
het water klotste over de planken, de balustrade kraakte, de henneptouwen
begonnen te breken, de middelste pontons zonken onder water en raakten
los. Alle die op de brug waren, verdwenen in de bulderende rivier, waarin
het wemelde van kadavers en mensenlijken. Er steeg een gegil op, maar
de achterste rijen drongen op en met honderden stortten de soldaten in de
Narowa, tot de stroming de losgerukte bruggehelft eindelijk aan de moerassige oever wierp.
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·Daar stond dicht bij de rivier de tent van hertog van Croy, - achter de
stellingen van het Preobrazjenski- en Semjonowski-regiment, Reeds meer
dan twee uur duurde de verbeten strijd om de horstweringen aan de zuid..
en westzijde vanhet kamp, Onmogelijk was het, bij deze heIse sneeuwstorm
het gevecht te leiden, bevelen uit te delen... In de tent, aan tafel, zat Blumherg, de dikke kolonel van het Preobrazjenski-regiment; hij had het hoofd
in zijn handen gelegd en snoof slechts af en toe. Tegenover hemzat de
vervelende Hallart: hij staarde knipperend in de vlam van de kaars en
wachtte geduldig op het ogenblik, dat hij zijn degen - het gevest naar
voren, met een buiging - aan een Zweedse officier zoumoeten afgeven.
De hertog trad de tent binnen, - een besneeuwde jas van rendierbont
over zijn wapenrusting geworpen, met open vizier, zijn snor hing in twee
pegels omlaag,zijn lippen trilden...
- Laat de duivel met die Russische varkens oorlog voeren! - riepde
hertog. - Majoor Gunningham en majoor Gast zijn in hun aardhutten gewurgd... Kapitein Walbrecht ligt met afgesneden keel hier, twaalf passen
van de tent vandaan.De tsaar heeft weI geweten, wat hij mij toevertrouwde.
Als je nog eens leger zegt! .•. Rapalje, gespuis...
Hallart stond haastig op en sloeg het tapijt weg - een sneeuwwolk stoof
de kamer binnen. Het gebrul van een duizendkoppige mensenm.assa overstemde het knetteren der musketten. De hertog snelde de tent uit. Beneden
zag men de omtrekken van de naar de oever drijvende schipbrug, de mensen
op de pontons gilden. Hechts, waar de palissade op de rivier uitkwam,
raasde een talloze menigte...
- Het centrum is doorhroken, - zei Hallart, -- dat zijn de regimenten
van Golowin...
De soldaten klauterden over de palissade, renden in kleine groepjesop

de tent toe .•.
....-.- Duivelnog aan toe! -

riep de hertog. -~ Te paard, mijne heren!

Hij trachtte zich van zijn rendierjas te ontdoen -- het harnas hinderde hem
in zijn bewegingen. "Helpt me toch,duivel n,og toe!"
De hertog, Hallart 'en Blumberg zwaaiden zich in het zadel, reden omlaag naar de rivier en galoppeerden in machtige sprongen langs de drassige
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oever westwaarts, het Zweedse vuur tegemoet, om zich over te geven en zo
hun leven voor de woede der razende soldaten te redden.

Het was donker geworden. De wind was gaan liggen, in dichte, witte
vlokken viel de sneeuw. Nu en dan knalde er een eenzaam schot. In het
Russische kamp was het stil als op een kerkhof, er brandde geen enkel
vuur... Slechts in het midden van het kamp, tussen de buitgemaakte troswagens, galmden dronken Zweedse grenadiers met hese stemmen lallend
liederen. De weerschijn van de vlammen van brandende vaten lag op he t
sneeuwdek, dat zich over de stomdronken en dode lichamen neervlijde.
Artamon Golowin, Troebetskoi, Boetoerlin, de prins van Imeretië, Jakow
Dolgoroeki, tien kolonels (onder wie de zoon van de beroemde generaal
Gordon en de zoon van Frans Lefort), luitenant-kolonels, majoors, kapiteins en luitenants tachtig officieren - hadden zich te paard en te voet
voor de aarden hut verzameld, waar de generaals plachten te beraadslagen.
Zojuist waren vorst Kozlowski en majoor Piel als parlementariërs naar
koning Karel gestuurd; zij waren echter op hun eigen soldaten gestuit, die
hen herkend en a.f gemaakt hadden...
In de aardhut sprak Artamon Golowin zacht bij het licht van een harsspaan:
De verschansingen zijn doorbroken, de opperbevelhebber is gevlucht,
de schipbruggen zijn vernield, onze munitiewagens zijn in handen van de
Zweden gevallen. .. Wij zijn niet in staat morgen de strijd te hervatten...
Zolang het nacht is en de Zweden de omvang van onze nederlaag niet overzien, kunnen wij de koning genereuze voorwaarden afdwingen: vrije aftocht
met de wapenen... Maak jij, Iwan Iwanowitsj (hij maakte een buiging Voor
Boetoerlin), je daarom op, lieve vriend, zelf naar de koning te gaan, zeg
hem, dat wij bereid zijn, om niet onnodig Christenbloed te vergieten, in
vrede uiteen te gaan: wij willen in ons land terugkeren, laat hij naar het
zijne gaan...
En de kanonnen? Moeten we die dan uit handen geven? -- vroeg
Boetoerlin met hese stem.
.
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Niemand gaf. antwoord. De generaals sloegen de ogen neer. De trotse
Golowin vertrok heel zijn gezicht, als bedwong hij zijn tranen. De diklippige, zwartharige Jakow Dolgoroeki zei, zijn wenkbrauwen optrekkend:
— Allemaal hol geklets... We zullen de beker der schande tot de bodem
moeten leegdrinken... Ons op genade en ongenade overgeven.
Boetoerlin spande de hanen van twee pistolen, stak ze in de gordel,
schoof zijn hoed in het voorhoofd en verliet de aarden hut:
-- Een trompetter -- hierkomen!
De officieren traden op hem toe:
--- Iwan Iwanowitsj, hoe staat het ervoor? Geven wij ons over?
-- Wij zijn bereid ons leven te geven, Iwan Iwanowitsj... Maar om
door de hand van onze eigen soldaten te sterven...
Op een landgoed, ongeveer een werst van het Russische kamp verwijderd,
werd Boetoerlin door Karel en zijn generaals ontvangen. De Zweden vreesden de komende dag niet minder dan de Russen. Nadat zij zich, eershalve,
reen poos verzet hadden, verklaarden zij zich bereid het gehele Russische
leger met wapens en vaandels, echter zonder kanonnen en tros, naar de
andere oever van de Narowa door te laten. Zij verlangden echter, dat alle
Russische generaals en officieren als gijzelaars op het landgoed gebracht
zouden worden, het leger moest dan maar onder Gods hoede aftrekken.. .
Boetoerlin trachtte nog te protesteren, maar Karel antwoordde met een
sarcastische glimlach:
Uit liefde jegens mijn broeder tsaar Peter wil ik zijn dappere generaals voor de woede van hun soldaten redden. In Narwa zullen zij een
rustiger en verzadigder leven leiden dan bij hun leger.. .
Er zat niets anders op dan zich met alles accoord te verklaren. Een
peloton kurassiers draafde heen om de gijzelaars te halen. De Zweedse
geniesoldaten ontstaken aan de oever houtvuren en begonnen een brug over
de rivier te slaan om de Russen zo spoedig mogelijk naar de overkant af
te laten marcheren. Als eersten verlieten het Semjonowski- en Preobrazjenski-regiment het kamp, - met vaandel en wapen trokken zij onder
tromgeroffel over de bruggen: de soldaten waren allen lange, grimmige kerels met snorren. Op de schouders droegen zij de gewonden. Toen de divisie
--?-
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van Weide oprukte, kwamen de Zweedse kurassiers dreigend naderbij en
eisten uitlevering der wapenen. Vloekend wierpen de soldaten hun musketten
weg. De overige regimenten werden eenvoudig met schoten voortgejaagd..
Toen de dag aanbrak, ving de rest van het vijfenveertigduizend man sterke Russische leger barrevoets, hongerig, zonder officieren, in ordeloze
troepen de terugtocht aan. De bastions van de vesting. Iwan-gorod zouden
hun enige bommen na...
* 4

Het bericht van de nederlaag bij Narwa bereikte Peter op een dag, toen
hij juist in Nowgorod aangekomen was en voor het huis van de wojewode
stilhield. Onmiddellijk achter de slee van de tsaar galoppeerde ,Pawel
Jagoezjinski op zijn klepper die nog nauwelijks op zijn benen kon staan,
door de open poort, sprong voor het bordes van zijn paard en keek de tsaar
met flonkerende ogen aan.
vroeg Peter met gefronste wenkbrauwen.
- Waar kom jij vandaan?
- Van ginds, heer bombardier.
- Hoe is het daar?
— Een échec, heer bombardier.
Peter liet abrupt het hoofd zakken. Mensjikow, die zich wat aan het
vertreden was, kwam naderbij en begreep alles terstond, zowel de vraag
als het antwoord. De wojewode Ladyzjenski, een oud mannetje met uitpuilende ogen, die op de onderste trede stond, spalkte zijn mond open, cie
snijdende wind speelde met zijn schaarse haren.
Peter zette zijn voet op de tree en wendde
- Nou... Kom, vertel op.
zich plotseling naar de wojewode om, als monsterde hij, hoogst verwonderd,
deze bestuurder van Nowgorod:
- Is bij jou alles voor de verdediging gereed?
- Grootmachtige tsaar, nachten lang slaap ik niet meer, mijn gedachten
zijn ervan vervuld, hoe ik het jou naar de zin kan maken.. . . Wojewode
Ladyzjenski wierp zich op de knieën en keek met hondse blik smekend
tot ,de tsaar op, zijn wijd opengesperde oogleden trilden. Hoe moet ik
de stad verdedigen?. .. De muren zijn bouwvallig, de loopgraven ingestort,
`
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de brug over de Wolchow is vermolmd... De boeren uit de omgeving
rekruteren, daar valt niet aan te denken ! Alle paarden zijn immers voor
spandiensten in beslag genomen... Heb erbarmen.. .
De wojewode sprak niet, maar jammerde, greep de benen van de tsaar.
Peter schudde hem van zich af en snelde de trap op naar het portaal.
Monniken, normen, popen en kluizenaars met kapjes op rezen van hun zetels. Eén man, met rammelende kettingen op het blote lijf, kroop onder de
bank weg...
- Wat zijn dat voor mensen?
De monniken en popen bogen tot op de grond. Een strenge, pafferige
kloostergeestelijke nam, zijn ogen verdraaiend, het woord:
Laat het niet toe, grootmachtige tsaar, dat de kloosters en godshuizen vervallen. Volgens uw oekaze heeft ieder klooster tien en meer
wagens en mensen, zoveel het maar kan, met ijzeren scheppen ter beschikking te stellen en voor hun onderhoud te zorgen... En elk kerspel heeft
wagens en mensen ter beschikking te stellen... Voorwaar, zulks gaat alle
menselijke krachten te boven, grootmachtige tsaar. .. Wij leven immers
slechts van aalmoezen.. .
Peter luisterde, met de hand aan de deurknop, en nam de buigende
gestalten met ronde ogen op:
i}n rekwestranten uit alle kloosters aanwezig?
antwoordden de monniken opgewekt, als uit één mond. Uit alle,
kweelden de nonnen met zoete stem,
Uit alle, uit alle, onze weldoener,
als zongen zij in het kerkkoor.
Danilytsj, laat niemand naar buiten, stel een wachtpost op!. . .
Hij ging de eetkamer binnen en beval Jagoezjinski hem over de nederlaag
verslag uit te brengen. Zander een ogenblik te gaan zitten, ijsbeerde hij door
de lage en bedompte kamer, pakte een ingemaakte augurk van de tafel,
kauwde en stelde haastig vragen. Pawel Jagoezjinski vertelde over het verlies
van de totale- artillerie, vertelde van de duizenden ruiters van Sjeremetew,
die in de Narowa verdronken waren, van de vijfduizend soldaten die op de
losgeslagen schipbrug de dood gevonden hadden veel meer nog waren er
in 'de strijd gevallen --,-, vertelde, hoe negenenzeventig generaals en officie
--
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ren (onder wie ook de gewonde Weide) in gevangenschap gegaan waren,
en van de treurige terugtocht van het leger zonder leiders en tros (alleen
de subalterne en de onder-officieren waren bij de troep gebleven, en dan
nog voornamelijk bij de garderegimenten)...
- De hertog heeft zich als eerste overgegeven? Zo zo, de keizerlijke,
de held, -- een varken is het! En Blumberg met hem? Aleksasjka, kun jij
zo iets begrijpen? Als een broeder heb ik van hem gehouden, van die Blumberg, en nu is hij naar de Zweden gevlucht... Schoft, schoft! (Uit Peters
mond spetterden augurkpitten) Negenenzeventig verraders! Grolowin, Doldat dat een ezel is, dat wist ik... maar een
goroeki, Boetoerlin Wanjka
schoft! Troebetskoi, die vette ever! Hoe hebben zij zich overgegeven?
- Kapitein Wrangel verscheen met zijn kurassiers voor de aarden hut,
en de onzen gaven hem hun degens...
- En er was er niet een onder hen, die ook maar...
- Sommigen snikten...
- Snikten! Mooie helden!... Hopen zij soms, dat ik na deze nederlaag
om vrede zal vragen?
zei Aleksasjka zacht.
- Nu om vrede vragen, dat zou onze dood zijn,
Peter bleef voor de micaruiten diep in het lage gewelf staan, spreidde
de benen, balde en opende zijn vuist op de rug:
- Deze nederlaag is een goede les voor ons... Niet naar roem streven
wij... Nog tienmaal zullen wij verslagen worden, maar dan zullen wij de
zege wegdragen. Danilytsj... Ik vertrouw jou de stad toe. Jij begint nog
vandaag met de werkzaamheden: loopgraven aanleggen, verschansingen
opwerpen, verder dan Nowgorod mogen wij de Zweden niet laten komen,
ook al moesten we hier allemaal sterven... Ja, laat nog Browkin en Swesjnikow opzoeken, zij moeten ogenblikkelijk hier komen, ook alle voorname
kooplieden van Nowgorod moeten komen... En de wojewode kan ophoepelen... (Hij riep Aleksasjka na:) Laat hem het huis uit trappen. (Mensjikow ging haastig heen, Peter wendde zich tot Jagoezj inski :) Zie jij een
driehonderd voertuigen op te scharrelen, belaad ze met versgebakken brood
en rijd tegen de avond met de hele stoet het leger tegemoet. Begrepen?
- Het zal geschieden, heer bombardier...
-

,
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Roep de monniken binnen...
nors, de ware antichrist.
Hij ging tegenover de deur op de bank zitten,
De geestelijken kwamen binnen. In de kamer was het toch al benauwd, nu
kon men er nauwelijks ademen.
- Welnu, geloofsijveraars, luistert, zei Peter, -- keert naar uw
kloostérs en kerspels terug: nog heden hebben allen zich beschikbaar te
stellen om loopgraven aan te leggen. (Hij richtte zich met dreigende blik
tot een kloostergeestelijke die onder de hoge monnikskap zijn wenkbrauwen
fronste.) Zwijg t vader... Allen hebben met ijzeren spaden en paarden te
verschijnen, ,niet slechts de lekebroeders, maar alle monniken, de abt incluis, ook alle nonnen, popen en kosters tezamen met hun vrouwen...
Werkt ter ere van Cod. , . Zwijg, zeg ik je, vader. .. Het bidden zal ik alleen
op mij nemen namens jullie allemaal, niet voor niets heeft de patriarch
van Konstantinopel mij gezalfd... Ik zal een luitenant opdracht geven in
de kloosters en kerken een onderzoek in te stellen en indien hij iemand
werkeloos aantreft, dan komt die op het plein aan de schandpaal en krijgt
vijftig stokslagen... Deze zonde neem ik ook op mij. Zolang de loopgraven
niet aangelegd en de schansen niet opgeworpen zijn, wordt er in de kerken,
met uitzondering van de Sofia-kathedraal, geen mis gecelebreerd... Gaat.. .
Hij hield zich aan de rand van de bank vast en rekte zijn hals, de
ronde wangen met dichte stoppels bedekt, de knevel dreigend omhoog gedraaid. Vreselijk om naar te kijken! Met de achterwerken tegen elkander
botsend, drong de clerus naar buiten. Peter riep :
- Hédaar, in het portaal, stuur de wachtpost weg!...
Hij schonk zich wodka in en begon weer door de kamer te ijsberen.
Weldra hoorde men de huisdeur slaan. In de hal vroeg iemand halfluid:
„Waar is hij? Is hij in een kwade bui? Ach, lieve goedheid..."
Browkin, Swesjnikow en een vijftal Nowgorodse kooplieden die hun
mutsen tussen de vingers draaiden en angstig knipperden, traden de kamer
binnen. Peter stond niet toe, dat zij hem de hand kusten: hij pakte hen
vrolijk bij de schouders, kuste hen op het voorhoofd, Browkin op de mond:
- Welkom, Iwan Artemjitsj, welkom, Aleksej Iwanowitsj ! (Hij wendde
zich tot de Nowgoroders.) Goedendag, eerzame kooplieden... Gaat zitten.. .
—,-
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Zoals u ziet: spijs en brandewijn staan klaar, de heer des huizes heb ik
eruit laten gooien. .. Ach, wat heeft die wojewode mij een last veroorzaakt:
ik dacht, dat hier bij hem de loopgraven en onneembare schansen al in
gereedheid gebracht waren... Jullie hebt de spade nog niet in de grand
gestoken...
Hij schonk ieder een beker wodka in. De Nowgoroders sprongen op en
namen de bekers aan. Hij dronk als eerste, schraapte voldaan zijn keel
en zette de lege kroes rinkelend op tafel:
Op een goed begin hebben wij gedronken... (Hij lachte.) Nu, kooplieden, hebt ge het al gehoord? Wij hebben van de Zweedse koning lelijk
op onze huid gekregen... Voor de eerste maal heeft dat niet veel te betekenen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, nietwaar?...
De kooplieden zwegen. Iwan Artemjitsj kneep zijn lippen opeen, sloeg
zijn ogen neer en staarde naar de tafel. Swesjnikow trok zijn enorme
wenkbrauwen op en wendde eveneens de blik af. De Nowgorodse kooplieden zuchtten zacht...
- De Zweden kunnen wij in de loop van deze week hier verwachten.
Verliezen wij Nowgorod, dan verliezen wij ook Moskou, dan is het met
ons allen gedaan.
- A-ach..., zuchtte Browkin diep. Swesjnikows zwartbaardige gezicht werd zo geel als olijfolie.
- Houden wij de Zweden voor Nowgorod tegen, dan zullen wij nog
vóór de zomer een leger op de been gebracht en geschoold hebben, sterker
dan ooit... We zullen eens zoveel kanonnen gieten... De kanonnen voor
Narwa! Neem ze maar, alsjeblieft: oud roest was het... Zulke kanonnen
zullen wij niet gieten... De generaals zijn gevangengenomen, daar ben ik
blij om... Een blok aan mijn been waren die oude kerels... Jonge, stoere
generaals hebben wij nodig.:. De hele staat zullen we in actie brengen...
Wij hebben een nederlaag geletlen, nu goed! De oorlog begint pas...
Geef mij een roebel voor de oorlog, Iwan Artemjitsj, Aleksej Iwanowitsj,
binnen twee jaar betaal ik jullie er tien terug...
Hij leunde achteruit en sloeg met de vuisten op tafel:
- Accoord, kooplieden?
,
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- Pjotr Aleksejewitsj,
zei Swesjnikow,
maar waar moeten wij
hem vandaan halen, die roebel? Denk je, dat er geld in onze koffers zit?
Niets dan muizen...
-- Zo is het, och-och-och, zo is het,
steunden de Nowgorodse kooplieden.
Peter richtte zijn ogen op hen. (Zij schenen te verschrompelen.) Zwaar
legde hij zijn hand op Iwan Artemjitsj' korte rug:
- En wat zeg jij?
— God heeft ons verenigd, Pjotr Aleksejewitsj, jouw weg is ook de onze.
Trouw en eerlijk keek Browkins dikke gezicht. Swesjnikow was als verstijfd: zojuist waren zij overeengekomen niet met geld over de brug te komen en nu had die sluwe Wanjka zich als eerste bereid verklaard. .. Peter
legde zijn arm om Browkins schouder en drukte diens bezwete gezicht tegen de messingknopen op zijn borst:
- Een ander antwoord heb ik van jou niet verwacht, Iwan Artemjitsj...
Verstandig ben je en vermetel, dat zal je een rijke winst opleveren... Koop.
lieden, het geld heb ik onverwijld nodig. In de loop van één week moet
Nowgorod versterkt zijn; de divisie van Anikita Repnin komt de stad ver.
eigen...
,,... Loopgraven werden aangelegd en kerken neergehaald... Schansen
met schietgaten werden opgeworpen en de borstweringen aan weerszijden
met graszoden bekleed .
„En het werk werd verricht door dragonders en soldaten, en mensen van
alle rang en stand, en geestelijken en kloosterlingen van elke rang, zowel
mannen als vrouwen.
„De muurtorens werden met aarde gevuld en van boven met zoden begrondwerk was het... De houten torendaken echter, en de houten
kleed,
bedekkingen der muren werden alle gesloopt... En in diezelfde tijd was
er in de kerken met uitzondering van de kathedraal geen dienst...
„In het Petsjory-klooster had op bevel van de tsaar luitenant-kolonel
SJ''in
ens J het toezicht over de werkzaamheden. En de tsaar kwam in het
klooster, Sjensjin echter was niet ter plaatse, en zo beval de tsaar hem op
.
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de geschutbank genadeloos te geselen en als gemeen soldaat naar het regiment terug te zenden.
„Voorts werd in Nowgorod commandant Aleksej Poskotsjin gehangen,
dewijl hij geld nam voor wagens, vijf roebel van elkeen, die hij van
de spandiensten bevrijdde. . ."
.

5

De officier van de wacht op de stoep van ,het paleis in Preobrazjenskoje
antwoordde iedereen:
Niemand wordt toegelaten, doorlopen.
In de hof stonden talrijke overdekte sleden en koetsen. De decemberwind
vulde de zwarte wielsporen met fijne hagel. De berijpte bomen ruisten, de
weerhanen op de halfvergane daken van het paleis knarsten. De ganse dag,
sinds de morgenstond, zaten de ministers en bojaren in hun sleden en koetsen te wachten. In een vergulde, met zes paarden bespannen karos was Mensjikow voorgereden, maar ook hij had onverrichterzake moeten terugkeren.. .
Des avonds, het was al na tienen, kwam Romodanowski. De officier van de
wacht sidderde over zijn hele lichaam, toen hij de vorst-caesar in zijn berepels
de uitgesleten bakstenen treden op zag schommelen. Liet hij hem binnen, dan
handelde hij tegen het bevel van de tsaar in, weigerde hij hem de toegang, dan
zou de vorst-caesar hem, zonder de tsaar naar iets te vragen, laten ranselen...
Romodanowski betrad het paleis; de wachtposten die voor elke deur
stonden, verborgen zich toen zij zijn zware stappen hoorden naderen. Onderweg naar de slaapkamer van de tsaar moest hij driemaal gaan zitten.
Hij klopte met zijn nagel aan de deur, trad binnen en maakte, op de ouderwetse wijze een buiging tot de grond.
- Hoe kom jij hier, oudje? Peter liep met zijn pijp in de mond door
de kamer heen en weer, draaide zich misnoegd om en liet de groei van de
Ik heb bevolen niemand binnen te laten.
vorst-caesar onbeantwoord.
- Men laat ook niemand binnen, Pjotr Aleksejewitsj. Maar mij heeft
ie vader al zonde r aandiening toegelaten. ( Peter haalde de schouders op
en begon, op zijn pijp knauwend, weer te ijsberen.) Waar picker je over,
..
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Pjotr Aleksejewitsj, dag en nacht? Je vader en je moeder hebben je geboden naar mijn raad te luisteren. Laat ons de zaak tezamen overpeinzen...
Misschien krijgen wij een inval...
Schei toch uit met dat gezwets. .. Jij weet heel goed, waaraan ik
denk...
Fjodor Joerjewitsj gaf niet dadelijk antwoord, -- hij ging zitten, knoopte
zijn bontjas los (het ademen viel de oude man in deze bedompte lucht
zwaar) en wiste zich met een bonte doek het gezicht af:
- Misschien ben ik niet alleen voor hol gezwets hierheen gekomen...
Wie weet, wie weet...
Peter schreeuwde plotseling, zonder zijn eigen stem te horen, zo luid,
dat de wachtpost in de donkere troonzaal achter de wand van schrik zijn
musket liet vallen:
- In de Handelskamer zijn die geldduivels aan het redeneren geslagen
voor Narwa hebben we het al gezien, tegen de Zweden kunnen wij niet op...
Vrede moeten we sluiten... Ze ontwijken mijn blik... Ik heb met hen zo
gesproken... (Hij greep Fjodor Joerjewitsj bij de borst en bij de kraag en
schudde hem heen en weer.) Zij jammerden: ,Ook al stuur je ons naar
het schavot, grootmachtige tsaar, wij hebben geen geld, verarmd zijn we. .
Waar ik aan denk?... Geld heb ik nodig! Dag en nacht pieker ik erover,
waar ik het vandaan moet halen. (Hij liet hem los.) Nu, oudje?.. •
- Ik luister, Pjotr Aleksejewitsj, ik zal later spreken.
Peter kneep zijn ogen dicht: „Hm!..." Hij ijsbeerde, met een schuine
blik op de vorst-caesar, door de kamer en vervolgde, reeds op mildere toon:
— Koper heb ik nodig... Overbodige klokken zijn niets dan nutteloos
gebeier, we kunnen het er ook zonder stellen, de klokken zullen we
omlaaghalen en smelten... Akinfi Demidow heeft mij uit de Oeral geschreven: hij belooft tegen het voorjaar vijftigduizend poed ijzer in staven te
leveren... Maar het geld! Moet ik het dan weer uit de neringdoenden en
boeren persen? Alsof daar nog veel uit te persen valt... Die snakken toch
al naar adem, en bovendien kun je binnen het jaar geen belastingen innen.. .
Maar er is goud en er is zilver, en het ligt ongebruikt... (Pjotr Aleksejewitsj was nog niet uitgesproken, maar Fjodor Joerjewitsj' ogen puilden
.^

316

reeds uit, als bij een kreeft.) Ik weet, wat jij mij zult antwoorden, oudje.
Daarom heb ik je ook niet laten roepen... Maar dit geld, dat neem ik...
- De kloostergelden mogen wij nu niet aantasten, Pjotr Aleksejewitsj...
Met krijsende stem schreeuwde Peter:
- Waarom niet .
-- De tijden zijn er niet naar... Op het ogenblik zou het gevaarlijk
zijn... Ik zal je maar niet eens vertellen, met wat voor mensen ze haast
elke dag bij mij komen aanslepen... (Fjodor Joerjewitsj' dikke vingers,
die op zijn knieën lagen, bewogen onrustig.) De Moskouse kooplieden zijn
je tot nu toe trouw gebleven... Nou ja, Narwa heeft hun even schrik aangejaagd... Iedereen is ervan geschrokken. .. Ze zullen nog wat redekavelen
en dan tot inzicht komen bij een oorlog hebben zij alleen maar profijt.. .
Ook geld zullen ze je geven, je moet echter je koelbloedigheid bewaren.
Maar tracht eens nu de kloosters aan te pakken, die hun bolwerk zijn.. .
Op alle pleinen zullen de gekken hetzelfde rondschreeuwen, wat Grisjka
Talitskil 5 kort geleden op de markt vanaf het dak verkondigd heeft. Weet
je het nog? Nu dan... De kloostergelden moet men met beleid, zonder
rumoer, aan zich trekken. . .
— Je draait om de zaak heen, oudje...
- Ik ben een oud man, waarom zou ik erom heen draaien?.
- Ik heb het geld nu dadelijk nodig, ook al moet ik het roven...
- Heb je veel nodig?
Fjodor Joerjewitsj glimlachte nauw merkbaar bij deze vraag. Peter
bromde weer: „Hm." Hij ijsbeerde door de slaapkamer, stak zijn pijp met
een kaars aan, blies een rookwolk uit, nog een, en zei met vaste stem:
- Twee miljoen.
- Voor minder doe je het niet?
Peter ging voor de vorst op zijn hurken zitten, pakte hem bij de knieën
en schudde ze:
- Kwel mij niet langer... Nu goed, de kloosters wil ik voorlopig met
rust laten... Naar je zin? Is er geld? Veel?
- Morgen zul je het zien...
-- Nee, nu iVeteen... Kom mee...
..
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Fjodor Joerjewitsj nam zijn muts op en stond langzaam op:
— Vooruit dan maar... Als het dan zo dringend is... (Hij stapte plomp
als een beer naar de deur.) Maar neem niemand mee, wij gaan alleen...

De Spasski-toren sloeg één uur, de leren koets van de vorst-caesar reed
door de poort het Kremlin binnen, rolde door de nauwe donkere straatjes
tussen de oude ambtsgebouwen en hield voor een laag bakstenen gebouw
stil. Op een trede van de lage trap stond een lantaarn. Voor de ijzeren
deur lag een snurkende man in een schaapspels. De vorst-caesar steeg na
Pjotr Aleksejewitsj uit de koets, nam de lantaarn (de vetkaars walmde)
en schopte tegen de onder de schaapspels uitstekende bastschoen. De man
bromde slaapdronken: „Wat is er, wat is er aan de hand?" richtte zich
op, sloeg zijn hoge bontkraag omlaag, herkende de vorst en sprong overeind.
De vorst-caesar schoof hem ter zijde, opende het slot met zijn sleutel,
liet Peter voorgaan, trad zelf binnen en sloot de deur achter zich af. De
lantaarn opheffend, schreed hij schommelend door het koude en dan door
het warme voorportaal naar de lage, gewelfde zaal van de nog door tsaar
Aleksej Michajlowitsj gestichte kanselarij van geheime zaken. De kalk was
hier en daar reeds van de wanden afgebrokkeld. Het rook er naar stof,
molm en muizen. De twee kleine tralievensters waren door spinnewebben
overtrokken. Een deur ging open, en het verschrikte gelaat van een oude man
die met de bewaking der binnenvertrekken belast was, kwam te voorschijn.
- Wie daar? Wie zijn jullie?
- Breng een kaars, Mitritsj, -- beval de vorst-caesar hem.
Aan de wand tegenover hen stonden lage eiken kasten met smeedijzeren
sloten (niet slechts op het aanraken van de kasten, zelfs op de nieuwsgierige
vraag, wat voor akten zij bevatten, stond de . doodstraf) . De bewaker bracht
een kaars in een ijzeren kandelaar. De vorst-caesar wees op de middelste kast:
-- Schuif haar van de muur weg... (De bewaker schudde het hoofd.)
Ik beveel het je... Op mijn verantwoording . .
De bewaker zette het licht op de grond. Hij zette zich schrap en duwde
de 'lost kwam niet van haar
met zijn zwakke schouder tegen de kast,
.
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plaats. Peter wierp snel zijn bontjekker eng muts af, pakte de kast beet -zijn nek liep rood aan en schoof haar weg. Een muis glipte eronder
vandaan. Achter de kast bleek een door stoffig spinrag verhuld ijzeren
deurtje te zijn. De vorst-caesar haalde een twee pond zware sleutel uit zijn
. . . .
bij,
zak, zei
zei snuivend: „Lucht
.
bij, Mitritsj, ik kan niets zien", en trachtte
onhandig de sleutel in het gat te steken. In de loop van dertig jaren was
het slot verroest en gaf niet mee. „We zullen wel naar het breekijzer moeten
grijpen ga er als de wind een halen, Mitritsj."
Met de kandelaar in de hand bekeek Peter de deur:
Wat is daarachter?
Dat zul je wel zien, zoontje. .. Volgens de paleisregisters liggen daar
geheime documenten. Tijdens de Krim-campagne van vorst Golitsyn is jouw
zuster Sofja in een nacht eens hier geweest. .. Ook toen heb ik net zo min
als nu, de deur kunnen openen... (Een spottend lachje gleed onder de
Tataarse hangsnor over de lippen van de vorst-caesar.) Zij heeft er een
poosje voor gestaan en is toen weggegaan, Sofja.
De bewaker kwam met een breekijzer en een bijl. Peter wierp zich op
het slot brak de steel van de bijl en haalde zijn vinger open. Toen begon
hij met het zware breekijzer de rand van de deur te bewerken. Dreunend
schalden de slagen door het lege huis, de vorst-caesar liep verontrust
naar het raam. Eindelijk lukte het Peter het breekijzer in de spleet te wringen, knarsend schoof de ijzeren deur open. Ongeduldig greep de tsaar
naar de kaars en betrad als eerste de gewelfde, vensterloze ruimte.
Spinnewebben en stof. Op de planken langs de wanden stonden geciseleerde, buikige kannen uit de tijd van Iwan 'de Verschrikkelijke en Boris
Godoenow; Italiaanse bokalen op slanke voeten; zilveren schalen, waari n
de tsaren zich tijdens de grote recepties de handen wiesen; twee leeuwen
van zilver met gouden manen en ivoren tanden; hele stapels gouden borden;
gebroken zilveren wierookvaten; een grote pauw van zuiver goud met oge n
van smaragd het was een van de twee pauwen die aan Weerszijden va n
de troon van de keizers van Byzantium gestaan hadden. Zijn mechanisme
was gebroken. Op de onderste planken lagen leren buidels, van sommige
bleken de naden gesprongen en Hollandse gouden dukaten waren eruit
^
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gerold. Onder de banken lagen sabelvellen en ander bont, fluweel en zijde
opgehoopt
alles door de motten aangevreten en vergaan.
Peter nam de spullen in de hand, bevochtigde zijn vingers en wreef . ze:
„Goud!... Zilver!..." Hij telde de buidels met de gouden dukaten het
waren er wel vijfenveertig, misschien ook meer. Hij nam de sabelhuiden
en vossestaarten op en schudde ze:
- Maar het is allemaal vergaan, oudje.
- Vergaan, maar niet verloren gegaan, zoontje...
- Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd?
- Ik had mijn woord gegeven... Je vader Aleksej Michajlowitsj is zo
vaak ten strijde getrokken en heeft mij al zijn geld en zijn schatten ter
bewaring toevertrouwd. Toen jouw vader zijn einde voelde naderen, liet
hij mij bij zich komen en beval mij niemand van zijn erfgenamen dit hier
in handen te geven, tenzij de staat in oorlogstijd in grote nood geraakte...
Peter sloeg zich op de lendenen:
- Gered heb je mij, gered... Hier heb ik genoeg aan... De monniken
kunnen je dankbaar zijn... Voor die pauw alleen kun je een heel regiment
in de kleren en wapens zetten en Karel zijn portie geven... Maar wat die
klokken betreft oudje, die laat ik toch omsmelten, neem het mij niet
kwalijk...
•
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beschreven waren. Aan het Weense hof sprak men openlijk van een nieuwe
nederlaag der Russen bij Pskow, van de vlucht van Peter met weinige
vertrouwelingen, van een opstand in Moskou en de bevrijding van tsarewna
Sof ja uit het klooster, die nu opnieuw de teugels van het bewind in handen
had.
Al deze futiele gebeurtenissen werden echter door de zich eindelijk
ontladende oorlogsdonder op de achtergrond gedrukt. Die koning van Spanje
had het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld, Frankrijk en Oostenrijk
strekten hun handen naar zijn erfdeel uit. Engeland en Holland lieten zich
niet onbetuigd. Glorierijke maarschalken John Churchill, hertog van
Marlborough, prins Eugen van Savoye en de hertog van Vendume maakten zich op om landen te verwoesten en steden plat te branden. In Italië,
in Beieren, in het schone Vlaanderen trokken bewapende benden over de
wegen, vielen de vreedzame bevolking lastig en vernietigden alle voorraden
voedsel en wijn. In Hongarije en in de Cévennes braken opstanden uit. Het
ging om het lot van machtige rijken: welk van hen, welke vloot zou in de
toekomst over de oceanen heersen? De ontwikkeling in het oosten moest
men de vrije loop laten.
In zijn overwinningsroes wilde Karel na Narwa Peter tot in het diepst
van Moskovië achtervolgen. Doch zijn generaals smeekten hem het lot niet
tweemaal te verzoeken. Het afgematte en sterk gedunde leger werd naar
Laïsa bij Dorpat teruggetrokken en betrok daar winterkwartieren. Van hier
uit richtte de koning aan de Rijksdag een hoogmoedige brief, waarin hij
versterkingen en geld verlangde. In Stockholm verstomden allen die tegen
de oorlog waren, de Rijksdag schreef nieuwe belastigen uit en zond in het
voorjaar twintigduizend man voetvolk en ruiterij naar Laïsa. Er verscheen
een boek in het Latijn: „Over de oorzaken van de oorlog van Zweden tegen
de tsaar der Moskoviërs", dat aan de Europese hoven gretige lezers vond.
Thans bezat Karel een van de sterkste legers in Europa. Men moest
besluiten, in welke richting de slag gevoerd zou worden : naar het oosten,
tegen het woeste Moskovië, waar de schaarse en arme steden slechts geringe
buit en roem beloofden, of naar het zuidwesten, tegen de trouweloze August,
tegen het Poolse binnenland, tegen Saksen, tegen het hart van Europa. Daar
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bulderden reeds de kanonnen van de grote maarschalken. Het voorgevoel
van de glorie van een tweede Caesar maakte Karel duizelig. Zijn gardisten,
nazaten van zeerovers, droomden reeds van prachtige Florentijnse zijde,
van het goud in de onderaardse gewelven van het Escorial, 1 ó van de goudblonde vrouwen van Vlaanderen, van de kroegen aan de viersprongen der
Beierse wegen.
Toen de zomerzon de wegen gedroogd had, zonderde Karel een achtduizend man sterk korps onder commando van Schlippenbach af en beval hem
naar de Russische grens op te rukken; hijzelf 'doorkruiste met zijn gehele
legermacht in ijlmarsen Lijfland, stak twee werst boven Riga, in het gezicht
van de vijand, op platte schuiten de Dwina over en versloeg de Saksische
troepen van koning August. In deze slag van de achtste juli werd Johann
Reinhold Patkul gewond, ternauwernood redde hij zich te paard voor
de koninklijke kurassiers en ontkwam ditmaal aan gevangenschap en terechtstelling.
Geen luizige Russen waren het, die Karel voor Riga vernietigend verslagen had, maar de in heel Europa beroemde Saksische soldaten. Het was
hem, als hoorde hij de wiekslag van de roem in zijn rug. „De koning denkt
aan niets anders dan aan oorlog. .. (Zo schreef generaal Stenbock over hem
naar Stockholm.) Hij is doof voor verstandige raad... Hij spreekt, alsof
God zelve Iiem alle verdere stappen ingeeft... Hij is vol zelfbewustzijn en
onbezonnenheid... Ik geloof, dat hij zich desnoods met zijn laatste duizend
man op een heel leger zou werpen... Hij bekommert zich er niet eens om,
hoe zijn soldaten verzorgd worden. Sneuvelt er een van de onzen, het
raakt hem niet..."
Van Riga uit begon Karel de achtervolging van August. In Polen braken
bloedige twisten tussen de pans uit; het ene kamp koos voor August en tegen
Zweden partij, de anderen schreeuwden, dat slechts de Zweden orde konden
scheppen en hen helpen de Oekraïne ten westen van de Dnjepr met inbegrip van Kiëw te heroveren; dat Polen een nieuwe koning behoefde (Stanislaw Leszczynski.) August vluchtte uit Warschau. Zonder slag of stoot rukte
Karel de hoofdstad binnen. August verzamelde in Krakow in allerijl een
nieuw leger.
21*
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Een zeldzame jacht ving aan: de _ene koning maakte jacht op de andere.
Weer juichte men aan de Europese hoven de jonge koning toe, zijn naam
werd in één adem met die van de prins van Savoye en de hertog van Marlborough genoemd. Men vertelde, dat Karel geen vrouw in zijn nabijheid
duldde, dat hij met zijn laarzen aan sliep, .dat hij zich bij het begin van
een veldslag hoog te paard, zonder hoed, onveranderlijk in zijn grijsgroene, tot aan de hals dichtgeknoopte uniformjas - zich luide op God
beroepend aan het hoofd van zijn leger stelde en zich als eerste op de vijand
wierp en de troepen meesleepte... Met tsaar Peter in het trieste oosten af
te rekenen dat had hij aan generaal Schlippenbach overgelaten.

De hele winter reisde Peter tussen Moskou, Nowgorod en Woronezj
(waar met de grootste ijver schepen voor de Zwarte Zeevloot gebouwd werden) heen en weer. Naar Moskou was negentigduizend poed klokspijs
aangevoerd. Met het toezicht op het gieten der nieuwe kanonnen werd de
oude diaak Vinius, een kenner van de metaalgieterij, belast. Bij de werkplaatsen stichtte hij in Moskou een school, waar tweehonderdvijftig zonen
van bojaren en kooplieden maar ook begaafde jonge mensen van lage afkomst onderwezen werden in het gieten, de wiskunde, de vestingbouw en
de geschiedenis. Er was gebrek aan koper, idat als toevoeging aan de klokspijs nodig was, Peter zond Vinius naar Siberië om daar kopererts op te
speuren. In Luik werden door Andrej Artamonowitsj Matwejew (de zoon
van de op de Parade-trap vermoorde bojaar Matwejew) vijftienduizend
van de nieuwste buksen, snelvuurkanonnen, kijkers en struisvogelveren voor
deiofficiershoeden aangekocht. In Moskou waren vijf laken- en linnenweverijen in bedrijf, de meesters werden tegen hoog loon in gans Europa aangeworven. Van de vroegeochtend tot de late avond werden soldaten gedrild.
De grootste moeite had men met de officieren : zij moesten de soldaten opleiden en zelf studeren; zodra iemand bevorderd werd, steeg hem de macht
naar het hoofd of raakte hij aan de drank en leidde een losbandig leven.. .
Ongeveer twee weken na het fiasco bij Narwa had Peter aan Boris Petrowitsj Sjeremetew geschreven, die in Nowgorod de versplinterde resten der
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bereden regimenten (de een zonder paard, de ander zonder sabel, dederde
naakt en bloot) verzamelde:
,,... Dwaas was het, in het ongeluk alles te verliezen... Daarom beveel
ik je voor de zaak die je op je genomen en ter hand genomen hebt, ook
verder te zorgen, dat wil zeggen: voor de ruiterij, met welke je de nabije
omgeving voor de komende tijd moet beschermen, maar ook verre strooptochten ondernemen om de vijand naar vermogen schade te berokkenen.
Uitvluchten laat ik niet gelden, vermits mensen genoeg beschikbaar zijn en
ook de rivieren en moerassen bevroren zijn... Nogmaals vermaan ik je:
verzin geen uitvluchten en beroep je op niets, ook niet op ziekte... Op
ziekte hebben velen van hen zich beroepen, die gevlucht zijn, maar hun
lotgenoot majoor Lobanow is wegens zulk een ziekte opgehangen..."
Op de irregulaire adellijke cavalerie viel echter geen staat te maken, —
om deze te vervangen, werden mensen van alle stand aangeworven: boeren
en horigen die tegen een jaarsoldij van elf roebel met verzorging vrijwillig
dienst namen en uit wie tien regimenten dragonders geformeerd werden.
Om de slavernij en herendienst te ontlopen, meldden zo veel mensen zich
voor de ,dienst bij de ruiterij aan, dat men alleen de krachtigsten en ontwikkeldsten nam. De eskadrons dragonders trokken naar Nowgorod, waar
generaal Anikita Repnin de bij Narwa verslagen divisies weer aanvulde
en drilde.
Tegen nieuwjaar waren Nowgorod, Pskow en het Petsjory-klooster versterkt. In het noorden maakte men een aanvang met de versterking van
Cholmogory en Archangelsk, op vijftien werst afstand, bij Berjozowskoje
Oestje, werd in allerijl een stenen vesting opgericht Nowo-Dwinka. In
de zomer liepen voor de jaarmarkt van juni tal van koopvaardijschepen
uit Engeland en Holland Archangelsk binnen. (In dit jaar breidde de fiscus
het monopolie van de verkoop aan buitenlanders met een reeks andere
waren uit, zoals zeehondevellen, vislijm, teer, potas en was... De commerciële gevolmachtigden van de tsaar betrokken het alleenverkoopsrecht op
vrijwel alle goederen, de particuliere kooplieden waren genoopt zich tot
de handel in lederwaren en benen snijwerk te beperken.) Op de twintigste
juni drong de Zweedse oorlogsvloot de monding van de Noordelijke Dwina
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binnen. Toen men de nieuwe vesting aanschouwde, waagde men het niet
daarlangs naar Archangelsk door te zeilen, de schepen openden uit alle
boordkanonnen het vuur op de forten van Nowo-Dwinka. Tijdens deze manoeuvre liep een der vier Zweedse fregatten vlak voor de vesting op een
zandbank, hetzelfde overkwam een jacht. De Russen snelden naar de boten
en bemachtigden na korte strijd zowel het fregat als het jacht, de overige
schepen trokken zich smadelijk op de Witte Zee terug.
De gehele zomer vonden er schermutselingen tussen de voorposten van
Sjeremetew en Schlippenbach plaats. De Zweden drongen tot bij het Petsjory-klooster door, legden de dorpen in de omgeving ervan in de as, waren
echter niet bij machte het zwaar versterkte klooster te nemen. Schlippenbach schreef bezorgd aan koning Karel en verzocht hem om nog achtduizend
man, de Russen werden van maand tot maand driester, zij hadden zich
schijnbaar tegen alle verwachtingen in van de nederlaag bij Narwa snel
hersteld en in de krijgskunst en de uitrusting zelfs grote vorderingen gemaakt, nu viel het niet mee, met twee brigades het Russische leger te verslaan... Karel had juist Krakow ingenomen en stond op het punt August
naar Saksen terug te dringen, hij was doof voor de stem van het verstand.
Zo ging het tot december 1701.
In het diepst van de winter vernam Boris Petrowitsj Sjeremetew van een
gevangengenomen Zweed, dat generaal Schlippenbach op het landgoed
Errestfer bij Dorpat de winterkwartieren betrokken had. Hij vernam het
en schrok zelf over zijn doldrieste plan, plotseling diep in het vijandelijke
gebied binnen te vallen en de tegenstander in diens winterkwartieren te
overrompelen. Zulk een gelegenheid deed zich slechts zelden voor. Vroeger
zou Boris Petrowitsj het natuurlijk beter geoordeeld hebben de wispelturige
Fortuna niet in verzoeking te brengen, maar in de loop van dit jaar was
het moeilijk geworden het Pjotr Aleksejewitsj naar de zin te maken: hij
gunde niemand een ogenblik rust en verweet de mensen niet zozeer dat wat
zij gedaan hadden, als dat, wat zij aan goede dingen hadden kunnen doen,
maar verzuimden...
Daarom moest men zijn geluk maar proberen. Boris Petrowitsj voorzag
zijn tienduizend man nieuwbakken troepen van schapemantels en viltlaarzen,
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laadde vijftien stuks veldgeschut op sleden en rukte snel, maar met de
grootste behoedzaamheid, nadat hij zijn lichte cavalerie van Tsjerkessen,
Kalmukken en Tataren vooruitgezonden had, in drie dagmarsen naar Errestfer op. Te laat bemerkten de Zweden op de hoge, besneeuwde oever
van het stroompje Aa de breeclorige mutsen der ruiters die bewapend waren
met bogen en lansen waaraan paardestaarten fladderden. Luitenant-kolonel
Lieven trad hun met twee compagnieën en een kanon aan ,het riviertje tegemoet. Aan de andere oever hieven de spleetogige barbaren hun kromme
bogen, een wolk van pijlen suisde door de lucht, een wolfsgehuil zwol aan,
rechts en links draafden Tataren in gestreepte kaftans met kromme sabels, Tsjerkessen in blauwe jassen met lansen en lasso's de steile helling
af, zodat de sneeuw opstoof, en sprongen over het riviertje, in het midden
galoppeerden onder wild gekrijs de Kalmukken, Lievens driehonderd
Estlandse schutters en ook de luitenant-kolonel zelf werden neergesabeld,
neergestoken en tot op hun hemd uitgeplunderd.
Het hele Zweedse kamp raakte in paniek. Fen nieuwe afdeling met zes
kanonnen drong de voorhoede der cavalerie over het water terug. Schlip,
pen-bach draafde, gevolgd door horenblazers, door het kamp, de Zweden
stormden, een ieder in de kleren die hij aanhad, de huizen en aarden hutten uit en renden door de diepe sneeuw naar hun afdelingen. Het hele
leger stelde zich voor het landgoed op en ontving de oprukkende Russische troepen met kanonvuur. Boris Petrowitsj reed in een enkele lakense
jas, met een driekleurige sjerp over de borst, in het midden van het
carré.
Het vuur van de Zweden bracht de voorste gelederen der dragonders die
nog nooit een veldslag beleefd hadden, aan het wankelen. De Zweden stormden voorwaarts. Maar de op sleden aangevoerde vijftien lichte kanonnen
openden een zo snel kartetsvuur, dat de rijen der Zweden tot stilstand
kwamen en in verwarring geraakten. Op beide vleugels drongen de weer tot
bezinning gekomen dragonderregimenten van Kropotow, Zybin en Goelitsa
op. „Mannen, -- schreeuwde Sjeremetew midden in het carré met schallende stem, mannen! Geeft de Zweed op zijn huid!..." De Russen
stormden met gevelde bajonet voorwaarts. Snel viel de nacht, verlicht door
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het opflitsen der schoten. Schlippenbach beval zijn troepen zich in de bescherming van de gebouwen op het landgoed terug te trekken. Maar nauwelijks was het weemoedige aftochtsignaal der hoorns weggestorven, of de
dragonders, Tataren, Kalmukken en Tsjerkessen vielen .de terugwijkende,
van bajonetten starrende Zweedse carre's met nieuwe verbetenheid van alle
kanten aan, doorbraken ze en reden ze overhoop. Er ving een bloedbad
aan... Ternauwernood ontkwam generaal Schlippenbach te paard met drie
begeleiders in de duisternis naar Reval.
In Moskou werden naar aanleiding van deze eerste zege verlichte transparanten tentoongesteld en vuurwerk ontstoken. Op het Rode Plein stonden
vaten met brandewijn en bier, hamels werden aan het spit gebraden en
krakelingen aan het volk uitgedeeld. Van de Spasski-toren hingen Zweedse
vaandels. Mensjikow ijlde naar Nowgorod om Boris Petrowitsj een met
diamanten bezet portret van de tsaar aan te bieden en hem de rang van
generaal-veldmaarschalk te verlenen die in het Russische leger nog niet
bestond. Alle soldaten die aan de succesvolle veldtocht deelgenomen hadden, kregen een zilveren roebel (die in de Moskouse munt ter vervanging
van het oude kopergeld geslagen was) .
Boris Petrowitsj dankte met tranen in de ogen en gaf Mensjikow een
briefje voor Peter mee, waarin hij hem verzocht hem voor dringende aangelegenheden een reis naar Moskou toe te staan... „Mijn vrouw leeft tot
heden in een vreemd huis, ik moet haar ergens een eigen onderkomen verschaffen, opdat zij haar hoofd gerust neer kan leggen..." Peter antwoordde:
„In Moskou is uw aanwezigheid, generaal-veldmaarschalk, overbodig... Ik
laat het echter aan uw inzicht over... Mocht u toch wensen te komen, kom
dan in de stille week, zodat u dadelijk na Pasen kunt terugkeren..."
Zes maanden later kwam het bij Hummelshof tot een nieuwe ontmoeting
tussen Boris Petrowitsj en generaal Schlippenbach; van hun zevenduizend
man verloren de Zweden er in dit bloedige gevecht vijf eneenhalf duizend. Er
was niemand meer over, die Livonië had kunnen verdedigen, de weg naar
de kuststeden lag open, en Sjeremetew brak op om het land, de steden, de
landgoederen en de oude burchten der ridders te verwoesten... In de herfst
schreef hij aan Peter:
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„ ... De Almachtige en de Heilige Moeder Gods hebben jouw wen s
vervuld; er is in het vijandelijke gebied niets meer te verwoesten, wij hebben alles in puin gelegd en vernietigd, ongedeerd gebleven zijn slechts
Mariënburg, Narwa, Reval en Riga. Nu zit ik met een nieuwe zorg; waar
moet ik met de krijgsgevangenen heen? De kampen en gevangenissen zijn
barstensvol van Esten, en ook hebben alle officieren er enige gekregen.
Het is bovendien gevaarlijk, want het is een boosaardig volk. Beveel een
decreet uit te vaardigen, dat men de besten onder de Esten, die de bijl weten
te hanteren of in andere kunsten bedreven zijn, uitkiest en naar Woronezj
of naar Azow zendt om hen daar te werk te stellen...”

.

.

" 2 *

Reeds twaalf dagen werd de oude vesting Mariënburg met bommen
bestookt. Zij was op geen enkele wijze te benaderen, ze stond op een
klein eiland (in het Po jp-meerr) , de stenen muren aan weerszijden van de
met een lage toren versterkte poort staken loodrecht uit het water op, de
houten brug hadden de Zweden zelf over een lengte van ongeveer zevenhonderd voet verwoest.
In de vesting bevonden zich grote roggevooraden. De Russen die in
het verwoeste Lijfland honger leden, kwamen deze voorraden zeer te pas.
Boris Petrowitsj liet vrijwilligers oproepen, stelde zich voor hen op en
sprak aldus: „In de vesting vindt ge brandewijn en vrouwen, doe je
best, mannen, dan mogen jullie vierentwintig uur naar hartelust lallen en
brallen." De soldaten sloopten snel enige blokhutten in de op de oever
gelegen wijk, bouwden er vlotten van, en een duizend vrijwilligers voeren,
zich met lange stokken afzettend, naar de vestingmuren. De Zweedse bommen ontploften temidden der vlotten.
Boris Petrowitsj kwam de hut uit en tuurde door zijn kijker. De Zweden waren razend, verbitterd, zouden zij de aanval toch nog afslaan?
Een belegering ach, de gedachte alleen al stond hem tegen zou zich
tot diep in het najaar voortslepen. Plotseling zag hij in de nabijheid van
de vestingpoort een reusachtige vlam uit de grond schieten, het houten
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bovenstuk van de toren wankelde. Een deel van de muur stortte in. De
vlotten naderden reeds de bres. Op dat ogenblik werd er uit het venster van
de toren boven de poort een witte vlag gestoken, die roerloos bleef hangen.
Boris Petrowitsj schoof zijn kijkbuis dicht, nam zijn hoed af en sloeg een
kruis.
Over de palen van de vernielde brug trachtte de bevolking van de vesting zo goed en zo kwaad als het ging de oever te bereiken. Men nam de
kinderen op de arm en sleepte bundels en manden mee. Snikkend keken
de vrouwen naar hun verlaten woonoord om en staarden vol ontzetting naar
de naar buit hunkerende Russen. Nauwelijks echter hadden de laatste vluchtelingen de vesting verlaten, of de smeedijzeren poort viel krakend in het
slot. Rookpluimpjes vlogen uit de smalle schietgaten, als eerste viel een
luitenant die in een boot was komen aanroeien om de Russische vlag op de
tinnen der vesting te planten. Donderend antwoordden de mortieren op de
oever. De mensen op de brug stoven naar alle kanten uiteen, lieten bundels
en manden in het water vallen. Een kolossale vlammetong slingerde het
torendak in de hoogte, bet meer kwam in beroering, neerstortende stenen
kletterden op de mensen. De vesting en de opslagplaatsen stonden in lichterlaaie. Zoals later bleek, waren vaandrig Wulf en vaandeldrager Gottslich in machteloze woede naar de kruitkelder gesneld en hadden de lont
aangestoken. Wulf was er niet in geslaagd zich bijtijds voor de explosie in

veiligheid te stellen. De vaandeldrager verscheen half verbrand en bloedend
in de bres, stortte neer en bleef aan het water liggen; hij werd i n een boot
gehesen.
De commandant van de vesting betrad, gevolgd door zijn officieren de
hut, waar generaal-veldmaarschalk Sjeremetew met zijn rug naar het venster waardig aan de gedekte tafel zat, nam zijn hoed af, boog hoffelijk en
reikte hem zijn degen. Ditzelfde deden ook de officieren. Boris Petrowitsj
wierp de degens op een bank en voer nijdig tegen de Zweden uit, waarom
zij zich zo laat overgegeven, zoveel dood en verderf gezaaid en de vesting
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zo verraderlijk opgeblazen hadden. .. In de hut stonden vertwijfelde kolonels der cavalerie, hun gebronsde gezichten met stoppels bedekt en staarden grimmig voor zich uit. Nochtans antwoordde de commandant de generaal-veldmaarschalk moedig:
— Er bevinden zich veel vrouwen en kinderen onder ons, ook de superintendant, onze eerwaarde pastoor Ernst Gliick met vrouw en dochters...
Voor hen verzoek ik vrijgeleide, opdat zij de soldaten niet in handen vallen. .. Met vrouwen en kinderen zult ge geen eer inleggen...
— Geen woord meer! — riep Boris Petrowitsj uit... Van toom parelde
het zweet op zijn zachte, geschoren gezicht, dat veeleer naar huiselijke
gezelligheid zweemde. Zijn buik intrekkend stond hij van tafel op.
— Stelt de commandant en de officieren onder bewaking!
Hij trok zijn driekleurige sjerp strak, sloeg met militair gebaar zijn
korte ruitercape van frambozerood laken om en begaf zich, vergezeld van
zijn kolonels, naar de troepen.
Uit de vesting steeg een zwarte rook op, die de zon verduisterde. Ongeveer driehonderd gevangen Zweden stonden aan de oever. De Russische
soldaten die nog niet wisten, wat er met de gevangenen gebeuren moest,
vertraden zich hij de verbitterde Lijflandse boeren die veertien dagen tevoren voor de oprukkende troepen naar het belegerde Mariënburg gevlucht
waren en poogden met de vrouwen, die met het hoofd op de knieën wenend
op hun bundels zaten, een gesprek aan te knopen. Fen trompet weerklonk.
Waardig schreed de generaal-veldmaarschalk, met zijn grote getande sporen rinkelend, voorbij.
Van achter een groepje ,afgestegen dragonders keken twee ogen hem aan
als twee vlammen die hem het hart verzengden...
Oorlogstijden waren het, — soms trof een vrouwenblik scherper dan
een degen... Boris Petrowitsj schraapte gewichtig zijn keel: „Hm!" — en
draaide zich om. Achter de stoffige soldatenuniformen flitste een lichtblauwe rok... Hij fronste 'de wenkbrauwen, stak zijn kin naar voren en zag
deze ogen — donker, vol tranen, ogen, waarin smeking en jeugd straalden. .. Van achter de soldatenrug keek een ongeveer zeventienjarig meisje,
op haar tenen, naar de veldmaarschalk. Een snorrebaardige dragonder had
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een verfomfaaide uniformcape over haar jurkje geworpen (de augustusdag
was koel) en trachtte haar juist met zijn sc.houders naar achteren te drukken
om haar aan de blik van de maarschalk te onttrekken, Zwijgend rekte zij
haar hals, haar jeugdige, door angst getekende gezicht poogde te glimlachen, pijnlijk plooiden zich haar lippen. "H'm"! - kuchte Boris Petrowitsj
ten tweede male en schreed Iangs haar heen op de gevangenen toe ...

In de schemering zat Boris Petrowitsj, toen hij na net eten een uiltje
geknapt had, op de bank en zuchtte... In de hut was aIleen Jagoezjinski
bij hem, - krassend gin,g zijn pen op de hoek van de tafel over het papIer...
- Pas op, je bederft je ogen nog, -- zei Boris Petrowitsj zacht,
- Ik ben zo klaar, veldmaarschalk...
- Nou schiet dan op! ... (En - nu heel zacht bij zichzelf:) Ja ja,
zo gaat het met mensen als wij ... Ja ja ... Ach, lieve God ...
Hij trommelde lioht met aIle vijf vingers OIP de tafel en staarde door
het wazige raam. Op het meer, in de vesting, Iaaiden nog vlammen...
Jagoezjinski keek tersluiks met vrolijk-spottende blik naar de veldmaarschalk: ai-ai, wat heeft hij het te kwaad, zijn halsaderen zijn gezwollen,
radeloos ziet hi j eruit. ..
- J e moet het hevel naar de kolonel brengen, - zei Boris Petrowitsj,
en snuffel dan eens in het tweede... , ja, ik meen het tweede dragonderregiment rond om te zien, of je mij daar onderofficier - kom, hoe heet hij
toch ook weer
Oska Domin kunt vinden, Hij heeft een meisje bij zich,
daar in de tros
Het is jammer van het kind -- daar gaat zij eraan, de
dragonders zullen haar helemaal fijnkneuzen... Breng haar hier... Wacht
even ... En geef Oska maar een roebel - hier. ~. Zeg maar, dat het een
geschenk van mij is...
- Komt in orde, veldmaarschalk...
AIleen gebleven, zuchtte Boris Petrowitsj en schudde het hoofd. Maar
wat kon hij eraan doen: zonder zonde kan een m,ens niet leven, hoe graag
hij het ook wile .. In '97 was hij naar Napels gereisd. Daar had hij zijn
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hart aan een zwartlokkig deerntje verloren. .. Het was om te huilen... Op
de Vesuvius was hij geklommen, hij had in het hellevuur gekeken, ook op
het eiland Capri had hij vreselijke rotsen beklommen, de oude heidense
godentempels der Romeinen had hij bezocht en naarstig de katholieke
kloosters bekeken, hij had alles bezichtigd en betast: de plank, waarop de
Heiland gezeten had, toen hij zijn discipelen de voeten wies, en ook een stuk
van het brood, dat hij bij het Avondmaal gebroken had, en het houten kruis,
waaraan een deel van Christus' navel en van zijn voorhuid, ook een oude
schoen van de Verlosser en het hoofd van Zacharias, de vader van Johannes
de Doper, en vele andere heerlijke en wonderbaarlijke zaken... Maar neen
alles vergat hij, alles zonk weg: hij zag slechts Giulia's flonkerende
ogen voor zich, wanneer zij, de tamboerijn zwaaiend, danste en zong... Hij
had haar toen naar Moskou willen meenemen, op zijn knieën had hij het
meisje gesmeekt... Ach, mijn God, mijn God...
Jagoezjinski was, als altijd, in een ommezien terug; zachtjes duwde hij
het meisje in haar lichtblauwe jurkje en propere witte kousen de kamer binnen, om haar hals droeg zij een doekje, waarvan de slippen op haar
borst geknoopt waren, in haar zwarte lokken zaten strohalmpjes (in de tros
hadden ze kennelijk op het punt gestaan haar onder de wagens door het
stro te rollen) ... Het meisje viel op de drempel op haar knieën en neeg
het hoofd, ootmoed en deemoed lagen in haar blik.
Jagoezjins ki kuchte luid en verliet de kamer. Boris Petrowitsj nam het
meisje een poosje in zich op. .. Een mooi meisje, hij de eerste oogopslag
zag je, dat het een aardig ding was, de hals, de armen teer en blank... Heel
uitnodigend zag zij eruit. Hij sprak haar in het Duits aan:
- Hoe heet je?
Het meisje antwoordde met een zachte, korte zucht:
- Helena Katerina.
Katerina... Mooi... Waar is je vader?
- Ik ben een wees. .. Heb bij pastoor Gliick gediend.. .
- Gediend... Heel goed... Kun je wassen?
- Ja... Ik kan veel. .. Op de kinderen passen.. .
.

'

.
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- Kijk eens aan .. En ik heb niemand die de was voor mij kan
ben je nog maagd?
doen... En, hoe is het
Katerina slikte en antwoordde, zonder haar hoofd op te heffen:
- Nee, niet meer... Ik ben kort geleden getrouwd...
- Zo zo... En met wie?
- Met Johann Rabe een kurassier van de koning...
Boris Petrowitsj fronste de wenkbrauwen. Hij vroeg bars, waar die
onder de gevangenen misschien? Of gesneuveld?
kurassier dan wel was,
- Ik zag, hoe Johann en nog twee soldaten in zee sprongen en weg.
zwommen... Sindsdien heb ik hem niet teruggezien...
- Niet huilen, Katerina... Jij bent jong... Zult nog best een ander
vinden... Heb je honger?
antwoordde zij met ijle stem; zij hief haar vermagerde
- Ach ja,
gezicht op en glimlachte weer, vol deemoed en vertrouwen. Boris Petrowitsj trad op haar toe, nam haar bij de schouders, tilde haar op en kuste
haar op het zijige, warme haar. Ook haar schouders waren warm 'en zacht.
- Kom aan tafel zitten. Je krijgt dadelijk te eten. Jou zal geen leed
geschieden. Drink je wijn?
- Ik weet het niet...
- Dat wil zeggen: ja...
Boris Petrowitsj riep zijn oppasser en beval met strenge stem (opdat de
soldaat geen onnodige dingen dacht en, God beware, niet zou grinniken) het
avondeten op te dienen. Hijzelf lette minder op het eten dan op Katerina:
kijk nu toch, hoe hongerig ze is, en hoe keurig en gemanierd zij eet... Zij
keek Boris Petrowitsj met vochtige ogen aan en liet dankbaar haar kleine
witte tanden zien. Van het eten en de wijn bloosden haar wangen.
- Je kleren zijn zeker allemaal verbrand?...
antwoordde zij onbekommerd.
- Ik heb alles verloren,
Dat
geeft
niets,
we
zullen
je nieuwe bezorgen... Deze week gaan
wij naar Nowgorod, daar zul je het beter hebben... Vandaag zullen we —
op de kachelbank slapen...
ja, het is oorlog
Katerina wierp hem van onder haar wimpers een donkere blik toe,
bloosde, wendde haar gezicht af en bedekte het met de hand...
.

.
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- Aha, ben jij er zo eentje. Katerina, meiske...
- Ja, dit kamermeisje beviel Boris Petrowitsj buitengewoon... Hij
stak zijn handen over de tafel en pakte haar pols. Zij hield haar ene hand
nog steeds voor haar gezicht, maar door de vingers heen fonkelde een
stralend oog.
- Kom, kom, we maken heus geen horige van je, wees maar niet
benauwd... Je zult in mijn vertrekken wonen. Ik heb al lang een huis.
houdster nodig...
* 3 *

Tijdens de terugtocht van de bij Narwa verslagen troepen nam een
groot .aantal soldaten de vlucht, sommigen naar het noorden, naar de nederzettingen der oudgelovigen, anderen naar de grote rivieren : de Don, de
Wolga en de benedenloop van de Dnjepr. Ook Fedjka Was-je-met-slik, de
norse boer met zijn woelige verleden, was gevlucht... (Hij had als moordenaar van luitenant Mirbach zijn hoofd toch al verspeeld.) Andrej Golikow had hij eveneens tot de vlucht bewogen, zij hadden immers eens
tezamen .aan de Sjeksna aan de jaaglijn getrokken, lange tijd uit één nap
gegeten. Andrjoesjka was het na de verschrikking van Narwa volkomen onverschillig, waarheen hij zijn schreden zou wenden, als hij maar niet meer
onder de wapenen hoefde...
Op een nacht, toen het regiment rustte, hadden zij met een klepper de
benen ,genomen; ze verkochten het dier voor vijftig kopeken aan een klooster, verdeelden het geld en wikkelden het ieder in een lap. Zij trokken ver
van de weg, van dorp tot dorp, nu een aalmoes bedelend, dan stelend —
bij een pope gapten zij een kip, in Ostasjkow ontvreemdden zij bij
de burgemeester een met zilver bewerkt toom en zadel en verkochten
de spullen aan een kroegbaas. Tweemaal lukte het hun een offerbus
open te breken, maar de ene was leeg en in de andere lag slechts één
kopeke.
De winter brachten zij in de Waldaj door, in ingesneeuwde schoorsteenloze hutten, met door .de rook bevangen kinderen en zuigelingen die het
gieren van de nachtelijke wind in hun hangwiegen met brullen begeleid-
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den... Dikwijls werd Andrjoesjka Golikow midden in de nacht wakker,
richtte zich op en sloeg zijn armen om de naakte voeten. Naast hem in de
hoek op het stinkende stro herkauwt een kalf. De boer snurkt op de bank.
Bij .de haard slaapt de boerin op de grond, de knieën tegen het lichaam
getrokken. De kinderen die het benauwd hebben van de rook, liggen knorrend op de ovenbank te slapen. De kakkerlakken bijten de zuigeling in
de vingertoppen en wangen. Het kind schreeuwt in zijn wieg: wawawaaa... Waartoe is hij ter wereld gekomen, waartoe bijten de kakkerlakken
hem?...
- Waarom slaap je niet, Andrej?
vraagt Fedjka (ook hij slaapt
niet en piekert) .
- Fedjka, kom mee.
- Waar wil je heen, dwaas, in het holst van de nacht, in de sneeuwstorm.. .
- Ik hou het niet uit, Fedjka...
- Het stinkt hier zo, dat je haast geen adem kunt halen. De mensen
leven erger dan het vee. Daar ligt hij te snurken, de boer. Is hij uitgesnurkt,
dan drinkt hij een slok water en gaat aan het werk, de godganse dag zwoegt
en ploetert hij als een paard... Ik heb hem gevraagd: het hele dorp hier
moet herendiensten verrichten. De jonge landeigenaar is bij het leger in het
veld, maar de oude leeft hier in het dorp, over het ravijn, heeft een mooi
erf. De oude is een vrek, alleen met stokslagen is hij gul. Hij neemt de
boeren compleet alles af, niets dan de melde laat hij hun... En zijn boeren
zijn allemaal even dom. Is er eentje een beetje slimmer en gewiekster, dan
laat de oude hem meteen in de wagen werpen, brengt hem naar Waldaj en
verkoopt hem op de markt
zo van de wagen. Zo heeft hij alle slimmelinnu heeft hij rust. De kinderen komen hier al dom en
gen weggewerkt,
stom ter wereld...
Andrjoesjka zat rechtop, zijn handen om zijn naakte, koude voetzolen
geslagen, en wiegde heen en weer. Voor tien man ware het rijkelijk genoeg
geweest, wat Andrej in de vierentwintig jaar van zijn leven doorstaan had.
Taai was hij... En het was nog niet eens zijn zwakke lichaam, dat zo taai
was, maar zijn onblusbare wens zich uit deze duisternis te bevrijden... Het
..
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was hem, als baande hij zich, gehavend en hongerig, een weg door struikgewas, door een gruwelijke woestenij, jaar na jaar, werst na werst —
vol vertrouwen, dat ergens een zonnig land hem wachtte, dat hij ondanks
alles zou betreden, waarheen hij zich dwars door het leven heen een weg
zou banen. Waar was dit land, hoe zag het eruit?
Ook nu staarde Andrej, zonder veel aandacht te schenken aan hetgeen
Fedjka naast hem op het stro vertelde, met wijd open ogen in het donker.
Was het herinnering, was het een drogbeeld: een groene heuvel, een berk
al haar twijgen, al haar blaadjes sidderen, trillen in de lauwe wind...
0, dit geluk. En weg is het al... Een gezicht zweeft langs, dat hij nooit
gezien heeft, het komt nader, nu is het vlak voor hem, het slaat de ogen
op, kijkt Andrjoesjka aan vurig en levendig... Had hij nu een plankje,
penseel en verf bij de hand, dan had hij het vastgelegd... Het gezicht glimlacht en glijdt voorbij. .. Uit de lichtblauwe hemel doemt een stad op...
Een wonderbare, sprookjesachtige, o, wat een stad ! Waar ter wereld moet
hij deze stad zoeken, waar de berk met de bevende blaadjes, het lachende
hemelse gezicht?
Morgen vroeg gaan we regelrecht naar het landgoed en spelden de
misschien stuurt hij ons naar
bojaar een vracht leugens op de mouw,
de bediendenkamer en laat ons iets te eten geven, zei Fedjka hees. Op
rijke landgoederen placht hij altijd van de rampspoedige slag bij Narwa
te vertellen, hij loog los e n vast bij elkaar, waarheid en fantasie mengde
hij bont dooreen, en hij roerde zijn toehoorders tot tranen (soms ook kwam
de heer uit verveling zelf naar de bediendenkamer en luisterde, de hand
onder de kin, met bekommerd gezicht naar Fedjka's relaas) , vooral met het
verhaal, hoe koning Karel, nadat hij ontelbare duizenden rechtgelovigen
neergemaaid had, over het slagveld reed...
„ ... Zijn gezicht straalt, in de linkerhand houdt hij de rijksappel, in
de rechter de blanke sabel, hijzelf is geheel in goud en zilver gehuld. Het
paard, dat hij berijdt, een schimmel, is vurig en tot aan de buik met men.
Cenbloed bespat, twee dappere generaals leiden het ros bij de toom... En
de koning rijdt op mij toe... Ik lag natuurlijk op de aarde, een kogel in
de borst... Om mij' ,heen Zweden, als zakken opgestapeld, allen dood.
22-487
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De koning rijdt op mij toe, houdt stil en vraagt de generaals: „Wie is de
man, die daar ligt?" De generaals antwoorden: „Dat is een dappere Russische soldaat die voor zijn geloof gestreden en twaalf van onze grenadiers
eigenhandig gedood heeft." De koning antwoordt hun: „Een glorierijke
dood..." De generaals daarop : „Nee, hij leeft nog, hij heeft een kogel in
zijn borst..." Zij tillen mij op, ik sta in de houding, grijp naar mijn
musket en presenteer het, zoals het tegenover een koning betaamt. En hij
zegt: „Jij bent een flinke knaap", en haalt een gouden dukaat uit zijn
zak. „Hier, zegt hij, dappere Russische soldaat, keer gerust naar je
land terug en zeg tot de Russen: God moet ge eren, met de rijken niet procederen, tegen de Zweed niet rebelleren..."
Nooit miste deze vertelling haar uitwerking: Fedjka en Andrej kregen
in de bediendenkamer logies en eten. Het was echter niet makkelijk een
rijk landgoed binnen te komen. De mensen waren wantrouwend geworden.
Elk jaar vluchtte er meer volk, om zich aan rekrutering, aan militaire en
burgerlijke verplichtingen te onttrekken; de vluchtelingen verscholen zich
in de bossen en gingen alleen of in benden op roof uit... Er waren oorden,
waar slechts grijsaards, oude wijven en kinderen achtergebleven waren, —
naar wie men ook vroeg: de een was bij de idragonders ingelijfd, een ander
moest grondwerk verrichten of was naar de Oeral gestuurd, een derde, die
nog kort geleden een winkeltje op de markt het zijne kon noemen, een
fatsoenlijk en vroom man, had vrouw en kroost verlaten en loerde nu in
een spelonk aan de landweg op reizigers.. .
Reeds meermalen had Fedjka erover gedacht: zou hij zich niet bij de
rovers aansluiten en lief en leed met hen delen? Wat bleef er anders over:
waar moest hij anders heen? Men kon toch niet zijn leven lang als landloper op de straat liggen, hij was het al zat... Maar Andrej wilde er niet van
horen... Hardnekkig hield hij aan zijn plan vast: „Laat ons weggaan, laat
ons naar het zuiden trekken, al is het naar het eind van de wereld. .."
Fedjka antwoordde: „Nu goed, ook al komen we zo ver, daar leven ook
maar mensen, voor niks zal niemand ons te eten geven, we zullen als dagloners bij de kozakken moeten werken of als lijfeigenen bij een landheer
en ons voor de vette duivel moeten afbeulen... Maar sluiten wij ons bij de
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rovers in de bossen aan, dan kunnen wij allebei in een handomdraai hunderd roebel in onze muts naaien. Met zoveel geld kun je het tot koopman
brengen. Dan kan niemand ons iets maken, geen dragonder, geen diaak en
geen landeigenaar, dan ben je je eigen baas...
Op een dag het was in de zomer zaten zij in de avondschemering
op het veld. Rook steeg op van het vuur dat zij met gedroogde koemest onderhielden. De grashalmen bogen in de wind die zacht fluitend over de
vlakte streek. Andrjoesjka tuurde naar het verbleekte avondrood, niets dan
een matte streep lag er nog aan de kim.
- Fedjka, eenmaal in mijn leven wil ik het je zeggen... Er leeft een
kracht in mij, een kracht die boven alle mensenkracht uitgaat... Ik luister hoe de wind door de halmen mist en ik versta, versta alles,
mijn
hart barst uiteen... Ik kijk om mij heen en zie het avondrood, het donker, en alles begrijp ik, ik zou mijzelf met dit avondrood over de hemel kunnen uitstorten, zo groot is het verdriet en de vreugde, die in mij
leven..
- Bij ons in het dorp leefde een gek, een ganzenhoeder, zei Fedjka
en porde met een tak in de uiteenvallende verkoolde massa, die kletste
ook altijd van zulke onzin die niemand kon begrijpen. Maar schalmei
spelen dat kon hij, het hele dorp liep uit om naar hem te luisteren..
In die tijd werden er juist mensen voor Franz Lefort die nu dood is,
gezocht, voor zijn muziekkapel, stel je voor: ze hebben hem genomen .. .
- Fedjka, mij heeft een lijfeigene van Boris Petrowitsj bij Narwa van
het Italiaanse land verteld... Van de schilders... Hoe zij leven en hoe zij
schilderen... Ik zal geen rust hebben, als de minste slaaf wil ik mij aan
zo'n schilder verkopen om voor hem de kleuren te mengen... Fedjka, dat
kan ik... Je neemt een plankje van eikehout, bestrijkt het met olie en
brengt dan de grondlaag aan... Daarna meng je in een napje de kleuren,
sommige met olie, andere met eidooier, .. Nu pak je het penseel... (Golikow sprak heel zacht, zijn stem kwam niet eens boven het fluiten van de
wind uit.) Fedjka, de dag breekt aan en dooft uit, maar op mijn schilderij
straalt de dag in alle eeuwigheid... Er staat een boom, een berk, een den,
92.
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wat is eraan? Maar kijk dan eens naar mijn boom op mijn plaat en
je zult alles begrijpen en zult huilen...
- Waar ligt het dan wel, dat land?
-- Ik weet het niet, Fedjka... Als we het vragen, zal men het ons
zeggen.
- We kunnen ook daarheen trekken... Het is allemaal om het even.
* 4 *

In de lente van het jaar 1702 arriveerden aan boord van een koopvaardijschip tien sluismeesters in Archangelsk,, die Andrej Artamonowitsj Matwejew tegen hoog loon (elk zeventien roebel en twintig kopeken per maand
en vrije kost) in Holland aangeworven had. De helft der meesters werd
naar het Iwanowo-meer bij Toela gestuurd om (zoals vorig jaar besloten
was) eenendertig stenen sluizen aan te leggen ter verbinding van de Don
met de Oka via de Oepa en de Sjatj. De andere helft van de meesters begaf
zich naar Wysjni Wolotsjok om een sluis tussen de Twertsa en de Msta te
-bouwen.
De sluis van Wysjni Wolotsjok moest de Kaspische Zee met het Ladoga.meer, de sluizen aan het Iwanowo-meer het Ladoga-meer en het gehele
stroomgebied van de Wolga met de Zwarte Zee verbinden.
Peter was in Archangelsk, waar de monding der Dwina versterkt en
fregatten voor de Witte-Zeevloot gebouwd werden, De inheemse jagers en
vissers vertelden hem, dat de waterweg van de Witte Zee naar het Ladogameer over de Wyg, het Onega-meer en de Swir reeds van oudsher bekend
was. Het was een moeilijke weg, met tal van stroomversnellingen, ook waren
er vele plaatsen, waar men boten en goederen over land naar de volgende
rivier moest slepen. Legde men echter kanalen en sluizen tot aan het Onega-meer aan, dan kon men de waren van de hele Witte-Zeekust regelrecht
naar het Ladoga-meer verschepen.
Daarheen, naar het Ladoga-meer, voerden de drie grote waterwegen uit
drie zeeën: de Wolga, de Don en de Swir. Van 'de vierde, de Oostzee was
het Ladoga-meer slechts door een korte stroom, de Newa, gescheiden, welke
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met twee vestingen, Noteborg en Nyenschanz, versterkt was. De Hollandse
ingenieur Izaak Abraham zei, op de kaart wijzend, tot Peter: „Bouwt u
hier kanalen en sluizen, dan zult u de dode meren weer levend maken
en honderden van uw rivieren, de wateren van uw gehele land zullen
zich in d e machtige Newa uitstorten en uw schepen de open oceaan op
dragen.
Sinds de herfst van 1702 was dan ook alle streven op de verovering van
de Newa gericht. Apraksin, de zoon van de admiraal, verwoestte in de zomer Ingrië, drong tot de Izjora door, versloeg aan de oever van het snelstromende, zich door de kale kustvlakte slingerende riviertje de Zweedse
generaal Cronhiort en verjoeg hem naar de heuvels van Duderhof, vanwaar
deze beschaamd over de Newa naar de aan de Ochta gelegen vesting Nyenschanz terugtrok.
Apraksin ging met zijn leger naar het Ladoga-meer en nam stelling aan
de rivier Nazia. Boris Petrowitsj Sjeremetew haastte zich met een sterke
artillerie en zijn tros eveneens daarheen. Peter scheepte zich in Ar
changelsk met vijf bataljons van het Semjonowski- en Preobrazjenskiregiment in, zette koers naar de Onega-baai en landde aan de vlakke kust
bij het vissersdorp Njoechtsja. Van hier uit zond hij kapitein Aleksej
Browkin naar Soroka, een aan de monding der Wyg gelegen kerkdorp der
oudgelovigen. (In de zomer was het Iwan Artemjitsj gelukt zijn zoon tegen
een gevangen Zweedse luitenant-kolonel uit te wisselen, hij was zelf
naar Narwa gereisd, had nog driehonderd gouden dukaten toebetaald.)
Aleksej had de opdracht gekregen in een boot de Wyg af te zakken om vast
te stellen, of de rivier zich voor het bouwen van sluizen leende.
Uit Njoechtsja marcheerden de troepen via het Poel-meer en het dorp
Wozjmosalma naar Powenets, langs bospaden, fascinewegen, over bruggen.
De weg was in drie maanden aangelegd door sergeant Sjtsjepotow die voor
deze arbeid de boeren en lekebroeders uit Ke rn , uit de Soemski-nederzetting,
uit de kerspelen en kluizenarijen der oudgelovigen bijeengedreven had. De
troepen sleepten twee opgetakelde jachten op rollen mee. De weg liep door
moerassen, waar boomstammen rotten en muggen gonsden, reusachtige
rotsblokken waren met mos bedekt, als hadden ze een bontjas aan. Voor
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de soldaten strekte zich het heerlijke Wyg-meer uit met talloze beboste
eilanden; als monsters staken de van boomtoppen ruige bulten uit het in
zonlicht stralende water. Op de bleke hemel was geen wolkje te zien, verlaten en kaal lagen het meer en de oevers, als had al wat leeft zich in het
struikgewas verscholen.

Tien werst van ide legerroute, in de Daniël-nederzetting van Wygoretsk,
werden dag en nacht missen gelezen, als in .de stille week. Mannen en
vrouwen in linnen doodshemden lagen op de knieën te bidden, zij hielden
de kaarsen brandende. Alle vier poorten waren hecht gesloten, in de poortwachtershuisjes en ook naast de kapellen lagen stro en pek gereed. In deze
dagen vertoonde ook de oude Nektari zich weer aan het volk. Na de verbranding .van zijn gemeente was hij gevlucht en had hij zich, daar hij aan geen
oord gebonden was, in deze nederzetting gevestigd. Doch Andrej Denisow
was niet op hem gesteld en hield hem ver van het volk. In zijn woede legde
Nektari de gelofte van het zwijgen af en kroop weg in een kuil, waar hij
twee jaren, zonder. een woord te spreken, doorbracht. Kwam iemand in de
buurt van de met palen en zoden bedekte kuil, dan bewierp de oude hem
met drek. Heden was hij uit vrije wil voor het , volk verschenen, zijn
smalle baard hing tot op zijn knieën, zijn mantel was door .de wormen opgevreten, door de gaten schemerden zijn gele ribben. Hij hief zijn uitgeteerde armen op en riep: „Andrjoesjka Denisow heeft Christus voor een
pastei met paddestoelen verkocht... Waarop wachten jullie nog? ... De
antichrist zelf is bij ons gekomen, twee schepen sleept hij op rollen mee.. .
Als zwijnen zal men jullie aan boord laden en naar de hellepoel brengen...
Redt je... Luistert niet naar Andrjoesjka Denisow... Kijkt maar, hoé hij
in het raam zijn wangen opblaast... Tsaar Peter heeft hem een gevulde
pastei gestuurd..."
Andrej Denisow die zag dat de zaak een verkeerde wending nam ener wel eens mensen gevonden konden worden, die bereid waren zich levend'
te laten verbranden, voer tegen .de oude uit en schreeuwde uit het venster
van zijn cel: „Jij hebt in je kuil zeker je verstand verloren, Nektari, je hebt
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maar één ding in je hoofd: mensen te verbranden, -- de hele wereld ZOU
je liefst verbranden. .. De tsaar doet ons geen kwaad, laat hem met God
langstrekken, ons hoeft het niet te deren... En wat betreft de pasteien die
je mij verwijt: jij zult in je leven wel meer pasteien gevreten hebben dan
ik. Wij weten, wie jou 's nachts gebraden kippetjes in je kuil brengt,
alle kippen van de nederzetting heb jij verzwolgen, je kuil ligt vol
botten."
Na deze woorden liepen enigen naar de kuil en zie in een hoek
waren kippebotten begraven. De menigte begon te roezemoezen. Andrej
Denisow verliet ongemerkt de nederzetting en reed op een fier paard over
de rivier naar het leger, de weerschijn der kampvuren, het hinniken van
de paarden en de koperen zang der trompetten in het avondrood wezen hem
de weg.
Peter ontving Andrej Denisow in een linnen tent, hij zat met zijn officieren aan de bivaktafel, allen rookten hun pijpen om met de rook de muggen te verjagen. Bij de aanblik van de levenskrachtige man, die een pij en
een monnikskap droeg, grinnikte Peter spottend:
- Welkom, Andrej Denisow, wat goeds breng jij mee? Beschermen
jullie je nog steeds met twee vingers voor mij?
Denisow ging op de hem aangeboden stoel aan de tafel zitten, vertrok
geen spier van zijn gezicht pas toen de tabakswolkjes vlak voor zijn
neus dreven, verdreef hij ze en zei eerlijk, terwijl hij Peter met klare ogen
aankeek:
- Genadige heer, Pjotr Aleksejewitsj... In de wildernis zijn wij ons
werk begonnen, allerhande volk, mensen van alle slag zijn hier samengekomen. Dezen hebben wij met goede woorden tot gedweeheid gebracht,
anderen met gestrengheid. We hebben hen met jou gedreigd, vergeef
ons, het is voorrgekomen... Bij een grote zaak zijn fouten nu eenmaal onvermijdelijk. Alles is voorgekomen, ook dingen, waaraan men later liever
niet meer denkt...
- En hoe staat het nu? vroeg Peter.
- Nu, genadige heer, staan wij vast op de benen. Aan gemeenschappelijk akkerland hebben wij meer .dan vijfhonderd desjatinen vruchtbaar
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gemaakt en evenveel weiland. Onze runderstapel telt honderdtwintig stuks.
Wij hebben eigen visserijen en rokerijen, looierijen en vollerijen. Eigen
ertsgroeven en smeltovens. Mijnspecialisten en smeden hebben wij bij ons,
zoals men in heel Toela niet vindt.
Pjotr Aleksejewitsj informeerde, reeds zonder spottend lachje, waar erts
gevonden werd, en wat het voor erts was? Toen hij vernam, dat aan de
oevers van het Onega-meer ijzererts voorkwam en bij Powenets zelfs een
plek was, waar uit een poed erts een half poed ijzer gewonnen werd, blies
hij een rookwolk uit:
- Wat willen jullie, tweevingerige popelozen, eigenlijk van mij?
Denisow antwoordde na een korte pauze:
— Gij genadige heer, hebt voor het leger ijzer nodig. Beveel het
en
wij zullen daar, waar het nodig is, smeltovens en smederijen oprichten. Ons
ijzer is beter dan dat van toela en zal je goedkoper komen. Akinfi Demidow in de Oeral rekent je een halve roebel per poed.. .
- Dat lieg je, vijfendertig kopeken...
- Nu goed, wij zullen je ook vijfendertig kopeken rekenen. Maar de
Oeral is ver, en wij zijn vlakbij... Er zit hier ook koper in de grond. De
wouden bij Powenets en op de Berebergen leveren het mooiste masthout,
veertig ellen hoog en met een heldere klank... Is de Newa eenmaal van
jou, dan verschepen wij het naar Holland. Eén ding echter baart ons zorgen: de popen en de klerken... Wij hebben hen niet nodig. .. Neem me niet
kwalijk, dat ik het ronduit zeg, zoals ik het bedoel... Iaat ons volgens onze
wet leven. .. Van schrik weten de mensen geen raad ! ... In de nederzetting
laten ze al drie dagen het werk liggen, ze hebben hun doodshemden aangetrokken en zingen psalmen... Het vee wordt gedrenkt noch gevoerd en
brult in de stal. Zodra je ons een pope met het nieuwe kruis en het Avondmaal op ons dak stuurt, lopen de mensen in alle richtingen weg... Die zijn
niet te ,houden... Ze zijn in alle logen gewassen, hebben al te veel doorstaan. Zij zullen weer de wildernis in vluchten, en al onze moeite zou ver..
gee s geweest zijn...
Merkwaardig,
meende Peter. En wonen er veel mensen in jullie
nederzetting?
.

344

- Vijfduizend mannen en vrouwen, die tot arbeid in staat zijn, en dan
nog de bejaarden die het genadebrood eten, en kinderen.. .
- En allemaal vrije mensen?
- Gevluchte lijfeigenen...
- Wat moet ik met jullie doen? Goed dan, trekt de doodshemden
uit... Slaat het kruis met twee vingers, voor mijn part zelfs met één, maar
jullie zullen dubbele belastingen voor jullie bedrijf betalen...
- Accoord, met het grootste genoegen...
goede scheepsbouwers.
- Naar Powenets sturen jullie vakmensen
Ik heb roeischepen en jollen nodig, vijfhonderd vaartuigen...
- Met het grootste • genoegen...
- Nu dan, ledig een glas op mijn gezondheid, Andrej Denisow. —
Peter schonk uit de tinnen kruik een vol glas brandewijn in en reikte het
hem, het hoofd nijgend. Denisow verbleekte. Nochtans stond hij in al zijn
waardigheid op. Met een weids gebaar sloeg hij langzaam, twee vingers
stijf tegen voorhoofd en borst drukkend, een kruis. Hij nam het glas aan.
(Peter keek hem doordringend in de ogen.) Hij ledigde het tot de bodem.
zette zijn monnikskap af en wiste zich de rode lippen.
- Heb dank voor de genade.
- Proef eens van de rook.
Peter hield hem zijn pijp voor, het natte mondstuk naar hem toe. Nu
straalde er spot uit Denisows ogen. Zonder een spier van zijn gezicht te
vertrekken, stak hij zijn hand naar de pijp uit. Peter trok haar terug.
- De plaatsen. .. (Hij sprak, of er niets voorgevallen was.) De plaatsen, waar jullie erts aantreffen, en ook het land eromheen, zoveel jullie
nodig hebben, moeten jullie meten en met palen afzetten. Hiervan maken
jullie melding naar Moskou -- aan Vinius. Ik zal hem zeggen, dat hij van
jullie groeven en smeltovens tien jaar lang geen belasting dient te heffen...
(Denisow trok zijn wenkbrauwen op.) Te weinig? Vijftien jaar zullen wij
van jullie geen belasting innen. Over de ijzerprijs zullen wij het later nog
hebben. Tijgt onverwijld aan de arbeid. Als jullie mensen of iets anders
nodig hebben, schrijft het dan aan Vinius... Vraagt me niet om geld...
Drink nog een glas, vrome man.
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Eind september het weer was afschuwelijk trokken de drie legers
die zich aan de oevers der Nazia verenigd hadden, tegen Noteborg op.
De oeroude vesting stond op een eiland midden in de Newa, precies daar,
waar de rivier het Ladoga-meer verliet. Op beide rivierarmen moesten
de schepen, om in de Newa te komen, vlak langs de vesting varen, niet
meer 'dan tien vadem van de bastions, voor de vuurmonden der kanonnen.
De troepen bereikten de landtong van Noteborg. Door de laag overdrijvende regenwolken waren de stenen torens met de weerhanen op de kegeldaken te zien. De muren waren zo hoog en sterk, dat de Russische soldaten
die op de landtong approches groeven en redoutes voor de batterijen aanlegden, slechts zuchtten. Niet voor niets hadden de Nowgoroders die deze
vesting gebouwd hadden, haar Noteborg genoemd -j— de noot was hard te
kraken. De Zweden schenen lang overleg te plegen. Op de muren was geen
mens te zien. Donkere wolken verhulden de loden daken, maar eensklaps
rees op de mast van de ronde slottoren de koninklijke standaard met de
leeuw omhoog en klapperde in de wind. Met metalen gebulder gaf een
zwaar kanon het eerste salvo, fluitend vloog de kogel in het moeras voor de
approches op de landtong. De Zweden namen de strijd op.
De rechter Newa-oever, aan de andere kant van de vesting, was zwaar
versterkt, van het meer uit was hij door de moerassen moeilijk toegankelijk.
Men had, nog eer het verzamelde leger bij Noteborg aangekomen was, op
de linkeroever een tra door het bos gehakt en een weg van het meer over
de landtong naar de Newa aangelegd. Nu trokken een paar duizend soldaten
de boten aan touwen uit het Ladoga-meer, sleepten ze langs de tra en lieten
ze stroomafwaarts van de burcht in de Newa glijden. Steeds vijftig man
pakten de touwen en sleepten, terwijl de anderen de boot aan de zijkanten
steunden, opdat zij op haar kiel over de boomstammen gleed: „Hup twee!
Hup twee! Zet hem op!" schreeuwde Peter. Hij had zijn mantel afgeworpen, zijn hemd was doornat, aan zijn lange hals, waarom hij een stijf
geknoopte doek droeg, traden zijn aderen dik gezwollen naar buiten, zijn
enkels waren bezaaid met schrammen van de boomstammen, waar hij steeds
weer met zijn voeten tussen bekneld raakte... Hij greep het touw en rolde
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met zijn ogen: „Allen tegelijk! Ja! ..." De mannen hadden sinds gisteren
nog niets gegeten, hun handen bloedden. Maar de satan liet niet af,
schreeuwde, vloekte, sloeg erop los en trok uit alle macht... Toen de duisternis inviel, waren vijftig zware boten, aan boeg en achterschip met plankieren voor de jagers overbrugd, behouden naar de oever van de Newa
gesleept en te water gelaten. De mensen waren te moe om te eten, ze
sliepen in, waar ze zich toevallig uitgestrekt hadden, op het natte mos, op
hoopjes aarde.
Nog voor het krieken van de dag roffelden reeds de trommels. De vaandrigs schudden de mannen uit de slaap en trokken hen overeind. Er werd
bevolen .de musketten te laden, twee patronen (om ze tegen de regen te beschermen) onder de jas te steken en achter elke wang twee kogels te schuiven.
De soldaten klauterden, de wapens met hun jaspanden bedekkend, op de
plankieren der schommelende boten. De golven sloegen hoog op. In het
donker roeiden zij over de snelstromende rivier naar de rechteroever. Daar
miste het woud. De soldaten sprongen in het dichte riet. Halfluid vloekten
de officieren, terwijl zij hun compagnieën verzamelden.
Men wachtte. Een winderig morgenrood vlamde aan de hemel op, --•
frambozerode strepen flakkerden door de oplossende mist. Op de loodgrauwe rivier naderde een roeiboot. Peter, Mensjikow, en Kóningseck sprongen
aan land. (De Saksische gezant had verzocht als vrijwilliger aan de campagne deel te mogen nemen, en was in bet gevolg van de tsaar opgenomen.)
„Attentie!" schalden langgerekte uitroepen. Peter klom, zich aan de struiken vasthoudend, de steile oever op. De wind rukte aan de panden van zijn
korte mantel. Als een vage, lange schaduw stapte hij voort, de soldaten
volgden hem in de looppas. Aan zijn linkerzijde liep Mensjikow, de pistolen in de gordel, aan zijn rechterhand Kc nigseck. Plotseling bleven zij
staan. De eerste rij der soldaten die hun mars vervolgden, haalde hen in.
Peter beval: „Musketten gereed houden... De haan spannen... Klaar voor
het pelotonvuur..." In de gelederen klikten scherp de vuurstenen... De
tweede rij marcheerde Peter voorbij. „Recht voor je uit kijken!" —
schreeuwde hij met wilde stem. „Het eerste peloton! Vuur!" De opflitsende
schoten verlichtten eenzame, in de wind zwiepende denneboompjes en niet
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ver daarvandaan, in de vlakte achter de boomstronken, de lage wal der
Zweedse verschansingen. Vandaar werd eveneens geschoten, zij het onzeker.
„Tweede peloton... Vuur!" De tweede rij ging, evenals de eerste, na geschoten te hebben, op één knie liggen... „Het derde... Het derde!" —
bulderde de overslaande stem. „De bajonetten geveld. Looppas...
Mars..."
Peter holde over het oneffen veld. Steeds luider en verbetener schreeuwend, overstroomden de soldaten, kriskras dooreen, in een duizendkoppige
vurige wirwar, met gevelde bajonetten de aarden wallen. Uit de loopgraaf
staken reeds de opgeheven handen omhoog van wie zich overgaven. Een deel
der Zweden sloeg in de richting van het woud op de vlucht.
De verschansingen op de rechteroever waren genomen. Toen het volkomen licht geworden was, bracht men de mortieren over de rivier. En diezelfde dag begon men Noteborg van beide oevers te beschieten.
In de vesting, waar men het twee weken aanhoudende hardnekkige
bombardement getrotseerd had, brak een grote brand uit, de kruitkelders
vlogen in de lucht en het oostelijke deel van de muur stortte in. Opeens zag
men een kleine boot met een witte vlag op de achtersteven, snel naderbij
komen; het vaartuig koerste naar de landtong, naar de verschansingen. De
Russische batterijen zwegen. Van de mortieren die men met water begoot,
steeg damp op. Uit de boot kwam een lange, bleke officier. Om zijn hoofd
.droeg hij een met bloed bevlekt verband. Hij keek onzeker om zich heen.
Aleksej Browkin sprong hem over de borstwering tegemoet en vroeg hem
met uitdagende blik: „Wat goeds brengt u mee?" De officier ratelde iets
in het Zweeds en wees op de enorme rookpluim die uit de vesting naar de
windloze hemel opsteeg. „Spreek Russisch: geven jullie je over of niet!" —
onderbrak Aleksej hem toornig. Konigseck kwam de Zweed te hulp, —
elegant en glimlachend nam hij beleefd zijn hoed af, boog voor de officier,
richtte een vraag tot hem en vertaalde toen: de vrouw van de commandant
en de andere officiersvrouwen verzochten om toestemming de vesting te
verlaten, daar het ginds wegens het geweldige vuur en de rookontwikkeling
niet meer uit te houden was. Aleksej nam de a.an Boris Petrowitsj Sjeremetew gerichte brief met dit verzoek in ontvangst. Hij draaide hem tussen de
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vingers. Plotseling vertrok zijn gezicht van woede, en hij wierp de brief
voor de voeten van de officier in de modder:
Ik zal het de veldmaarschalk niet melden... Wat heeft dat 'te betekenen? Wij moeten de vrouwen uit de vesting laten? En nog twee weken
onze mensen in stormaanvallen laten sneuvelen... Capituleert ogenblikkelijk, verder valt er niets te bespreken...
Konigseck was beleefder: hij raapte de brief op, veegde hem aan zijn
jaspand af, gaf hem aan de officier terug en verklaarde, dat het verzoek
doelloos was. De officier haalde de schouders op en ging verontwaardigd
weer aan boord; nauwelijks was hij van de oever afgestoten, of alle tweeënveertig mortieren van de batterijen van Gosjka, Ginter en Pjotr Aleksejewitsj barstten los.
De gehele nacht laaide de brand. Op .de torens smolten de loden daken,
en brandende dakbalken stortten omlaag, zodat de vlammen ten hemel sloegen. Hel verlichtte het vuur de rivier, de beide kampen der Russen en verder stroomafwaarts een honderdtal aan de oever gereedliggende boten met
jagers die zich op hun vlonder verdrongen, en met dwars over de schuiten
gelegde stormladders. Na middernacht verstomde de kanonnade, slechts het
geloei der razende vlammen was te horen.
Ongeveer twee uur voor het aanbreken van de dag dreunde :op de batterij van de tsaar een kanonschot. Oorverdovend roffelden de trommels. De
roeiboten stieten af en voeren, steeds heller door de vlammengloed beschenen, naar de vesting. Jeugdige officieren hadden de leiding: Michajla
Golitsyn, Karpow en Aleksandr Mensjikow. Gisteren had Aleksasjka met
tranen in de ogen Peter gesmeekt: „Mein Herz, Sjeremetew is nu veldmaarschalk... De mensen lachen mij uit: generaal-majoor, gouverneur van

Pskow! En goed beschouwd was hij oppasser en is hij oppasser gebleven.
Laat mij vechten voor een hogere rang..."
Peter stond met de veldmaarschalk en de kolonels op de landtong, o p
de batterij. Zij tuurden door hun kijkers. De boten naderden snel de vesting
van .de oostkant, daar waar de muur was ingestort, --- gloeiende kogels suisden hun tegemoet. De eerste boot 1 andde op het oeverzand, als erwten rolden de jagers van hun vlonders, grepen de stormladders en klommen erop.
,
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Maar de ladders reikten niet tot aan de tinnen, zelfs niet tot de bres. De
mannen klommen op elkanders rug en hesen zich aan de voorsprongen van
de muur omhoog. Van boven af bestookte men hen met stenen, overgoot
hen met gesmolten lood. De gewonden vielen van een hoogte van ruim
twintig voet. Enkele boten dreven, door gloeiende kogels in brand gestoken,
in lichterlaaie met de stroom af.
Peter tuurde gretig door de kijker. Wanneer kruitdamp het toneel van
de strijd aan het gezicht onttrok, schoof hij de kijkbuis onder de arm en
draaide aan zijn jasknopen (hij had er al een paar afgerukt) . Zijn gezicht
was aardkleurig, de lippen zwart, de ogen lagen diep in hun kassen... „Wat
is dat, wat is dat toch!" herhaalde hij dof, met zijn hals trekkend, en
wendde zich om naar Sjeremetew. (Boris Petrowitsj zuchtte slechts bedaard,
hij bad in deze twee jaren erger dingen gezien.) „Weer zijn ze zuinig
geweest met de munitie... Nu moeten wij de vesting met de blote hand
nemen ! Dat gaat toch niet..." Boris Petrowitsj antwoordde met gesloten
ogen: „God is genadig, wij zullen het ook zo klaarspelen..." Peter spreidde
zijn benen en bracht de kijker weer aan zijn linkeroog.
In grote getale lagen gewonden en doden aan de voet van de muur. De
door rooksluiers verhulde zon stond al hoog aan de hemel. Van de vestingtorens steeg rook naar de wolken op, doch de brand was zichtbaar aan het
afnemen. Een nieuwe afdeling jagers, die in boten van de westzijde genaderd was, stortte zich op de stormladders. Brandende lonten tussen de tanden houdend, rukten zij de granaten uit de hulzen, staken ze aan en slingerden ze tegen de vesting. Deze en gene was het gelukt in de bres vaste voet
te krijgen, maar zij hoefden niet te proberen ook maar het puntje van hun
neus naar buiten te steken. De Zweden boden hardnekkige tegenstand. Het
gebulder der kanonnen, het kraken van de granaten, het gedempt over de
rivier aanschallende geschreeuw verstomden af en toe, om dan met vernieuwde kracht los te barsten. Zo ging het een uur en langer.
Het was, alsof alle hoop, het lot van de ganse zware onderneming van
de hardnekkigheid afhing van deze kleine mensjes die haastig de stormladders opklauterden onder de beschutting van de voorsprongen van de muur
op adem trachtten te komen en achter steenhopen dekking zoekend voor de
.
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Zweedse kartetsen, vuurden. Het was onmogelijk hun te hulp te komen.
De batterijen waren tot werkeloosheid gedoemd. Had men meer boten ter
beschikking gehad, dan zou men hun nog een- tot tweeduizend soldaten
ter versterking kunnen sturen. Maar er waren geen boten meer bij de hand,
ladders waren er evenmin, en granaten te weinig...
Vadertje tsaar, je moest naar de tent gaan, wat eten en uitrusten.
Je windt je onnodig op, zei Boris Petrowitsj met een verwijfde zucht.
Peter liet, zonder de kijker van zijn oog te nemen, ongeduldig de tanden zien. Ginds, op de muur, verscheen een lange, grijsbaardige oude man
in een stalen harnas, een ouderwetse helm op het hoofd. Hij wees naar de
Russen beneden en sperde zijn mond wijd open, hij scheen iets te schreeuwen. De Zweden drongen om hem heen, ook zij schreeuwden, als twistten
zij over iets. Hij schoof een van hen ter zijde, diende een ander een stomp
met de pistoolkolf toe en klom toen moeizaam over de stenen omlaag naar
de bres. Wel vijftig soldaten volgden hem. In de bres vervlochten de Russen en de Zweden zich tot een verward kluwen. Als meelzakken vlogen
mensenlichamen omlaag... Peter stiet een langgerekte zucht uit.
Die oude daar is commandant Erik Schlippenbach,, de oudste broer
van generaal Schlippenbach die ik verslagen heb, -- zei Boris Petrowitsj.
De Zweden veroverden spoedig de bres en openden vandaar uit een
levendig musketvuur. Zij klommen de ladders af en stortten zich, slechts
met een degen bewapend, op de Russen. De lange oude man in zijn pantser
stond in de bres te stampvoeten en met zijn armen te zwaaien, als een haan
met zijn vleugels. (,,Als een Zweed woedend wordt, vreest hij ook de
dood niet meer", zei Boris Petrowitsj.) De overgebleven Russen weken
terug naar het water, naar de boten. Een man, wiens gezicht met een lap
verbonden was, liep heen en weer en duwde de soldaten van de boten weg,
opdat niemand het zou wagen aan boord te springen, hij draafde van de
een naar de ander en sloeg er krachtig op los. Leunde tegen de boeg
van een boot en stiet haar leeg van de oever. Sprong toen naar een andere
boot en duwde ook die het water in. (,,Misjka Golitsyn, zei Boris Petrowitsj, wat een heethoofd.") Het handgemeen woedde nu vlak bij de
boten.. .
..
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Twaalf grote, met jagers bemande boten stoven met doorbuigende roeiriemen tegen de stroming op de vesting toe. Het waren de laatste reserven,
de afdeling van Mensjikow. Aleksasjka, zonder jas, in een roze zijden hemd,
blootshoofds, degen en pistool in de hand, sprong als eerste aan wal...
(,,Wat een vechtersbaas, wat een vechtersbaas !" --- mompelde Peter.) De
Zweden deinsden bij het zien van de nieuwe vijand terug, doch slechts een
gedeelte van de mannen zag kans naar hoven te komen, de rest werd neergestoken. En weer vlogen van de muren stenen en balken omlaag, spuwde
een kanon kartetsen. Weer klommen de Russen de stormladders op. Peter
volgde het roze hemd door de kijker. Met een dolle vermetelheid vocht
Aleksasjka voor rang en roem... Boven in de bres sprong hij op de oude
Schlippenbach, ontweek diens pistoolkogel en wierp zich met zijn degen
op hem ternauwernood werd de commandant door de zijnen gered en
naar boven getrokken... Deze nieuwe stormloop verlamde de Zweden...
(,,Wat een duivelse kerel !" riep Peter uit en stampte met zijn laars.)
Aleksasjka's roze hemd was reeds helemaal boven op de kantelen van de
muur .. .
Met de kijker was er haast niets meer te onderscheiden. De geweldige,
gloeiende vuurgloed van de noordelijke zonsondergang breidde zich achter
de vesting over de hemel uit.
Pjotr Aleksejewitsj, ik geloof, dat ze de witte vlag gehesen hebben, zei Boris Petrowitsj. Het is ook de hoogste tijd, wij vechten
al dertien uur...

In de nacht vlamden aan de oever der Newa grote houtvuren op. In het
kamp sliep niemand. Borrelend hingen koperen soepketels boven het vuur,
aan stangen werden hele hamels gebraden. Bij de dwars doorgezaagde vaten stonden met hun grote snorren korperaals; zij schonken iedereen naar
hartelust wodka in, zoveel men maar opkon.
De J ag ers zaten, nog verhit van het dertienurige gevecht, haast allen met
bebloed verband, op boomstronken en sparretakken aan de vuren en spraken over de bloedige bizonderheden van het handgemeen, de opgelopen ver352

wondingen, de gevallen makkers. Soldaten die niet aan de strijd hadden
deelgenomen, stonden in een dichte kring met open mond om hen heen.
Terwijl zij naar de verhalen luisterden, keken zij om naar de aan de rivier
donker oprijzende halfverbrande torens. Daar, aan de voet van de verlaten
vesting, lagen de lijken opgestapeld.
Er waren meer dan vijfhonderd jagers gevallen, en een duizend gewonden lagen op de troswagens en in de tenten te kreunen. Zuchtend herhaalden de soldaten: „Dat was een harde noot om te kraken Noteborg.
"

Aan de overkant van de beek, op de heuvel, klonken uit de helverlichte
tent van de tsaar uitroepen en hoornmuziek. Er werden bij de heildronken
geen saluutschoten gelost, men had overdag zijn bekomst van het schieten gekregen. Van tijd tot tijd hompelden dronken officieren voor een
dringende behoefte de tent uit. Een van hen, een kolonel, liep naar de
beek, staarde lange tijd naar de kampvuren der soldaten aan de andere
oever en brulde toen lallend:
- Flinke kerels, jullie hebben kranig werk geleverd.. .
Een van de soldaten hief het hoofd op en bromde : „Wat brul jij, schiet
op, drink maar verder, jij etappe-held." Uit de tent kwam Peter, door eenzelfde behoefte gedreven. Wankelend voldeed hij aan de drang der natuur.
De kampvuren vervloeiden wazig voor zijn ogen: hij bedronk zich slechts
zelden, maar vandaag was de wijn hem naar het hoofd gestegen. Mensjikow
en Konigseck kwamen uit de tent.
- Mein Herz, wil ik je een lichtje brengen, wat voer je zo lang uit?
vroeg Aleksasjka met dronken stem.
Konigseck lachte : „Ach, ach !" Hij huppelde als een kip van het ene
been op het andere en wierp van achteren zijn jaspanden omhoog.
Peter wendde zich tot hem:
- Konigseck.
- Hier ben ik, Majesteit.. .
- Wat heb jij daar aan tafel zo opgeschept?
- Ik heb niet opgeschept, Majesteit...
.
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- Je liegt, ik heb alles gehoord. .. Wat heb jij tegen Sjeremetew gezwetst? „Mij is dit dingetje dierbaarder dan mijn zieleheil..." Wat is dat
voor een dingetje?
- Sjeremetew schepte op over een slavin, Majesteit, een Lijflandse.
Ik kan mij echter niet herinneren, dat ik.. .
- Konigseck zweeg. Hij scheen opeens volkomen nuchter geworden te
zijn. Peter vertrok zijn mond tot een spottende grijns en keek
lang als
hem van boven naar beneden in het verschrikte gelaat.
een bonestaak
- Ach, Majesteit. Waarschijnlijk heb ik het over mijn snuifdoos
het is in mijn bagage, in de tros... Ik
een Frans werkstuk,
gehad
zal het even halen.: .
Hij strompelde naar de beek, knoopte beangst zijn jas op de borst los...
,Mijn God, mijn God, hoe is hij erachter gekomen? Ik moet het onmiddellijk
verstoppen, weggooien..." Zijn vingers raakten in de kant verward, eindelijk vond hij het aan een zijden lint hangende medaillon, probeerde het
af te rukken, het lint sneed hem pijnlijk in de hals. (Peter stond
op de heuvel, volgde hem met de ogen.) Konigseck knikte hem geruststellend toe, dat hij dadelijk terug zou zijn... Over de onstuimige beek die
tussen de roetblokken kolkte, was van de ene oever naar de andere een
boomstam gelegd. Konigseck deed een paar passen, zijn met klei bedekte
schoenzolen glibberden. Hij rukte nog altijd aan het lint. Plotseling deed
hij een misstap, wierp ontsteld zijn armen omhoog en duikelde hals over
kop in het water.
zei Peter.
- Wat een dronken ezel,
Men wachtte. Aleksasjka fronste zijn wenkbrauwen en liep bezorgd de
heuvel af.
- Pjotr Aleksejewitsj, hij schijnt verongelukt te zijn... We zullen
mensen moeten roepen.. .
Men vond Kiinigseck niet dadelijk, ofschoon de beek geen vijf voet
diep was. In zijn val was hij waarschijnlijk met het hoofd tegen een steen
terechtgekomen en meteen ondergegaan. De soldaten brachten hem bij de
tent en legden hem naast het houtvuur neer. Peter pakte hem bij de armen,
boog en strekte zijn romp, blies hem in de mond... Zinloos en droevig was
.
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Toen Peter zijn jas losknoopte, ont,
het einde van gezant Konigseck.
dekte hij op de borst een medaillon, zo groot als de handpalm van een kind:
Hij doorzocht zijn zakken en haalde er een pakje brieven uit. Onmiddellijk
ging hij met Aleksasjka de tent in.
zei Mensjikow luid,
- Mijne heren officieren,
staakt het feesten,.
Zijne Majesteit heeft rust nodig.. .
De gasten verlieten haastig de tent (menigeen moest men onder de
oksels nemen en naar buiten slepen, zodat zijn sporen over de grond
schuurden) . Hier, temidden van de etensresten en de bijna opgebrande
kaarsen, spreidde Peter de doorweekte brieven uit. Met zijn nagels peuterde
hij het deksel van het medaillon open; -- het bevatte een portret van Anna
Mons, een kostelijk kunstwerk: Als levend glimlachte Annchen met haar
onschuldige blauwe ogen en haar gelijkmatige tanden. Onder het glas was
het portret omrand met een streng van het blonde haar, dat Pjotr Aleksejewitsj zo vaak gekust had. Aan de binnenkant van het deksel stond in het
Duits met een naald gekrast: „Liefde en trouw".
Ook het glas haalde Peter eruit, hij betastte de haarstreng en wierp het
medaillon in een wijnvlek op het tafellaken. Toen begon hij de brieven te
lezen. Ook die waren allemaal van haar, aan Kiinigseck gericht, dom, zoetig, brieven van een sentimentele vrouw.
- Zo,
zei Peter. Hij leunde op zijn ellebogen en staarde in de
Wat zeg je daarvan... (Hij schudde met een spotlach zijn hoofd.)
kaars.
Bedrogen heeft ze mij... Ik kan het niet vatten.... Gelogen heeft ze.
Aleksasjka, gelogen en hoe! . .. Misschien wel al die tijd, van het eerste
ogenblik af?. . . Ik kan het niet vatten... ,,Liefde en trouw"!
- Een kreng is het, mein Herz, een loeder, een kroegmeid. Ik heb
het je al lang willen zeggen.. .
- Zwijg, zwijg, waag het niet. .. Eruit jij!
Hij stopte zijn pijpje. Weer leunde hij op zijn ellebogen, en blies rookwolken uit. Hij staarde naar het portret in de wijnvlek: „Over de heining
ben ik geklommen om bij je te zijn... hoe vaak heb ik niet je naam bij
mijzelf gefluisterd. .. ben vol vertrouwen op je warme schouder ingeslapen. Zottin, zottin die je bent... Ganzen had je moeten hoeden. .. Nu
.
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goed, , Afgelopen.. ." Peter maakte een afwerend gebaar, stond op
en wierp zijn pijp weg. Toen liet hij zich o p de krakende brits vallen en
trok de schaapsvacht over zich heen.
5

De vesting Noteborg kreeg een nieuwe naam: Schlusselburg, veste
adie de sleutel tot de zee was. De bres werd dichtgemetseld, 'de afgebrande
torens werden van nieuwe houten daken voorzien. Er werd een garnizoen
in de vesting gelegerd. De troepen trokken af om de winterkwartieren te
betrekken. Peter keerde naar Moskou terug.
Aan de Mjasnitski-poort werd Peter onder feestelijk klokgelui door de
voorname kooplieden en het koopmansgilde verwelkomd. Over een afstand
van honderd vadem was de Mjasnitskistraat met rood doek bedekt. De kooplieden wierpen de mutsen in .de lucht en riepen, zoals in het buitenland
gebruik was: „vivat!" Peter reed staande in een vergulde strijdwagen,
achter hem werden Zweedse vaandels over de grond geslierd, daarna kwamen met gebogen hoofd de gevangenen. Een hoge wagen volgde met een
_houten leeuw, waarop de vorst-paus Nikita Zotow schrijlings zat, een blikken mijter op het hoofd, een rode katoenen cape om de schouders, zwaard
en wijnfles in de handen.
Twee weken lang werd er in Moskou feestgevierd, zoals bij deze
,gelegenheid paste. Menig gerespecteerd man moest deze feesten met ziekte
.en dood betalen. Op het Rode Plein werden pasteien gebakken, waarop de
inwoners van de buitenwijken en de binnenstad werden onthaald. Het gerucht ging, dat de tsaar bevolen had Wjazmase peperkoeken en doeken ondler de bevolking te verdelen, maar dat de bojaren die het volk door de
neus geboord hadden, om deze peperkoeken waren er boeren uit verafgelegen .dorpen naar Moskou gekomen. Elke nacht vlogen boven de torens
van het Kremlin raketten hemelwaarts, vuurraderen draaiden op de muren.
Men zwolg en jubelde zo lang, tot er met Pokrow een grote brand uitbrak.
Het vuur laaide het eerst in het Kremlin op en sloeg dan over naar de
IKitai-stad; er stond een straffe wind die de vonken over de Moskwa droeg.
,
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Als golven sloegen de vlammen over de stad. Het volk rende naar de stadspoorten. Men zag Peter in rook en vlammen met een Hollandse brandslang
voorbijsnellen. Er was niets te redden. Het ganse Kremlin, op de graanmagazijnen en het huis van Kokosjkin na, brandde volkomen af, -- het oude
paleis ging in vlammen op (op het nippertje wist men tsarewna Natalja en
tsarewitsj Aleksej te redden) , evenals alle overheidsgebouwen, kloosters eiv
munitieopslagplaatsen; van de klokketoren Iwan de Grote stortten de klokken omlaag, de grootste die achtduizend poed woog, viel in stukken.
Later sprak het volk op de ruïnes en de ashopen: „Regeer maar, regeer,
je zult nog heel andere dingen te zien krijgen..."
,

:,

Bij Browkin had naar aanleiding van de terugkeer van zijn zoon
Gawrila uit Holland de hele familie zich na de kerkdienst aan de middagdis verzameld: Aleksej die kortelings tot luitenant-kolonel bevorderd was;
Jakow, de stuurse, door en door naar pijptabak stinkende stuurman uit
Woronezj met zijn rauwe stem; Artamosja met zijn vrouw Natalja, hij
was tolk op het departement van buitenlandse zaken bij Sjafirow. Natalja, .
voor de derde maal zwanger, was mooi, lui en breed geworden, Iwan _
Artemjitsj kon zijn ogen niet van zijn schoondochter afhouden. Ook Roman .
Borisowitsj met zijn andere dochters was aanwezig. Deze herfst was het hem
gelukt Antonida aan de man te brengen : zij had luitenant Belkin getrouwd , .
hij was van geringe afkomst, maar stond bij de tsaar in de gunst (momenteel bevond hij zich in Ingrië) . Olga keek nog altijd hunkerend naar
een echtgenoot uit.
Roman Borisowitsj was in de laatste jaren erg afgetakeld dat kwam
vooral door het vele drinken. Nauwelijks had hij na het ene gelag zijn
roes uitgeslapen, of er zat al weer een soldaat in de keuken met het bevel,
heden daar en daar present te zijn... Roman Borisowitsj nam zijn snor van
lindebast (een eigen vondst) en het houten zwaard en vertrok om zijn dienst
bij de tsaar te vervullen.
Er waren zes zulke „tafelbojaren", allen uit oude geslachten. Men had
sommigen wegens hun domheid, anderen
hen tot hofnarren benoemd,
.
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ten gevolge van boosaardige laster. Aan hun hoofd stond vorst Sjachowskoj,
een dronkaard en afgunstig mens, een oud uitgemergeld mannetje, een echte
oorblazer. De dienst was niet bijster zwaar: na de vijfde gang, wanneer het
gezelschap reeds .diep in het glas gekeken had, placht Pjotr Aleksejewitsj
zijn handen op tafel te leggen, zijn hals te rekken en rondkijkend, te zeggen: „Ik zie, dat Hans Roes ons dadelijk zal overmeesteren, laat ons waken,
dat wij geen nederlaag zullen lijden." Daarop stond Roman Borisowitsj van
tafel op, bond zich zijn lindebastsnor voor en besteeg een laag houten paard
p wielen. Men reikte hem een beker wijn, hij moest, zijn zwaard trekkend,
de beker in één teug leegdrinken en dan roepen: „Wij sterven, maar geven
ons niet over." De dwergen, grappenmakers, zotskappen en gebochelden
kwamen krijsend aanspringen en sleepten Roman Borisowitsj op zijn paard
rond de tafel. Daarmee had hij zijn plicht vervuld, tenzij Peter juist een
nieuwe geestigheid in zijn hoofd, kreeg.
Iwan Artemjitsj was vandaag in een goede stemming: de hele familie
was bijeen, de zaken gingen zo goed, dat hij het zich niet beter kon wensen,
zelfs de brand had Browkins huis gespaard. Alleen zijn lievelinge Aleksandra was er niet. Over haar was Gawrila net aan het vertellen, een
stevige jonge man die juist de scheepvaartschool in Amsterdam doorlopen
had.
Aleksandra verbleef op het ogenblik in Den Haag (met het gezantschap
van Andrej Artamonowitsj Matwejew), zij en haar man hadden echter niet
in het diplomatieke hotel hun intrek genomen, maar hadden een huis gehuurd en leefden op zichzelf. Zij hield volbloedpaarden, wagens en zelfs
een jacht, een tweemaster... (,,Ach, ach", - deed Iwan Artemjitsj verwonderd, hoewel hij Sanjka voor deze paarden en dit jacht achter Pjotr
Aleksejewitsj' rug om een grote som gelds gestuurd had.) Reeds meer dan
een jaar geleden hadden de Wolkows Warschau verlaten, -- toen koning
August voor de Zweden gevlucht was. Zij gingen naar Berlijn, bleven daar
echter niet lang, want aan het Pruisische hof beviel het Aleksandra niet:
de koning was gierig, de Duitsers leidden een saai en zuinig leven, elke
stuiver werd driemaal omgedraaid.. .
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- In Den Haag heeft zij een huis vol gasten, vertelde Gawrila, —
Mensen van rang en stand treft men natuurlijk slechts weinig bij haar aan,
voornamelijk allerhande kleine luiden: avonturiers, schilders, muzikanten,
Indiërs die zich met goochelen bezig houden. .. Met hen vaart zij op het
kanaal, zit aan dek, op een sierlijke stoel, en speelt harp.. .
- Heeft ze dat ook al geleerd? Iwan Artemjitsj sloeg zijn handen
ineen en liet zijn blik over .de aanwezigen weiden. . .
- Wanneer ze uit wandelen gaat, wordt zij door jan en alleman gegroet, maar zij antwoordt slechts met een hoofdknikje... Haar Wasili laat
zij niet altijd tot de gasten toe, maar dat is hem ook wel zo lief, hij is erg
stil en nadenkend geworden, zit eeuwig en altijd over een boek gebogen,
hij leest zelfs Latijn, bezoekt scheepswerven, kunstkamers en de beurs, —
alles neemt hij aandachtig in zich op.. .
Vlak voor Gawrila's vertrek had Sanjka gezegd, dat ook Den Haag haar
de keel uithing: de Hollanders wisten van niets anders te praten dan van
handel en geld, de vrouwen misten het echte raffinement, bij het dansen
werd zij op haar tenen getrapt. .. Zij wou naar Parijs...
- Anders gaat het niet, zij moet tot elke prijs met de koning van
Frankrijk een menuet dansen! Wat een meisje! --- zuchtte Iwan Artemjitsj
en kneep van voldoening zijn ogen toe. Wanneer denkt ze eigenlijk terug
te keren? Dat moet j e mij eens vertellen...
- Nu en dan, wanneer zij genoeg had van haar avonturen, zei ze me:
„Weet je, Gasjka, ik heb echt zin in kruisbessen, maar die uit onze eigen
tuin... Ik zou willen schommelen in onze tuin met het uitzicht op de
Moskwa..."
- Ja ja, je vaderland vergeet je niet zo vlug.. .
Iwan Artemjitsj kon wel de hele dag naar de verhalen over zijn dochter
Aleksandra luisteren. Onder de maaltijd verschenen Peter en Mensjikow.
(Peter was hier nu een veelgeziene gast.) Hij knikte het gezelschap toe en
zei tot de verschrikt opspringende Roman Borisowitsj: „Blijf maar zitten,
je bent vandaag vrij van dienst." Hij bleef aan het venster staan en staarde
lang naar het toneel van de brand. Daar, waar nog onlangs drukke straten

359

waren, staken nu schoorsteenpijpen en zwartgeblakerde kerkjes zonder koepels uit de as. Een vochtige wind deed aswolken opdwarrelen.
- Een verwenst oord,
zei hij luid.
In het buitenland staat een
stad duizend jaar, maar van deze kan ik mij niet herinnneren, wanneer zij
niet in brand heeft gestaan... Ach, Moskou! .
Ontstemd zette hij zich aan de tafel en at een tijdlang zwijgend en veel.
Toen riep hij Gawrila bij zich en begon hem op strenge toon allerlei vragen te stellen: wat hij in Holland geleerd, welke boeken hij gelezen had.
Hij beval hem papier en pen te brengen en scheepsdelen, zeilen en plattegronden van kustverdedigingswerken te tekenen. Eenmaal had hij aanmerkingen, maar Gawrila hield voet bij stuk. Peter streelde hem over het hoofd:
„Je hebt je vaders geld niet over de balk gesmeten, ik zie het." (Iwan
Artemjitsj slikte bij deze woorden de opzwellende vreugdetranen weg.)
Peter stak zijn pijp aan en ging weer aan het raam staan.
zei hij,
- Artemjitsj,
er moet een nieuwe stad gebouwd worden.
- Die wordt wel opgebouwd, Pjotr Aleksejewitsj, over een jaar is alles
weer in orde.
- Niet hier...
- Waar dan, Pjotr Aleksejewitsj? Wij zijn met deze plaats vergroeid,
van oudsher wonen hier mensen: Moskou. (De kleine gedrongen man keek
naar Peter op en knipperde haastig.) Ik heb reeds maatregelen getroffen,
Pjotr Aleksejewitsj... Vijfduizend boeren heb ik aangeworven om bomen
te kappen. .. De huizen zullen wij langs de Sjeksna en de Sjelonj in elzo te kopen en
kaar zetten en ze dan o p vlotten hierheen brengen,
neer te zetten: vijf roebel per huis met een poort en een hekje... Wat
kan men zich mooier denken ! Aleksandr Danilytsj zal mijn compagnon
zijn.. .
Aan
herhaalde Peter, door het venster starend.
- Niet hier...
het Ladoga-meer, aan de Newa moet men de stad bouwen... Stuur daar
je houthakkers heen.
ze vroegen er eenIwan Artemjitsj legde zijn kortvingerige handen
op zijn rug en begon met zijn duimen te draaien.
voudig om
- Dat kan, zei hij met dunne stem.. .
.
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Mein Herz, 'de weduwe Mons is weer bij me geweest. .. Zij huilt
en verzoekt haar en haar dochter toe te staan, tenminste de kerkdienst bij
te wonen, begon Mensjikow voorzichtig.
Zij kwamen van de Browkins en reden het was al tegen de avond —
langs het afgebrande terrein. De wind joeg de as tegen de leren wand van
de koets. Peter leunde diep achterover, hij scheen Aleksasjka's woorden niet
gehoord te hebben.
Sinds Schliisselburg had hij slechts één enkel maal, reeds in Moskou,
de naam Anna Mons genoemd: hij had Aleksasjka opgedragen naar haar
toe te gaan en de halsketting met zijn met diamanten bezette portret terug
te verlangen, de overige juwelen, evenals al het geld, moest hij haar niet
afnemen en hij moest haar daar laten wonen, waar zij gewoond had (zo zij
het wenste, kon zij zich ook op het land terugtrekken) , maar onder geen
voorwaarde mocht zij haar huis verlaten en zich tonen.
Met wortel en al, met 1 bloed had hij deze vrouw als een struik onkrui d
uit zijn hart gerukt, haar vergeten. Ook nu, in de koets, trilde geen adertje
in zijn gezicht. Anna Iwanowna had hem geschreven hij had niet geantwoord. Zij had haar moeder met geschenken naar Mensjikow gestuurd, om
toestemming gesmeekt Zijne Majesteit, de enige die zij in haar leven had:
liefgehad, aan de voeten te mogen vallen... Het medaillon had Konigseck
haar ontstolen. (Van de brieven die Peter op hem gevonden had, wist zij
niets.)
..

.

.

Mensjikow zag, dat mein Herz de liefkozingen van een vrouw dringend
nodig had. De oppassers van de tsaar (zij allen waren door Mensjikow
omgekocht) berichtten, dat Pjotr Aleksejewitsj des nachts slecht sliep,
steunde, met zijn knieën tegen de wand stootte. Met een vrouw zonder meer was hij niet gediend, hij had behoefte aan een trouwe vriendin. Slechts om
zich daarvan nogmaals te overtuigen, had Aleksasjka het gesprek nu op
Anna Mons gebracht. Peter was voor al zijn woorden doof gebleven. Zij
zwenkten van de knuppeldam af en reden op een ongeplaveide weg verder,
plotseling schoot Aleksasjka in een lach en schudde het hoofd. Peter zei
koel:
.
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Het verbaast mij eigenlijk, dat ik jou ondanks alles verdraag,
waarom weet ik niet...
- Wat heb ik dan misdaan?. Waarachtig.. .
- Bij elke onderneming moet jij beslist stelen. .. Ook nu heb je weer
wat uitgespookt, ik zie het aan je..
Aleksasjka snoof. Een tijdlang reden zij zwijgend voort. Toen begon
hij met een lachje:
- Ik heb het met Boris Petrowitsj aan de stok gehad. Hij zal zich
wel bij jou over mij beklagen. .. Hij zat maar over zijn huishoudster te
pochen... Dat hij haar voor een roebel een dragonder afhandig gemaakt
had... „Voor geen tienduizend roebel zou ik haar afstaan", -- zei hij...
,,Zo kwiek en vrolijk is zij, - zei hij, en als vuur... Een reuzekind. .."
Nou, en toen kwam ik in actie. Toen wij al flink wat gedronken hadden,
zei ik: „Laat haar toch eens zien. .." Hij zocht uitvluchten. „Ze is er niet,
zei hij, ik weet niet, waar zij naar toe is...'' Maar ik hield vol... De
oude baas voelde zich in het nauw gedreven, draaide en kronkelde, en ten
slotte riep hij haar. Dadelijk bij de eerste aanblik viel ze in mijn smaak, —
niet dat ze een uitgesproken schoonheid is, maar een lief ding, een klaterende stem, rappe ogen, krullend haar... Ik zeg: naar oud gebruik moest
zij de gast toch een beker wijn met een kus aanbieden. Boris Petrowitsj'
gezicht vertrok, maar zij lachte. Zij vulde de beker en reikte hem mij met
een buiging. Ik dronk hem uit en kuste haar op de mond. Toen ik haar
lippen voelde, mein Herz, was het mij, of ik door een vlam verschroeid
werd, ik kon nergens meer aan denken, het bloed kookte in mijn aderen...
„Boris Petrowitsj, zeg ik, gun mij dat meisje... Mijn paleis geef ik
je, mijn laatste hemd wil ik je geven. .. Wat moet jij met zo eentje beginnen? Zij heeft een jonge kerel nodig, die haar stevig omhelzen kan... Jij
bezorgt haar alleen maar nutteloze opwinding... Bovendien, zeg ik,
bega jij een zonde : jij hebt een vrouw en kinderen. .. Wie weet ook, wat
Pjotr Aleksejewitsj van zo'n ontucht zal zeggen..." Kortom, ik drukte de
oude baas helemaal tegen de muur... Hij brieste... „Aleksandr Danilowitsj, jij ontneemt mij mijn laatste vreugde. .." Maakte een wanhopig gebaar en begon te grienen. Bij God, het was gewoon om je dood te la.
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chen. Toen ging hij weg en sloot zich in zijn slaapkamer op. Ik werd het
met die huishoudster gauw eens, liet mijn wagen voorkomen, zette haar er
met al haar bundels in en bracht haar naar mijn landgoed... De dag daarop naar Moskou. Een weekje vergoot zij tranen, maar ik vermoed, dat het
aanstellerij was... Nu kwinkeleert zij als een vogeltje bij mij in het
paleis...
Het viel moeilijk te zeggen, of Peter luisterde of niet... Tegen het slot
van de geschiedenis schraapte hij zijn keel. Aleksasjka kende ieder hoestje
en kuchje van Peter precies. Hij begreep: Pjotr Aleksejewitsj had aandachtig zitten luisteren.
* 6

Browkin, Swesjnikow, de vooraanstaande negotiant Zatrapezny en de
grote kooplieden Doebrowski, Sjtsjegolin en Jewreïnow bouwden aan de
Jaoeza en de Moskwa lakenfabrieken, linnenweverijen, zijdefabrieken en
manufacturen, papiermolens en touwslagerijen. Vele fabrieken kregen van
het Hof van Belening (waaraan de leengoederen van in de oorlog gesneuvelde of van hun bezit ontheven landeigenaren vervielen) de bevolking van
ganse dorpen als horigen voor eeuwig toegewezen.
De negotianten ontwaakten uit hun slaap. Wanneer de kooplieden op
het grote bordes van de na .de brand snel herbouwde Handelskamer bijeenkwamen, spraken zij over niets anders dan over het pas veroverde Ingrië,
waar men in de loop van deze zomer vaste voet moest krijgen. In de kelders
werden de nog van de voorouders stammende potten met gouden dublonen
en dukaten opgegraven. De kooplieden zonden hun mensen naar de markt
en de herbergen om arbeidsvolk te werven,
Iwan Artemjitsj had in de loop van deze winter een levendige activiteit
ontwikkeld. Met Mensjikows hulp had hij doorgezet, dat hij uit de kerkers
van Romodanowski strafgevangenen als horigen mocht overnemen, en die
bracht hij, hetzij in ketenen, hetzij ongeboeid, naar zijn lakenfabrieken en
linnenweverijen, waarvan de waterraderen aan 'de Jaoeza lustig ruisten.
Voor zevenhonderd roebel had hij de beroemde smid Zjemow losgekocht,
tegen wie bij de rechtbank een proces aanhangig was gemaakt (hij had
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hem met een driespan van Woronezj naar Moskou overgebracht) , en nu
stelde hij in de houtzagerij van Iwan Artemjitsj in Sokolniki een nog nooit
aanschouwde vuurmachine op, die door stoom in een ketel op gang werd
gebracht.
Overal was gebrek aan arbeidskrachten. Uit de toegewezen dorpjes was
veel volk voor ide nieuwe slavernij gevlucht naar de woeste grensgebieden.
Zwaar was de herendienst in het dorp, menig paard had het beter dan een
boer. Maar nog erger scheen zowel de strafgevangenen als de aangeworven
arbeiders de knechtschap in deze fabrieken, erger dan de gevangenis.
Rondom de fabriek een hoge schutting, aan de poort bewakers die venijniger waren dan honden. In de donkere hokken, over het ratelende weefgetouw gebogen, durf je niet eens een lied aan te heffen, dadelijk laat
de buitenlandse werkbaas zijn stok op je schouders neersuizen, dreigt met
de kerker. In het dorp kan de boer tenminste 's winters op de oven uitslapen. Hier moet hij zomer en winter, dag en nacht, de schietspoel heen en
weer slaan. Loon en kleren zijn al lang aan de drank besteed, van te voren
reeds. Lijfeigenschap. Het gruwelijkst echter waren de donkere geruchten
die over de fabrieken en mijnen van Akinfi Demidow in de Oeral de ronde
deden. Uit de hem toegewezen districten vluchtten de mensen hals over kop
van louter angst.
Akinfi Demidows wervers zwierven rond op de markten en in de kroegen,
onthaalden een ieder allergulst en schilderden in verleidelijke woorden het
lichte werk in de Öeral. Daar was land in overvloed, je hoefde maar een
jaar te werken, en dan kon je een aardig sommetje geld in je muts naaien
en verder trekken, niemand werd tegengehouden. .. Heb je lust om goud
te zoeken, ga dan, het ligt er als mest onder je voeten.
Had een werver een geschikte man eenmaal dronken gevoerd, dan schoof
hij hem, terwijl de waard er als getuige bijstond, een horigheidsverklaring
onder de neus en bewerkte hem met lieve woordjes of list deze te tekenen:
„Plaats er maar een kruisje onder, beste kerel, kijk hier." En verloren was de man. Men zette hem op een boerenwagen, deed hem indien hij
zich verzette de boeien aan, en daar ging hij, duizenden wersten ver, over
de Wolga, door de grassteppen van de Kirgiezen, over de hoge bosrijke
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bergen naar de smeltovens van Newjansk of naar de ertsgroeven. Slechts
weinigen keerden vandaar terug. Met kettingen werden daar de mensen
aan de aambeelden, aan de ovens gesmeed. Weerspanningen werden met roeden doodgegeseld. Vluchten was onmogelijk, bereden kozakken met lasso's bewaakten alle wegen en bospaden. En wie een poging tot muiterij
ondernam, wierp men in diepe schachten, verdronk men in vijvers.
Na Kerstmis werden nieuwe lichtingen voor het leger gerekruteerd. In
alle steden vorderden de wervers van de tsaar timmerlieden, metselaars
en grondwerkers. Van Moskou tot Nowgorod werd iedereen tot spandienst
verplicht.
^

7

^

- Waarom laat je mij die Katerina niet zien?
- Zij is bang, mein Herz... Zij houdt zo van mij, hangt zo aan mij,
dat zij voor anderen geen blik over heeft... Je zou zo met haar trouwen.
- Waarom doe je dat dan niet?
- Ja, maar...
Mensjikow hurkte op de geboende vloer voor de haard en porde met
afgewend gelaat het vuur op. De wind huilde in de schoorsteen en deed
het blik op het dak klapperen. De sneeuw sloeg tegen de ruiten van het
hoge venster. Sidderend flakkerde de vlammetjes der beide waskaarsen op
de tafel. Peter rookte, dronk wijn, wiste met het servet zijn rode gezicht
en natte haar af. Hij was zojuist uit Toela, van de fabrieken teruggekeerd
en regelrecht, zonder in Preobrazjenskoje stil te houden, naar Mensjikow
gegaan, -- de badkamer in. Drie uur bracht hij in het dampbad door. In
zonder
Aleksasjka's geparfumeerde ondergoed, in diens zijden kaftan
ging hij aan tafel zitten om het avondmaal
halsdoek, met open borst
te gebruiken (hij beval, dat er in de kleine eetkamer niemand aanwezig
mocht zijn, zelfs geen lakeien ), informeerde naa r allerlei futiliteiten, lachte en schertste. En opeens vroeg hij naar Katerina (sinds het gesprek in
de koets was het voor het eerst, dat hij over haar begon.)
- Trouwen, Pjotr Aleksejewitsj, bij mijn geringe afkomst, en dan nog
wel met een gevangene... Ik weet het niet... (Hij porde met de pook in
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het vuur, dat de vonken rondspatten.) Men zegt, dat de Arsenjews wel bereid
zouden zijn mij hun dochter Awdotja tot vrouw te geven. Een oud geslacht,
van de Gouden Horde... Dat zou de mensen mijn pasteien doen vergeten.
In mijn paleis heb ik altijd vreemdelingen te gast, -- eerste vraag
luidt, wie mijn vrouw is, welke titel ik draag. Onze dikbillige weledelhooggeborenen verkneukelen zich, dat zij hun in het oor kunnen fluisteren:
,,Die
die hebben ze uit de goot opgeraapt..."
zei Peter. Hij veegde zijn lippen aan het servet
- Je hebt gelijk,
al. Zijn ogen fonkelden.
- Als ik ten minste een titel had, al was het maar die van graaf.
Aleksasjka wierp de pook neer. Hij schoof een koperen hek voor het vuur
en kwam naar de tafel terug. -- Wat een sneeuwstorm, verschrikkelijk. Je
hoeft er niet eens aan te denken naar huis te gaan, mein Herz.
- Dat ben ik ook niet van plan.
Mensjikow greep zijn glas,
het trilde in zijn hand. Hij zat met neergeslagen ogen.
- Dit gesprek ben ik niet begonnen, maar jijzelf,
zei Peter.
Ga
haar roepen. . .
Aleksasjka verbleekte. Met een ruk stond hij op en liep de kamer uit.
Peter zat en wipte met zijn voet. In het huis was het stil, slechts de sneeuwstorm gierde in de grote zolderkamers. Peter luisterde met gefronste wenkbrauwen. Zijn voet wipte, alsof hij met een sleuteltje opgewonden was.
Weer klonken er stappen snelle, driftige. Aleksasjka kwam terug, bleef
op de drempel van de open deur staan, heet zich op de lippen.
- Ze komt dadelijk.
Peter spitste zijn oren, hij hoorde: door de stilte van het huis schenen
lichte vrouwenvoeten op klapperende hakjes vrolijk en onbezorgd te
zweven.
- Kom binnen, wees maar niet bang, --- Aleksasjka liet Katerina voorgaan. Uit de donkere gang komend, knipperde zij even in het licht van de
kaarsen. Zij wierp een vragende blik naar Aleksasjka (ze reikte hem tot
met zwart haar, levendige wenkbrauwen) , kwam toet
aan de schouder,
.
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dezelfde lichte tred onbevangen op Peter toe, maakte een diepe kniebui
ging, nam, als was het een ding, zijn grote, op tafel liggende hand en kuste
die. Hij voelde de warmte van haar lippen en de koelte van haar gave
witte tanden. Zij verborg haar handen onder het witte schortje en bleef
voor Peters stoel staan. De benen die haar zo rap hierheen gedragen hadden,
had zij onder haar rokje enigszins gespreid. Klaar en monter keek zij hem
in de ogen.
Ga zitten, Katerina.
Zij antwoordde hem in gebroken Russisch, maar met zulk een prettige
stem, dat hij' opeens de warmte van het vuur voelde en zelfs bet gieren van
de wind hem behaaglijk aandeed, hij zette zijn oren open en hield zijn
voet stil. Zij antwoordde:
Graag, dank u.
Dadelijk liet zij zich op de rand van de stoel neer,
nog steeds met haar handen onder het schortje op haar buik.
- Drink je wijn?
- Ja, dank u.
- Heb je het niet slecht in je gevangenschap?
- Nee, dank u...
Aleksasjka trad met barse blik naderbij, schonk alle drie wijn in:
- Kun je niets anders meer zeggen dan .,dank u, dank u?" Vertel liever
iets.
- Hoe kan ik nu vertellen. Dit is toch geen gewone man.
Zij haalde haar handen onder haar schortje vandaan, pakte haar glas
en. glimlachte Peter met een snelle blik toe:
- U zult zelf wel weten, welk gesprek te voeren. ..
Peter lachte, in lange tijd had hij niet zo hartelijk gelachen. Hij begon
Katerina uit te horen, waar ze vandaan kwam, waar ze geleefd had, hoe
zij in gevangenschap was geraakt. Zij antwoordde hem, ging gemakkelijk
op haar stoel zitten en legde haar blote ellebogen op het tafellaken; haar
donkere ogen glansden, als zijde glansde haar zwarte haar, dat in twee
lokken op haar zacht op en neer gaande boezem viel. Even lichtvoetig als
zij nu van deze trap gedaald was, scheen zij over alle klippen van het leven..
heengezweefd te zijn...
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Aleksasjka vulde de glazen steeds opnieuw. Hij wierp nieuwe houtblokken in de haard. Middernachtelijk huilde de sneeuwstorm. Peter rekte zich
uit, rimpelde zijn korte neus, en keek Katerina aan.
Kom, het begint zoetjesaan bedtijd te worden, niet? Ik ga... Katjoesjka, neem een kaars en licht me bij...

Grimmig omklemde Fedjka Was-je-met-slik, een fris, helrood brandmerk
,op het voorhoofd, de naakte voeten in ijzeren kettingen op de bok van de
steiger gespreid, de lange steel van zijn eiken hamer en liet deze met een
wijd uithalende armzwaai op een paal neersuizen... Een krachtige man
was hij. De anderen volgden oplettend de een had zijn kar neergezet,
=een ander stond met opgeheven baard tot aan zijn heupen in het water,
leen derde had de balk van zijn schouder op de grond gegooid , hoe de
paal met elke slag dieper in de drassige oever verdween.
Het was de eerste paal die men insloeg om de oever van het kleine
eiland Janis-saari, wat in het Fins Hazeneiland betekent, te versterken.
Drie weken geleden hadden de Russische troepen, ongeveer twee werst
stroomopwaarts, de met aarden wallen verschanste veste Nyenschanz aan de
Newa tot capitulatie gedwongen. De Zweden hadden de Newa-oevers opgegeven en zich achter de rivier Sestra teruggetrokken. De Zweedse vloot lag
uit vrees voor ondiepe plekken ver buiten in de baai, en de zeilen waren
in de verte op de door de zon bestraalde golven zichtbaar. Twee kleine schepen hadden zich in de monding van de Newa, tot voor het eiland Hirvisaari gewaagd, waar achter een barrière van omgehakte bomen de batterij
van kapitein Wasiljew verborgen was, doch zij werden door galeien
omsingeld en geënterd.
Na bloedige worstelingen was de weg van het Ladoga-meer naar de open
zee gebaand. Uit het oosten kwamen talloze colonnes wagens, massa's arbeiders en strafgevangenen. (Peter had Romodanowski geschreven: ,,... er is
hier een schrijnend tekort aan mensen, beveel alle steden, alle bestuurslichamen de dieven en rovers te verzamelen en hierheen te zenden.") Duizenden
.arbeiders die duizenden wersten afgelegd hadden, werden op vlotten en in
368

boten naar de rechter Newa-oever, naar het eiland Koibu-saari overgezet,
waar tenten en aarden hutten op de oever stonden, houtvuren rookten,
bijlslagen dreunden en zagen krijsten. Hierheen, naar de rand van de
wereld, kwam het werkvolk in een onafzienbare stoet, om nooit meer terug
te keren. Tegenover. Koibu-saari aan de Newa , op het moerassige
eilandje Janis-saari begon men, om de moeizaam veroverde monding van
alle handelswegen van het Russische land te beschermen, met de bouw van
een vesting met zes bastions. (,,. . . Met de leiding der werkzaamheden werden zes bevelhebbers belast: het eerste bastion bouwde bombardier Pjotr
Aleksejew, het tweede Mensjikow, het derde vorst Troebetskoi, het vierde
de vorst-paus Zotow. ..") Na de eerste-steenlegging werd tijdens het grote
feestgelag in Peters aarden hut bij heildronken en mortiersalvo's besloten,
de vesting Pieterburg te noemen.
De open zee lag voor het grijpen. De wind krulde olijk het water. In
het westen, achter de zeilen van de Zweedse vloot, hingen hoog aan de
hemel zeewolken, als rookpluimen van een andere wereld. Naar deze onRussische wolken, naar de wijde watervlakte, naar de dreigende branden
van het avondrood keken slechts de wachtposten op het onbewoonde eiland
Kotlin. Er was gebrek aan brood. Uit het verwoeste Ingrië, waar de pest
was uitgebroken, werd niets aangevoerd. Men voedde zich met wortels en
gestampte boomschors. Peter verzocht de vorst-caesar in een brief, hem meer
mensen te sturen, „een groot aantal ligt hier ziek, en velen zijn reeds
gestorven". Eindeloos stroomden wagens, arbeiders, gevangenen toe...
Telkens weer liet Fedjka Was-je-met-slik de zware eiken hamer op de
palen neersuizen, waarbij het haar zijn natte, ontstoken voorhoofd bedekte.. .

24-487

Eerste 7ioof d 5t^a
* 1 *

aai was het in Moskou geworden. Tegen het middaguur zwierven er in de julihitte alleen nog maar verwaarloosde honden in
de bochtige straten rond, met de staart tussen de poten snuffelden zij aan alle afval, dat de mensen voor de poorten en deuren
wierpen. Er was geen gedrang en geschreeuw meer op de markten, zoals
vroeger toen men menige achtenswaardige man naar een kraam trok en
hem daarbij de jaspanden afrukte of de zakken leegde, eer hij zelfs de tijd
kreeg iets in dit gekrioel te kopen. Vroeger brachten hoog opgeladen wagens nog voor zonsopgang uit alle buitenwijken, uit Arbatskaja, Soecharewskaja en Zamoskworetskaja Sloboda, garen en band, ijzer en leerwaren,
schalen, kopjes, nappen, krakelingen, manden met bessen en alle mogelijke
groenten aan; bastschoenen werden aan lange stangen gedragen, pasteien
op draagplanken; in allerijl werden karren en tenten op de markten neergezet. Verwilderd waren thans de nederzettingen der strelitzen; vervallen
de hofsteden en met brandnetels overwoekerd. Veel mensen werkten nu in
de pas opgerichte manufacturen samen met tuchthuisboeven en horigen.
Het linnen en het laken ging van daar uit direct naar Preobrazjenskoje. In

.
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alle Moskouse smederijen werden degens, speren, stijgbeugels en sporen
vervaardigd. Henneptouw was in heel Moskou zelfs voor goed geld niet
te krijgen alle hennep werd door de fiscus gevorderd.
Ook het vroegere klokgelui, van de ochtend- tot de avondschemering,
werd niet meer gehoord. Uit veel kerken waren de grote klokken verwijderd, naar de gieterij gebracht en tot kanonnen omgesmolten. De klokkeluider van de oude Pimen-kerk had zich, toen de afschuwelijk naar tabak
ruikende dragonders de grote klok naar beneden haalden, bedronken en
wilde zich aan een van de dwarsbalken ophangen, maar hij werd door een
vlaag van razernij bevangen en schreeuwde, toen hij gebonden op de draagbaar lag, dat Moskou altijd beroemd geweest was om zijn zilveren klokgelui, maar dat er nu donkere tijden voor de stad zullen aanbreken!
Vroeger hingen bij elke bojarenhof brutale knechten bij de poort rond,
de mutsen scheef op het oor. Ze verdreven de tijd met messen- of muntengooien en lieten niemand, hetzij ruiter of voetganger, ongehinderd passeren. Gelach, onbeschaamde spotternij, handtastelijkheden! Nu bleef de deur
stevig gesloten, op de ruime binnenplaats was het stil, de knechten waren
naar het leger gestuurd, de zoons en schoonzoons van de bojaar dienden
als onderofficier in de regimenten of waren over zee gezonden, de nog
minderjarigen op scholen gedaan om scheepvaart, wiskunde en vestingbouwkunde te studeren. De bojaar zelf zit werkeloos aan het open raam en ver-

heugt zich erover, dat tsaar Peter, al is het dan ook maar voor korte tijd,
ver weg is en hem niet dwingt tabak te roken, de baard af te scheren of,
op het hoofd een pruik van vrouwenhaar tot aan de navel, in witte kniekousen met de benen te draaien en te zwaaien.
Weinig opwekkende, trieste gedachten gaan de bojaar aan het raam door
het hoofd... „Het zal ze in ieder geval nooit gelukken mijn Misjka de wiskunde bij te brengen; Moskou is zonder wiskunde gebouwd en vijfhonderd
jaar hebben wij God zij dank zonder die wiskunde geleefd en beter dan
nu! Van deze oorlog is natuurlijk niets anders te verwachten dan grondige
verwoestingen, hoeveel goddeloze Neptunussen en Venussen ze ook op vergulde wagens, ter ere van de glorieuze overwinning aan de Newa, door
Moskou rond mogen slepen... Het staat immers vast, dat de Zweden ons
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leger zullen verslaan; daarbij zullen dan nog de Tataren die daar al lang
op wachten, met hun horden van de Krim optrekken en tot over de Oka ons
bestoken. .. och, och, och!"
De bojaar strekte zijn dikke vingers naar het bord met frambozen uit:
die verdomde wespen zaten weer eens met zijn allen op ,het bord en op de
vensterbank. Traag liet de bojaar de rozenkrans van olijfpitten uit het klooster op de Athosberg, door de vingers glijden en keek uit op de binnenplaats. Wat een verwaarlozing. Hoeveel jaren heeft hij door de luimen en
invallen van de tsaar niet eens aan zijn eigen belangen kunnen denken.. .
De schuren zijn scheefgezakt, de zodendaken boven de opslagplaatsen in
elkaar gevallen, overal woekert afschuwelijk onkruid. .. En de kippen en
ganzen kijk daar eens naar; wat hebben ze vreemde, lange poten, en de
eenden zijn tegenwoordig zo klein; bultige biggetjes lopen in de ganzepas
achter de zeug aan, smerig en mager... Ach, ach, acTl!" De bojaar voelde,
dat hij eigenlijk ,de stalmeid en de ganzenhoedster moest roepen om hun
op de plaats zelf - hier voor het raam de rok op te tillen en ze met
roeden te tuchtigen. Maar bij deze hitte schreeuwen en zich ergeren, dat
ging boven zijn krachten.
De bojaar liet zijn blik naar boven gaan, over de schutting, over de met
witgele bloesems en zoemende bijen bedekte linden. Op niet al te grote
afstand was de bouwvallige muur van het Kremlin te zien, tussen de tinnen
waren struiken opgeschoten. Het was om te lachen en tegelijkertijd diep
treurig, zo ver heeft hij het nu met zijn regeren gebracht, die Pjotr
Aleksejewitsj ! De vestinggracht was van af de Troïtska-poort, waar hopen
vuil lagen, vol met smerige modder, zodat een kip erdoor had kunnen waden, en de stank die hier hing, was ontzettend! Ook het riviertje Neglinnaja
was half opgedroogd; aan de rechteroever is de rommelmarkt, waar alle
mogelijke gestolen goederen worden verhandeld, aan de linkeroever zitten
jongens in smerige hemden met hengels tegen de muur en niemand jaagt ze
weg.
Op de markt aan het Rode plein sluiten de kooplui hun kramen om te
gaan eten de handel is immers toch maar slapjes en hangen loodzware sloten voor de deuren. Ook de klokkeluider heeft de kerkdeur geslo-
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ten, schudt zijn sikje en stommelt langs de bedelaars eveneens langzaam
naar huis om daar uiensoep te lepelen, stokvis te knagen en dan in de
koelte onder de vlier te gaan snurken. Ook de bedelaars, kreupelen en alle
mogelijke verminkten kruipen de trappen van de kerk af en strompelen in
de middaghitte naar alle richtingen uiteen...
Werkelijk, het is tijd om te gaan eten, de honger maakt iemand zwak,
vervelend is dat. .. De bojaar keek opeens opmerkzamer, zijn hals en lippen
strekten zich naar voren, hij ging zelfs staan en beschutte met de hand zijn
ogen: op de bakstenen brug die van de Troïtska-poort over de Neglinnaja
naar de rommelmarkt voert, is glinsterend in de zon een koets met blinkende ramen te zien, bespannen met vie r schimmels en een bediende in
frambozekleurige livrei op het handpaard. Daar was dus tsarewna Natalja
uitgereden, tsaar Peters lievelingszuster, een zelfde onrustige natuur als
haar broer. Waar zou ze heengaan? Kijk toch eens aan!. .. De bojaar boog
zich, geërgerd de wespen met zijn zakdoek verjagend, uit het raam.
Grisjoetka, riep hij tegen een jongetje in een lang linnen hemd
met rode inzetsels op de schouders, dat met blote voeten in een poel naast
de bron rondbaggerde... loop wat je kunt, anders krijg je er van
langst... Wanneer je op de Twerskaja een gouden koets ziet, hol er dan
achter aan, zorg dat je niet achter blijft. Als je terugkomt, moet je me
vertellen, waar ze heengegaan is.. .
,

^

^
^

De vier schimmels met rode vederbossen achter de oren en koperen
plaatjes en bellen aan het tuig, trokken in moeizame draf het rijtuig over
de wijde vlakte en hielden voor het oude paleis in Izmajlowo stil. Dit was
nog gebouwd door tsaar Aleksej Michajlowitsj die ervan hield zich in zijn
dorpje Izmajlowo met alle mogelijke curiositeiten te omringen. Nog altijd
graasden er naast de runderkudde tamme elanden, zaten beren in kuilen
en paradeerden in de hoenderhof pauwen die 's zomers om te slapen in
de bomen vlogen. Ontelbaar waren de bonte en vertinde daken, vertrekken,
galerijen en trappen van bet houten, door de tijd donkerder geworden paleis.
376

Daarboven doorkliefden in de middagstilte zwaluwen opgewonden de lucht.
Alle vensters van het paleis waren gesloten. Bij de buitentrap sliep op één
poot een oude haan; toen de koets voorreed werd hij wakker, kraaide en
stoof weg, terwijl onder alle trappen als een soort alarm, kippen begonnen
te kakelen. Hierop werd het lage poortje dat naar het souterrain leidde,
geopend en een wachter die ook al oud was, keek naar buiten. Toen hij
de koets zag, knielde hij op zijn gemak en boog, met het voorhoofd de
grond rakend.
.

Tsarewna Natalja stak haar hoofd naar buiten en vroeg ongeduldig:
Waar zijn de jonge dames, grootvadertje?
De oude richtte zich op, stak zijn grijze baard naar voren en spitste zijn
lippen:
Welkom moedertje, welkom schoonste aller tsarewna's, Natalja
Aleksejewna,
en hij keek haar onder zijn tot op de ogen neerhangende
ach jij, ons door God gegeven, ach jij, allerwenkbrauwen vertederd aan,
beste... Waar de jonge dames zijn, vraag je? Ik weet niet, waar de jonge
juffrouwen zijn, ik heb ze niet gezien. —
Natalja sprong uit het rijtuig, nam de zware met edelstenen bezette, hoge
huif van het hoofd en wierp de brokaten mantel van de schouders; ze droeg
de oud-Moskovische kleding alleen wanneer ze uitreed. De kamerbojarin
Wasilisa Mjasnaja nam de kledingstukken aan en legde ze in de koets.
Natalja liep, groot, slank, elastisch, in een soepele Hollandse japon, over
de weide naar het bosje. Daar in de koele schaduw, kneep ze haar ogen
dicht, zo sterk en zoet was de geur van de bloeiende lindebomen.
riep Natalja.
Hallo, waar zitten jullie?
Van dichtbij, daar waar achter de takken de zon onverdraaglijk in het
water schitterde, gaf een lome vrouwenstem antwoord. Op de zandige oever
waar het heerlijk baden was, stond niet ver van het water een bonte tent.
In haar schaduw rustten vier jonge vrouwen, bijna smeltend van de hitte,
op kussens. Verfomfaaid, met losse vlechten kwamen zij snel overeind om
Natalja te begroeten. Eén van hen, die ouder was dan de anderen, klein
van stuk en met een lange neus Anisia Tolstaja, bereikte Natalja als
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eerste en sloeg met haar guitige ogen knipperend, de handen boven het
hoofd ineen:
Licht van onze ogen, Nataljoesjka, onze geëerbiedigde tsarewna, ach
nee, en in een buitenlandse japon ! Ach, hoe betoverend!
Twee anderen, de zusters van A.leksandr Danilowitsj Mensjikow, die pas
korte tijd geleden op Peters bevel vanuit het vaderlijk huis naar het paleis
van Izmajlowo overgebracht waren om onder Anisia Tolstaja's leiding
goede manieren en lezen en schrijven te leren, de jonge meisjes Marfa en
Anna, beide mollig en nog erg naïef, keken de tsarewna met wijd opengesperde heldere ogen en open mondjes aan. Zij droeg een Hollandse jurk
met een rode, wijde rok van fijne stof en drie gouden biezen langs de zoom
en een onmogelijk nauw keurslijfje. Hals en schouders waren bloot, ook
de armen waren tot de ellebogen vrij. Natalja was eigenlijk zelf van mening,
dat men haar alleen nog met een godin kon vergelijken, bijvoorbeeld met
Diana. Haar rond gezicht met de, even opwippende kleine neus, de kleine
oren en de kleine mond die net als bij haar broer waren alles ademde
helderheid, jeugd en trots.
De japon is me gisteren gebracht; Sanjka -- Aleksandra Iwanowna Wolkowa heeft ze mij uit Den Haag gestuurd. Mooi en tegelijk luchtig.
Natuurlijk niets voor grote partijen, maar geschikt voor bos, weide en
uitstapjes.
Natalja draaide zich heen en weer teneinde zich goed te laten bekijken.
De vierde jonge vrouw stond aan de kant; ze hield haar handen bescheiden
voor het lichaam tezamen en haar kersrode, frisse mond lachte fijntjes, ook
haar ogen waren als kersen, licht opvlammende, vrouwelijke ogen. De ronde
wangen waren rood van de hitte; ook het donkere, golvende haar was vochtig. Natalja die zich onder de bewonderende uitroepen en enthousiaste gebaren, al maar ronddraaide, had al een paar keer even naar haar gekeken en schoof geërgerd haar onderlip naar voren zij wist eigenlijk
zelf nog niet goed, of dit meisje uit de Mariënburgse buit, dat in een soldatenjas onder een wagen uitgehaald, in de tent van veldmaarschalk Sjeremetew gesleept, door Mensjikow overgenomen en door hem 's nachts bij
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de brandende haard en een glas wijn gehoorzaam aan Pjotr Aleksejewitsj
was overgedragen, haar behaagde ofwel tegenstond.
Natalja was nog maagd, in tegenstelling tot haar halfzusters, de volle
zusters van de in het klooster opgesloten regentes Sof ja, de tsarewna's
Katjka en Masjka, die in heel Moskou over de tong gingen. Heftig en onverzoenlijk was Natalja's karakter. Zij had Katjka en Masjka, als ze woedend
werd, meer dan eens voor sletten en koeien uitgescholden en op oorvijgen
getrakteerd. De oude gebruiken van de vrouwenvertrekken, de fluisterendzwoele vuiligheden van de meiden had zij in haar paleis afgeschaft. Ze
had ook haar broer, Pjotr Aleksejewitsj, verwijten gemaakt, toen hij een
tijd lang, nadat hij zijn onbeschaamde favoriete Anna Mons congé gegeven
had, al te weinig kieskeurigheid aan de idag legde en ruw met vrouwen
omsprong. In het begin had Natalja gedacht, dat ook die daar, die meid
uit de oorlogsbuit, binnen een half uur voor hem afgedaan zou hebben:
genomen en weer vergeten. Maar nee, Pjotr Aleksejewitsj vergat die avond
bij Mensjikow niet, toen buite n de storm raasde en Katerina de tsaar in de
slaapkamer bijlichtte. Voor Mensjikows huishoudster moest een klein
huisje op de Arbat gekocht worden, waarna Aleksandr Danilowitsj persoonlijk haar beddegoed, haar kleding en reismanden daarheen overbracht.
Korte tijd later werd ze echter van hier naar het slot Izmajlowo overgebracht
en onder toezicht van Anisia Tolstaja geplaatst.
Hier leefde Katerina zonder zorgen en was altijd vrolijk, trouwhartig
en opgewekt, ook al had ze dan eens onder een soldatenwagen gelegen.
Pjotr Aleksejewitsj stuurde haar door toevallige boden vaak korte, schertsende briefjes, nu eens van de Swir, waar hij een vloot voor de Oostzee was
begonnen te bouwen, dan weer uit de stad Pieterburg of uit Woronezj. Hij
verlangde naar haar. Woord voor woord ontcijferde zij zijn briefjes en
bloeide nog weelderiger op. Steeds heviger werd Natalja geplaagd door
nieuwsgierigheid: met welke betovering van liefde zou zij hem aan zich
geketend hebben?
Wil je, dat ik je voor de komst van de tsaar ook zo'n japon laat
maken? vroeg Natalja met een strenge blik op Katerina. Die maakte
een nijging en stamelde verlegen:
--
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- Heel, heel graag. .. Dank U wel.
- Ze is bang voor je, licht van onze ogen, Nataljoesjka, -- fluisterde
Anisia Tolstaja, kijk haar niet zo doordringend aan, wees een beetje
voorzichtig met haar. Ik heb haar steeds weer verteld, hoe goed je bent,
maar zij weet maar een ding: 'de tsarewna is volmaakt en ik ben zondig
en heb haar goedheid niet verdiend', zegt zij... 'Dat de tsaar van me is
gaan houden, ook dat lijkt me een wonder en was als een donderslag uit
heldere hemel, zegt ze, ik kan het nog steeds niet begrijpen!' Daar
komt nog bij, dat mijn twee gansjes haar met allerlei vragen lastig vallen,
hoe en wat ze allemaal beleefd heeft. Ik heb hun voor eens en altijd streng
verboden daaraan te denken en erover te praten. Jullie hebt toch, zeg ik,
je Griekse goden en hun liefdesavonturen, praat en denkt daarover na.. .
Maar je kunt doen wat je wilt, de dorpsgewoonte om over al het lage te
kletsen, is te diep in hen verankerd. .. Van 's morgens vroeg tot aan de late
avond herhaal ik hun steeds hetzelfde: slavinnen waren jullie, nu zijn jullie
godinnen geworden.
Van louter hitte begonnen de krekels in het gemaaide gras zo luid te
tsjirpen, dat het pijn deed aan de oren. In de verte aan de andere oever
van de vijver, leek het zwarte sparrenbos met zijn toppen in de damp op
te lossen. Libellen zaten op het riet, schrijvertjes stonden op de bleke
oppervlakte van de vijver. Natalja ging de donkere tent binnen, maakte
haar lijfje los, legde de donkerblonde vlechten om het hoofd, knoopte de
rok los, liet hem vallen, stapte erover heen, liet het dunne hemd op de grond
precies als op de afbeeldingen in de Hollandse bladen
glijden en liep
zonder
die de hofkanselarij af en toe samen met boeken liet komen
zich voor haar naaktheid te schamen, naar buiten over het steigertje.
riep Natalja, zich naar de tent omwendend en
- Allemaal baden!
nog altijd bezig haar vlechten vast te maken. Marfa en Anna treuzelden met
het uitkleden, tot Anisia Tolstaja hun toeriep: „Wat kruipen jullie daar
toch rond, spekballetjes; niemand zal jullie je schoonheid afstelen, hoor!"
Ook Katerina was een beetje verlegen, toen ze bemerkte, dat de tsarewna
haar aandachtig bekeek. Natalja scheen tegelijkertijd afkeer en bewondering
voor haar te voelen. Toen Katerina, haar hoofd met het golvende haar ge..
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bogen, voorzichtig over het gemaaide gras liep en de zon haar ronde schouders en stevige dijbenen, haar hele van gezondheid en kracht stralende gestalte, in een gouden licht zette, moest Natalja eraan denken, hoe haar broer
die in het noorden schepen bouwde, nu wel naar deze vrouw verlangen zou.
Zeker ziet hij nu, terwijl hij in de wolken tabaksrook staart., hoe zij
die
daar staat
met haar mooie handen een zuigeling aan haar zwellende
borst legt... Natalja haalde diep adem, deed haar ogen dicht en
sprong in het koude water. .. Op deze plaats borrelden op de bodem
bronnen.
Katerina klom aan een kant van het steigertje voorzichtig in het water,
lachte, terwijl ze voortdurend stoutmoediger onderdook, hardop van pret,
en toen pas werd het Natalja volkomen duidelijk, dat zij geneigd was van
haar te houden. Ze zwom naar haar toe en legde haar handen op de gebruinde schouders:
- Mooi ben je, Katerina, ik ben blij dat mijn broer van je houdt.. .
- Dank U, dank U, tsarewna.
- Noem me Natast a.
Ze kuste Katerina op de koele, ronde. natte wang en keek in haar kersenogen.
- Wees verstandig, Katerina, ik zal je vriendin zijn...
Marfa en Anna staken nu eens de ene, dan weer de andere voet in het
water, maar konden hun angst niet overwinnen en gilden op het steigertje,
tot Anisia Tolstaja zich eraan begon te ergeren en de beide mollige meisjes
met geweld het water induwde. De schrijvertjes stoven uit elkaar, alle libellen vlogen op uit het riet en fladderden boven de badende godinnen heen
en weer...
.

.

.

.

* 3

k

In de schaduw van de tent dronk Natalja, het natte haar opgestoken,
juist uit de kelder aangebrachte bessensappen, perendrank en zure kwas.
Een stukje suikerkrakeling naar haar mond brengend, merkte ze op:
Over onze onwetendheid kan men zich doodergeren. Wij zijn, God zij
dank, niet dommer dan andere volken, onze meisjes zijn goed gebouwd en mooi
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als nergens anders dat zeggen alle buitenlanders en maken zich snel
wetenschap en goede manieren eigen. Hoeveel jaren al is mijn broer bezig
de mensen met geweld uit de vrouwenverblijven, uit het stof te trekken.. .
Ze verzetten zich, niet .de meisjes zelf, maar de vaders en moeders. Hoe
heeft mijn broer me, toen hij in de oorlog trok, niet gevraagd: ,Natasja,
gun hun alsjeblieft geen rust, deze knokige langbaarden. .. Pak ze flink
aan, wanneer ze niet goedschiks willen. Dit moeras zal ons nog doen
omkomen...' Ik sloof me uit, maar ik sta hier alleen... Dankbaar ben ik
tsaritsa Praskowja, de laatste tijd helpt ze me, hoewel het haar zwaar valt
met de oude gewoonten te breken, ze heeft echter ondanks alles voor haar
dochters een nieuwe gewoonte ingevoerd : zondags na de kerkdienst ontvangt ze, de bezoekers komen in Franse kleding, drinken koffie, luisteren
naar de speeldoos en praten over wereldse zaken... Maar wacht maar, bij
mij in het Kremlin komt er in de herfst iets nieuws, dat werkelijk gezien
mag worden!
Wat is dat voor een nieuwigheid, oogappel van ons? vroeg Anisia
Tolstaja, terwijl ze haar zoete lippen afveegde.
-- Een opzienbarende gebeurtenis zal het zijn... Een theatervoorstelling.. . Natuurlijk niet helemaal zo als aan het Franse hof... Daar in
Versailles hebben ze wereldberoemde toneelspelers en dansers, schilders en
musici... Maar hier ben ik alleen. Alleen moet ik de tragedies uit het Frans
in het Russisch vertalen en eraan toevoegen wat ontbreekt; alleen me met
de komedianten aftobben...
Toen Natalja het woord „theater" uitsprak, wisselden de twee jongedames Mensjikow, Anisia Tolstaja en Katerina die haar onder het luisteren met donkere ogen had aangestaard, snelle blikken en sloegen de handen
in elkaar.
Om te beginnen zal, om niet een al te grote schrik teweeg te brengen, het
mysteriespel van „De drie mannen in de vlammende oven" opgevoerd
worden en daarbij worden dan verzen gezongen... Maar met nieuwjaar,
wanneer de tsaar voor de feestdagen terugkomt en uit Pieterburg de mensen overkomen, zullen we „Het leerzame zedenspel van de losbandige
wellusteling Don Juan of hoe hem de aarde verzwolgen heeft" opvoeren.
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Ik zal iedereen bevelen het theater te bezoeken, en verzetten ze zich, dan
zal ik dragonders het publiek laten halen... Jammer, dat Aleksandra
Iwanowna Wolkowa niet in Moskou is, zij zou me goed kunnen helpen.
Die komt bijvoorbeeld uit een onbeschaafde boerenfamilie; haar vader heeft
nog een bastgordel gedragen, zij zelf is eerst na haar huwelijk begonnen
met lezen en schrijven te leren... Nu spreekt zij drie talen vloeiend en
maakt gedichten; op het ogenblik is zij in Den Haag bij onze gezant Andrej
Artamonowitsj Matwejew... Cavaliers kruisen om haar de degens, er zijn
zelfs doden gevallen. .. Zij wil nu naar Parijs om aan het hof van Lodewijk
XIV eens te laten zien wie ze is. .. Zien jullie nu het nut van leren in?
Hier stootte Anisia Tolstaja Marfa en Anna met haar knokige vingers
in de zij:
- Dat moet men hun nog vragen! Maar wacht maar eens, wanneer de
tsaar terugkomt en aan jou of aan jou misschien een cavalier voorstelt en
dan moet aanhoren, hoe je je zult blameren.
zei Natalja, —
- Laat hen met die warmte maar met rust, Anisja,
nu tot ziens. Ik moet nog naar de Duitse kolonie. Men beklaagt zich weer
eens over mijn zusters. Ik ben bang, dat het 'de tsaar ter ore zal komen, ik
zal hun nu eens flink de les lezen.
.

* 4 x

De tsarewna's Jekaterina en Marja waren reeds lang, dadelijk na de
opsluiting van Sof ja in het Nowodewitsji-klooster, uit het Kremlin getrokken weg met hen! en naar de Pokrowka gebracht. De hofkanselarij
vergoedde hun verzorging en alle vermaken, betaalde hun zangers, paardeknechten en alles wat tot hun hofhouding behoorde. Geld werd de tsarewna's
echter niet in handen gegeven; ten eerste hadden zij het niet nodig en ten
tweede was het gevaarlijk, omdat ze zo dom waren.
Katjka was tegen de veertig, Masjka was een jaar jonger. Heel Moskou
wist, dat die twee op de Pokrowka van louter ledigheid niets anders dan
domheden uithaalden. Ze staan laat op, zitten de halve dag met ongekamde
haren voor het raam en gapen, tot hun de tranen in de ogen komen. Maar
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wanneer de schemering aanbreekt, komen de muzikanten met gitaren en
fluiten. Met als appels opgepoetste wangen, de wenkbrauwen zwartgemaakt
met roet, geschminkt en opgedoft, zo luisteren de tsarewna's naar de liederen, drinken zcete brandewijn en hupsen en dansen tot in de late nacht,
zodat het oude, houten huis tot in zijn fundamenten trilt. Er wordt verteld,
dat de tsarewna's met de zangers slapen en kinderen van hen krijgen en
dat deze kinderen voor hun opvoeding naar de stad Kimry worden gestuurd.
En wat zijn die zangers verwend: ze lopen overdag in frambozekleurige
zijden hemden met hoge mutsen van marterbont en saffiaanleren laarzen
rond, bedelen de tsarewna's voortdurend geld af en verdrinken het in de
herberg bij de Pokrowski-poort. Om aan geld te komen sturen de tsarewna's
Domna Wachramejewa, een vrouw uit Kimry, die bij hen in een kamer
onder de trap woont, naar de rommelmarkt en dat vrouwspersoon verkoopt
daar de afgedragen kleren van de tsarewna's ; maar dat is onvoldoende en
tsarewna Jekaterina heeft zich in haar hoofd gehaald een schat te zullen
ontdekken. Daarom geeft ze ook aan Domna Wachramejewa bevel van
schatten te dromen. Domna droomt van schatten en de tsarewna hoopt spoedig aan geld te komen.
Natalja was al lang van plan met de zusters eens ernstig te praten; maar
ze had er nog geen tijd voor gevonden; nu eens regende het dat het goot,
met onweer en bliksemstcalen dan was er wat anders, dat haar weerhield.
Gisteren had men haar over nieuwe streken van haar zusters verteld. De
tsarewna's hadden de laatste tijd de gewoonte aangenomen de Duitse kolonie steeds vaker op te zoeken. In een open wagen waren ze bij de Hollandse
gezant voorgereden; terwijl hij helemaal overbluft zijn pruik opzette, zijn
geklede jas aantrok en de degen omdeed, zaten Katjka en Masjka in de
mooie kamer op stoelen, fluisterden en gichelden. Toen hij begon voor haar
te buigen, zoals het tegenover hooggeplaatste persoonlijkheden past, en met
zijn hoed de vloer veegde, wisten ze niet, hoe ze zich moesten houden, tilden
alleen hun achterwerken van de stoel op, ploften weer neer en vroegen
zonder omwegen: „Waar woont hier de Duitse winkelierster die in suikerwerk en bonbons handelt?", want daarvoor waren ze gekomen.
y
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De Hollandse gezant begeleidde de tsarewna's heel minzaam tot vlak hij de
winkel van de suikerbakster. Daar zochten ze, met hun vingers nu eens naar
het ene dan naar het andere grijpend, suikerwerk, bonbons, koeken, marsepeinappels en marsepeineieren uit, intotaal voor negen roebel. Marja zei:
- Breng dit meteen in onze wagen.
Waarop de suikerbakster antwoordde:
-- Zonder geld geef ik niets uit handen.
De tsarewna's smoesden geërgerd wat met elkaar en zeiden toen tegen
haar: „Pak het in en verzegel het, we zullen het later laten afhalen."
Van de suikerbakster reden ze zonder een greintje schaamte naar de
vroegere gunstelinge Anna Mons die nog altijd in hetzelfde huis woonde,
dat Pjotr Aleksejewitsj voor haar gebouwd had. Zij werden niet dadelijk
binnengelaten; ze moesten lang kloppen, terwijl de kettinghonden te keer
gingen. De vroegere gunstelinge ontving hen in bed, ze was klaarblijkelijk
met opzet gaan liggen. Ze zeiden tegen haar:
- Moge het je heel lang goed gaan, Anna Iwanowna. We weten, dat
je geld tegen rente uitleent; geef ons wat, al was het maar honderd roebel,
eigenlijk hebben we tweehonderd nodig.
Anna Mons antwoordde, kort aangebonden:
- Zonder pand geef ik niets.
Jekaterina begon dadelijk te huilen:
- Dat is erg, een pand hebben we niet. We dachten, dat we het zo wel
zouden krijgen.
En de tsarewna's verlieten het huis van de vroegere gunstelinge.
Nu begonnen ze hongerig te worden. Ze gaven de koetsier bevel stil te
houden voor een huis waar gasten het zich, zoals ze door de open ramen
zagen, gezellig maakten — daar had de vrouw van sergeant Danila Joedin
die op dat ogenblik in Lijfland in het veld stond, een tweeling gekregen
en er was nu een doopfeest in het huis. De tsarewna's gingen naar binnen
en lieten zich voor het eten uitnodigen, waarbij aan hen alle eer werd
betoond.
Ongeveer drie uur later, toen ze de vrouw van de sergeant juist weer
hadden verlaten, kwamen ze op straat de Engelse koopman William Peel
25-487

385

tegen, die hen herkende; ze lieten de wagen stoppen en vroegen, of hij
hun geen middagmaal aan kon bieden. William Peel wierp zijn hoed in de
lucht en zei heel vrolijk: „Met bizonder veel genoegen." De tsarewna's reden naar zijn huis, aten en dronken Engelse brandewijn en bier. Een uur
voor het aanbreken van de nacht verlieten ze Peel en gingen in de nederzetting wat rondrijden, waarbij ze door de verlichte ramen naar binnen
keken. Jekaterina wilde zich nog ergens voor het avondeten laten uitnodigen, doch Marja hield haar daarvan terug. Zo verdreven ze zich de tijd
tot in de nacht.
* 5

De koets van Natalja joeg in galop door de Duitse kolonie, langs kleine
houten huisjes die zo kunstig geverfd waren, dat ze er als bakstenen gebouwtjes uitzagen, langs lage, lange opslagschuren van kooplieden, die met
ijzer beslagen deuren hadden, langs wonderlijk opgekweekte boompjes in
de voortuinen. Overal hingen, dwars in de straat, bont beschilderde uithangborden, in de winkels stonden de met alle mogelijke goederen behangen
deuren wijd open. Natalja zat met samengeknepen lippen zonder om zich
heen te zien, als een pop onder haar hoge huif, de lichte schoudermantel
omgeworpen. Dikkerds met bretels en gebreide puntmutsen maakten een
buiging voor haar; stevige vrouwen met strohoeden op, maakten hun kinderen op de koets opmerkzaam. Een fat in een aan de heupen klokvormig
uitstaande kaftan, sprong aan de kant en hield de hoed als een beschutting
tegen het stof, voor zich. De tranen kwamen Natalja bijna in de ogen, zo
schaamde ze zich; ze wist immers heel goed, dat de hele nederzetting zich
over Masjka en Katjka vrolijk maakte; zeker staken al die Hollandse,
Zweedse, Engelse en Duitse vrouwen de koppen bij elkaar en kletsten erover dat de zusters van tsaar Peter barbaarse, hongerlijdende bedelaressen
waren.
Ze ontdekte de open wagen van de zusters in een winkelstraat voor de
rood en geel gestreepte deur van het huis van de Pruisische gezant Keyserling, van wie men vertelde, dat hij graag Anna Mons zou trouwen,
maar dat hij nog altijd bang was voor Pjotr Aleksejewitsj. Natalja
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klopte met de ring tegen het voorraampje, de koetsier draaide zijn
pikzwarte baard naar haar toe en riep schei: ,,Brrr, mijn duifjes!" De
schimmels hielden met trillende flanken stil. Natalja zei tegen haar kamerbojarin:
„Ga, Wasilisa Matwejewna, zeg tegen de Pruisische gezant, dat ik dringend spreken moet met Jekaterina Aleksejewna en Marja Aleksejewna...
Laat ze geen enkele hap nemen, breng ze hier, ook al zou je geweld moeten
gebruiken!..." Wasilisa Mjasnaja klom, in stilte zuchtend, uit de koets.
Natalja leunde terug in de kussens en bleef met haar vingers knakkend,
zitten wachten. Al heel gauw kwam de gezant Keyserling de trap af,
een tenger, klein mannetje met wimpers als van een kalf. De in alle haast
meegenomen hoed en stok tegen de borst gedrukt, maakte hij, de roodgekousde benen verdraaiend, op iedere traptrede een buiging; op een
roerende manier stak hij zijn spitse, kleine neus naar voren en smeekte
de tsarewna bij hem binnen te komen en een slok koel bier tot zich te
nemen.
Geen tijd! antwoordde Natalja kortaf. -- Ik zou bovendien toch
geen bier bij je willen drinken... Het is een schande, wat jij voor dingen
uithaalt, mijn waarde... (En zonder hem tijd te laten antwoord te geven) :
Ga, ga, stuur me de tsarewna's, vlug een beetje!
Daar kwamen eindelijk Jekaterina Aleksejewna en Marja Aleksejewna
uit het huis, in hun wijde kleren met stroken en ruches leken ze op twee
hooischelven; de geschminkte, ronde gezichten van de twee keken verschrikt en dom, de ravezwarte, hoog opgestoken pruiken die ze in plaats
van hun eigen haar droegen, waren met glasparels behangen. (Zelfs Natalja
zuchtte tussen de tanden.) De tsarewna's knepen hun in vetplooien bijna
schuilgaande ogen tegen de zon dicht. Achter hen siste de bojarin Mjasnaja:
„Blameren jullie je niet, maakt voort, gaat bij haar in de wagen zitten."
Keyserling opende met diepe buigingen de deur van de koets. De tsarewna's
die zelfs vergaten afscheid van hem te nemen stegen in en gingen stijf
tegen elkaar aangedrukt op de plaats tegenover Natalja zitten. De koets
joeg, met haar rode wielen het stof opwaaiend en heen en weer zwaaiend,
over het onbebouwde stuk land, naar de Pokrowka.
.
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Gedurende de hele rit zweeg Natalja, de tsarewna's wuifden zich verwonderd met hun doekjes koelte toe. Eerst nadat Natalja boven in
hun kamer was gekomen en de deur had laten sluiten, begon ze uit te
varen:
— Jullie hebt zeker je verstand helemaal verloren, schaamteloze wezens,
willen jullie soms graag in het klooster opgesloten worden? De slechte naam
die jullie in Moskou hebt, is zeker nog niet voldoende? Jullie moet je voor
de hele wereld te schande maken ! Wie heeft jullie geleerd gezanten een
bezoek te brengen? Kijkt maar eens in de spiegel, jullie wangen zullen nog
eens barsten van zatheid; maar nee, ze hebben zin in Hollandse en Duitse
lekkernijen! Hoe zijn jullie in godsnaam op ide gedachte gekomen naar die
slechte deerne, die Anna Mons te gaan en bij haar om tweehonderd roebel
te bedelen? Zij verheugt er zich natuurlijk over, dat ze jullie als schooiers
buiten de deur gezet heeft, Keyserling zal dat zeker in een rapport aan de
koning van Pruisen melden, de koning zal het in heel Europa aan de grote
klok hangen ! De suikerbakster hebben jullie willen bestelen ja, dat
wilden jullie, ontkent het maar niet! Een geluk, dat ze op de gedachte kwam
jullie de waren zonder geld niet mee te geven. God nog aan toe, wat zal
de tsaar wel zeggen? Wat moet hij toch met jullie doen, koeien dat je bent.
Als nonnen naar Poestozersk aan de Petsjora sturen...
Zonder de huif en de schoudermantel af te doen liep Natalja, van opwinding de handen wringend en Katjka en Masjka met gloeiende blikken doorborend, de kamer op en neer. Eerst stonden de twee zusters, toen gingen
ze zitten, omdat hun benen de dienst weigerden; hun neuzen werden rood,
hun dikke gezichten trokken en zwollen op van ingehouden snikken, maar
ze waren bang ook maar een kik te geven.
De tsaar spant al zijn krachten in om ons uit de afgrond te halen, —
ging Natalja door, gunt zich geen tijd om te slapen en te eten, zaagt
zelf planken, slaat nagels in, stelt zich bloot aan kogels en granaten om
mensen van ons te maken... Zijn vijanden wachten op een gelegenheid hem
te vernederen en te vernietigen! En jullie! Zelfs de grimmigste vijand zou
het niet in zijn hoofd halen te doen, wat jullie uitgevoerd hebben.. . Ik
geloof ook nooit. .. Ik zal in ieder geval wel ontdekken, wie jullie op de
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gedachte gebracht heeft naar de Duitse kolonie te rijden... Jullie zijn toch
oude vrijsters die anders nauwelijks van hun plaats komen...
op dat ogenblik bewogen Katjka en Masjka hun dikke lippen en braken
in tranen uit:
- Niemand heeft ons op die gedachte gebracht,
huilde Katjka, —
de aarde mag ons verslinden.. .
Natalja beet hun toe:
--- Je liegt! Wie heeft jullie dan van de suikerbakster verteld? Wie
heeft jullie gezegd, dat Mons geld tegen rente uitleent?
Ook Marja begon te huilen:
- Dat heeft ons die vrouw uit Kimry verteld, die Domna Wachramejewa. Zij heeft die suikerbakster in haar droom gezien, we geloofden haar,
want we hadden zin in marsepein.
Natalja vloog naar de deur en rukte ze open, een oud mannetje deinsde
terug, de huisnar in vrouwenkleren. Meisjes van het hofpersoneel, kromgegroeide wijfjes en vrouwelijke narren, het haar vol klitten, stoven uiteen.
Natalja greep de arm van een net geklede, dikke vrouw die een zwarte
doek om had.
- Ben jij de vrouw uit Kimry?
De vrouw boog ijverig en zwijgend met haar hele bovenlichaam:
- Doorluchtige tsarewna, ja ik kom uit Kimry, ben de arme weduwe
Domna Wachramejewa...
- Heb jij de tsarewna's aangepraat naar de Duitse nederzetting te
gaan? Geef antwoord...
Een siddering liep over het witte gezicht van Wachramejewa. Haar grote
mond vertrok:
- Een bezetene ben ik, genadige tsarewna, ik praat onzin, wanneer
ik in vervoering raak; mijn weldoensters, de tsarewna's hebben schik in
mijn dom gepraat, dat maakt me gelukkig... 's Nachts heb ik dromen, ik
durf ze niet eens te vertellen. Of mijn weldoensters, de tsarewna's mijn
dromen al of niet geloof schenken, weet ik niet... In de Duitse kolonie ben
ik nooit van mijn leven geweest, de suikerbakster heb ik nog nooit gezien.
De weduwe Wachramejewa maakte weer een diepe buiging voor Natalja en
.

389

bleef staan, de handen onder de doek op de buik gevouwen, als versteend -daar zouden ook folteringen niet geholpen hebben...
Natalja wierp een donkere blik op de zusters, Katjka en Masjka jammerden alleen nog maar zachtjes, versmachtend van hitte. Bij de deur vertoonde
zich het hoofd van de oude huisnar; inplaats van een neus had hij alleen
maar neusgaten, zijn snor en baard waren verfomfaaid, de lippen omgebogen:
Moet ik soms wat grapjes maken?
Marja wuifde hem geërgerd met de zakdoek weg, maar reeds had zich
een dozijn handen van de andere kant aan de deur vastgeklampt en de narren, kreupele, met lompen bedekte vrouwtjes met sprietig haar, andere in
zotte kledij en kappen van boomschors op het hoofd, vlogen de oude grappenmaker voor zich uitduwend, de kamer in. Met schaamteloze gebaren en
bewegingen dansten ze rond, schreeuwden, vochten, vlogen elkaar in de
haren en trakteerden elkaar op oorvijgen. Het oude idiootje sprong boven
op een gebocheld vrouwtje, liet zijn bastschoenen van onder zijn oude rok
zien en riep met een neusstem : ,,Ik ben een Duitser die op een Duits
wijf naar het bierfeest rijdt..." Beneden zetten de toegesnelde zangers met
gejoel en gefluit een danslied in. Domna Wachramejewa trad terzijde
en ging achter de kachel staan, de hoofddoek over de wenkbrauwen getrokken.
Natalja stampte van ergernis en woede met haar rode schoenen op de
vloer. „Eruit!" schreeuwde ze tegen het rondbuitelende gespuis,
„eruit!". Maar de narren en grollenmaaksters krijsten alleen maar
harder. Wat kon zij alleen tegen dit hellebroedsel beginnen? Heel Moskou
was er vol van; in ieder bojarenhuis, bij iedere kerkdeur wemelde het van
dit soort dwergen en duisterlingen... Vol afkeer nam Natalja haar rok
bij elkaar; ze begreep, dat haar gesprek met de gezusters hiermee ten einde
was. Maar nu weggaan zou dom geweest zijn, Katjka en Masjka zouden hun
hoofd uit het raam gestoken en haar wagen nagelachen hebben.
Plotseling werden boven het lawaai en het gegil uit op de binnenplaats
hoefgetrappel en het ratelen van wielen hoorbaar. De zangers beneden verstomden. De oude grappenmaker riep grijnzend: „Kom mee, weg!" Al de
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grollenmaaksters en zottinnen vlogen als ratten naar de deur. In huis werd
alles opeens doodstil. Steeds luider hoorde men de houten trap kraken onder
het gewicht van zware schreden.
In het vrouwenverblijf trad, zwaar ademend, een lange met zilver beslagen staf en een muts in de hand, 'n lijvig man. Hij droeg volgens oud-Moskouse zede een lange tot de vloer reikende, dieprode wijde kaftan; zijn breed,
door de zon verbrand gezicht was geschoren, de zwarte knevel volgens Poolse mode opgedraaid, de lichte, tranende ogen puilden uit als bij een kreeft.
Hij maakte zwijgend een buiging voor Natalja Aleksejewna, waarbij hij
met de muts de vloer aanraakte, draaide zich moeizaam om en neeg even
diep voor de tsarewna's Jekaterina en Marja, die van schrik bijna vergaten
adem te halen. Daarop ging hij pop de bank zitten en legde muts en staf
naast zich neer.
Oef, zei hij, daar ben ik dan. Hij haalde een grote, bonte
doek te voorschijn en wiste zich gezicht, hals en het naar voren gekamde,
vochtige haar af. Dit was de meest gevreesde man in Moskou: de vorstcaesar Fjodor Joerjewitsj Romodanowski.
- - We hebben het al gehoord, we hebben het al gehoord, hier gebeuren
De vorst-caesar stak de doek bij zich en zijn blik
erge dingen. Ei, ei, ei.
Jullie hebben zin in margleed over de tsarewna's Jekaterina en Marja.
sepein gekregen, zo, zo... Maar domheid is erger dan misdaad. .. De zaak
Hij draaide zijn gezicht dat breed was
heeft veel stof doen opwaaien...
als dat van een afgod, naar Natalja toe. Men heeft ze om geld naar
de Duitse kolonie gestuurd, daar draait het om. Dus heeft iemand geld
nodig. Wordt niet boos op me, maar ik zal voor het huis van uw zusters
een post moeten plaatsen. In een van de kamers hier woont een vrouwspersoon uit Kimry ; die brengt in het geheim in een schaaltje eten naar
het leegstaande badhuisje op de verwilderde plek achter de groentetuin.
In dat badhuis woont een vluchteling, de afgezette pope Grisjka. (Bij deze
woorden verbleekten Jekaterina en Marja en drukten hun handen tegen de
wangen.) Deze ex-priester Grisjka moet in het badhuis liefdesdrankjes
koken, ook een drank om zwangerschap te voorkomen en ook om de lichaamsvrucht af te idrijven. Mooi, niet waar? We weten ook, dat de ex-priester
(
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Grisjka bovendien in het badhuis intussen schotschriften schrijft en 's nachts
bepaalde gezanten in hun huizen in de Duitse kolonie opzoekt; hij komt
ook op bezoek bij een vrouwspersoon, een non die regelmatig in het Nowodewitsji-klooster komt en daar de vloeren schuurt, ze boent de vloer ook
in de cel van de vroegere regentes Sofja Aleksejewna... (De vorst-caesar
sprak zacht en langzaam, in het vrouwenvertrek, hield ieder zijn adem
in.) Ik zal hier dus nog een poosje werk hebben, mijn waarde Natalja
Aleksejewna. Maar jij kunt je beter met deze vuile zaken niet bemoeien
en in de avondkoelte naar huis rijden.. .

JC:reede oofds ftt k.
an tafel zaten de drie gebroeders Browkin : Aleksej, Jakow en
Gawrila. Een zeldzaam toeval in deze tijden, zo bij elkaar te
kunnen zitten en bij een glaasje brandewijn van harte met elkaar
te praten. Tegenwoordig is het immers altijd: vlug, vlug, geen
tijd; vandaag ben je hier en morgen jaag je al duizend werst verder in een
slee, onder een pels in het hooi begraven... Allicht want er zijn nu
eenmaal te weinig mensen, er is een groot tekort aan mensen.
Jakow was uit Woronezj gekomen, Gawrila uit Moskou. Beiden hadden
opdracht aan de linkeroever van de Newa boven de monding van de Fontanka schuren of tuighuizen, aan het water landingsbruggen en op het water
vlotten te bouwen en de hele oever met palen te versterken in afwachting
van de eerste schepen van de Oostzee-vloot, die in allerijl bij Lodejnoje
Polje aan de Swir gebouwd werden. Daarheen was in het voorjaar Aleksandr
Danilowitsj Mensjikow afgereisd, had masthout laten kappen en juist in
de Paasweek het fundament voor de eerste helling gelegd. Beroemde timmerlui uit het gebied van Olonets en smeden uit de omgeving van OestjoegZjelezopolski had men hierheen gebracht. Jonge scheepsbouwers die deze
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kunst in Amsterdam geleerd hadden, oude meesters uit Woronezj en Archangelsk, beroemde meesters uit Holland en Engeland bouwden op de Swir
fregatten met twintig kanonnen aan boord, tweemasters, galjoten, brikken,
boeiers, galeien en schuiten. Pjotr Aleksejewitsj was erheen gesneld, toen
er nog sneeuw lag, en werd nu binnenkort hier in Pieterburg verwacht.
Aleksej zonder kaftan, in een schoon zondags hemd van Hollands linnen,
hakte, de manchetten teruggeslagen, met een mes pekelvlees klein op een
plankje. Voor de broers stonden een aarden schotel met hete koolsoep, een
vierkante fles met brandewijn en drie tinnen bekers. Voor ieder lag een
snee oud zwart brood.
Koolsoep en pekelvlees is in Moskou niets bizonders, zei Aleksej
tegen zijn broers; hij was roodwangig, netjes geschoren, droeg een lichte,
opgedraaide knevel en kort geknipt hoofdhaar (zijn pruik hing aan een
houten nagel aan de muur), --- hier krijgt men alleen op feestdagen pekelvlees te zien. En zuurkool is er bij Aleksandr Danilowitsj in de kelder, bij
Bruce en verder waarschijnlijk alleen bij mij en nergens anders... En ook
alleen daarom omdat we er in de zomer aan gedacht hebben zelf de kool
in de groentetuin te planten. Het leven is moeilijk, moeilijk, alles is "duur
en bijna niet te krijgen.
Aleksej wierp het kleingehakte pekelvlees van het plankje in de schotel
met koolsoep en vulde de bekers met brandewijn. De broers bogen voor
elkaar, haalden diep adem, ledigden de bekers en begonnen bedachtzaam
te lepelen.
Hier komt niemand graag heen. Vrouwen zijn er vrijwel niet, enen leeft
als in de woestijn, ach God... In 'de winter gaat het nog een massa verschrikkelijke sneeuwstormen en bovendien hadden wij volop te doen...
Maar wanneer zoals vandaag een voorjaarswindje waait en iemand allerlei
domme dingen door het hoofd gaan. . , Bovendien wordt hier van iemand
veel verlangd, broer...
Jakow die met zijn grote tanden een kraakbeentje verbrijzelde, meende:
Ja, liefelijk kan de streek hier bij jullie niet genoemd worden.
enstellingtot zijn broers gaf Jakow weinig om zijn uiterlijk, zijn
tegenstelling
In te
bruine kaftan zat vol vlekken, de knopen waren afgescheurd, de zwarte, om
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de behaarde hals geknoopte doek was vettig en rook intens naar tabak. Een
pruik droeg hij niet, het haar viel hem tot op de schouders en was slecht
gekamd.
Hoezo, broer, antwoordde Aleksej, de omgeving hier is zelfs
heel liefelijk, verder naar beneden aan de kust en het land in, waar de
Doederhof-boerderij ligt. Gras tot aan de heupen, berkenbossen zo dicht,
dat de takken iemand de hoed van het hoofd grijpen, en koren en alle soorten groenten en bessen groeien hier... Aan de mond van de Newa liggen
natuurlijk alleen moerassen en is het een wildernis. Maar de tsaar heeft,
ge weet om wat voor redenen, deze plaats voor de stad uitgezocht. Strategisch biedt ze allerlei voordelen. Alleen één ding is vervelend : de Zweed
brengt ons hier erg in het nauw. Het vorige jaar heeft hij ons vanaf de
Sestra-rivier en met de vloot van zee uit overvallen het hart zakte ons
in de schoenen! Maar we hebben hem teruggeslagen. Nu kan hij van zee
uit zijn neus niet meer bij ons steken. In januari hebben we bij het Kotlineiland met stenen gevulde tonnen onder het ijs laten zinken en de hele winter dóór nieuwe stenen aangebracht en in zee gegooid. Nog eer de rivier
ijsvrij is, zal een rond bastion met vijftig kanonnen klaar zijn. Pjotr Aleksejewitsj heeft de plannen hiervoor uit Woronezj gestuurd, ook een zel fvervaardigd model, en bevolen het bastion Kroonslot te noemen.
Dat weet ik al, dat weet ik al, zei Jakow, om dit model hebben
Pjotr Aleksejewitsj en ik een beetje ruzie gekregen. Ik was van mening,
dat het bastion te laag was, bij hoge zeegang zouden de golven over de
kanonnen slaan, het bastion zou twintig duim hoger moeten worden. Toen
heeft hij mij tweemaal met zijn stok gestreeld. Maar de volgende morgen
liet hij mij komen: „Je had gelijk, Jakow, en ik had ongelijk", en bood
me toen een glaasje en een krakeling aan. We hebben ons verzoend. Die
pijp hier heeft hij mij gegeven.
Jakow haalde uit zijn met alle mogelijke rommel volgepropte zakken
een goed doorgerookt pijpje met een afgekauwd mondstuk van morellehout.
Hij stopte het en begon snuivend vuur te slaan. De jongste broer, Gawrila
die aan grootte en lichaamskracht zijn broers overtrof, met jongensachtige wangen, een donkere knevel en grote ogen, het evenbeeld van zijn
.
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zuster Sanjka, schudde opeens de lepel met koolsoep heen en weer en zei
bruusk:
- Aljosja, ik heb hier een kakkerlak eruit gevist.
- Ach, stommerd, dat is immers een stukje kool.
Aleksej nam het
zwarte ding uit zijn lepel en gooide het onder de tafel. Gawrila wierp zijn
hoofd achterover en lachte luid, zodat zijn sneeuwwitte tanden te zien
kwamen.
- Precies zoals moeder zaliger. Hoe vaak gooide vader de lepel niet
weg: „Wat een vuiligheid
een kakkerlak." En moeder: „Het is een
stukje kool, manlief." Het was om te lachen en te huilen. Jij, Aljosja was
al groot, maar Jakow kan zich nog herinneren, hoe wij de hele winter zonder broek op de oven doorbrachten. Sanjka vertelde ons spookgeschiedenissen, zo was het..."
De broers legden de lepels weg, steunden het hoofd op de ellebogen en
gaven zich gedurende een ogenblik aan hun gedachten over, als was ieder
van hen door een treurige herinnering uit het verleden aangestoken. Aleksej
schonk de bekers vol, het gesprek kwam traag weer op gang. Aleksej hief
een klaaglied aan hij had het toezicht op het werk in de vesting, waar
voor de in aanbouw zijnde Peter-en-Pauls-kerk planken gezaagd werden:
er waren te weinig zagen en bijlen; het werd steeds moeilijker brood, gierst
en zout voor de arbeiders aan te voeren; door gebrek aan voer kwamen
de paarden om, waarmee van de Finse kust stenen en hout op sleden werden
aangebracht. Nu kon men met sleden niets meer beginnen, wagens waren
er nodig, maar de wielen ontbraken...
Daarop gingen de broers, nadat de bekers weer gevuld waren, tot de
Europese politiek over. Vreemd en ergerlijk! Men zou toch denken, dat
zijn verlichte staten die kunnen werken en eerlijke handel drijven. Maar
nee, de koning van Frankrijk voert te land en ter zee oorlog tegen de Engelsen, de Hollanders en de keizer, en er is nog geen einde in zicht; de
Turken zijn het met Venetië en Spanje niet eens kunnen worden over de
Middellandse Zee en nu steken ze elkaars vloten in brand; alleen Frederik,
de koning van Pruisen, zit voorlopig rustig, draait alleen zijn neus naar
alle windrichtingen en snuffelt, waar er op de gemakkelijkste manier wat
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te halen is; heel Saksen, Silezië, Polen en Litauen zijn van het ene eind
tot het andere vol oorlog en strijd; twee maanden geleden heeft koning
Karel de Polen bevel gegeven een nieuwe koning te kiezen en nu zijn er in
Polen twee koningen, August van Saksen en Stanislaw Leszczyríski. Van de
Poolse pans heeft de ene helft zich voor August uitgesproken, de andere is
voor Stanislaw; verhit van woede hakken ze op hun landdagen met sabels
op elkaar in, brengen de hele adel op de been en branden elkaars dorpen
en landhuizen plat. En koning Karel trekt met zijn leger door Polen, vreet
alles op, plundert, verwoest de steden en dreigt, dat hij zich, wanneer hij
heel Polen onderworpen heeft, tegen tsaar Peter zal keren, Moskou in
brand steken en het Russische Rijk verwoesten; dan zal hij zichzelf uitroepen tot een nieuwe Aleksander van Macedonië. Je zou kunnen zeggen dat
de hele wereld zijn verstand verloren heeft... .
Tinkelend viel opeens van het diep in de lemen muur aangebrachte
raampje met zijn vier kleine ruitjes een grote ijspegel naar beneden. De
drie broers draaiden zich om en zagen de hemel onmetelijk hoog, blauw en
vochtig, zoals hij er alleen aan de kust uitziet, hoorden het vlugge getik
van de van het dak vallende druppels en het getjilp van de mussen op de
kale takken. Dat alles bracht hen op dingen die hun na aan het hart lagen.
Daar zitten wij, drie broers, nu, merkte Aleksej peinzend op, —
we zijn toch maar drie ongelukkige vrijgezellen. De oppasser wast me de
hemden en als het erg nodig is, naait hij ook een knoop aan, maar het is
toch het rechte niet!. . Geen vrouwenhand ! Ach, het gaat eigenlijk helemaal niet om die hemden. ik zou willen hebben, dat ze bij het raam op
me wacht, in de straat naar me uitkijkt. Nu kom je moe, door en door
koud naar huis, kruipt op het harde bed, begraaft je gezicht in het kussen,
alleen op de wereld als een hond. .. Maar waar moet je ze vandaan halen?
Dat is het immers juist waar vandaan? zei Jakow, plantte zijn
ellebogen op tafel en blies achter elkaar drie rookwolkjes uit zijn pijp. —
Aan mij, broertjes, is geen eer te behalen. Een gansje, dat lezen noch schrijven kan, zal ik niet trouwen; waarover moet je met zo iemand praten?
Maar een bojarenjuffertje met verzorgde handjes, die je bij de vergaderingen ronddraaien en op bevel van Pjotr Aleksejewitsj met complimenten
,
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overladen moet, zal zelf niet mijn vrouw willen worden... Ik behelp me
maar zo goed als het kan, wanneer het nijpend wordt... Mooi is het natuurlijk niet. Smerig. Maar mij gaat de wiskunde boven alle vrouwen in
de wereld.. .
Aleksej zachtjes:
- Maar het één sluit het ander toch niet uit...
- Het schijnt toch zo te zijn als ik zeg. De mus daar op die struik,
die kent geen andere bezigheid
hup, naar het mussevrouwtje. .. Maar
de mens is door God geschapen om te denken.
Jakow keek naar zijn
jongste broer en zoog luidruchtig aan zijn pijp. -- Alleen onze Gawroesjka
daar, die heeft verstand van die dingen.
Een brandende bios trok over het hele gezicht van Gawrila ; hij glimlachte langzaam, zijn ogen werden vochtig en hij wist van louter verlegenheid niet, waar hij heen moest kijken.
Jakow gaf hem een por tussen de ribben:
- Vertel eens. Ik houd van zulke gesprekken.
- Ach, houd toch op, werkelijk... Ik heb niets te vertellen... Ik ben
nog jong...
Maar Jakow en ook Aleksej lieten hem niet met rust: —
We zijn toch onder mekaar, domoor, waarom ben je zo bang?
Gawrila
spartelde lang tegen, toen zuchtte hij een paar maal en tenslotte vertelde
hij de broers het volgende:
Kort voor Kerstmis was op de hof van Iwan Artemjitsj tegen de avond
een bode uit het paleis gekomen met de boodschap, dat Gawrila Iwanowitsj
Browkin zonder uitstel naar het paleis ontboden werd, Gawrila wilde eerst
zeker, hij was nog jong, maar in ieder geval telde hij al mee, stond
niet
bovendien tekende hij juist met Oostindische
bij de tsaar in de gunst
inkt het klaargekomen plan van een groot schip voor de werf te Woronezj
na en wilde deze tekening aan zijn leerlingen op de scheepvaartschool in
de Soécharew-toren laten zien, waar hij op bevel van Pjotr Aleksejewitsj
minderjarige adellijke jongens onderricht gaf in de scheepsbouw. Iwan
Artemjitsj zei streng tegen zijn zoon: „Trek je Franse rok aan, Gawroesjka,
en ga waarheen je bevolen wordt; met zulke zaken moet je geen grapjes
maken."
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Gawrila trok zijn witte, zijden kaftan aan met als gordel een sjerp,
legde netjes de kanten kraag onder de kin naar voren, besprenkelde de
ravezwarte pruik met muskus, wierp de tot op zijn sporen afhangende
schoudermantel om en reed met zijn vaders driespan, waarom heel Moskou hem benijdde, naar het Kremlin.
Een dienaar bracht hem langs smalle trappen, door donkere gangen naar
boven in het oude, stenen vrouwengebouw dat bij de grote brand onbeschadigd gebleven was. Daar waren alle vertrekken laag, de plafonds
gewelfd en de muren beschilderd met alle soorten bloemen en planten op
een gouden, rode of groene achtergrond. Het rook er naar bijenwas en oude wierook; tegelkachels, waar op iedere kachelbank een luie angorakat
sluimerde, straalden hitte uit. Achter de mica ruitjes van de buffetten
glinsterden kannen en kruiken, waaruit Iwan de Verschrikkelijke misschien
nog gedronken had; maar nu werden ze niet meer gebruikt. Vol minachting
voor dat verfeden liet Gawrila zijn sporen op de versierde vloertegels rinkelen. Bij de laatste deur bukte hij zich, deed een stap naar voren en als
een golf van vuur sloeg de verleiding over hem heen.
Onder het matgouden, gewelfde plafond stond op de gevleugelde griffioenen een tafel, waarop kaarsen brandden en voor deze tafel zat, de naakte ellebogen op de rondliggende bladen papier geplant, een jonge vrouw
in een over de blote schouders geworpen bontjasje. Een zacht licht bescheen
haar teer, rond gezicht, zij schreef. Ze wierp de zwaneveer weg, woelde met
haar met ringen versierde hand door haar blond haar, schoof de dikke
vlechten weer recht en hief haar fluwelen ogen naar Gawrila op. Het was
de tsarewna Natalja Aleksejewna.

Gawrila wierp zich niet aan haar voeten, zoals het, naar men mag aannemen, bij de barbaren gebruik is, maar deed volgens alle regels van de
Franse politesse met de linkervoet een stap naar voren en zwaaide met
zijn hoed tot op de grond, zijn gezicht achter de lokken van de ravezwarte
pruik verbergend. De tsarewna glimlachte hem vanuit de hoeken van haar
kleine mond toe, kwam vanachter de tafel te voorschijn, nam haar brede,
parelgrijze atlasrok op en maakte een diepe buiging.
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Jij bent Gawrila, de zoon van Iwan Artemjitsj? vroeg de tsarewna, hem met haar in het kaarslicht glinsterende ogen van onder tot boven
metend, want hij was van rijzige gestalte, zijn pruik raakte bijna het gewelfde plafond. Welkom. Ga zitten. Je zuster, Aleksandra Iwanowna,
heeft me uit Den Haag een brief gezonden; ze schrijft, dat jij me zeer van
dienst kunt zijn bij mijn aangelegenheden. Je bent in Parijs geweest? Heb
je daar het theater bezocht?
Gawrila moest vertellen, hoe hij twee jaar geleden met twee ,scheepsbouwers tijdens de Vasten van Den Haag naar Parijs gereden was en wat
voor vreemde dingen toneel en carnavalsoptochten in de straten hij
daar gezien had. Natalja Aleksejewna wilde alles heel precies ` weten, zij
trappelde ongeduldig met de hakken, wanneer hij even ophield en iets
niet duidelijk uit kon leggen; in haar enthousiasme kwam ze steeds dichter
bij hem, keek hem met grote ogen aan en opende zelfs een beetje haar mond,
vol verwondering over de Franse zeden en gewoonten.
Kijk eens aan, meende zij daar blijven de mensen dus niet
als zuurpruimen in hun huizen hokken, maar weten zich zelf en anderen te
vermaken, dansen op straat en luisteren graag naar komedies... Zo iets
moet men ook bij ons invoeren. Jij bent bouwmeester, zegt men? Jou zal ik
daarom ook de opdracht geven een zaal om te bouwen, ik heb haar voor het
theater uitgezocht... Neem de kaars, kom...
Gawrila nam de zware luchter met de brandende kaars; Natalja Aleksejewna schreed, als zweefde zij, met ruisende kleren voor hem door de
gewelfde zalen, waar de angorakatten op de warme kachelbanken wakker
werden, een hoge rug opzetten en weer gingen liggen; van de gewelfde
plafonds keken hier en daar de harde gezichten van de Moskovische tsaren
onverbiddelijk en streng Natalja na, die zichzelf en deze jongeling met zijn
gehoornde duivelspruik en het hele heilige Moskouse verleden naar beneden in de helse afgrond trok.
Op de steile, smalle trap die omlaag in het donker voerde, werd het
Natalja Aleksejewna bang temoede, ze haakte met haar tot aan de elleboog
blote arm bij Gawrila in. Hij speurde de warmte van haar schouder, de
geur van heur haar en het bont van haar jasje; ze schoof haar schoentjes
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van saffiaanleer met de stompe punten onder de rok vandaan naar voren
en klom, zich in het donker vooroverbuigend, steeds voorzichtiger naar beneden; Gawrila rilde tot in het merg van zijn gebeente en zijn stem klonk
hees; toen ze beneden waren keek ze hem snel en onderzoekend in de ogen.
Doe die deur daar open, zei ze en wees op een lage, kleine deur
die met een door motten aangevreten doek was overtrokken. Natalja Aleksejewna stapte het eerst over de hoge drempel naar binnen in het warme
donker, dat naar muizen en stof rook. De kaars hoog optillend, zag Gawrila
een hoge, gewelfde zaal met vier gedrongen zuilen voor zich. In lang vervlogen tijden was dit de eetzaal geweest, waar de vrome tsaar Michaïl Fjodorowitsj met het adelsconcilie aan tafel ging. De beschilderingen van de
plafonds en de pilaren waren afgebladderd, de planken van de vloer kraakten. Op de achtergrond hingen aan nagels bastpruiken, katoenen koningsmantels en andere toneelspelersrommel. In een hoek lagen blikken kronen,
pantsers, scepters, houten zwaarden en gebroken stoelen op een hoop. Dit
was alles wat er over was gebleven van het Duitse theater van Johann Kunst,
dat op het Rode Plein optrad en enige tijd geleden wegens zijn stompzinnigheid en vuilheid was gesloten.
Hier zal mijn theater komen, zei Natalja, aan deze kant moet
je een toneel voor de komedianten bouwen met een doek en lampen en hier
moeten voor de toeschouwers banken komen. De plafonds moeten ook aardig en verzorgd beschilderd worden, zodat men overal plezier aan heeft...
Op dezelfde wijze als ze gekomen waren, begeleidde Gawrila tsarewna
Natalja naar boven en ze nam afscheid van hem door hem genadig de hand
voor een kus te reiken. Hij kwam na middernacht thuis, wierp zich zoals
hij was, met pruik en kaftan, op het bed en staarde naar de zoldering, als
zag hij bij het schamele licht van de afbrandende kaars nog altijd het ronde
gezicht met de fluwelen, doordringend kijkende ogen, de levendige, kleine
mond, de tere, door het geurige bont half bedekte schouders. Nog steeds
ruisten, in het hete donker voor hem uitvliegend, de zware plooien van de
parelgrijze rok.
De volgende avond liet tsarewna Natalja hem weer bij zich komen en
las hem het mysteriespel van de „Vuuroven" voor, haar nog onvoltooide
26-487
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komedie van de drie mannen in de brandende oven. Gawrila luisterde tot
laat in de nacht, hoe zij de kunstige verzen opzei, terwijl zij met haar
zwaneveer zwaaide, en hij kwam zichzelf voor als een van die drie, naakt
in de vurige oven staande en bereid van louter geluk hardop te juichen...
Hij begon met grote ijver aan de verbouwing van de oude zaal, hoewel
de pennelikkers van de hofkanselarij probeerden hem allerlei hinderpalen
in de weg te leggen en alle mogelijke chicanes vanwege het hout, de kalk,
de nagels en dergelijke maakten. Iwan Artemjitsj zweeg, hoewel hij zag, dat
Gawrila zijn tekeningen en plannen liet liggen, de zeevaartschool niet meer
bezocht, bij het eten, zonder de lepel aan te raken, met starre ogen naar
een bepaald punt staarde en 's nachts wanneer iedereen sliep, een hele kaars
die toch drie kopeken kostte, op liet branden. Slechts eenmaal maakte Iwan
Artemjitsj, de duimen op de rug draaiend, met een kauwende beweging
van de lippen, een opmerking tegen zijn zoon Fén ding wil ik je zeggen, één ding, Gawroesjka, je speelt met vuur, wees voorzichtig.
In de vastentijd joeg tsaar Peter uit Woronezj over Moskou naar de
Swir en gaf Gawrila opdracht met zijn broer Jakow naar Pieterburg te rijden om daar een haven te bouwen. Daarmee was zijn werk aan het theater
ten einde... Daarmee besloot Gawrila ook zijn verhaal. Hij stond op van
de tafel, maakte de vele knopen van zijn Hollandse jas los en liep met de
handen in de zakken van zijn korte, wijde pofbroek, de lemen hut op en
neer van de deur naar het venster.
Aleksej zei:
- Kun je haar niet vergeten?
- Nee... Ik wil zoiets ook niet vergeten, ook al zou het me op het
schavot brengen.. .
Jakow meende met zijn vingers op de tafel trommelend:
- Moeder is het, die ons zo'n onstuimig hart meegegeven heeft. Ook
Sanjka is zo... Daar kun je niets tegen doen, tegen deze ziekte is geen
kruid gewassen. Kom broertjes, schenkt nog eens in en laat ons een beker
ledigen ter ere van onze moeder zaliger, Awdotja Jewdokimowna.
Op dat ogenblik stampten laarzen, het vuil afslaand, voor de deur, sporen rinkelden, de deur werd opengerukt en in de kamer stapte in een zwar..

..
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te, met modder bespatte cape,, een zwarte hoed met zilveren rand op het
hoofd, de bombardier-luitenant van het Preobrazjenski-regiment, gouverneur-generaal van Ingrië, Karelië en Estland, gouverneur van Schlusselburg
Aleksandr Danilowitsj Mensjikow.
* 2 *

God nog aan toe, het is hier volgerookt als in een hol! Maar blijft
toch zitten, blijft zitten, alsjeblieft, geen rang en titels. Goedendag!
riep
Aleksandr Danilowitsj met ruwe opgewektheid .Zullen we naar de rivier
gaan, ja? Hij wierp zijn cape af, nam de hoed samen met de reusachtige
pruik van het hoofd, ging aan tafel zitten, keek naar de rondslingerende
afgeknaagde beentjes en wierp een blik in de lege schaal. Uit louter
verveling heb ik vroeg gegeten en ben toen een uurtje gaan liggen; en toen
ik wakker werd was er niemand in huis, geen gasten en geen personeel.
Hebben allemaal de gouverneur-generaal in de steek gelaten... Ik had in
mijn slaap dood kunnen gaan, zonder dat iemand het gemerkt had. --- Hij
gaf Aleksej een knipoogje: Luitenant-kolonel, breng me een borrel en
wat zuurkool, het bromt een beetje onder mijn schedel... Nou, en hoe gaat
het met jullie, broeders scheepsbouwers? Er is haast bij. Morgen kom ik
eens kijken.
Aleksej bracht zuurkool en een fles. Aleksandr Danilowitsj spreidde
zijn met een grote briljanten ring versierde, verzorgde kleine vingers,
schonk bedachtzaam alleen zichzelf in, nam tussen duim en wijsvinger wat
zuurkool met een klein stukje ijs erop van het bord, slurpte zijn ogen
dichtknijpend, de beker leeg, deed zijn ogen weer open en begon knarsend
de zuurkool te kauwen.
Er is niets ergers dan de zondagen, ik verveel me onuitsprekelijk op
die dagen. Of zou het het voorjaar zijn, dat iemand zo aanpakt?... Het
hele lichaam is slap en doet je zeer... Er zijn geen vrouwen, dat alleen is
de oorzaak! ... Daar heb je nou de veroveraars! Mcoie veroveringen! Hebben een stadje gebouwd en er zijn geen vrouwen ! Bij God, ik zal Pjotr
Aleksejewitsj spoedig ontslag vragen; ik heb de post van gouverneur26 *
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generaal niet nodig... Liever open ik in Moskou in de zakenwijk een winkel en sla me op een of andere manier erdoor... Maar er zijn meisjes in
Moskou! Venussen! Ondeugende ogen, warme wangen en bovendien teder
en altijd bereid te lachen... Nu vooruit, kom mee naar de rivier, hier is
het erg benauwd.. .
Aleksandr Danilowitsj kon het niet lang op één plek uithouden; zoals
iedereen, die met tsaar Peter samen werkte, had hij nooit tijd, zei hij het
ene, dan dacht hij op hetzelfde ogenblik allerlei andere dingen. Hem iets
naar de zin te doen was heel moeilijk, hij was een gevaarlijk mens. Hij zette
weer zijn pruik en zijn hoed op, wierp de met sabelbont gevoerde cape om
en trad samen met de gebroeders Browkin uit de lemen hut. Dadelijk blies
de krachtige, vochtige lentewind hun in het gezicht. Op het hele Fomineiland zo werd het vroeger genoemd, tegenwoordig heette het Pieterburgse zijde ruisten de dennen zo zacht en toch onweerstaanbaar, als
stroomde uit de afgrond van de blauwe hemel een rivier... Kraaien trokken
krassend hun kringen boven de kale, schaarse berken.
Het lemen huisje van Aleksej stond in de diepte van het pas gerooide
Troïtsa-plein, niet ver van de juist van planken gebouwde rij winkels; de
winkeldeuren waren met een paar dwarsplankjes dichtgetimmerd, de kooplieden waren nog niet aangekomen. Rechts zag men de van sneeuw ontdane
aarden wallen en bastions van de vesting; voorlopig was slechts een van
de bastions, dat van de bombardier Pjotr Aleksejew, voor de helft met
stenen bekleed. Daar waaide de witte, met een Andreaskruis getooide oorlogsvlag aan de mast, een voorbode van de verwachte vloot.
Over het hele plein toverde de wind rimpeltjes in de kleine waterplassen; Aleksandr Danilowitsj beende, zonder op de weg te letten, met zijn
zware laarzen recht op de Newa aan. Het hoofdplein van Pieterburg bestond
slechts in gesprekken en op de plannen die Pjotr Aleksejewitsj in zijn notitieboek tekende; hier stond voorlopig moederziel alleen een uit hout getimmerd, met mos afgedekt kerkje, de kathedraal van de Heilige Drieëenheid, en niet ver daarvandaan, dichter bij de rivier, het huis van Pjotr
Aleksejewitsj, een keurig getimmerd houten huisje met twee kamers, van
buiten met gladgeschaafde planken bekleed en zo geverfd, dat het er als
..
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een stenen huis uitzag. Op de nok van het dak prijkten als versiering
een mortier en twee bommen met brandende lonten, alles van hout en geverf d.
Aan de andere kant van het plein stond een laag Hollands huis; het
zag er zo uitnodigend uit, dat men zin kreeg naar binnen te gaan; uit de
schoorsteen steeg voortdurend een rookwolkje naar boven, achter het venster waren door de beslagen ruiten tinnen eetgerei en aan het plafond hangende worsten te zien. De ingang was beschilderd, men zag op de deur een
schrikwekkende stuurman met een zeeroversbaard, in de ene hand hield
hij een bierkruik, in de andere een dobbelbeker. Boven de ingang knarste
aan een stang het uithangbord: „Herberg De vier fregatten."
Toen ze d e rivier bereikt hadden blies de wind hun schoudermantels
bol en rukte aan hun pruiken. Het ijs op de Newa was blauw met grote
gaten, de plaats waarlangs de wagens reden was al met paardemest bedekt.
Aleksandr, Danilowitsj werd opeens boos:
Tweeduizend roebel hebben ze voor al dit werk beschikbaar gesteld.
Ach, die pennelikkers, die Farizeeërs, die paddestoelenvreters! De duivel
hale die secretarissen en diaken in hun kanselarijen, in Moskou sidderen
ze om iedere penning, maar ze verknoeien een hoop onnut papier! Hier ben
ik de baas. Ik heb geld, heb paarden, kan flinke lui aanwerven, zoveel als
ik nodig heb; waar ik ze moet vinden, is mijn zaak. Denk erom, gebroeders
Browkin, jullie zijn hier niet gekomen om te slapen. Ook al zouden jullie
helemaal niet aan slapen en eten toekomen, maar einde mei moeten alle
landingsbruggen en steigers en schuren klaar zijn ! ... En niet alleen aan
de linkeroever zoals jullie bevolen is. .. Hier aan de Pieterburgse zijde moet
alles in orde zijn, opdat grote schepen hier kunnen binnenlopen en aanleggen... Aleksandr Danilowitsj liep snel langs de rivier en gaf aan, waar
men beginnen moest palen in te slaan en waar aanlegsteigers te bouwen. Na
een gewonnen zeeslag komt, saluutschoten lossend, het vlaggeschip met
doorboorde zeilen, aanvaren. Moet het soms in de monding van de Fontanka aanleggen? Nee, hier! Hij plonsde met zijn grote laars in een plas. „En
wanneer er uit Engeland of Holland een rijke koopman komt, daar is het
huis van Pjotr Aleksejewitsj, daar mijn huis, hartelijk welkom!"
---
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Het huis van Aleksandr Danilowitsj of anders gezegd het paleis van de
gouverneur-generaal, honderd vadem beneden het tsarenhuisje, was met
alle spoed gebouwd. Het was van leem, met gips bepleisterd, had een hoog
Hollands dak dat ver van de rivier af al zichtbaar was; juist in het midden
van de voorgevel bevond zich het bordes met twee pilaren en een portiek,
op de rechter dakhelft rustte een uit hout gesneden, vergulde Neptunus met
de drietand, op de linker helft een zeemeermin met grote borsten, de elleboog op een omgekeerde pot gesteund ; in de geveldriehoek van de portiek
was het door een slang omkronkelde monogram „A. M." aangebracht; op
het dak waaide aan een mast de vlag van de gouverneur-generaal; voor de
buitentrap stonden twee kanonnen.
Voor zo'n huisje hoeft men zich niet te schamen; dat kun je de
buitenlanders laten zien! Mooi, o wat mooi zijn de zeegoden! Ze lijken uit
zee gestegen te zijn om zich boven de ingang van mijn huis neer te laten...
En wanneer eerst de vloot van de Swir over de volle wind hier aan komt
zeilen en wij losdonderen, dat alles in rook gehuld is..., ach wat zal dat
mooi zijn! .
Aleksandr Danilowitsj verlustigde zich in de aanblik van zijn huis en
kneep zijn ogen samen. Daarop wendde hij zich om en stiet een geërgerde
uitroep uit, toen hij de verre, linkeroever zag, waar temidden van boomstompen en kale plekken eenzame sparren in de wind heen en weer wiegden.
- Wat ergerlijk! ... Hier hebben we het in de haast lichtelijk verprutst. Hij wees met zijn stok op de plek, waar de Fontanka van de
Newa afboog. Wat een uitzicht had ik vanuit mijn ramen, als een muur
stond het bos daar, daar had men een lustoord voor zomergenoegens moeten
bouwen... Afgehakt is het bos! Zo gaat het altijd, duivel nog aan toe...
Nou vooruit, laten we naar mijn huis gaan, we zullen ons wat laten voorzetten en een slokje drinken.. .
- Gouverneur-generaal, merkte Aleksej op, kijk daar eens, daar
boven van de Newa komen zoveel sleden. .. Zou dat misschien de tsaar zijn?
Aleksandr Danilowitsj keek even: Hij is het! en richtte zich strak
op. De broers Browkin liepen onmiddellijk ieder een kant uit met bevelen,
hijzelf snelde naar huis en riep luid om zijn mensen. Korte tijd later stond
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hij weer aan de oever op de aanlegsteiger, zonder cape, alleen in de uniform van het Preobrazjenski-regiment met grote, goudbestikte, rode revers,
een zijden sjerp dwars over de borst, de degen opzij, dezelfde waarmee hij
twee jaar geleden in de Newa-monding aan boord van het Zweedse fregat
geklommen was om het te enteren.
Over het ijs van de Newa, dat vol scheuren zat, zodat de aanblik alleen
al iemand schrik aanjoeg, naderde een lange rij sleden. Een vijftigtal dragonders spoorden nog eenmaal hun uitgeputte paarden aan en sprongen
naar de oever uit vrees voor de gaten in het ijs. Achter hen zwenkte helemaal in het water, een zware, gesloten, met leer beklede slede naar de kant
en hield voor de aanlegsteiger stil. Nauwelijks had zich uit de diepte van
de wagen vanonder het berevel een lang been in een kaplaars vertoond of
voor het huis van de gouverneur-generaal vuurden de twee kanonnen. Na
de kaplaarzen kwamen twee bontmouwen te voorschijn, waaruit zich vingers met krachtige nagels vrij maakten, die het schutleer van de slee grepen; een diepe stem liet zich horen:
Danilytsj, help me, duivels nog aan toe, ik kom er niet uit...
Aleksandr Danilowitsj sprong van de aanlegsteiger af tot aan zijn
knieën in het water en trok Pjotr Aleksejewitsj eruit. Op hetzelfde ogenblik
schoot een bliksem rond alle bastions van de Peter-en-Paulsvesting, alles
hulde zich in rook en de donder rolde over de Newa. Bij het tsarenhuisje
gleed de standaard knetterend in de mast naar boven.
Pjotr Aleksejewitsj klom op de steiger, rekte zich uit, schoof • de bontkap in zijn nek en keek het allereerst naar Danilytsj, naar zijn van vreugde
rood geworden, langwerpig gezicht en zijn op en neer wippende wenkbrauwen. Hij nam zijn wangen tussen beide handen en drukte ze:
Goedendag, kameraad, je hebt je niet verwaardigd bij mij te komen en ik had je verwacht. .. Daarom ben ik zelf maar gekomen... Neem
mijn pels af. De weg was afschuwelijk, bij Schliisselburg waren we bijna
verzopen; op de hobbelige straten ben ik helemaal door elkaar geschud,
mijn benen zijn volkomen stijf.. .
Pjotr Aleksejewitsj droeg thans alleen een met eekhoornbont gevoerd

lakens hemd; zijn rond, ongeschoren gezicht met de overeind staande snor
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aan de wind blootstellend, keek hij naar de warrelende lentewolken, naar
de snel over de plassen en gaten in het ijs glijdende schaduwen, naar de
tussen de wolken doordringende, vastberaden, nooit slapende zon achter
het Wasili-eiland; zijn neusvleugels trilden, aan weerszijden van zijn kleine
mond vertoonden zich groefjes:
- Een paradijs, riep hij uit, bij God, Danilytsj, een paradijs,
een hemel op aarde... Je ruikt de zee.. .
Over het plein kwamen, zodat het water in de plassen opspatte, mensen
aangerend. Achter de hollenden marcheerden, zwaar stampend met de
schoenen, in rechte rijen soldaten van het Preobrazjenski- en Semjonowskiregiment in groene, nauwe jassen met wijde pofbroeken, de vuurroeren met
gevelde bajonet recht voor zich uit.
* 3

,,... in Warschau bij kardinaal Radzejewski heeft hij aan tafel gezegd:
op de Newa laat ik geen notedop door; de Moskovieten moeten hun hoop
aan zee te zitten maar uit hun hoofd zetten... Wanneer ik eerst maar met
August klaar ben, is Pieterburg voor mij zoveel als een kersepit die je
knakt en uitspuwt...'
Zo'n domkop, de duivel zal hem halen! -- Aleksandr Danilowitsj
zat naakt op de bank en zeepte zijn hoofd in, hem zou ik in het veld
wel eens willen treffen, ik zou die held dat kersepitje wel eventjes laten
zien
- En verder zei hij : naar Archangelsk laat ik geen enkel Engels
schip door, laat de waren van de Moskouse kooplui maar verrotten in hun
schuren.
- Maar bij ons verrotten geen waren, niet waar, mein Herz?
- Tweeëndertig Engelse schepen zijn in een konvooi, begeleid door
vier fregatten, met Gods hulp toch zonder verlies in Archangelsk aangekomen en hebben ons ijzer en staal en koper voor kanonnen en tabak in vaten
en nog veel meer gebracht, wat we wel niet nodig hadden, maar toch moesten kopen.
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Nu wat zou dat, mein Herz, we zullen daar niets bij verliezen. Laat
hen ook een beetje plezier hebben, het was een dappere tocht... Zal ik
kwas op laten gieten? Nartow! riep Aleksandr Danilowitsj over de natte,
pas geschaafde vloer naar de lage deur plassend, die naar de voorruimte
van de badkamer voerde. Wat is er met je aan de hand, ben je gestikt,
Nartow? Neem een kruik kwas en giet ze op, zodat er flink wat damp
komt.. .
Pjotr Aleksejewitsj lag op een brits, vlak onder het plafond : hij had
zijn magere knieën opgetrokken en waaierde zich met berketakken. Zijn
oppasser Nartow had hem al tweemaal stoom toegediend en met ijswater
begoten; nu lag hij hier en koesterde zich. Hij had direct na zijn aankomst
het badhuis opgezocht om daarna 's avonds met smaak te kunnen eten. Het
badhuis was een licht getimmerd gebouwtje van lindehout. Pjotr Aleksejewitsj had geen zin weg te gaan, hoewel in de eetkamer van de gouverneurgeneraal de gasten in afwachting van de tsaar en de maaltijd al sedert twee
uur van ongeduld bijna vergingen.
Nartow opende de koperen deur van de kachel, sprong aan: de kant en
goot een teil met kwas uit op de gloeiende stenen. Een sterke, aangename
lucht kwam uit de kachel, een golf van hitte sloeg tegen de lichamen, een
geur van brood verbreidde zich. Pjotr Aleksejewitsj kreunde van welbehagen en streelde zijn borst met het loof van de bundel berketakken.
- Mein Herz, weet je wat Gawrila Browkin vertelt? In Parijs bijvoorbeeld weten ze niet, wat een stoombad is, en dan nog met kwas! De
mensen daar zijn klein en tenger. . .
- Maar daar weten ze anders dingen, die wij ook zouden moeten weten, merkte Pjotr Aleksejewitsj op. Onze kooplui zijn je reinste barbaren, hoe heb ik met ze om moeten springen in Archangelsk! Voor alles
wil zo'n koopman zijn bedorven waar aan de man brengen, drie jaar lang
zal hij liegen, zweren, jammeren en zo lang proberen de koper zijn bedorven rommel aan te smeren, dat ook zijn verse waar is verrot.
Er zijn zoveel vissen in • de Dwina, steek een riem in het water en hij
blijft rechtop staan, zulke scholen haringen heb je daar. Maar de pakhuizen
kun je bijna niet passeren, zo stinkt het er... Ik heb met de mensen van
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de Handelskamer gesproken, eerst vriendelijk, maar toen moest ik grof
worden.
Aleksandr Danilowitsj slaakte een zucht vol bezorgdheid.
Zoiets kan bij ons gebeuren, mein Herz... Gebrek aan beschaving.
Zou men hen hun gang laten gaan, deze kruidenierszielen, dit satansgebroed,
dan zouden ze de hele staat blameren... Nartow, breng koud bier.. .
Pjotr Aleksejewitsj liet zijn lange benen naar beneden bungelen en
richtte zich op de brits op; hij liet zijn hoofd zakken, zweet liep uit zijn

..

golvend, donker haar.
heel mooi. Zo staan de zaken, lieve vriend.. .
zei hij,
Mooi,
Zonder Pieterburg zijn wij als een lichaam zonder ziel.. .

* 4 *

Hier aan de grens van het Russische land, aan de vrijgevochten zeegolf,
zaten aan Mensjikows tafel nieuwe mensen, zij die volgens de oekaze van
tsaar Peter: '„Van nu af aan zal voornaamheid alleen door nuttigheid worden bepaald", zich slechts door hun begaafdheid uit de rokerige hutten
omhoog gewerkt hadden en hun bastschoenen voor gespschoenen van juchtleer hadden verwisseld. Het waren mensen die vroeger waarschijnlijk altijd
somber gedacht hadden: Waarom ben ik, Heer, gedoemd, hier in de
koude hof van honger te jammeren, maar die nu, zoals hier, voor volle
schotels gezeten, of ze nu trek hadden of niet, over staatsaangelegenheden
plachten na te denken en te spreken. Hier zaten de gebroeders Browkin,
Fedosej Skljajew en Gawrila Awdejewitsj Mensjikow, beroemde scheepsbouwers die Pjotr Aleksejewitsj uit Woronezj naar de Swir begeleid hadden : de .bouwondernemer Jermolaj Negomorski uit Nowrogod, die als een
kat bij nacht zijn ogen kon laten flikkeren, Terenti Boeda, de ankermeester
en Jefrem Tarakanow, een beroemd houtsnijder en vergulder.
Aan tafel waren niet alleen mensen van nederige afkomst bij elkaar:
aan Peters linkerhand zat Roman Bruce, een roodharige Schot van koninklijke huize met een benig gezicht en smalle, grimmig toegeknepen lippen,
een wiskundige en boekenwurm evenals zijn broer Jacob. De broers waren
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in Moskou in de Duitse kolonie geboren, hoorden bij Peters omgeving al
van zijn kinderjaren af en beschouwden zijn zaken als de hunne. Hier zat
de dromerig voor zich uitkijkende, hoogmoedige garde-kolonel vorst
Michajla Michajlowitsj Golitsyn met zijn valkenogen. Hij had zich door de
stormaanval op en verovering van Schliisselburg naam gemaakt zijn
snor was tot een fijne streep onder de smalle neus weggeschoren zoals
allen dronk ook hij niet weinig, werd steeds bleker en rinkelde onder tafel
met zijn sporen. Hier zat de vice-admiraal van de verwachte Baltische vloot,
Cornelis Cruys, een oude zeerob met diepe, strenge rimpels in zijn door
weer en wind gegroeid gezicht, met een waterige blik die even geheimzinnig was als de koude diepte van de zee. Hier zat ook generaal-majoor
Chambers, een forse, breedwangige man met een haakneus, een avonturier,
een van diegenen, die in vertrouwen op de geluksster van tsaar Peter alles,
wat hij zijn eigendom kon noemen, in zijn dienst had gesteld : zijn degen,
zijn dapperheid en zijn soldateneer. Hier zat de stille Gawrila Iwanowitsj
Golowkin, de kamerjonker van de tsaar, een man die ver zag en slim was,
Mensjikows helper bij de bouw van de stad en de vesting.
De gasten spraken allemaal reeds luid door elkaar en sommigen begonnen met opzet te schreeuwen opdat de tsaar hen zou horen. In de hoge
kamer rook het naar vochtig pleisterwerk, aan de witte muren brandden
kaarsen in driearmige wandluchters met koperen spiegels. Vele kaarsen
die men in lege flessen had gestoken, stonden ook op het bonte tafellaken
midden tussen de tinnen en aarden schotels, overvloedig opgeladen met
alles waarop de gouverneur-generaal zijn gasten onthalen kon: hammen en
gezouten tongen, gerookte worst, ganzen en hazen, zuurkool, rammenas en
augurken, alles wat de bouwondernemer Negomorski als geschenk voor
Aleksandr Danilowitsj had meegebracht.
Het meest werd over de verdeling van de proviand en 'de fourage getwist, wie wie bevoordeeld zou hebben. De levensmiddelen werden uit Nowgorod, uit de centrale opslagplaats, 's zomers met barken over de Wolchow
en over het Ladoga-meer, 's winters over de door dichte bossen nieuw aangelegde weg naar de opslagplaatsen in Schliisselburg, in de bescherming
van de machtige vestingmuren, gebracht. Daar in de schuren zaten de besten
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van de fiscalen als commissarissen en leverden op bevel de waren naar
Pieterburg voor de in de „aarden stad" aan de Wyborg-kant liggende troepen, voor de enkele kanselarijen die zich met de bouwwerken bezighielden,
voor de landarbeiders, grondwerkers, houthakkers, timmerlui, metselaars,
leidekkers, die in drie lichtingen van april tot september, naar de bouwwerken waren gekomen. De weg van Nowgorod had veel bezwaren, het
gebied in de omtrek was door de oorlog verwoest; in de buurt was niets te
krijgen, de voorraden waren nooit voldoende en allen, Bruce, Chambers,
Cruys en anderen, geringeren, zochten zoveel ze konden tot zich te trekken
en maakten nu aan tafel elkaar de ergste verwijten.
Aan Pjotr Aleksejewitsj werd als hoofdschotel een meelspijs in bouillon
voorgezet. Het was een op onderzoek uitgestuurde soldaat gelukt een haan
te vinden op een kleine boerenplaats aan de oever van de Fontanka bij een
Finse visser; deze maakte gebruik van de gelegenheid en bedong voor het
oude beest een flinke prijs. Toen Pjotr Aleksejewitsj met eten klaar was,
legde hij zijn lange armen met de grote handen, waarop na het bad de
aders dik opgezwollen waren, op tafel. Hij sprak weinig, luisterde scherp
toe, zijn uitpuilende ogen keken streng en vreesaanjagend; maar wanneer
hij ze bij het stoppen van zijn pijp of om een andere reden neersloeg, kreeg
zijn rondwangig gezicht met de korte neus en de glimlachende kleine mond
een goedmoedige uitdrukking; ga rustig naar hem toe, stoot je glas tegen
het zijne: „op je gezondheid, heer bombardier!" En hij het kwam er
natuurlijk op aan, wie het zei gaf de één helemaal geen antwoord, de
ander knikte hij, terwijl hij opkeek, even toe, zijn donker, fijn, golvend haar
viel hem op het voorhoofd. In naam van Bacchus", zei hij met zijn basstem, en goot, zoals hij het in Holland van stuurlui en matrozen geleerd
had, zonder met de lippen zijn glas te beroeren, de brandewijn direct door
„

de tanden naar beneden in de keel.
Pjotr Aleksejewitsj was vandaag tevreden, zowel over het feit, dat
Danilytsj, om de Zweden te ergeren, zo'n mooi huis met Neptunus en een
zeemeermin op het dak gebouwd had, als over de omstandigheid, dat aan
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deze tafel alleen mannen zaten, die hem volledig waren toegedaan en die
overgrote vraagstukken twistten en in vuur raakten, zonder er zich veel
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zorg over te maken, hoe gevaarlijk dit alles was en of het lukken zou. In
het bizonder verheugde het zijn hart echter, dat hier, waar zo vele eerder
gemaakte plannen en moeilijke probeersels rijpten en al datgene werkelijkheid
werd, wat hij om het niet te vergeten, met kraaiepoten in zijn dik notitieboek had gekrabbeld, het boek, dat met een afgesabbeld stukje potlood,
zijn pijp en de tabaksbuidel altijd in zijn zak zat. Het was allemaal werkelijkheid geworden: de wind bolt de vlag op het vestingsbastion, aan de
moerassige oevers zijn palen geslagen, overal zijn mensen druk aan het
werk en reeds is een werkelijke stad ontstaan, ze is nog niet groot, maar
het is toch een stad, een echte stad.
Pjotr Aleksejewitsj kauwde op het barnstenen mondstuk van zijn pijp,
hoorde met een half oor, wat hem de boze Bruce over verrot hooi toebromde, wat de bedronken Chambers, hem onzeker het glas toestekend, schreeuwde... Het begeerde, het geliefde oord, hier was het. Prachtig is het natuurlijk op de met veel moeite veroverde, lichte en warme Zee van Azow, mooi
op de Witte Zee die zijn koude golven onder de laaghangende nevels voortrolt, maar niet te vergelijken is dit alles met de Oostzee, met deze brede
weg die naar heerlijke steden in rijke landen voert. Hier klopt ook het hart
heel anders en de gedachten ontvouwen hun vleugels en de krachten worden
verdubbeld.. .
Aleksandr Danilowitsj had al heel vaak gekeken, hoe de neusvleugels
van zijn dierbare vriend steeds meer begonnen te trillen en hoe de rookwolkjes uit zijn pijp steeds dichter werden.
Hou toch eindelijk eens op, schreeuwde hij opeens tegen zijn
gasten. Altijd hetzelfde liedje: haver, gerst, haver, gerst! De bombardier is toch hier niet heengekomen om van haver en gerst te horen. —
Mensjikow knipoogde veelbetekenend tegen een ronde, zoetelijk glimlachende man in een korte, wijde kaftan: „Felten, schenk Rijnwijn in, je
weet wel welke!" en keek vol verwachting naar Pjotr Aleksejewitsj. Zoals
altijd, had Mensjikow geraden, uit zijn versluierde ogen gelezen, dat het
ogenblik gekomen was, waarop alles, wat reeds lange tijd in zijn hoofd
gistte, wat zich had opgehoopt en hem gekweld en beziggehouden,
nu opeens vorm gevonden had, duidelijk was geworden, en niet slechts
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wilde energie bleef... Scheid dus nu uit met het geredekavel, sta hem
niet in de weg!
Aan tafel was het stil geworden. Alleen de wijn stroomde klokkend uit
de buikige fles in de bekers. Pjotr Aleksejewitsj wierp zich, zonder zijn
armen van de tafel te nemen, terug tegen de leuning van de vergulde stoel:
Koning Karel is dapper, maar niet verstandig, alleen erg hoogmoedig, begon hij langzaam en nadenkend in zijn Moskouse Russisch. —
In 1700 heeft hij zich de fortuin laten ontglippen. Maar als hij de fortuin
had kunnen tegenhouden, dan zaten wij hier niet hij onze Rijnwijn. De
schande bij Narwa heeft ons grote diensten bewezen. Van slaan wordt het
ijzer hard, de mens sterk. We hebben meer geleerd dan we hadden durven
hopen. Onze generaals, met Boris Petrowitsj Sjerenietew en Anikita Iwanowitsj Repnin aan het hoofd, hebben de hele wereld laten zien, dat de
Zweden geen zeewonderen zijn en dat men hen zowel in het vrije veld als
achter muren kan slaan. Jullie, mijn hartekinderen, hebt deze heilige plaats
veroverd en geschapen. De god Neptunus die de diepten van de zee beweegt,
heeft zich op het dak van het huis van deze ambtsdrager neergelaten in
afwachting van de schepen, aan wier bouw wij gewerkt hebben tot onze
handen vol eelt zaten. Is het echter verstandig nu, nadat we in Pieterburg
vaste voet aan de grond gekregen hebben, aan de rivier Sestra en op het
Kotlin-eiland eeuwig met de Zweden te blijven vechten? Erop te wachten,
tot Karel er genoeg van krijgt alleen met zijn visioenen en dromen oorlog
te voeren en al zijn troepen uit Europa tegen ons inzet? Dan zou ons hier
misschien ook god Neptunus niet kunnen redden. Hier is ons hart, maar
Karel moeten we op andere plaatsen, in zijn sterke vestingen tegemoetgaan.
We moeten het wagen zelf aan te vallen, zodra de rivieren ijsvrij zijn, tegen
Kexholm optrekken, het de Zweden ontnemen, zodat het Ladoga-meer evenals vroeger, weer van ons wordt en onze vloot ongehinderd uit het noorden
hierheen kan komen. We moeten de Narowa-rivier overtrekken en Narwa
deze keer zonder ons te blameren, innemen. De voorbereidingen voor de
veldtocht moeten we zonder uitstel treffen, kameraden. Aarzeling betekent
de dood.
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Pjotr Aleksejewitsj zag door de wolken van tabaksrook, in de omlijsting
van de ramen, hoe de maan met haar afgesneden rand, die de hele tijd
door een half-verscheurde nevel was gegleden, opeens stilhield en in
de lucht bleef hangen. Blijf zitten, blijf zitten, Danilytsj, je behoeft
me niet te vergezellen, ik wil eruit, even een luchtje scheppen, kom direct
terug.
Hij stond van tafel op en liep naar buiten over de trap onder de Neptunus en de jonkvrouw met haar volle boezem en het gouden haar. Een
kruidige, lauwe wind kwam hem tegemoet. Pjotr Aleksejewitsj stak de pijp
in zijn zak. Van achter de pilaar trad van de huismuur een man naar voren zonder muts in een boerenjas met bastschoenen aan de voeten, hij viel
op de knieën en hief een blad papier boven zijn hoofd.
Wie ben je? Sta op,
vroeg Pjotr Aleksejewitsj.
- Wat wil je?
ken je de oekaze niet?
zei de man met zachte, doordringende
- Grootmachtige tsaar,
stem, uw nederige en arme, hulpeloze en schuldige knecht, Andrjoesjka
Golikow, roept u deemoedig aan... Ik ga te gronde, heer, erbarm u over
mij...
Pjotr Aleksejewitsj snoof geërgerd door de neus, nam onwillig het
papier aan en beval hem nogmaals met een handbeweging op te staan.
- Probeer je onder het werk uit te komen? Ben je ziek? Krijgen jullie
met sparappels klaargemaakte brandewijn, zoals ik bevolen heb?
- Ik ben gezond, heer, en niet bang voor het werk; ik rijd met stenen,
graaf in de grond en zaag boomstammen... Heer, een wonderlijke kracht
gaat in mij verloren. .. Een schilder ben ik uit het geslacht van de Golikows, de schilders van heiligenbeelden uit Palech. Ik kan portretten schilderen, mensengezichten, als levend, die zullen niet ouder worden en niet
Ik kan de zeegolven schildesterven, want de geest in hen leeft eeuwig.
op de meest kunstzinnige
ren en schepen onder zeil en in kruitdamp,
manier.. .
Pjotr Aleksejewitsj snoof voor de tweede keer, maar al niet meer
geërgerd:
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- Schepen kun je schilderen? Maar hoe moet ik te weten komen of
je niet liegt?
- Ik zou het kunnen gaan halen om het te laten zien, maar het is op
de wand geschilderd, op het pleisterwerk en niet met kleuren, maar met
houtskool, verf en penseel heb ik immers niet. Ik droom er alleen maar
van. .. Voor verf, al was het maar een vingerhoed vol, en een paar
penselen zou ik u, heer, voor altijddienen, door het vuur zou ik voor u
gaan...
Voor de derde keer snoof Pjotr Aleksejewitsj door zijn korte neus. —
Kom mee ! Hij hief zijn gezicht naar de maan die in de dunne ijskorst van
de onder zijn kaplaarzen krakende plassen weerspiegelde en liep als altijd
onstuimig verder. Andrej Golikow snelde in looppas achter hem aan, naar
de ongewoon lange schaduw van tsaar Peter glurend en zich beijverend er
niet op te trappen.
Ze staken het plein over, sloegen bij de alleenstaande dennen ter zijde
af en bereikten de Grote Newka, waar langs de oever de met plaggen bedekte, lage aarden hutten van de bouwarbeiders stonden. Bij een van deze
bleef Golikow staan en deed, terwijl hij opgewonden boog en voor zich
heen fluisterde, de planken deur open. Pjotr Aleksejewitsj bukte zich en
stapte naar binnen. Bijna twintig man sliepen op britsen, blote voeten kwamen van onder korte pelsjassen en bastmatten te voorschijn. Een tot op
de heupen naakte man met een grote baard zat op een laag krukje naast
een brandende pijnboomspaan en verstelde zijn hemd.
Hij was niet verwonderd, toen hij tsaar Peter zag, stak de naald in het
hemd, legde het aan de kant, ging staan en maakte langzaam een buiging
zoals hij het in de kerk voor een donker heiligenbeeld zou doen.
vroeg Peter kort. - Is het eten slecht?
- Waarover klagen jullie?
zei de man eenvoudig en duidelijk.
- Slecht, heer,
- Zijn jullie slecht gekleed?
- In de herfst heeft men ons kleding gegeven en deze winter hebben
we ze afgedragen, zoals u ziet.
- Komen er veel ziekten voor?
- Velen zijn ziek, heer, deze plaats is heel erg.
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- Worden jullie door de apotheek verzorgd?
- We hebben over een apotheek horen praten, dat klopt.
- Jullie geloven niet aan de apotheek?
- Wat zal ik u zeggen, het schijnt, dat wij van niets weer gezond
worden.
- Waar kom je vandaan? Met welke lichting ben je gekomen?
- Ik kom uit de stad Kerensk, met de derde ploeg, de herfstlichting..
Wij zijn neringdoenden. Hier in deze hut zijn allemaal vrije mensen.
- Waarom ben je deze winter hier gebleven?
- Ik wou in de winter niet naar huis teruggaan, daar hadden we
toch alleen maar op de ovenbank van honger kunnen jammeren. Ik ben om
het loon en het brood hier gebleven, wij rijden hout. Maar kijk eens wat
voor brood we krijgen. De man haalde van onder een korte pels een stuk
zwart brood te voorschijn, kneedde het en brak het met zijn stijve vingers.
Schimmel. Wat kan de apotheek daartegen doen?
Andrej Golikow had zachtjes een nieuwe spaan in de lichthouder gestoken; in de lage, met leem aangestreken, slechts hier en daar gewitte aarden hut, werd het lichter. De een na de ander kwam vanachter de bastmat,
ten met zijn hoofd te voorschijn. Pjotr Aleksejewitsj ging op een brits zitten, sloeg zijn handen om zijn ene knie en keek doordringend, oog in oog,
naar de baardige man.
- En wat doe je thuis, in Kerensk?
- Wij zijn honingdrankverkopers. Maar wie drinkt er nu honingwater? Niemand heeft geld.
- Dat is mijn schuld? Ik heb ze allemaal uitgeplunderd? Dat
bedoel je?
De baardige haalde zijn naakte schouders op, het koperen kruis op
zijn magere borst rees en daalde mee met deze beweging. Met een spottend
glimlachje schudde hij zijn hoofd:
- Wil jij de waarheid weten?... Nu, we zijn niet bang om de waarheid te zeggen, we hebben de folteringen al achter ons... Natuurlijk had
het volk in vroeger tijden een gemakkelijker leven. Zulke heffingen en
belastingen als nu waren er niet. Nu is het altijd maar: geef geld en altijd
27-487417

weer geld. Vroeger betaalden we belasting voor haard en ploeg, meestal was
de een voor de ander borg, men kon tot een overeenkomst komen, je kwam
er altijd door, gemakkelijk was dat toen... Nu hebt u bevolen van ieder
hoofd belasting te heffen, hebt alle mensen laten betalen, met ieder hoofd
is een commissaris, een fiscaal bezig : betaal! En in de laatste jaren moet
men nog bovendien hierheen, naar Pieterburg, iedere zomer drie lichtingen, veertigduizend man, sturen... Gemakkelijk gezegd ! Bij ons haalt men
van iedere tiende boerderij een man weg met bijl of breekijzer, spade of
zaag. Van de overige negen boerderijen brengt men voor hem het kostgeld op, van iedere boerderij dertien altyn en twee penningen. .. Men moet
ze maar eerst hebben. Schreeuw dan maar op de markt je keel hees:
„Hete honingdrank!" De een of andere achtenswaardige man had wel graag
een glas gedronken, maar hij heeft in zijn zak niets anders dan een „Dank
je wel". Mijn zoons heb je bij de dragonders ingelijfd, thuis zitten opoe
en vier meisjes, de een nog kleiner dan de andere. Natuurlijk, heer, jij
weet beter, wat nodig is...
Ja zeker, ik weet het beter! zei Pjotr Aleksejewitsj hard, —
geef mij dat brood maar. Hij nam het beschimmelde stuk, brak het, rook
eraan en stak het in zijn zak. Als de Newa maar eerst ijsvrij is, dan
komt er nieuwe kleding en bastschoenen. Meel komt er ook, dan zullen we
hier brood bakken. Hij was Golikow al helemaal vergeten en draaide
zich reeds weer naar de deur om, toen deze hem met een haastige beweging
zo smekend aankeek, dat Pjotr Aleksejewitsj glimlachend zei: Nou,
ikonenschilder? Laat zien!
Een deel van de muur tussen de britsen was zorgvuldig gladgemaakt
en gewit en met een bastmat afgedekt. Golikow nam behoedzaam de
mat weg, sleepte de zware lantaarn erbij, stak nog een tweede spaander aan en las, hem in de trillende hand houdend, met een hoge stem
voor:
De zeer roemrijke en glorieuze overwinning ter zee in de monding
van de Newa op de vijfde dag van de meimaand van het jaar 1703;
de vijandelijke, met veertien kanonnen bewapende grote tweemaster
„Astrel" en het met tien kanonnen bewapende admiraalsschip „Gedan
"
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geven zich over aan de heer bombardier Pjotr Aleksejewitsj en luitenant
Mensjikow.
Op de gewitte wand waren kunstig met fijne houtskool twee Zweedse
schepen op schuimende, bruisende golven aangebracht. Zij waren omringd
door boten, waaruit Russische soldaten in de gangboorden naar boven klommen. Boven 'de schepen hielden twee uit een wolk te voorschijn komende
handen een wimpel met het vermelde opschrift vast. Pjotr Aleksejewitsj
hurkte bij het schilderij.
- Kijk eens aan,
zei hij. Alles was juist, de tuigage van deschepen, de als een blaas opgebolde zeilen, de vlaggen. Hij kon zelfs Aleksasjka onderscheiden, die met pistool en degen de valreep opklom en herkende zichzelf iets te veel aangedikt, maar hij stond toen inderdaad direct
onder de vijandelijke achtersteven, voor in de boot, had geschreeuwd en
handgranaten gegooid. Kijk eens aan, kijk eens aan. Hoe weet je dat van
deze victoirie?
- Ik zat toen in uw boot aan de riemen.. .
Pjotr Aleksejewitsj raakte de tekening met zijn vinger aan, het klopte,
het was houtskool. Golikow kreunde zachtjes achter zijn rug.
- Als de zaken zo staan, zal ik je misschien naar Holland in de leer
sturen. Zul je je niet dood zuipen? Ik ken jullie satanskerels.
... Pjotr Aleksejewitsj liep terug naar de gouverneur-generaal en ging
weer op de vergulde stoel zitten. De kaarsen waren bijna opgebrand, de
gasten al tamelijk bedronken. Aan het andere einde van de tafel zongen
de scheepsbouwers, de koppen bij elkaar gestoken, een weemoedig lied.
Alleen Aleksandr Danilowitsj had zijn heldere blik behouden. Hij had da.

delijk bemerkt, dat de mondhoeken van zijn boezemvriend trokken, en
overlegde snel, wat de oorzaak kon zijn.
- Daar, eet op !
schreeuwde Pjotr Aleksejewitsj opeens tegen hem
en haalde het stuk schimmelig brood uit zijn zak.
Eet dit hier, mijnheer de gouverneur-generaal!
- Mein Herz, daar heb ik geen schuld aan, voor de broodverdeling
is Golowkin verantwoordelijk, laat hij in dit stuk stikken. .. Ach die dief,
die onbeschaamde kerel!
27*
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Peters ogen werden groot van woede.
Eet op !
Smerige rommel zet je de mensen voor, eet dat zelf op, Neptunus' Jij bent hier voor
alles verantwoordelijk! Voor iedere mens afzonderlijk.
Aleksandr Danilowitsj wierp smachtende, berouwvolle blikken op mein
Herz en begon de korst te kauwen; hij slikte ze opzettelijk met moeite door,
alsof de tranen hem in de keel zaten.. .
..

*
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Pjotr Aleksejewitsj ging in zijn eigen huisje slapen, want bij de gouverneur-generaal waren de kamers hoog en hij hield van lage plafonds e n
gemoedelijke vertrekjes. Tijdens zijn verblijf in Zaandam had hij in het
huisje van de smid Kist in een nauwe bedstee geslapen, waar hij niet
eens zijn benen kon uitstrekken en toch had hij het daar naar zijn zin
gehad.
De oppasser Nartow had de kachel goed opgestookt en op de tafel voor
het lage venster, waardoor men slechts gebukt naar buiten kon kijken, alles
klaar gelegd boeken en schriften en wat verder bij het schrijven behoort,
een passerdoos, schrijnwerkersgereedschap, medische instrumenten in dikke
leren tassen, kijkers, kompassen, tabak en pijpen. De muren van de kamer
waren met zeildoek bekleed. In de hoek stond een tot de heupen reikende
koperen lantaarn die voor de lichtmast van de Peter-en-Paulsvesting
bestemd was, ook kleine boot- en boeiankers, geteerde touwen en katrollen
lagen er.
Nu had Pjotr Aleksejewitsj na het bad en het goede avondeten, op het
houten bed met de vier gedraaide pilaartjes en het gordijn van blauw
glanslinnen, zijn linnen slaapmuts over de oren getrokken, zachtjes willen
insluimeren. Maar de slaap bleef ver van hem. De wind raasde bij vlagen
over het dak, huilde in de schoorsteen, rukte aan de vensterluiken. Op de
grond zat op een viltdeken, de ronde lantaarn met de lichtopeningen naast
zich, zijn boezemvriend Aleksasjka en vertelde van de geldnood van koning
August, waarover de plaatselijke gezant, vorst Grigori Fjodorowitsj Dolgoroeki, voortdurend schriftelijk en door middel van boden bericht stuurde.
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Koning August was door zijn lievelingen totaal geruïneerd, het geld
was op, in Saksen hadden zijn onderdanen hem alles gegeven, wat ze maar
konden, volgens zeggen waren daar geen honderd daalders meer te vinden.
De Polen hadden op de landdag in Sandomir zijn aanvragen om geld afgewezen. August had aan de koning van Pruisen zijn slot voor de halve
prijs verkocht, en weer werd hetzij door de duivel, hetzij door koning
Karel, een vrouw op zijn weg geplaatst, de eersteschoonheid van Europa,
gravin Aurora Konigsmark, en hij had dit geld voor vuurwerk en bals te
harer ere verbruikt. Toen de gravin ervan overtuigd was, dat zijn zakken
leeg waren, maakte ze hem haar complimenten en verliet hem met een hele
wagen vol fluwelen en zijden stoffen en zilveren serviezen. Hij had niet
eens meer geld om te eten. Hij zocht vorst Grigori Fjodorowitsj Dolgoroeki
op, maakte hem wakker, liet zich in een stoel vallen en begon te jammeren.
„Mijn Saksische troepen krijgen al twee weken niets anders dan droog
brood te kauwen; de Poolse troepen zijn, iomdat zij geen soldij kregen, aan
het plunderen geslagen... De Polen hebben helemaal hun verstand verloren, zulke drinkgelagen, zoveel onderlinge twisten kan zich geen mens in
Polen herinneren; de ridders en de pans bestormen elkaars steden en kastelen, branden de dorpen plat en zijn nog erger dan de Tataren; om de
Poolse staat maken ze zich geen zorgen. 0, ik ongelukkige koning!
Ik zou beter de degen kunnen trekken en mezelf de horst ermee doorboren! 99
Vorst Dolgoroeki, een goedmoedig man, luisterde. Tranen over zoveel
tegenspoed kwamen hem in de ogen en hij gaf koning August tienduizend
daalders uit zijn eigen zak zonder schuldbekentenis. De koning maakte dat
hij weer thuiskwam, waar een nieuwe gunstelinge, gravin Kozelska ronddartelde en het smullen begon opnieuw...
Aleksandr Danilowitsj trok de ijzeren lantaarn dichter naar zich toe,
haalde een briefje te voorschijn, hield het bij de lichtgaten en las haperend,
daar hij in de kunst van het lezen nog niet erg bedreven was:
Mein Herz, vorst Grigori Fjodorowitsj schrijft ons bijvoorbeeld uit
Sandomir: Het Poolse leger vecht goed in de kroegen bij de beker, maar
het is moeilijk hen in het veld tegenover de vijand te krijgen... Het Sak-
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sische leger van koning August is wel sterk, maar zij voelen jegens de
Zweden geen werkelijke vijandschap. De Zweden hebben half Polen grondig verwoest, kerken noch graven hebben ze ontzien. Maar de Poolse pans
willen nergens van weten, ieder denkt alleen aan zichzelf. Ik begrijp niet,
hoe zo'n staat kan bestaan! Ons zal hij geen hulp bieden, hoogstens zal hij
de tegenstander afleiden.
merkte Pjotr Aleksejewitsj op, —
- Op meer reken ik ook niet,
maar aan Dolgoroeki heb ik geschreven, dat hij maar moet doen, wat hem
goeddunkt om de tienduizend daalders zelf van de koning los te krijgen,
ik neem daarvoor in ieder geval geen verantwoording. .. Een fregat had
je voor dat geld kunnen bouwen!Hij gaapte en beet de tanden op elEva's dochters! Wat ze met ons niet allemaal kunnen uithalen! In
kaar.
Amsterdam kreeg ik bezoek van een kroegdeern, een leugenachtige haai,
maar ze was nietslecht... Dat was ook geen goedkoop grapje...
- Mein Herz, hoe kun je je op dit gebied nu met August gaan vergelijken! Alleen Aurora Konigsmark heeft hem al een half miljoen gekost
en die buffetjuffrouw, ik kan me dat nog goed herinneren, heb je driehonderd of misschien hoogstens vijfhonderd roebel gegeven. —
- Is het heus? Vijfhonderd roebel? Ach, ach, ik zou afgerost moeten
worden. August is geen goed voorbeeld voor ons, wij staan in staatsdienst, eigen geld hebben we niet. Ga wat voorzichtiger om, Aleksasjka
met dit „hoogstens", oordeel niet zo lichtzinnig, als het over staatsgelden
Je hebt hier een man, hout versleept hij... Wat
Hij zweeg.
gaat...
Je bedoelt zeker Andrjoesjka
een talent die van God gekregen heeft!
Golikow?
Hier hoort hij niet, dit is geen werk voor hem... Men moet hem
naar Moskou sturen. Laat hij daar het portret van een zeker iemand schilPjotr Aleksejewitsj gluurde naar Aleksasjka, hij kon echter niet
deren.
Pas op, ik kom
goed zien of hij een grijns op zijn gezicht ontwaarde.
direct uit bed en dan kun je mijn knuppel proeven, lieve vriend, dan zal
het lachen je wel vergaan... Ik verlang naar Katerina, idat is alles.. .
Ik doe mijn ogen dicht en dan zie ik haar duidelijk voor me, ik doe
mijn ogen open en ik snuif haar geur op..: Alles vergeef ik haar, al die
422

kerels, jou inbegrepen. .. Een dochter van Eva, daar is alles mee gezegd..
- Pjotr Aleksejewitsj zweeg plotseling en keerde zich naar het lange, in
de morgenschemering vale venster. Aleksandr Danilowitsj sprong licht van
de viltdeken op. Achter het raam vermengde zich met het bulderen van de
wind een ander, zwaar s[eunend geluid, het dreunen van het barstende,
brekende, op en in elkaar schuivende ijs.
- IJsgang op de Newa, mein Herz!
Pjotr Aleksejewitsj trok zijn benen van onder de deken van berevel uit:
- Daar heb je het! Nu is het met onze slaap gedaan!
. .

5Jer c4e ftoojciuk)
e onderneming tegen Kexholm werd al dadelijk in het begin
opgegeven. De eerder opgebroken infanterieregimenten en de
tros van het leger hadden nog niet eens de halve weg tot Schliisselburg afgelegd, de ruiterij was nog maar net over de rivier de
Ochta gezet, de zware roeiboten met de soldaten van de Preobrazjenski- en
Semjonowski-regimenten waren ook nog geen vijf werst de Newa opgevaren,
toen aan de oever uit het geknakte dennehout een ruiter te voorschijn kwam
en als dol met de hoed zwaaide. Pjotr Aleksejewitsj laveerde in een zeilboot achter de flotielje roeischepen. Toen hij hoorde, hoe de man riep:
„Hallo, hallo, roeiers, waar is de tsaar? lk heb een schrijven voor hem!"
draaide hij bij en hield op de oever aan. De ruiter sprong uit het zadel,
liep naar het water, bracht twee vingers naar de rand van zijn officiershoed
en zei, zijn roodwangig gezicht met de gedienstig-verschrikte ogen naar
voren gestoken, met hese stem:
Van kamerheer Pjotr Matwejewitsj Apraksin, heer bombardier.
Hij haalde uit zijn rode, smerige manchet een met een draad dichtgenaaide en met lak verzegelde brief, reikte hem over en trad terug. Het was
luitenant Pasjka Jagoezjinski.
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Pjotr Aleksejewitsj beet de draad door, vloog over de regels van het
briefje, las het nog eens aandachtig door en fronste de wenkbrauwen. Met
half dichtgeknepen ogen keek hij naar de in de zon glinsterende rivier,
waar de zwaarbeladen boten met de gelijktijdig omhoogvliegende roeiriemen voortgleden.
Geef je paard aan een matroos en klim in de boot, wendde hij
zich tot Jagoezjinski en schreeuwde hem dan opeens toe : Vlug het water
in! Zie je niet dat we op een zandbank gelopen zijn? Stoot de boot af en
spring er dan in!
Hij zweeg gedurende de gehele tocht tot aan de Pieterburgse zijde,
waarheen zij tegen de wind in moesten laveren. Hij stuurde de boot handig naar de aanlegsteiger, twee matrozen streken haastig het grootzeil en
vlogen daarop naar de boeg van de boot, waar de kluiverfok hevig klap.'
pende en niet naar beneden kwam, omdat er iets aan de strijkinrichting
haperde. Pjotr Aleksejewitsj keek zwijgend met van boosheid fonkelende
ogen toe, tot zij de zeilen ordelijk en volgens voorschrift hadden opgemaakt en het touwwerk opgeborgen. Pas toen ging hij naar zijn huisje.
Dadelijk verzamelden zich daar vol ongerustheid Mensjikow, Golowkin,
Bruce en vice-admiraal Cruys. Pjotr Aleksejewitsj opende het venster om
de wind toegang tot de bedompte kamer te geven, zette zich aan tafel
en las hun de brief van Pjotr Matwejewitsj Apraksin voor, de garnizoenscommandant van de vesting Jamburg die twintig werst ten noorden van
Narwa lag.
,,Zoals u hebt bevolen, Majesteit, ben ik in het begin van het voorjaar
met drie infanterieregimenten en vijf eskadrons ruiterij uit Jamburg naar
de monding van de Narowa getrokken en heb daar halt gemaakt op de
plaats, waar de beek Rossonj in de rivier uitmondt. Spoedig daarop kwamen
vijf Zweedse schepen en er waren nog meer wimpels verder op zee te zien.
Bij een zwakke wind liepen twee oorlogsschepen de monding van de rivier
binnen en begonnen onze tros met hun kanonnen te beschieten. God zij dank
hebben we met ons veldgeschut behoorlijk antwoord gegeven; een schip
van de Zweden hebben we met onze kogels kapotgeschoten en de vijand uit
de monding van de Narowa verdreven.
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Sinds dit gevecht liggen de Zweden al twee weken voor de kust voor
anker, vijf oorlogsschepen en elf vrachtschoeners, wat niet weinig zorgen
voor ons meebrengt. ik zend ononderbroken bereden patrouilles langs de
hele kust en laat niet toe, dat de Zweden iets aan land brengen. Ik stuu r
ook dragonders naar de Revalse weg en tot vlakbij Narwa en dring de vijandelijke voorposten terug. Gevangenen berichten, dat in Narwa aan alles
gebrek heerst en de bevolking erg bedroefd is, dat we op jouw verstandige
aanwijzing de mond van de Narowa bezet hebben:
Onze vrijwilligers zijn tot vlak voor de poort van Narwa geslopen en
hebben 's nachts een bode van de gouverneur van Reval met een brief in
cijferschrift aan Horn, de commandant van Narwa, gevangengenomen. Deze
bode bleek van hoogst voorname afkomst te zijn; hij noemt zich kapitein
van de garde Stael von Holstein en is een gunsteling van koning Karel.
Eerst wilde hij helemaal niets zeggen, maartoen ik een beetje tegen hem
begon te schreeuwen, vertelde hij, dat men in Narwa spoedig Schlippenbach zelf met een groot leger verwacht en dat de Zweden al een vloot van
vijfendertig schepen met koren, mout, haringen, gerookte vis en pekelvlees
erheen gestuurd hebben. Het commando over de vloot voert vice-admiraal
De Proux, een Fransman, die zijn linkerhand verloren heeft; men heeft nu
een zilveren voor hem gemaakt. Aan boord van zijn schepen bevinden zich
meer dan tweehonderd kanonnen en marine-infanterie.
Ik wist niet, of ik kapitein von Holstein in een zo buitengewoon belangrijke en verschrikkelijke zaak kon geloven; maar nu, Majesteit, heeft van
morgen in de vroegte de wind de nevel, die over de zee hing, verdreven
en we zagen de hele horizon vol zeilen en hebben meer dan veertig wimpels
geteld. Mijn krachten zijn zwak. Ruiterij heb ik slechts in een heel gering
aantal, Ik heb maar negen kanonnen en daarvan is er enige dagen geleden
nog één bij het schieten uit elkaar gesprongen... Behalve een definitieve
ondergang verwacht ik niets meer... Kom te hulp, Majesteit.
Nu, wat hebben jullie daarop te zeggen? vroeg Pjotr Aleksejewitsj, toen hij met bet lezen klaar was.
Bruce begroef grimmig zijn kin in zijn zwarte halsdoek. Uit het gegroefde gezicht van Cornelis Cruys kon men niets opmaken; hij kneep alleen
.

426

zijn ogen half dicht alsof hij het vijftigtal Zweedse wimpels in de bocht
van Narwa voor zich zag. Ook Aleksandr Danilowitsj die anders altijd een
antwoord bij de hand had, zweeg nu met gefronst voorhoofd.
- Ik vraag jullie, heren leden van de krijgsraad: moeten we toegeven, dat koning Karel mij in dit listige spel een schaakstuk weggenomen
heeft, door met een enkele handige beweging in de richting van Narwa
Kexholm veilig te stellen? Of zullen we hardnekkig volhouden, de garde
tegen Kexholm in het veld brengen en Narwa aan Schlippenbach overlaten?
Cornelis Cruys schudde het hoofd, in strijd met zijn generaalsrang nam
hij uit zijn tabaksdoos een stuk matrozentabak, met cayenne-peper in rum
gekookt, en schoof het achter zijn kiezen.
- Nee,
zei hij.
- Nee,
zei Bruce beslist.
- Nee!zei Aleksandr Danilowitsj en sloeg zich op de knie.
meende Gawrila Iwanowitsj
- Kexholm innemen is niet moeilijk,
als koning Karel ons maar niet intussen een tweede
Golowkin gelaten,
schaakstuk wegneemt, en wel de dame.
zei Pjotr Aleksejewitsj.
- Juist,
Zonder meer te spreken was het duidelijk, dat het doorlaten van Schlippenbachs leger naar Narwa zoveel zou betekenen als afzien van de verovering van deze zo belangrijke vestingen Narwa en Joerjew, 17 waardoor de
toegangswegen tot Pieterburg ongedekt zouden blijven. Geen uur was er
te verliezen. Even later deden ruiterboden de wegen naar Schliisselburg en
langs de Newa dreunen; zij hadden het bevel bij zich dat de troepen en
de flotielje terug moesten keren naar Pieterburg.
Luitenant Pasjka Jagoezjinski die drie dagen lang niet uit het zadel
geweest was, bad alleen tijd gevonden bij de oppasser Nartow een glas
peperbrandewijn van de tsaar en een snee brood met zout te vragen. Hij
begaf zich onmiddellijk terug naar het kamp van Pjotr Matwejewitsj A praksin, aan wie bevolen werd zonder aarzeling al zijn droefheid aan de Lieve
Heer over te laten en met zijn troepen tot de laatste ademtocht tegen de
Zweedse vloot stand te houden. Bij het afscheid nam Pjotr Aleksejewitsj
.
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Jagoezjinski bij de arm, trok hem naar zich toe en kuste hem op het voor-

hoof d:
„Mondeling moet je hem mededelen, dat ik binnen een week met al mijn
troepen voor Narwa zal zijn..."
^

2

Koning Karel werd gewekt door het heldere en doordringende kraaien
van een haan. Met open ogen in het halfdonker van zijn tent liggend, luisterde hij, hoe de haan diep ademhalend, uit volle borst kwinkeleerde; hij werd
in ede tros meegenomen en 's nachts in een kooi naast de tent van de koning
ondergebracht. Daarop begon een hoorn gerekt de reveille te blazen. In de
herinnering van de koning ontstond het beeld van een nevelig ravijn, horens,
geblaf van honden en het ongeduldige hunkeren naar het bloed van opgejaagd wild... Dicht naast de tent begon een hondje te keffen, naar het
geluid te oordelen een beestje van de soort, die dames in koetsen met zich
meenemen... Iemand siste en het hondje begon klagelijk te janken. De
koning dacht: „Nagaan, waar het hondje vandaan gekomen is." De in de
buurt vastgebonden paarden werden onrustig, één hinnikte wild. De koning
dacht: „Jammer, maar we zullen Neptunus wel moeten castreren." Gelijkmatige, zware stappen gingen voorbij. De koning luisterde scherp toe om
het commando bij 'de aflossing van de wacht te horen. Over de tent gleden,
fluitend de lucht doorklievend, vogels voorbij. Hij dacht: „Het zal een
mooie dag worden." De klanken en stemmen werden steeds duidelijker
verneembaar. Lieflijker dan alle violen, harpen en spinetten klonk deze
frisse, mannelijke muziek van het ontwakende kamp.
De koning voelde zich voortreffelijk na de korte slaap op het veldbed,
onder de naar het stof van de wegen en paardezweet riekende jas. Ach ja,
het zou nog duizendmaal aangenamer zijn geweest door het hanegekraai
wakker te worden, indien aan de andere kant van het veld de vijand stond
en in de vochtige nevel de rook van zijn wachtvuren overwoei... Dan met
één sprong uit bed, in de kaplaarzen en te paard. En met langzame tred,
het fonkelen van de ogen verbergend, naar de troepen rijden, die zich
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al voor het gevecht opgesteld hebben en daar staan als één grimmige snorrebaard.
Duivels nog aan toe, na de noodlottige veldslag bij Klissow, waarin
koning August al zijn kanonnen en vaandels verloren had, doet hij niet
anders meer dan terugtrekken. Een heel jaar is hij op de terugtocht als een
haas, dwars door het veld, door het hele onmetelijke Polen. 0 lafaard,
leugenaar, intrigant, verrader, wellusteling! Hij is bang voor het openlijke
gevecht, hij dwingt zijn tegenstander de wijdverbreide roem van zijn overwinningen bij Narwa, Riga en Klissow te versnipperen in de vergeefse
achtervolging van hongerige Saksische fuseliers en bedronken Poolse
huzaren... Hij noodzaakt zijn vijand als een courtisane de hele morgen in
bed rond te woelen.. .
Koning Karel legde twee vingers tegen zijn lippen en floot. Onmiddellijk werd de rand van de tentvoorhang teruggeslagen en binnen traden de
kamerjonker baron Bjorkenhjelm met een kleine wrat op zijn mopneus
en de ordonnans, de lijfwacht van de koning, die bijna tot aan het dak
van de tent reikte; hij bracht de blank gepoetste laarzen en de donkergroene wapenrok die nog op verschillende plaatsen de gestopte gaten van
kogels en granaatsplinters toonde.
Koning Karel kwam uit de tent en spreidde zijn handen uit, de ordonnans
goot er voorzichtig water op uit een zilveren kruik. Aan de vliegende kogels
had koning Karel zich gemakkelijk kunnen wennen, maar koud water verafschuwde hij wanneer het in zijn nek of achter zijn oren terecht kwam. . .
Nadat hij de ordonnans de handdoek had toegeworpen kamde hij zijn kortgeknipte haar zonder in de hem door baron Bjiirkenhjelm voorgehouden
spiegel te kijken. Hij trok zijn tot aan de hals toegeknoopte uniformjas
recht en liet zijn ogen gaan over de gelijke Centenrijen op de groene, naar
de heek afhellende glooiing. Achter de tenten hij de palen, waaraan de
paarden waren vastgemaakt, heerste de gewone drukte; de kanonniers poetsten met lappen de koperen lopen van hun kanonnen. Karel dacht minachtend: „Hoeveel mooier zijn modderspatten op de affuiten en door kruit.
damp zwartgeblakerd koper!" Beneden aan de oever van de beek wasten
soldaten hun hemden en hingen ze aan de takken van de lage wilgen op.
.

.
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Aan de andere kant van de beek, in het moeras, stapten, waardig als theologen, ooievaars heen en weer. Verderop staken de kale schoorstenen van een
platgebrand dorp omhoog; achter hem op een heuvel schemerden, tussen
de oeroude bomen door, twee torens van een kerk met afgebrokkeld pleisterwerk.
Koning Karel hing dit eeuwig zich herhalende landschap al lang de keel
uit! Drie jaar in dit vervloekte Polen rond te dwalen! Drie jaren, die hem
de halve wereld van de Wisla tot de Oeral in handen hadden kunnen spelen!
Behaagt het Uwe Majesteit het ontbijt te gebruiken? vroeg baron
Bjorkenhjelm, en met een sierlijke beweging van zijn verzorgde hand wees
hij naar de opengeslagen tentzeilen. Daar stonden op een leeg kruitvat dat
bedekt was met een sneeuwwit tafellaken, een zilveren bord met dunne
sneedjes brood, een schaal met gekookte worteltjes en een andere met speltpap uit de soldatenkeuken. Dat was alles. De koning ging naar binnen, nam
plaats en spreidde het servet uit op zijn knieën. De baron ging achter hem
staan en hield niet op zich te verbazen over de hardnekkige koninklijke
gril : zich met zulke vastenkost de gezondheid te ondermijnen ! Misschien
was dat nodig voor toekomstige mémoires? De koning was eerzuchtig...
In een vergulde beker, het werk van de grote meester Benvenuto Cellini en
afkomstig uit de na de slag bij Klissow buitgemaakte verzameling van
koning August, werd beekwater geschonken, dat naar kikkers rook. Ongetwijfeld, het was niet eenvoudig om wereldberoemd te zijn!
- Hoe komt dat ellendige mormel in het kamp? Is er iemand aangevroeg Karel, op een wortel kauwend.
komen?
- Majesteit, laat in de nacht is in het kamp de gunstelinge van koning
August, gravin Kozelska, aangekomen. Zij hoopt, dat u haar de genade
bewijzen zult haar te ontvangen.. .
- Weet graaf Piper van haar aankomst?
De baron bevestigde dit. Koning Karel dronk, nadat hij zijn trieste
ontbijt beëindigd had, dapper water uit de beker, frommelde het servet
in elkaar en ging de tent uit, de kleine steek zonder galons in de ogen
gedrukt. Hij informeerde, waar de koets van de gravin was, on sloeg de
richting naar het hazelaarsbosje in; daar glinsterden tussen de takken in
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de zon de gouden Cupido en de duifjes, die de kap van de wagen sierden.
Gravin Kozelska sliep in haar koets op een berg van kussens en kant.
Het was een weelderig gevormde, nog jonge vrouw met heel blanke huid
en blonde lokken die vanonder de gekreukelde kap te voorschijn kwamen.
Door het gejammer van het hondje dat onder de laarzen van de koning
geraakt was, wakker geworden, deed zij haar grote, smaragdgroene, slavische ogen open. Ogen, die koning Karel bij mannen verachtte en bij vrouwen haatte. Zij zag vlak voor het glasraam van het wagenportier een grauw,
mager gezicht met minachtend vertrokken jongensmond en een grote, vlezige neus; de gravin gaf een gil en sloeg de handen voor de ogen.
Waarom bent u hier gekomen? vroeg de koning. Geef zonder
dralen bevel Uw paarden weer in te spannen en keer zo snel mogelijk
terug; anders zal men u voor een spionne van de vuile wellusteling, koning
August, houden. Verstaat u mij?
De gravin was niet voor niets een Poolse, haar te intimideren was niet
gemakkelijk. Daarbij kwam, dat de koning van het begin af de hele zaak
verkeerd aanpakte : hij begon met onhoffelijkheid en bedreigingen... De
gravin nam de volle, tot aan haar ellebogen naakte armen voor haar gezicht
weg, verhief zich in de kussens en glimlachte hem met ontroerende trouwhartigheid toe:
Bonjour, Sire, --- zei ze met veel gratie, ik verzoek u duizendmaal
om verontschuldiging, dat ik u met mijn gil heb doen schrikken. .. Dat is
de schuld van Bijou, mijn hondje; hij bezorgt me veel last, hij is zo onhandig en raakt altijd onder de voeten van iemand... Ik heb hem uit de wagen
gelaten, opdat hij zich ergens een broodkorst of een kippebeentje zou kunnen gaan zoeken. .. Sire, wij beiden gaan dood van de honger... Gisteren
zijn we de hele dag door een woestijn gereden, voorbij verwoeste dorpen
en platgebrande kastelen, we konden nergens een kruimel brood krijgen,
ik heb een goudstuk voor een kippeëi geboden. .. De goede Polen die uit
wie weet wat voor holen te voorschijn kropen, hieven alleen hun handen ten
hemel... Sire, ik wil ontbijten ... Ik zou me voor alle angsten van de reis
schadeloos willen stellen, ik verlaat me op uw goedheid, uw grootmoedigheid, sta mij toe in uw tegenwoordigheid te ontbijten.
.
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Zonder onderbreking in zulk een onberispelijk Frans sprekend, alsof
zij haar hele leven in Versailles had doorgebracht, had de gravin intussen
kans gezien haar haren in orde te brengen, haar lippen te schminken, zich
te poederen, te parfumeren en het nachtkapje voor Spaanse kant te verwisselen... Koning Karel probeerde tevergeefs haar in de rede te vallen, de
gravin slipte uit de koets en nam hem onder de arm:
- 0, mijn koning, heel Europa is verrukt van U; niemand spreekt meer
van prins Eugen van Savoye, van de hertog van Marlborough ; Eugen en
Marlborough zijn gedwongen de lauwerkrans aan de koning van Zweden
af te staan... Mijn opwinding is vergeeflijk; ik ben bereid zonder na te
denken mijn leven te geven om u, de held van onze dromen, slechts een
ogenblik te zien... Beschuldig mij waarvan ge wilt, Sire, ik hoor eindelijk
uw stem, ik ben gelukkig.
De gravin nam het voor haar voeten springende mopneuzige, ruige
hondje en klemde zich zo stevig aan de arm van de koning vast, dat hij in
een belachelijke situatie geraakt zou zijn als hij geprobeerd had deze dame
van zich af te stoten.
- Ik eet groente en drink alleen maar water, -- zei hij afgemeten, —
ik betwijfel, of u dit na de tafelgeneugten van koning August zult kunnen
waarderen... Kom in mijn tent.
Het hele Zweedse kamp was niet weinig verbaasd, toen het zijn koning
aan de arm van een weelderige schone met in de morgenwind opbollende,
lichte rokken en kanten, uit het hazelaarsbosje te voorschijn komen zag.
De koning begeleidde haar, de neus boos in de lucht gestoken. Baron Bjorkenhjelm, in elegante houding met een gouden lorgnet en een reusachtige
pruik, en de plompe, vierkante, rustigspottende graaf Piper wachtten bij
.

de tent.
Koning Karel liet de gravin in de tent gaan en siste hem tussen de tanden toe:
- Dat zal ik u in lang niet kunnen vergeven. En tot Bjiirkenhjelm:
Scharrel ergens, duivels nog aan toe, een stuk vlees voor het mens op...
De koning ging tegenover de gravin op een trommel zitten. Zij zat op
kussens die de baron haar toegeschoven had. Het op een kruitvat geserveerd
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ontbijt, overtrof alle verwachtingen, er waren pasteitjes, kleine stukjes
ganzevlees, koud wildbraad en in de beker van Benvenuto Cellini zelfs
wijn. De koning merkte het met samengeknepen lippen op : „Voortreffelijk! Nu weet ik, waarmee zich die deugniet B j orkenhjelm in zijn tent
voedt..." De gravin liet zich het ontbijt goed smaken, wierp de beentjes
aan de hond toe en ging door met babbelen:
-- Ach, Jezus Maria, waarom die onnodige aanstellerij. .. Sire, U leest
mijn gedachten. Ik ben hierheen gekomen met de enige hoop Polen te redden... Dat is mijn zending, mijn hart heeft ze mij ingegeven. Ik wil Polen
zijn zorgeloosheid, zijn vrolijkheid, zijn schitterende drinkgelagen, zijn
prachtige jachtpartijen teruggeven... Polen ligt in puin! Sire, frons niet
uw voorhoofd, de lichtzinnigheid van koning August is aan alles schuld.
0, wat heeft hij er nu een spijt van, dat hij in een zwart ogenblik de demon
Johann Patkul heeft gevolgd en uw vijand is geworden... Niet de boosaardigheid van August, geloof me, maar. alleen Patkul die verdient gevierendeeld te worden, is aan de onzalige oorlog in Lijfland schuld. Patkul en
Patkul alleen heeft het tegennatuurlijke bondgenootschap van koning
August met de koning van Denemarken en het wilde beest, de tsaar tot
stand gebracht... Maar kunnen fouten dan nooit meer hersteld worden?
Staat de grootmoedigheid niet boven alle andere deugden? 0, Sire, u bent
een groot man, wees grootmoedig...
De slavische ogen van de gravin leken op dat ogenblik vochtige smaragden. Maar haar eetlust had ze er niet bij verloren. Haar gedachten snelden
in zulk een galop verder, dat koning Karel haar slechts met moeite kon
volgen; en nauwelijks wilde hij wat grofs antwoorden of er was al weer
een nieuw antwoord op een volgende zin nodig. Bjurkenhjelm hield zijn
zuchten in. Piper die zijn zware benen gespreid had en zijn aktentas tegen
de buik gedrukt hield, stond in een hoek van de tent en luisterde met een
fijne glimlach.
Vre de, alleen maar vrede wil koning August; het zal een opluchting
voor hem zijn het smadelijke- verdrag met tsaar Peter te verscheuren. Maar
dringender dan alle anderen smeken wij vrouwen u om vrede... Drie jaar
oorlog en onlusten is te veel voor ons korte leven...
28-487
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- Geen vrede, overgave, -- zei eindelijk koning Karel, de blik van zijn
gelige ogen op de gravin gericht .Onderhandelen wil ik niet hier in
Polen, dat August al niet meer toebehoort, maar in Saksen, in zijn residentie. Bent u verzadigd, mevrouw? U hebt mij niets meer te verwijten?...
- Sire, ik heb helemaal mijn verstand verloren, zei de gravin
haastig en likte zich de rozige vingers af, nadat ze met de voortreffelijk
gebraden snip snel klaar gekomen was, - ik heb het belangrijkste vergeten
te vertellen, de reden waarom ik hals over kop naar u toegesneld ben.
Zij opende een gouden kokertje, dat ze aan een armband droeg, nam
er een rolletje papier uit en vouwde het open. Sire, dit is een ijlboodschap die gistermorgen met postduiven is overgebracht. Tsaar Peter is met
grote strijdkrachten tegen Narwa opgetrokken. Het is mijn plicht u van
deze gevaarlijke opmars van de Moskovische tiran in kennis te stellen.
Graaf Piper glimlachte niet meer. Hij trad naar de koning toe en ze
begonnen gezamenlijk de kleine lettertjes op het door postduiven overgebrachte stukje papier te ontcijferen. De gravin wendde haar mooie ogen
naar Bjorkenhjelm, zuchtte licht, hief de beker van Benvenuto Cellini op en
nam een teug.. .
* 3
De heerlijke koning August die eigenlijk door de natuur geschapen
was voor weelderige feesten, begunstiging van de kunst, liefdesspel met
de mooiste vrouwen van Europa, voor de glorie van de Rzeczpospolita, de
Poolse staat die een niet minder schitterend heerser wilde hebben dan
Wenen, Madrid of Versailles was vandaag in een uiterst neerslachtige
stemming. Zijn hofhouding had haar zetel in het half-verwoeste slot van
het ellendige stadje Sokal in het wojewodschap Lwow opgeslagen en leefde
armelijk. Er was hier zelfs geen zondagsmarkt, want de hele Oekraïnse bevolking van de omliggende dorpen had zich of in de bossen verscholen,
waar ze het einde van de oorlog afwachtte, of was de duivel mag weten
waarheen weggetrokken, waarschijnlijk naar het stroomgebied van de
Dnjepr. Vandaar kwamen donkere geruchten, dat de Haidamaken in opstand
zouden zijn gekomen.
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Om niet met een lege maag naar bed te gaan, moest koning August zich
door de grondbezitters uit de omgeving voor het avondeten laten uitnodigen, aan provincie-dames Franse complimenten maken en afschuwelijke
wijn drinken. Iedere willekeurige Poolse pan voelde zich meer koning dan
koning August, wanneer hij zijn grote snor opgedraaid, trots naar het verre,
„grauwe" eind van de tafel keek, waar de liederlijke kleine adel met sabels
en bekers rammelde. De sejm in Warschau had August onttroond. De helft
van de Poolse wojewodschappen had dit besluit weliswaar niet erkend, maar
hoe het ook ware, in Warschau, in zijn paleis, zat een tweede Poolse koning,
Stanislaw Leszczynski, vaardigde beledigende besluiten uit en gaf zijn
Augusts brokatenmantels en Parijse kousen weg aan, zijn personeel.
Het hele oosten, de hele rechteroever van de Dnjepr van Winnitsa tot Podolië, laaide van de boerenopstanden die niet minder bloedig waren als
in de tijd van Bogdan Chmelnicki. En om de kring te sluiten stond, niet a l
te ver van hier, ergens tussen Lwow en Jaroslaw, koning Karel met vijfendertigduizend man kerntroepen en versperde August de terugtocht naar het
vaderland, naar Saksen.
August had al zijn zelfvertrouwen verloren, zo schokte hem de afschuwelijke angst voor koning Karel, dit grimmige jongetje in zijn stoffige soldatenjas en versleten kaplaarzen, met zijn gezicht van een castraat en de ogen
van een tijger. Men kon Karel noch kopen noch verleiden, hij verlangde
niets anders van het leven dan het gedonder van kanonnen en kruitdamp,
het kletteren van gekruiste degens, het geschreeuw van gewonde soldaten,
en vertrapte velden die naar brand en bloed roken en waarover zijn paard
behoedzaam, met hangend kruis, dwars over lijken, voortstapte. Het enige
boek, dat Karel onder het platte kussen bij zich had, was Caesars
„De bello gallico Hij hield van de oorlog even hartstochtelijk als een
middeleeuwse Noorman. Hij zou liever een twintigponds kogel voor de
kop krijgen dan vrede sluiten, ook al zou deze voor zijn koninkrijk nog
zo voordelig zijn.
Vandaag wachtte koning August de hele dag al op de terugkeer van de
gravin. Hij koesterde geen hoop, dat zij bij al haar vrouwelijke listigheid
in staat zou zijn koning Karel tot vrede te bewegen. Maar de met postduiven
.
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uit Litauen afgezonden berichten over de opmars van tsaar Peter waren
zo belangrijk en dreigend, dat Karel zich misschien niet zou verlaten op
het korps van generaal Schlippenbach alleen en wellicht toch overwoog of
hij de zinloze achtervolging van August voort zou zetten dan wel zijn troepen naar de Oostzee-kust zenden, waar klaarblijkelijk alles hem tot de
strijd tegen Peter zou drijven. Daarheen wenste hem de Oostenrijkse keizer
die een dodelijke angst ervoor koesterde, dat Karel een verbond met de
keizer van Frankrijk zou sluiten en met zijn leger tegen Wenen opmarcheren. Daarheen wenste hem ook de koning van Frankrijk, die vreesde, dat
de Weense diplomaten Karel aan de kant van de keizer zouden krijgen en
hem een militaire wandeling naar de grenzen van Frankrijk voorstellen.
Daarheen wenste hem ook de koning van Pruisen, die overal bang voor was
en het meest voor de dolle Karel die er niets op tegen zou hebben in Brandenburgs Pruisen binnen te vallen, Koningsbergen te nemen en hem, de koning zo te kwellen dat hem horen en zien zou vergaan.
Bovendien kwam nog, boos als satan zelf, Johann Patkul, die in zijn
slechtzittende, groene, Russische generaalsuniform met de rode manchetten
nog dikker leek dan hij was. Hij schraapte luidruchtig zijn keel, trok het
hoge voorhoofd dat voor zijn vet en hoogmoedig gezicht te smal was, in
rimpels en beklaagde zich in slecht Frans over de lafheid van tsaar Peter
die een beslissende slag met koning Karel ontweek.
De tsaar heeft twee grote legers. Hij moet Polen binnenvallen, zich
met u verbinden en Karel op zijn kop geven, hoeveel offers het ook kosten
mag, -- zei Patkul, en zijn dieprood geworden wangen trilden. Dat zou
een dappere en verstandige zet zijn. De tsaar is hebzuchtig als alle Russen.
Men heeft hem tot bij de Finse golf laten komen en daar bouwt hij nu
haastig, als een kleine jongen, zijn stadje. Hij heeft Ingrië en twee voortreffelijke vestingen gekregen, Jamburg en Koporje; laat hij daar nu mee
tevreden zijn en zijn plicht doen tegenover Europa ! Maar hij heeft al zin
in Narwa en Joerjew, spert zijn muil open naar Reval. Daarna zal hij zijn
oog laten vallen op Lijf land en Riga!. . . Men moet de tsaar in toom houden. .. Maar met zijn ministers daarover te gaan praten, heeft geen zin.
Dat zijn onbeschaafde boeren met geverfde vlaspruiken; Europa is voor
.
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hen wat een schoon bed voor een smerig varken is. .. Ik druk me al te
scherp en te onomwonden uit, Majesteit; maar het doet me verdriet... Ik
heb maar één wens: dat mijn Lijfland onder de scepter van Uwe Majesteit
moge terugkeren. .. Maar overal, in Wenen, in Berlijn en hier bij u, stoot
ik op algehele onverschilligheid. .. Ik weet niet meer hoe het is, wie is
ten slotte Lijflands grootste vijand: koning Karel die mij persoonlijk dreigt
te zullen vierendelen of tsaar Peter die mij zo vleiend zijn vertrouwen heeft
geschonken en mij zelfs de rang van luitenant-generaal verleende? Ja ik
heb de Russische uniform aangetrokken en zal dit spel eerlijk tot het einde
spelen... Maar mijn gevoelens blijven mijn gevoelens... De kommer van
mijn hart wordt door de starheid en dadenloosheid van Uwe Majesteit alleen
maar groter... Verhef uw stem, vorder troepen van de tsaar, sta op een
beslissingsstrijd tegen Karel.
Onder andere omstandigheden zou August dit brutale heerschap eenvoudig
buiten de deur hebben gezet. Maar nu moest hij zwijgen en draaide hij zijn
tabaksdoos tussen de vingers. Eindelijk ging Patkul weg. De koning riep
de dienstdoende ritmeester Tarnowski en zei, dat wie hem als eerste de
terugkomst van gravin Kozelska zou melden, honderd goudstukken zou
krijgen (die hij overigens niet bezat). Men bracht kaarsen in een met
kopergroen bedekte, driearmige kandelaar die klaarblijkelijk uit een synagoge was weggenomen. De koning ging naar de spiegel en begon nadenkend
zijn wat vermagerd gezicht te bekijken. Hij kreeg nooit genoeg van zichzelf, want hij stelde zich levendig voor, hoe de vrouwen deze als bij een
antiek beeld getekende, een beetje zinnelijke mond met de krachtige tanden,
de grote neus van zuiver ras, de vrolijke glans van de mooie ogen, deze
spiegels van de ziel, moesten beminnen. .. De koning tilde zijn pruik op,
werkelijk grijze haren! Van het oog naar de slaap liepen kleine rimpeltjes. .. Vervloekte Karel.
Veroorloof mij Uwe Majesteit eraan te herinneren, zei de aan de
deur staande ritmeester, pan Sobeszczanski stuurt voor de derde maal
een zendbode om te laten zeggen, dat hij zich in afwachting van Uwe Majesteit niet aan tafel zal begeven... Vandaag zijn er gerechten die van .het
lange staan hun smaak kunnen verliezen...
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Uit de zak van zijn zijden wambuis, dat sterk naar muskus rook, nam
de koning een poederdoos, ging met de kwast van zwanedons over zijn
gezicht, klopte poeder en tabak van zijn borst en van de kraag en vroeg
achteloos:
- Wat hebben ze dan voor bizonders voor het avondeten?
- Ik heb de bode uitgehoord, hij zegt, dat men sedert gisteren op de
boerderij van de pan varkens en hoenders slacht, w9rsten stopt en gehakt
vlees klaarmaakt. Daar de pani de fijne smaak van Uwe Majesteit kent,
heeft zij eigenhandig geroosterde bloedzuigers met ganzebloed toebereid.
- Erg lief... Geef mijn degen aan, ik ga...
Het landgoed van pan Sobeszczanski lag niet ver van de stad. Fen onweerswolk schoof zich voor de verblekende strepen avondrood, het rook
sterk naar het stof van de weg en naar naderkomende regen, toen August
in zijn tijdens al deze ongeluksjaren sterk gehavende, met leer beklede
wagen het landgoed naderde. Zijn aankomst werd gemeld door de bode die
vooruit geijld was. Onder de donkere takken van de oude oprijlaan liepen
mensen met fakkels de wagen tegemoet. .. Het voertuig boog om een bloembed en hield, begroet door hondegeblaf, stil voor een lang met riet bedekt
huis van één verdieping. Ook hier liepen knechten van de pan met fakkels
door elkaar, blootsvoets, met gescheurde hemden en ruig haar. Vlak voor
het bordes stonden een vijftigtal leden van de kleine adel, de szlachta,
ridders die zich op het landgoed van pan Sobeszczanski goed voedden. Het
.

waren veteranen, vergrijsd in de gevechten tussen de pans, met verschrikkelijke littekens van sabelhouwen in het gezicht, dikbuikige vreetzakken,
trots op hun opgepoetste, als dorens zo puntige, bijna ellenlange snorren;
jongelieden in versleten, klaarblijkelijk door anderen afgedankte jassen,
maar daarom niet minder hoogmoedig. Zo stonden zij, de ene hand op de
heup, de andere op het gevest van de sabel als bewijs van hun vrijheid als
ridders. Toen koning August, zijn grote lichaam als het ware dubbelvouwend, uit de wagen klom, riepen ze hens eenstemmig een Latijnse welkomstgroet toe. Met uitgebreide armen kwam de bejaarde pan Sobeszczanski het
bordes af, op dat ogenblik bereid de gast uit grootmoedige, Poolse gastvrijheid alles te geven wat hij zou wensen: de jachtbuit, de paarden uit de
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stal, zijn hele personeel, als hij het nodig had, en zijn eigen met bont afgezette jas met koorden van lichtblauwe stof. Misschien zou hij alleen een
uitzondering hebben gemaakt voor de jonge pani Sobeszczanska... Pani
Anna stond achter haar echtgenoot, zo blank en knap met haar wipneusje
en de verwonderd rondkijkende ogen, een hoog Spaans hoedje met een veer
op het hoofd, --- de hele melancholie van koning August was verdwenen.
Met een diepe buiging nam hij pani Anna bij de vingertoppen en leidde
haar, haar hand even optillend als bij een polonaise, in de eetzaal. Achter
hen kwam de pan met van ontroering vochtige ogen, achter de pan de als
een bok kwalijk riekende biechtvader, een blauwgeschoren barrevoetse
monnik met een stuk touw als gordel om zijn pij ; dan kwamen volgens hun
rang de ridders.
De tafel, waarop onder het tafellaken hooi was gestrooid (het doek zelf
was met bloemen versierd) , lokte uitroepen van bewondering uit. Een van
de ridders, een vent als een boom, die zijn wambuis op het blote lichaam
droeg, greep zelfs naar zijn hoofd en begon, onsamenhangende geluiden
uitstotend, heen en weer te wiegen, wat algemeen gelach verwekte. Op zilveren, tinnen en beschilderde schotels lagen stapels worsten, gebraden hoenders, kalf s- en varkenshammen, gezouten ganzeborst, tongen, gemarineerde en ingemaakte lekkernijen, zoetigheden, broodjes, krakelingen, oliebollen, vla's; er stonden Oekraïnse berenkruiken van groen glas met wodka,
vaatjes met Hongaarse wijn, kruiken met bier... Kaarsen brandden en bovendien lichtte het personeel voor de vensters bij met brandende fakkels; door
de niet erg heldere ramen konden zij zien hoe weelderig hun pan tafelde.
De koning had gehoopt, dat zijn aanwezigheid voor de gastheer aanleiding zou zijn afstand te doen van het gebruik de gasten zolang tot drinken
uit de nodigen, totdat niemand mee r op zijn benen kon staan. Maar pan
Sobeszczanski hield vast aan het oude Poolse gebruik. Zoveel gasten eraan
tafel zaten, zoveel malen stond hij ook op, noemde luid, met de band zijn
witte snor gladstrijkend, hun naam -- te beginnen met de koning en tot
de laatste man aan het andere einde van de tafel, de lange ridder die zoals
bleek, ook geen laarzen aanhad, en leegde op het welzijn van de gast
een beker Hongaarse wijn. Iedere keer ging de hele tafelronde staan en
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schreeuwde: „Vivat!" De gastheer reikte de gast een volle beker, de gast
gaf antwoord en dronk op de gezondheid van de pan en de pani... Nadat
pan Sobeszczanski op het welzijn van ieder van zijn gasten had gedronken,
begon hij weer van voren af aan en bracht een dronk op Polen uit, dan op
de allerdoorluchtigste koning van Polen, August, „de enige, wie onze
sabels en ons bloed. toebehoren". „Vivat! Weg met Stanislaw Leszczynski," schreeuwde de szlachta geestdriftig... Daarna kwam een hoogdravende dronk op de onaantastbare privileges van de landadel. Hierbij verloren de verhitte hoofden volledig hun verstand, de gasten trokken hun
sabels uit de scheden, de tafel begon te wankelen, de kaarsen vielen om.
Een lijvige, eenogige ridder riep : „Zo zullen onze vijanden te gronde gaan,
de scheurmakers en Moskovieten !" En hij sloeg met zijn sabel een reusachtige schotel met worst doormidden.
Aan de linkerkant van koning August, aan de kant waar zijn hart sloeg,
zat rood als een roos, pani Sobeszczanska. Ze vond handig de tijd de koning
uit te horen over het aanlokkelijke leven in Versailles en zijn avonturen
daar. Zachtjes gichelend beroerde zij hem nu eens even met de elleboog,
dan weer met haar schouder. Toch lette ze tegelijkertijd op de gasten, in het
bizonder op het „arme" einde van de tafel, waar menige edelman, al helemaal stijf van het drinken, een gezouten tong of ganzeborst in de zak van
zijn linnen pofbroek stopte, dan riep ze met snelle, stekende blikken bedienden en gaf hun bevelen.
De koning had al verschillende keren geprobeerd zijn hand om de tede re
taille van de gastvrouwe te leggen, maar iedere keer reikte pan Sobeszczanski hem een volle beker voor een vivat: „In uw handen, doorluchtige koning." August probeerde de beker niet helemaal te ledigen of de wijn
ongemerkt onder tafel te gieten niets hielp, de beker werd direct weer
door de bediende die achter zijn stoel stond of door een ander, die met
een fles onder de tafel zat, bijgevuld. Eindelijk werd aan de hooggeplaatste
gast een schaal met de beroemde geroosterde bloedzuigers voorgezet; eigenhandig vulde de gastvrouw zijn bord helemaal.
Nee, werkelijk, ik schaam me als u zo'n landelijk gerecht prijst,
zei ze met een naïef stemmetje, maar in haar ogen las hij iets heel anders.
-----
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De bereiding is niet moeilijk, de gans moet alleen jong en niet al te vet
zijn... Als de bloedzuigers zich volgezogen hebben, schuift men ze met de
gans samen in de oven; ze laten de ganzeborst los en vallen dan in de
braadpan...
--- Arme gans, meende de koning, nam met twee vingers een bloedzuiger beet en beet een knappend stuk eraf. Wat mooie vrouwen niet
al uitdenken voor een lekker hapje!
Pani Anna lachte, de veer op haar schuin zittende, hoge hoedje wipte
plagend op en neer. De koning zag, dat de dingen de gewenste loop namen.
Hij wachtte er slechts op, dat men met dansen zou beginnen om ongestoord
een verklaring af te kunnen steken. Op dat ogenblik stoof, zich door de aan
de deur staande bedronken edelen heendringend, een met stof en zweet
bedekte, dodelijk geschrokken man in een verscheurde, met koorden versierde jas, de zaal in:
- Pan, pan, een ongeluk! schreeuwde hij en viel voor de stoel van
de pan op de knieën, „U had mij immers naar het klooster om een vat oude
mede gestuurd... Ik heb alles goed uitgevoerd... Maar de duivel fluisterde
me in op de terugweg een omweg te maken, ik ben langs de grote weg gegaan... Ik heb alles verloren, het vat mede, het paard, mijn sabel en mijn
hoed... Ternauwernood ben ik zelf goed weggekomen. .. Beroofd heeft
men mij ! Een ontelbaar leger rukt naar Sokal op!"
Koning August fronste zijn wenkbrauwen. Pani Anna zette haar nagels
in zijn hand. Welk ander leger zou tegen Sokal op kunnen rukken, alleen
immers koning Karel bij zijn hardnekkige achtervolging... De szlachta
schreeuwde met verwilderde stemmen: „De Zweden, grijpt de wapens!"
Pan Sobeszczanski sloeg met de vuist op tafel, zodat de bekers opsprongen:
Rustig, pans, Uwe Doorluchtigheid! Ieder, die niet direct zorgt nuchter te worden, laat ik op het tapijt leggen en op vijftig zweepslagen trakteren. .. Luister, jullie hondezonen... De koning is mijn gast, ik zal mijn
grijze hoofd niet met eeuwige schande bedekken... Laat de Zweden met
hun hele leger komen, mijn gast geef ik hun niet!
- We geven hem niet ! riepen de edelen en trokken kletterend de
sabels uit de scheden.
---

----
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- Zadelt de paarden... Laadt de pistolen... We zullen sterven, maar
Polens eer geen smaad aandoen.. .
- Geen smaad aandoen... Vivat!
Koning August begreep, dat het enige verstandige zou zijn zonder uitstel
in het zadel te springen en te vluchten, daar de nacht donker was... Maar
hij, August de schitterende, zou als een jammerlijke lafaard moeten vluchten, het vrolijke feestmaal en de betoverende vrouw die zijn handen nog
altijd niet losliet, in de steek laten? Tot zo'n vernedering kon Karel hem
niet dwingen ! Naar de duivel met het gezonde verstand!
- Ik beveel u, mijne heren, wee r aan tafel plaats te nemen. Laten we
met ons maal doorgaan, zei hij en ging zitten, de lokken van zijn pruik
uit het verhitte gezicht strijkend. In het uiterste geval zou men hem, voor
het geval de Zweden hierheen komen, ergens verstoppen en weg brengen,
koningen overkomt nooit iets kwaads. .. Hij schonk wijn in en hief de beker, zijn grote, mooie hand was vast. Pani Anna keek hem met een betoverende blik aan voor zo'n blik zou men werkelijk een koninkrijk willen geven.. .
- Welaan dan, de koning beveelt ons verder te gaan met het maal!
Pan Sobeszczanski klapte in de handen en gaf de man die de schotel met
worst in tweeën geslagen had, bevel met zijn makker naar de grote weg te
rijden en daar als uitkijkpost te blijven, de hele tafelronde echter, met
inbegrip van het „arme" einde van de tafel, kreeg de beste Hongaarse wijn
voorgezet met het bevel zo lang te drinken tot de bodem van het laatste vat
droog geworden was. Uit de kelders en proviandkamers werd alles aangebracht, wat nog aan goede dingen in huis was, verder werden muzikanten
ontboden.. .
Met nieuwe geestdrift werd het gelag ruisend. voortgezet. Pani Anna
ging staan om met de koning te dansen. Zij danste als wilde ze Petrus zelf
verleiden om haar de poorten naar de tuin van het paradijs te openen. Haar
hoedje was opzij gegleden, in haar lokken bleven de klanken van de mazurka hangen. Haar korte rok draaide liefkozend om haar slanke benen,
de schoentjes met de rode hakken stampten nu eens hard op de grond, dan
weer vlogen ze, alsof ze boven de vloer zweefden.. . Schitterend was ook
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de koning, nu hij zo met haar danste, groot, prachtig, bleek van wijn en
verlangen...
— Ik verlies mijn hoofd, pani Anna, ik verlies mijn hoofd, om aller
heiligen wil, erbarm u over mij, — zei hij tussen zijn tanden en ze gaf
met een blik antwoord: er is geen erbarmen, de poorten van het paradijs
staan immers al open.
... Achter de vensters in het donker kon men de verschrikte stemmen
van het personeel horen, paarden briesten. . . De muziek brak af. . . Niemand had zelfs de tijd gevonden naar de sabel te grijpen of de haan van
het pistool over te halen.. . Alleen de koning, voor wiens ogen alles begon
te schemeren, legde zijn arm vast om pani Anna heen en trok de degen. . .
Twee mannen kwamen de feestzaal binnen: een eenogige reus, een hoge
muts van lamsvel met een gouden kwast op het hoofd en een blonde hangsnor onder de grote neus; de ander iets kleiner met een voornaam uiterlijk
en een aangenaam zachte uitdrukking op het gezicht, in een stoffige uniform
met een generaalssjerp over de schouder.
— Is de doorluchtige koning August hier aanwezig? — informeerde hij
en nam, toen hij August, die in dreigende houding met de degen in de hand.
naar hem keek, had bemerkt, met een diepe buiging zijn hoed af: „Majesteit, hoor mijn boodschap aan: op bevel van tsaar Pjotr Aleksejewitsj hen ik
met elf regimenten infanterie en vijf regimenten kozakkenruiters tot uw
beschikking hierheen gekomen.
Het was de gouverneur van Kiëw, de commandant van de hulptroepen,
Dmitri Michajlowitsj Golitsyn, de oudere broer van de held van Schliisselburg, Michajla Michajlowitsj. De andere hoog opgeschoten man in een
donkerrode wambuis en een tot de voeten afhangende wijde cape was de
kozakken-ataman Danila Apostol. De snorren van de szlachta trilden dreigend bij de aanblik van de kozak. Hij stond op .de drempel, de hand achteloos in de zij en speelde met zijn staf. Op zijn mooie lippen lag een glimlach, zijn wenkbrauwen leken op pijlen, uit zijn éne oog straalde de gloed
van de nachtelijke branden ten tijde van de strooptochten der Haidamaken.
Koning August begon te lachen, stak zijn degen weer in de schede omarmde Golitsyn en reikte de ataman de hand voor een kus. Voor de derde
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keer werd de tafel gedekt. Van de ene hand in de andere ging de beker die
een halve liter Hongaarse wijn bevatte. Men dronk op het heil van tsaar
Peter die zijn belofte had gehouden en uit de Oekraïne hulp stuurde; men
dronk op alle aangekomen regimenten en op de ondergang van de Zweden.
De overmoedige szlachta wilde tot elke prijs de ataman Danila Apostol
dronken voeren, maar hij leegde rustig beker na beker en haalde alleen
zijn wenkbrauwen op hem onder tafel te drinken was onmogelijk.
Toen de morgen aanbrak en men al heel wat ridders naar buiten in de
hof gesleept en naast de bron gelegd had, zei koning August tegen pani
Anna:
Ik heb geen schatten om ze aan uw voeten te leggen. Ik ben een banneling die zich van aalmoezen voedt. Maar nu ben ik weer sterk en rijk.. .
Pani Anna, ik wil dat u in een koets mijn leger volgt. We breken direct op,
zonder een uur te verliezen!. . . Ik zal koning Karel als een domme jongen
voor de gek houden. .. Goddelijke pani Anna, op een schaal zou ik u mijn
Warschau willen overhandigen. Hij ging staan, maakte een prachtig gebaar
met de hand en wendde zich tot diegenen aan tafel, die hun ogen nog open
hadden en hun vette snor ren opdraaiden. Mijne heren, ik stel U voor
en beveel zadelt de paarden. Ik neem u allen in mijn persoonlijk gevolg op.
Hoe vorst Dmitri Michajlowitsj Golitsyn op hoffelijke en menselijke
wijze ook probeerde hem duidelijk te maken, dat de troepen ongeveer drie
dagen rust nodig hadden om de paarden te voederen en de tros na te laten
komen, koning August bleef onverbiddelijk. Nog had de zon de dauw niet
gedroogd, toen hij door Golitsyn en de ataman begeleid, al naar Sokal terugkeerde. Overal stonden in de straten van de stad wagens, paarden en kanonnen, op het zachte gras sliepen moede Russische soldaten. Houtvuren
rookten. De koning keek uit het raam van zijn wagen naar het slapende
voetvolk en de schilderachtig op de wagens liggende kozakken.
- Wat een soldaten, herhaalde hij, wat een soldaten helden!
Bij de poort van het slot werd hij ontvangen door ritmeester Tarnowski,
die angstig fluisterde:
- De gravin is terug, ze wil niet gaan slapen en is heel kwaad!
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- Ach wat, onzin! De koning kwam vrolijk zijn gewelfde, vochtige
slaapkamer binnen, waar de kaarsen in de groen uitgeslagen kandelaar uit
de synagoge die vol kaarsvet hing, uitgebrand waren. De gravin ontving
hem staande en keek hem zwijgend in het gezicht, het eerste woord afwachtend om dan het nodige antwoord te kunnen geven.
zei hij met meer haast dan hij oorspronkelijk
- Sophie, eindelijk!
Nu, hoe staat het ermee? Heb je koning Karel gesproken?
bedoeld had.
- Ja, ik heb koning Karel gesproken, dank u... Haar gezicht leek met
Koning Karel wenst niets liever dan
meel bestoven, opgeblazen en lelijk.
Uwe Majesteit aan de eerste de beste esp op te hangen. .. Wanneer u de details vara mijn gesprek met de koning wilt weten, zal ik ze u vertellen... Maar
nu wil ik eerst een vraag stellen: hoe wilt u zelf uw gedrag noemen? U
stuurt mij als het nederigste keukenmeisje weg, opdat ik uw smerige zaakjes
in orde brenge. Ik stel me bloot aan beledigingen, duizendmaal loop ik
onderweg het risico overweldigd, vermoord, beroofd te worden. En u zoekt
intussen verstrooiing in de omarmingen van pani Sobeszczanski... dit
vrouwtje uit de lage adel, dat ik als kamenier nog niet eens zou willen
hebben.. .
Ach wat een onzin, Sophie!
Deze uitroep van koning August was ongetwijfeld een onvoorzichtigheid.
De gravin kwam naar hem toe en gaf hem, handig en vlug, als een kat met
haar poot, een oorvijg.. .
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p de heuvel, daar waar de wachttoren stond, sprong Pjotr Aleksejewitsj uit het zadel en klom de steile sporten op naar de uitkijkpost. Hij werd gevolgd door Chambers, Mensjikow, Anikita
Iwanowitsj Repnin met als laatste Pjotr Matwejewitsj Apraksin
die gehinderd werd door zijn lichaamsomvang en aanvallen van duizeligheid had. Het was voor hem geen grapje zo'n hoogte, tien vadem boven de
grond, te beklimmen. Pjotr Aleksejewitsj die gewend was in masten te klimmen, raakte niet één keer buiten adem; hij haalde de kijkbuis uit zijn zak
en begon, de benen gespreid de omgeving te verkennen.
Ginds lag als op een groene schaal Narwa, zijn gedrongen torens met
poorten en ophaalbruggen, op de hoeken van de muren de naar voren
springende, uit gehouwen steen gebouwde bolwerken, de zware massa van
het oude slot met zijn ronde kruittoren, de kronkelende straten van de stad,
de als wiggen in de hemel stekende, spitse daken van de kerken. Aan de
andere kant van de rivier verhieven zich de acht dreigende, met loden
kappen bedekte torens en de hoge, door kogels doorboorde muren van de
vesting Iwan-gorod die al door Iwan de Verschrikkelijke gebouwd was.
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zei Mensjikow die eveneens door een
- Die stad wordt van ons,
kijker keek.
Pjotr Aleksejewitsj mompelde tussen de tanden:
- Schep niet van te voren zo op!
Stroomafwaarts van de stad, waa r zich aan de beek Rossonj het met
aarden wallen versterkte kamp van Apraksin bevonden had, trokken nu
langzaam de tros en troepen voorbij, slechts vaag te onderscheiden in het
stof, dat ze deden opwaaien. Ze trokken op een schipbrug de rivier over
en de cavalerie en het voetvolk legerden zich aan de linkeroever op vijf
werst afstand van de stad. Daar zag men al witte tenten schitteren, in de
windstille lucht stegen rookwolkjes, op de weiden dartelden afgezadelde
paarden rond... Bijlslagen weerklonken, oeroude sparren trilden tot in hun
toppen en stortten neer.
- We hebben ons alleen met wagens en Spaanse ruiters verschanst;
misschien beveelt u voor alle zekerheid nog loopgraven aan te leggen en
vroeg vorst Anikita Iwanowitsj Repnin. Hij was
palissaden te bouwen?
een voorzichtig man, verstandig en bedreven in het oorlogshandwerk, dapper zonder doldriest te zijn, maar bereid, wanneer het nodig was, voor een
grote zaak pal te staan en te sterven. Alleen wat zijn gezicht en postuur
betrof, was hij niet tot zijn recht gekomen, ook al mocht hij dan zijn geslacht voor ouder houden dan dat van de tsaar -- hij was een onaanzienlijk
mannetje en zeer bijziende; maar toch keken zijn kleine oogjes tussen de
samengeknepen oogleden bizonder verstandig de wereld in.
- Loopgraven en palissaden zullen ons niet redden. We zijn niet hierheen gekomen om achter palissaden te gaan zitten, - merkte Pjotr Aleksejewitsj knorrig op en richtte zijn kijker verder naar het westen.
Chambers, die de gewoonte had al op de vroege morgen ter verbetering
van de stemming een flink glas brandewijn tot zich te nemen, kraakte met
hese stem:
- Men kan immers de soldaten ook in hun laarzen en met het musket
in de arm laten slapen... Belachelijk! Indien het werkelijk waar is, dat
generaal Schlippenbach in Wesenberg ligt, dan is zijn hulpactie niet binnen
een week te verwachter,
. .
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--, Ik heb hier al een keer op de Zweedse hulptroepen gewacht. .. Daar
bedank ik voor! Ik heb geen lesje meer nodig antwoordde Pjotr Aleksejewitsj met een merkwaardige stem.
Mensjikow lachte kort en ruw.
In het westen, waarheen Pjotr Aleksejewitsj zo aandachtig keek, strekte
zich de zee uit. Niet het minste zuchtje rimpelde het in lichtgolven sluimerende, grijsglinsterende watervlak. Daar, aan de duidelijk zichtbare
horizon van de zee, kon men, als men scherp keek, vele scheepsmasten met
gereefde zeilen waarnemen. Daar lag in volkomen windstilte de vloot van
admiraal De Proux met zijn zilveren hand.
Apraksin merkte op, zich aan de leuning van het wankele platform
vastklemmend:
- Heer bombardier, hoe zou ik voor zo'n macht niet bang geworden
zijn, het zijn een vijftigtal schepen en met zo'n dappere admiraal! Werkelijk, God heeft me geholpen door die vervloekte kerel geen zeewind te
sturen.
- Wat een goede dingen gaan daar verloren, ach ! -- Mensjikow telde
met zijn vinger de masten aan de horizon. --- De laadruimen heeft hij
zeker tot berstens toe vol met gerookte aal, bot, sprot, Revalse hammen...
Ham hebben ze daar, ach God nog aan toe! Daar weten ze wat eten is —
in Reval! Dat zal in deze hitte allemaal verrotten, hij zal alles over boord
gooien, die eenarmige duivel... Apraksin, Apraksin, waarom zit jij eigenlijk aan zee, jij landrot? Bij zo'n windstilte had je een compagnie grenadiers in boten moeten zetten en met De Proux was het uit geweest...
- De meeuw gaat op het zand zitten ! riep plotseling Pjotr Aleksejewitsj. Bij God, ze gaat zitten! Zijn gezicht zag er overmoedig uit,
zijn ogen waren helemaal rond. -- Ik wed om tien dukaten dat er storm
komt... Wie neemt de weddenschap aan? Ach, jullie zeelui ! Jammer niet,
Danilytsj, het is mogelijk, dat we de admiraalsham nog te proeven krijgen.
Hij schoof de kijkbuis onder zijn jas en klom haastig de toren af. Aan
kolonel Róhn die toegesneld was om hem bij de sprong op de grond te helpen, beval hij: Stuur één eskadron vooruit, volg me met het andere! —
Hij ging rechtop in het zadel zitten en sloeg de richting naar Narwa in.
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Zijn rijpaard, een hoge bruine ruin met lange oren, een geschenk van veldmaarschalk Sjeremetew die dit paard in de slag bij 6restfere, waarschijnlijk
op Schlippenbach zelf, buitgemaakt had, draafde lustig voort. Pjotr Aleksejewitsj was geen groot vriend van het rijden, in draf werd hij altijd in het
zadel omhooggeworpen. Daarentegen gaf Aleksandr Danilowitsj zijn melkwitte hengst die ook uit de buit van de Zweden stamde, de sporen. Het vurige paard en zijn berijder speelden als het ware met elkaar. Nu eens vloog
het paard terzijde in korte galop over de groenende weide, dan weer hield
,het zijn vaart in, ging op zijn staart zitten, sloeg met de zwarte hoeven in
de lucht, steigerde en joeg weg. De korte cape van rood laken, die van één
schouder hing, bolde op achter de rug van Aleksandr Danilowitsj, de veren
op zijn hoed en de uiteinden van zijn zijden sjerp fladderden. Heet was de
dag, maar mooi in het struikgewas, in de nu verlaten tuinen zongen en
tjilpten de vogels.
Anikita Iwanowitsj Repnin die van jongsaf gewend was op Tataarse wijze
te rijden, schommelde, half zijwaarts zittend, rustig in het hoge zadel op
zijn klein, stevig aanstappend paard. Apraksin zweette onder de grote pruik
die voor een echte Rus gemakkelijk noch mooi was. Ver naar voren werd
tussen het kreupelhout een uitgereden eskadron dragonders zichtbaar. Daarachter reed in marscolonne een tweede eskadron, vooraan kolonel Rcihn,
een beeldschone man en groot drinker, adie evenals generaal Chambers op
zijn gelukstocht door de wijde wereld eer en degen aan Peter had toevertrouwd.
Pjotr Aleksejewitsj wees Chambers die zij aan zij naast hem reed, op
de loopgraven en kuilen, op de hoge, met onkruid en struiken begroeide
wallen, op de halfverrotte palen die overal uit de bodem staken.
Hier is mijn leger te gronde gegaan, zei hij eenvoudig, op deze
plaats heeft koning Karel grote roem geoogst, maar wij hebben er onze
kracht gevonden. Hier hebben we geleerd, hoe men het aan moet leggen
om te overwinnen en hier hebben wij voor altijd het versteende verleden
begraven, dat ons bijna volledig te gronde had gericht...
Hij wendde zich van Chambers af. Rondkijkend, bemerkte hij in de
nabijheid een verlaten huisje met ingestort dak. Hij deed zijn paard lang29-487
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zamer lopen. Zijn rond gezicht nam een boze uitdrukking aan. Mensjikow
kwam naar hem toe en zei vrolijk:
- Dat is het huisje, mein Herz, weet je het nog?
- Ja, ik weet het nog...
Met gefronste wenkbrauwen gaf Pjotr Aleksejewitsj zijn paard de sporen
en begon weer in het zadel op en neer te wippen. Hoe zou hij zich die
slapeloze nacht voor de nederlaag niet herinneren! Hij zat toen in dit
huisje en staarde naar de druipende kaars. Aleksasjka lag op een viltdeken
en schreide zonder woorden. Het was moeilijk geweest de vertwijfeling en
de schaamte en de machteloze woede te bedwingen, en te aanvaarden, dat
Karel hem morgen onvermijdelijk zou verslaan... Moeilijk was het zichzelf
te dwingen het ongehoorde, niet te verdragen besluit te nemen in zo'n ogenblik het leger in de steek te laten, in de slede te stappen en naar Nowgorod
te snellen om daar alles weer van voren af aan te beginnen... Geld, koren,
ijzer zien te krijgen... Het klaarspelen aan buitenlandse kooplui het laatste
hemd van het lijf te verkopen om wapens te krijgen, kanonnen en kogels
te gieten... En het allerbelangrijkste: mensen, mensen, mensen! De mensen uit het oeroude moeras trekken, hun de dichtgekleefde ogen openen,
ze met porren in de ribben wakker schudden... Vechten, rechtzetten, onderwijzen... Duizenden wersten door sneeuw en modder galopperen... Neerhalen en opbouwen... Zich redden uit de duizend-en-een gevaren van de
Europese politiek. Om zich heen zien en in ontzetting uitroepen : „Wat een
ontzaglijke hoeveelheid werk moet er nog verricht worden!. ."
De spits van de dragonders galoppeerde vanuit het hete donker onder
de dennen het wijde veld op tegenover de muren van Narwa, die zich aan
de overkant van de tot de rand met water gevulde gracht verhieven. De verschrikte inwoners dreven, heen en weer lopend en schreeuwend, haastig het
vee in de stad, de weide liep leeg, de ophaalbrug ratelde, ging de hoogte
in en met donderend geweld werd de poort gesloten. Pjotr Aleksejewitsj
reed stapvoets de heuvel op. Weer grepen allen naar hun kijkers en bekeken de hoge, stevige muren, waar tussen de stenen gras was opgeschoten.
Boven op de toten van de poort stonden de Zweden met ijzeren helmen
op en in leren wambuizen. Een van hen hield in zijn uitgestrekte hand de
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standaard van een gele banier. Een ander, een ongewoon hoog opgeschoten
man, liep naar de tinnen van de toren, steunde met zijn ellebogen op de
borstwering en verkende eveneens door een kijkbuis de omtrek. Hij bekeek
de groep ruiters op de heuvel, daarna richtte hij de kijker recht op Pjotr
Aleksejewitsj.
- Wat een krachtige mensen zijn dat allemaal. Als je ze alleen maar
op de toren ziet, krijg je al angst, zei Apraksin zachtjes tegen Anikita
Repnin en hij wuifde zich koelte toe met zijn hoed. Nu zie je zelf, wat
ik aan de monding van de Narowa uitgestaan heb, toen ik daar alleen met
negen kanonnen stond en de vloot me overviel. Die lange daar, die door
de kijker loert, ach, dat is een gevaarlijk mens... Juist voor jullie aankomst
zijn wij beiden in het veld op elkaar gestoten, ik wilde hem gevangennemen... Maar niks hoor...
Wie is die lange op de toren? vroeg Pjotr Aleksejewitsj met hese
stem.
- Majesteit, dat is hij in eigen persoon, generaal Horn de commandant
van Narwa...
Nauwelijks had Apraksin deze naam uitgesproken, of Aleksandr Danilowitsj gaf zijn paard de sporen en joeg dwars over het veld naar de toren
toe... ,,Schaapskop !" riep Pjotr Aleksejewitsj hem woedend na, maar
deze hoorde niets meer, de wind floot hem om de oren. Bijna vlak voor de
poort bracht hij zijn paard tot staan, rukte de hoed van zijn hoofd, zwaaide
ermee en riep op gerekte toon:
- Hé, jullie op de toren daar!... Heidaar, heer commandant!. . Wij
zijn bereid jullie een aftocht met ere toe te staan, met wapens, vliegende
vaandels en slaande trom... Trekt in vrede weg!.
Generaal Horn liet de kijker zakken en luisterde naar wat deze dolle,
als een haan opgepoetste Rus op de schimmel hem toeriep. Hij wendde zich
tot een van zijn Zweden, waarschijnlijk om het te laten vertalen. Het strenge
gezicht van de oude trok zich in rimpels samen, als proefde hij iets zuurs.
Hij boog zich over de borstwering naar voren en spuwde in de richting van
Mensjikow...
,
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- Daar heb je mijn antwoord, lummel!
riep hij.
Dadelijk krijg
j e wat sterkers.
Op de toren lachten de Zweden op beledigende wijze. Een vlam blonk
op, een wit wolkje werd zichtbaar, sissend vloog een kanonskogel over
Aleksandr Danilowitsj' hoofd door de lucht.
- Heeeee!
schreeuwde Anikita Iwanowitsj Repnin met zijn falsetstem van de heuvel.
Slecht gemikt, Zweden, stuur ons jullie kanonniers,
we zullen ze in de leer nemen!
Ook op de heuvel weerklonk eenstemmig gelach. Aleksandr Danilowitsj
die wel wist, dat hij de rijzweep van Pjotr Aleksejewitsj toch niet zou
ontgaan, wendde en keerde zich in het zadel, zwaaide zijn hoed en grijnsde
honend naar de Zweden, tot een tweede kanonskogel dicht naast hem ontplofte en zijn schichtig geworden paard hem pijlsnel wegvoerde.
Nadat Pjotr Aleksejewitsj om de vesting heengereden was en op de muren
wel driehonderd kanonnen had geteld, boog hij op de terugweg naar het
gedenkwaardige huisje af, sprong uit het zadel, zei tegen de anderen te
wachten en nam Mensjikow met zich mee in dezelfde kamer, waarin hij
vier jaren geleden terwille van de redding van het Russische Rijk smaad
en schande op zich genomen had. Hier stond toen een goede oven, nu lag
er een hoop verkoolde stenen op de grond en vuil stro, klaarblijkelijk werden hier 's nachts schapen en geiten ondergebracht. Hij ging op de vensterbank bij het kapot geslagen raam zitten, Aleksasjka bleef schuldbewust
voor hem staan.
— Eén ding moet je goed begrijpen, Danilytsj, wanneer je, bij God,
nog één keer zulke onzin uithaalt, sla ik je met de zweep, tot de huid van
Zwijg, spreek me niet
zei Pjotr Aleksejewitsj.
je lichaam vliegt,
tegen! Vandaag heb je zelf je kans verspeeld. Ik had juist gedacht: wie zal
ik het opperbevel over het belegeringsleger geven, aan jou of aan veldmaarschalk Ogilvy? Bij zo'n zaak neemt men liever een van de onzen dan
een vreemde... Je hebt je eigen glazen ingegooid, lieve vriend, als een
hansworst ben je op je paard voor generaal Horn rondgedanst! Smaad en
schande! Je kunt nog altijd de Mosko use. markten niet vergeten! Altijd
grapjes bedenken, zoals bij mij aan tafel! Intussen kijkt heel Europa naar
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je, ezel! Hou je mond, spreek niet tegen! ! Hij snoof en stopte zijn pijp. —
En nog wat : ik heb deze muren weer eens bekeken en dat heeft me nadenkend gestemd, Danilytsj... Een tweede keer kunnen we niet weer voor
Narwa afdruipen... Narwa is de sleutel voor de hele oorlog... Ook al
begrijpt Karel dat nog niet, ik begrijp het wel. Morgen zullen we de stad
met al onze troepen omsingelen, zodat zelfs geen vogel eruit kan vliegen. .
Binnen twee weken komt het belegeringsgeschut aan. .. En hoe gaan we
dan verder? De muren zijn stevig, generaal Horn is hardnekkig, in de rug
hebben we Schlippenbach... Wanneer we hier lang blijven liggen, krijgen
we ook nog Karel met zijn hele leger uit Polen op onze nek. De stad moet
snel genomen worden, maar ik wil ook het bloed van onze mensen niet
onnodig vergieten. Wat denk jij, Danilytsj?
Men kan natuurlijk een list bedenken, dat is gemakkelijk genoeg.
Maar indien veldmaarschalk Ogilvy hier de opperbevelhebber is, kan hij
zelf in zijn boeken wel naslaan wat hier nodig is. . Wat kan ik nu voor
raad geven! Weer de een of andere doinheid, papperlapap, als een onnozele boer. Mensjikow stapte van zijn ene voet op de andere, hield stil
en sloeg de ogen op, het gezicht van Pjotr .Aleksejewitsj was rustig en
treurig, zo zag hij hem zelden. .. Medelijden drong als een scherp mes in
Aleksasjka's hart. Mein Herz, fluisterde hij en fronste zijn wenkbrauwen, mein Herz, maak je geen zorgen! Heb geduld tot vanavond:
dan kom ik in je tent, er zal me wel wat invallen. .. Ken je onze mensen
soms niet?... Vandaag is het niet meer als in 1700... Laat je hart niet
in je schoenen zinken, heus.. .
..

*
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In de ruime, linnen tent lagen, door Nartows zorgende hand precies zoals
in het huisje in Pieterburg geordend, passerdoos, instrumenten, papier en
oorlogskaarten op de veldtafel. Door de opening van de tent drong als uit
een kachel de gloed van de droge aarde en in het gras tsjirpten schril de
krekels, het liefste zou men zich de oren met geteerd vlas dichtgestopt
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Pjotr Aleksejewitsj zat te werken in een openstaand hemd en een Hollandse kniebroek, zijn blote voeten staken in pantoffels. Af en toe stond
hij van tafel op en Nartow goot hem in een hoek van de tent een pollepel
bronwater over het hoofd. In deze dagen van de veldtocht tegen Narwa had
zich - zoals overigens altijd een groot aantal niet uit t e stellen zaken
opgehoopt.
De secretaris, Aleksej Wasiljewitsj Makarow, een onopvallende jonge
man die . eerst onlangs ,op deze post aangesteld was, stond aan de tafel bij
een hoop papieren, gaf de stukken aan en bewoog daarbij goed hoorbaar
de lippen, juist luid genoeg om het tsjirpen van de krekels te overstemmen.
«--- Oekaze aan Aleksej Sidorowitsj Sinjawin: het beheer van de openbare
badhuizen in Moskou en andere ` steden over te nemen, het blad met de
tekst van het besluit op de linkerkant legde hij zachtjes voor de tsaar neer.
Pjotr Aleksejewitsj las, over de regels vliegend, doopte de ganzeveer in
de inktpot en schreef groat, scheef en onleesbaar, in de haast letters weglatend, op de rechterkant van het papier: „Zo mogelijk bij de badhuizen barbierskamers instellen om de mensen aan het scheren van de baard gewoon
te maken en ook goede 'meesters voor het wegsnijden van likdoorns aanstellen."
Makarow legde een nieuw blad voor hem neer. „Oekaze aan Pjotr
Wasiljewitsj Kikin: het beheer over de. visserij en de watermolens in het
hele Rijk over te nemen..." De hand van Pjotr Aleksejewitsj bleef met een
inktdruppel aan de punt van de pen, boven het blad, hangen.
- Wie heeft deze oekaze uitgevaardigd?
- De oekaze werd ons uit Moskou door de vorst-caesar voor uw eigenhandig onderschrift gezonden, genadige heer.. .
- Vol klaplopers is Moskou, zitten voor het raam en eten uit verveling
zure kruisbessen, maar wanneer er gewerkt moet worden, is er niemand
te vinden... Goed, we zullen het met Kikin proberen, als hij een dief blijkt
te zijn, dan krijgt hij de knoet te proeven. Antwoord in deze zin ook aan
de vorst-caesar, ik .heb mijn bezwaren.
— Uit Pieterburg is per ijlbode een melding binnengekomen van overste
Uit Moskou zijn van Tichort
ging Makarow verder.
Aleksej Browkin,
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Iwanowitsj Stresjnew voor uw tuin, allergenadigste heer, zes pioenroosstruiken behouden aangekomen. De tuinman Lewonow heeft echter geen tij d
meer gevonden ze te planten, hij is gestorven.
- Hoezo, gestorven?
vroeg Pjotr Aleksejewitsj,
wat een onzin!
- Bij het baden in de Newa is hij verdronken.
- Nu, natuurlijk dronken... Daar zie je weer eens, flinke mensen
leven niet lang... Een heel kundige tuinman was hij, jammer... Schrijf...
Pjotr Aleksejewitsj liep naar de hoek van de tent om zijn hoofd te laten
begieten en dicteerde proestend Makarow die, staande, handig aan de hoek
van de tafel schreef:
„Aan Stresjnew. Je pioenrozen zijn behouden aangekomen; het is alleen
jammer, dat je er te weinig hebt gestuurd. Benut de tijd en stuur uit Izmajlowo allerlei bloemen en hij voorkeur geurige, zoals balsemien, kruisemunt
en reseda... Stuur ook een flinke tuinman met een gezin, opdat hij zich
niet verveelt... Deel me verder om godswil mee, hoe het gaat met Katerina
Wasiljewskaja en Anisia Tolstaja en de anderen uit haar gezelschap in
lzmajlowo... Vergeet niet mij hierover dikwijls te schrijven. Bericht me
verder, hoe het bij jullie staat met de oproeping van soldaten voor de dragonderregimenten, één regiment moet zo spoedig mogelijk uit de krachtigste
mensen samengesteld en hierheen gestuurd worden."
Hij liep naar de tafel terug, keek het door Makarow geschrevene snel
door, glimlachte voor zich heen, ondertekende en vroeg:
- Wat is er verder nog? Leg me toch niet alles zo voor, als het toevallig binnenkomt, geef eerst het belangrijkste...
--- Een schrijven van Grigori Fjodorowitsj Dolgoroeki uit Sokal, waarin
hij de behouden aankomst van onze troepen meldt.
-- Lees !
Pjotr Aleksejewitsj sloot de ogen en rekte zijn hals, zijn
grote, met schrammen bedekte, sterke handen legde hij op tafel. Dolgoroeki berichtte, dat koning August met de aankomst van de Russische troepen in Sokal dadelijk weer frisse moed geschept had en Koning Karel op
het slagveld wilde ontmoeten om met Gods 11ul4 in een grote slag wraak
voor de smaad van Klissow te nemen. Tot dit dolle waagstuk dreven hem
vooral zijn vriendinnen, hij had er nu twee en kwam helemaal niet meer

.
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tot rust. Dmitri Michajlowitsj Golitsyn was het ternauwernood gelukt hem
van een directe ontmoeting met Karel (die als een gierige wolf daarop
loert) af te brengen en hem op Warschau te wijzen, waar Karel slechts
geringe verdedigingskrachten achtergelaten heeft. Waar dit alles nog toe
leiden kan, weet God alleen.
Pjotr Aleksejewitsj luisterde tot het einde toe geduldig naar de lange
brief, zijn lip met de snorrestreep trok omhoog en hij liet zijn tanden zien.
Met een krampachtige beweging de hals rekkend, mompelde hij : „Een
aardige bondgenoot!" Hij haalde een onbeschreven blad papier te voorschijn, krabde met zijn vingernagels op zijn achterhoofd en begon met zijn
pen, ternauwernood zijn gedachten volgend, een antwoord aan Dolgoroeki
te schrijven:
,,... Nogmaals druk ik Uwe Genade op het hart niet op te houden, Zijne
Majesteit koning August af te brengen van zijn ongelukkig en verderfelijk
plan. Hij kan het grote gevecht nauwelijks afwachten en hoopt op Fortuna,
dat betekent op het geluk, maar dat staat reeds vast in het raadsbesluit van
de Almachtige ... " Ons mensen betaamt het dat, wat dichtbij ligt, te bezien
en te doen wat voor de hand ligt. In het kort gezegd: zijn plan om een
grote slag te leveren is voor hem hoogst gevaarlijk, want binnen een uur
kan alles verloren zijn... Neemt de grote slag een slecht einde, waarvoor
God de Heer zowel hem als ons moge behoeden, dan zal hij niet alleen van
de vijand veel leed ondervinden, maar zal ook door de dolle Polen die niet
begrijpen wat goed voor hun vaderland is, met smaad en schande weggejaagd en van de troon gestoten worden... Waarom zich aan zulk een onheil
blootstellen? Wat Uw Genade echter over de vriendinnen schrijft, tegen deze koorts is werkelijk geen kruid gewassen. Eén raad slechts,
probeer met deze vrouwspersonen vriendschap en een bondgenootschap te
sluiten.. . '
Het was langzamerhand niet meer mogelijk in de wolken tabakswalm
adem te halen. Al vlekkend ondertekende Pjotr Aleksejewitsj met „Ptr"
en kwam, toen hij de tent uitstapte in de ondragelijke hitte terecht. Van hier
uit, vanaf de heuvel, kon men in de richting van Narwa de opdwarrelende
stofwolk boven de tros en de troepen zien, die vanuit het kamp naar de
..

'

456

gevechtsstellingen tegenover de vesting trokken. Pjotr Aleksejewitsj streek
met zijn vlakke hand over de borst, over de blanke huid langzaam en
heftig klopte zijn hart. Dan richtte hij zijn blik daarheen, waar zich op de
onmetelijke, glazen zee, van hieruit bijna niet te herkennen, de schepen van
admiraal De Proux als in zachte sluimering wiegden, gevuld met goederen,
die voor liet hele Russische leger voldoende geweest zouden zijn. Aarde
en hemel en zee schenen als in verlangen af te wachten, alsof de tijd zelf
stil was blijven staan. Opeens fladderde een troep zwarte vogels in een ongeordende zwerm voorbij de heuvel naar het bos. Pjotr Aleksejewitsj wierp
het hoofd achterover het was dus zo! Snel stegen van het zuidwesten
uit doorzichtige wolkensluiers omhoog naar de als blik gloeiende hemel,
--- Makarow!'_ riep hij.
Wil je om tien dukaten wedden?
Makarow kwam dadelijk uit de tent, met zijn spitse neus, zijn gezicht
geel als perkament van moeheid en slapeloze nachten, geen glimlachje op
de rechte, smalle lippen, en trok zijn beurs uit de zak:
- Zoals u beveelt, Majesteit...
Pjotr Aleksejewitsj maakte een afwerende beweging met zijn hand:
- Ga aan Nartow zeggen, dat hij mijn oliejas moet brengen en de
zuidwester en de hoge laarzen... Hij moet ook de tent goed vastmaken,
anders wordt ze weggerukt... Er komt een flinke storm opzetten.
De zee oefende van oudsher een betovering op hem uit, altijd al had
het weidse water hem gelokt. De diep in de nek geschoven zuidwester op
het hoofd en met een wijde, geoliede jas aan, reed hij in een stevige draf,
begeleid door een half eskadron dragonders, naar de kust. (Hij had naar
Apraksin in het kamp een boodschap gezonden om twee stukken geschut
en grenadiers) . De zon stak als een schorpioen voor zijn dood. Zuilen van
stof waaiden op van de wegen. Over de oppervlakte van de zee stoven in
strepen windstoten. Een zwarte wolk kroop van achter de donker geworden
kim naar boven. Eindelijk sloeg hem de adem van de zee met zijn geur
van algen en visschubben in het gezicht. De sterker wordende wind floot
en huilde met alle kracht van Neptunus' longen.
De zuidwester vasthoudend, liet Pjotr Aleksejewitsj, vergenoegd lachend
zijn tanden zien. Hij sprong van het paard op het zandige strand,
de
;
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zon glansde voor de laatste maal boven de zich samentrekkende wolkenrand
uit, een glazig licht gleed over de zich rimpelende golven. Opeens werd
alles duister. De golven rolden hoger en hoger en sproeiden schuim. Dreunend, als in brand gestoken, lichtte de wolk van het ene einde tot het andere,
in een dof flakkeren, op. Verblindend vlamde een getande bliksemstraal
en gleed vlakbij in het water. De donderslag was zo sterk, dat de mensen
aan de oever neerhurkten, de hemel was ingestort...
Naast Pjotr Aleksejewitsj dook Mensjikow op, eveneens in zuidwester en
oliejas.
— Dat is me even een storm, wat?
schreeuwde Pjotr .Aleksejewitsj
hem toe.
- Mein Herz, hoe jij toch altijd alles van te voren weet...
-- En jij hebt het nu pas begrepen?
- Zullen we buit behalen?
- Wacht af, wacht af...
Wachten behoefden ze niet al te lang. In het schijnsel van de bliksem
doken heel dichtbij de oorlogs- en koopvaardijschepen van admiraal De
Proux op, de storm dreef ze naar de kust, op de zandbanken toe. Ze
leken te dansen, de naakte masten zwaaiden heen en weer, flarden van zeilen fladderden wild, de kunstig gesneden hoge galjoenen, met Neptunussen
en zeemeerminnen versierd, steigerden hoog uit de golven op. Nog even,
scheen het, en de hele verstrooide vloot zit op het strand.
schreeuwde Pjotr Alekseje- Een reuze vent, een prachtkerel!
witsj.
Kijk eens, wat hij doet! Dat is me een admiraal! Hij hijst de
buitenkluiverfok en de f okkemastzeilen ! Ach, die satan ! Je kunt wat van
hem leren. Danilytsj!
steunde Mensjikow.
- Ach, hij ontkomt ons, ach, hij ontkomt ons !
Of de wind nu gedraaid was of dat in de strijd met de zee de stuurmanskunst van de admiraal overwinnaar was gebleven, in ieder geval verdwenen
zijn schepen, onder stormzeilen laverend, langzamerhand weer achter de
horizon. Alleen drie zwaarbela den vrachtschepen dreven nog steeds op de
zandbanken toe. Krakend, met knarsende raas, met fladderende zeilflarden
voeren ze ongeveer driehonderd voetstappen uit de kust op een zandbank.
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Reusachtige golven deden ze slagzij maken, rolden erover heen, sleurden
boten en vaten van dek en braken de masten af.
Vooruit nu, vuur! Maar geen treffer! Jaag ze alleen maar schrik
riep Mensjikow de kanonniers toe.
aan!
De kanonnen bulderden en de kogels lieten het water voor één van de
vrachtschepen hoog opspatten. Als antwoord knalden van het schip pistoolschoten naar de kust. Pjotr Aleksejewitsj sprong in het zadel en dreef zijn
paard het water in. Hem volgden met luid geschreeuw de grenadiers. Mensjikow moest afstijgen, zijn hengst weigerde en hij waadde te voet door het
troebele water, proestend en roepend:
- Hallo, jullie daar op de vrachtschepen! Spring in het water, geef
j e over!
De Zweden joeg de aanblik van ede ruiters in de golven en van de reusachtige grenadiers met hun snorrebaarden, die tot aan de borst het water
invlogen om de schepen te enteren, verschrikkelijke vloeken uitbraakten en
met hun rokende handgranaten dreigden, kennelijk grote schrik aan. De
matrozen en soldaten sprongen van de schepen in het water. Ze overhandigden hun pistolen en entersabels: „Moskwa, Moskwa, vriend!" en waadden naar de kant, waar ze door bereden dragonders werden omringd.
Mensjikow op zijn beurt beklom met zijn grenadiers de met houtsnijwerk
versierde achtersteven van een der vrachtschepen, nam de kapitein gevangen, klopte hem direct neerbuigend op de ` rug, gaf hem zijn degen terug
en schreeuwde van boord af:
- Heer bombardier! De ruimen stinken, maar de kapitein denkt, dat
de haringen en het pekelvlees nog wel eetbaar zijn.
--

*
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De belegeringstroepen omringden Narwa in de vorm van een hoefijzer,
waarvan de beide einden op de rivier hoven en beneden de stad steunden.
Aan de andere kant van de rivier was Iwan-gorod op dezelfde manier omsingeld. Borstweringen werden opgeworpen en met palissaden en versperringen verschanst. Het •Russische kamp was vol leven, rook en stof. De
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Zweden keken van de hoge muren knorrig naar beneden. N a de storm die
de vloot van De Proux had verstrooid, waren ze vol woede en beschoten
uit hun kanonnen zelfs de enkele ruiters die de kortste weg over de weide
langs de dreigende bastions namen.
Op Peters bevel werden de uit de vrachtschepen geloste vaten met hari,ngen
en pekeivlees voor de ogen van de Zweden in het kamp gebracht, —
a
achter de met takken versierde karrevrachten droegen de soldaten een dikke, naakte, met algen omwonden kerel en schreeuwden een vuil spotlied
op admiraal De Proux en generaal Horn. De vaten werden onder de cornpagniea en batterijen verdeeld. De soldaten zwaaiden met hun op bajonetten gestoken haringen en spekzwoerden en schreeuwden: „Ha, Zweden,
het hapje is klaar!" Dat was de Zweden te machtig. Horens schetterden,
trommels roffelden, de ophaalbrug gging naar beneden en een eskadron
kurassiers kwam, de grote paarden door de poort dringend, naar buiten.
De hoofden met de geribde helmen gebogen, de brede ruitersabels rechtop
aardenoren,
zij met machtige sprongen op de Rusgaloppeerden
de paardenoren,
tussen de
schansen toe. Nu moest het eten aan de kant gegooid worden en
moest men zich met alles verweren wat men bij de hand had, met palen,
kanonwissers en schoppen. Een handgemeen ontstond, geschreeuw weerklonk. Op dat ogenblik zagen de kurassiers, hoe achter hun rug dragonders aan kwamen galopperen, ze zagen de vreesaanjagende grenadiers over
de palissaden klimmen en maakten rechtsomkeert -- slechts een paar man
bleven op het veld. Ook joegen nog lang schichtige losse paarden rond,
waarop de Russische soldaten jacht maakten.
Afgezien van zulke uitvallen, legden 'de Zweden geen bizondere verontrusting aan de dag. Generaal Horn zou, naar gevangenen mededeelden,
gezegd hebben: „Voor de Russen ben ik niet bang, laten ze met behulp van
hun Sint George, de drakendoder, maar de moed hebben de bestorming te
beginnen, ik zal ze beter ontvangen dan anno 1700..." Koren, kruit en
kogels had hij in overvloed; maar bovenal verliet hij zich op Schlippenbach die op versterkingen wachtte om de Russen met zijn ontzettingsleger
een zware klap toe te brengen. Hij was aan de weg naar Reval in het
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stadje Wesenberg gelegerd. Dat had Aleksandr Danilowitsj vastgesteld, die
persoonlijk een verkenningstocht had gemaakt
Ook de Russische troepen bleven werkeloos; de hele belegerings-artillerie, reusachtige, murenbrekende kartouwen en mortieren voor het in brand
schieten van de stad alles sleepte men op nauwelijks berijdbare wegen
uit Nowgorod aan. Zonder zwaar geschut viel aan een bestorming niet te
denken.
Van de zijde van veldmaarschalk Boris Petrowitsj Sjeremetew kwamen
eveneens niet al te vrolijke berichten binnen: hij belegerde Joerjew en had
zich verschanst, wallen opgeworpen, onderaardse gangen voor het opblazen
van de muren gegraven en was met het beschieten van de stad begonnen.
„De Zweden bezorgen ons veel verdriet", schreef hij aan Aleksandr Danilowitsj in het kamp van Narwa. „Tot vandaag toe kan ik het vijandelijke
kanon- en mortiervuur niet de baas worden; die vervloekte kerels vuren
salvo's uit hun talrijke kanonnen, een dozijn bommen slaat telkens gelijktijdig in onze batterijen in, het allermeest beschieten ze echter onze tros.
Het wil ons ook ondanks alle moeite nog niet gelukken iemand uit de stad
gevangen te nemen om hem uit te horen, alleen twee mannen, Estlanders,
zijn naar ons overgelopen; zij weten echter niets van betekenis en stamelen alleen maar, dat Schlippenbach de stad een spoedig ontzet heeft hel:oof d..."
Schlippenbach was werkelijk een doorn die men zo snel mogelijk uittrekken moest. Daarop waren alle gedachten van Pjotr Aleksejewitsj gericht.
Die nacht had Mensjikow niet gelogen; hij was in de tent gekomen, had
iedereen, zelfs Nartow, eruit gestuurd en verteld, welke list hij had uitgedacht om generaal Horn de lust te verdrijven op Schlippenbach te hopen.
Pjotr Aleksejewitsj voer eerst boos tegen hem uit: „Dat heb je zeker in een
roes uitgedacht, niet?" Maar toen begon hij, op zijn pijp smakkend, de
tent op en neer te lopen en barstte plotseling in lachen uit.
- Het zou werkelijk niet slecht zijn de oude er zo in te laten lopen.
- Mein Herz, we zullen hem bedotten, bij God..."
- Jouw „bij God" wil nog niet zoveel zeggen. En als het geen resultaat
heeft? Je neemt daar een zware verantwoording op je, kameraad.
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- Dat is goed, die verantwoording neem ik op me. Het is immers niet
de eerste keer. ik heb mijn hele leven al verantwoording gedragen.. .
- Doe het!
In diezelfde nacht reed luitenant Pasjka Jagoezjinski, nadat hij, de voet
al in de stijgbeugel, het laatste glas had geleegd, naar Pskow, waar zich de
opslagplaatsen van het leger bevonden. Ongewoon handig en vlug bracht hij
van daaruit op driespannen alles aan, wat voor het beoogde plan nodig
was. Twee nachten waren de kleermakerijen van de compagnieën en eskadrons bezig met het vernaaien en aanpassen van de jassen, mantels, officierssjerpen en vaandels; de steken van de soldaten werden aan de rand
van een witte tres voorzien. In deze korte nachten rukten in alle stilte,
eskadron voor eskadron, de twee dragonderregimenten van Asafjew en
Gorbow uit, en ook het Semjonowski-regiment en het Ingermanland-regiment met kanonnen, waarvan de groene affuiten geel geverfd waren, marcheerden de Revalse landweg langs en sloegen hun kamp op in het bos van
Tarwiegï, tien werst van Narwa. Daar naar het bos werd ook alle in de
kleermakerijen genaaide kleding gebracht. De Zweden hadden niets gemerkt.
Op een heldere morgen, het was de achtste juni, begon opeens in het
Russische kamp een wild heen-en-weer-gedraaf. Trommels sloegen alarm,
pauken ratelden, officieren galoppeerden luid schreeuwend weg. Uit de
loofhutten en tenten sprongen soldaten te voorschijn, knoopten onder het
lopen jassen en broeken dicht, schoven het lange, onder de steek afhangende
haar achter de oren en stelden zich in twee rijen op. De kanonniers trokken
met geschreeuw de kanonnen uit de stellingen en keerden ze met de monding
naar de Revalse weg. Paardenvolk dreef de trospaarden van de weiden
naar het kamp achter de wagens.
De Zweden keken verwonderd van hun muren neer op de wilde, ongeordende drukte in het Russische kamp. Blootshoofds kwam generaal Horn
de stenen buitentrap van de toren bij de poort op en richtte de kijkbuis op
de weg van Reval. Van die zijde rolden twee kanonschoten over, na een
minuut weer twee schoten en zo zesmaal. Toen begrepen de Zweden, dat
het signaalschoten van de oprukkende Schlippenbach waren en onmiddel-
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lijk gaven zij vanaf het bastion Gloria antwoord met het koningsparool uit
eenentwintig kanonnen. Op alle kerktorens van de stad begonnen de klokken feestelijk te luiden.
Voor de eerste maal in de lange tijd van deze belegering vertrok de
strenge generaal Horn zijn lippen tot een glimlachje, toen hij zag, hoe aan
de andere kant van de verschansingen voor de zich in twee rijen verdelende
Moskouse troepen de opgedirkte Mensjikow, de dolste van alle Russen, op
zijn schimmel ware bokkesprongen maakte. Alsof hij werkelijk een ervaren
veldheer was, gaf hij met een wenk van zijn degen de soldaten van de
achterste rij het bevel zich met het gezicht naar de vesting te wenden. En
als een kudde draafden zij naar hun plaatsen in de schansen achter de palissaden. Daarop rukte hij zijn paard omhoog en galoppeerde de voorste rij
van de soldaten langs, die met hun gezicht naar de Revalse landweg stonden. Alles werd de door lange jaren en glorierijke gevechten in krijgslist
getrainde generaal Horn duidelijk: deze haan met zijn rode cape en struisveren zal aanstonds een onverbeterlijke domheid begaan --- hij zal de ver
uit elkaar getrokken, dunne linie van zijn voetvolk de ijzeren kurassiers van
Schlippenbach tegemoet leiden, die ze met kogels bezaaien, doorbreken,
vertrappen en vernietigen zal. Generaal Horn snoof de lucht door zijn behaarde neusgaten op. Twaalf eskadrons ruiterij en vier bataljons voetvolk
had hij achter de gesloten poort staan om bij het verschijnen van Schlippenbach de Russen in de rug aan te vallen.
Mensjikow rukte, als ijlde hij de dood tegemoet, zonder enige reden zijn
hoed van het hoofd en liet, hem zwaaiend, alle bataljons, die in looppas
zijn paraderend paard volgden, „Hoera!" roepen. Het geschreeuw weerklonk tot aan de muren van Narwa en weer vertrok de oude Horn zijn lippen tot een lachje. Uit het dennenbos, waartegen Mensjikows bataljons
oprukten, galoppeerden door musketvuur gedreven, Russische ruiters naar
voren. En eindelijk vertoonden zich overal achter de sparren in volle parade, schouder aan schouder, als bij een troepenschouw, de vuurroeren met
de gevelde bajonetten, de gardecompagni eë n van Schlippenbach. De tweede
rij gaf al lopende over de hoofden van de eerste rij heen snelvuur, de derde
rij laadde de geweren en reikte ze aan de schietenden. De hooggeheven gele
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koningsvanen fladderden. De oude Horn, liet een ogenblik zijn kijker zakken, trok uit zijn patroontas een linnen doek, ontvouwde haar en wiste zijn
ogen af. 0, gij, oorlogsgoden, mompelde ,hij.
Mensjikow galoppeerde, de hoed vasthoudend, langs het front en bracht
zijn bataljons tot staan. Aan zijn rechter en linker flank kwamen met zes
paarden bespannen kanonnen en tweespannige munitiewagens aanjagen.
De Russische artilleristen waren handig, zij hadden in de afgelopen jaren
allerlei geleerd. De blank gepoetste kanonnen, acht aan iedere f lank o
draaiden met een vlotte beweging hun lopen tegen de Zweden (de paarden waren uitgespannen en aan de kant getrokken) en slingerden gelijktijdig dichte witte rook de lucht in, wat de goede kwaliteit van het kruit
bewees. De Zweden hadden nog geen twintig stappen gedaan, toen de kanonnen opnieuw tegen hen uitbarstten. De oude Horn begon de doek in
zijn hand te verfrommelen zulk snelvuur was onbegrijpelijk. De Zweden
hielden stil. Wat was dat nu, duivels nog aan toe! Dat was niets voor Schlippenbach om zich door kanonvuur te laten intimideren. Zou hij misschien zijn
kurassiers tot de aanval laten overgaan of wachtte hij op zijn artillerie?
Horn zocht met zijn kijker naar Schlippenbach, maar de rook hinderde
hem, het slagveld werd er steeds dichter mee bedekt. Het leek hem zelfs,
alsof de Zweden in de hagel van kartetsen wankelden. .. Toch wachtte hij.
Eindelijk! Uit het bos rukten Zweedse kanonnen met gele affuiten naar
voren en namen dreunend het woord... Daar --- hij zag het duidelijk —
raakten de rijen van Mensjikow in verwarring.... De hoogste tijd!... Horn
draaide zijn gerimpeld gezicht van de kijkbuis af en zei, de gele tanden tot
aan het tandvlees ontblotend, tot zijn assistent, kolonel Marquart:
Ik beveel de poort te openen en de rechtervleugel van de Russen aan
te vallen.
De ophaalbruggen ratelden neer, uit vier poorten reden gelijktijdig de
eskadrons kurassiers naar buiten, in looppas gevolgd door het voetvolk.
Kolonel Marquart voerde het wigvormig opgestelde garnizoen van Narwa
op deze wijze, om na de Russische palissaden en versterkingen genomen
te hebben Mensjikow van de achterzijde in de flank te grijpen, tegen
Schlippenbach te drukken en in een ijzeren omarming te wurgen.
.
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Dat wat Horn door zijn kijker zag, verheugde hem slechts in het begin,
daarna echter maakte het hem onrustig. De afdeling van kolonel Marquart
ruimde snel, zonder grote verliezen, de versterkingen van de Russen uit de
weg, klom over de palissaden en bereikte de andere kant van de verschansingen. Ilit de poort volgden haar, te voet en op wagens, de inwoners van Narwa,
om het Russische leger te plunderen. De ongeordend vurende bataljons van
Mensjikow begonnen plotseling een moeilijk te hegrijpen hergroepering:
hun rechtervleugel, waarop Marquart met het garnizoen van Narwa stormliep, begon zich zo snel mogelijk op zijn palissaden en versterkingen terug
te trekken, op de linkervleugel die het verste weg was, liepen de soldaten
daarentegen even snel de Zweden van, Schlippenbach tegemoet, als wilden
zij zich overgeven. Aan beide zijden zwegen de kanonnen opeens. De schitterend aanvallende Marquart stond nu op het vrije veld, juist in de hoek
tussen de troepen van Mensjikow en van Schlippenbach. De eskadrons van
zijn kurassiers met de in de zon glinsterende kurassen hielden hun paarden
in, reden in een halve kring uit en stonden dan weer besluiteloos stile Ook
het naderbij gekomen voetvolk stond stil ...
- Onbegrijpelijk! Wat gebeurt daar? De duivel hale die Marquart! schreeuwde Horn.
De naast hem staande adjudant Bystrom merkte op:
- Ik begrijp het ook niet helemaal, generaal.
Steeds sneller zijn kijker ronddraaiend, zag Horn dadelijk daarna
Mensjikow, - die haan galoppeerde met grote sprongen de Zweden tegemoet. Waarom? am zich over te geven? Marquart, die hem herkende,
snelde met twee kurassiers toe om hem de weg af te snijden. Maar Mensjikow was hem voor en sprong op de grazige heuvel naast een groep officieren uit het zadel - naar hun jassen en de gele hanier met de op zijn achterpoten steigerende leeuw te oordelen was het de staf vanSchlippenbach...
Maar waar was Schlippenbach zeIf? Nog een draai vande kijker en
Horn zag, hoe Marquart bij de achtervolging van Mensjikow naar
dezelfde groep galoppeerde, daar een vreemde beweging met de hand
maakte, als wilde hij een spookbeeld afweren, en probeerde om te keren,
maar men liep naar hem toe en rukte hem uit hetzadel. De heuvel op .reed
30-487
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een ruiter op een hoog paard met lange oren, de banier boog voor hem.
Dat kon alleen maar Schlippenbach zijn... Een traan verduisterde de blik
van de oude Horn, hij wiste hem geërgerd af en drukte de koperen buis
tegen het oog. De ruiter op het langorige paard leek niet op Schlippenbach...
Hij leek veel meer op...
-- Generaal, verraad ! fluisterde adjudant Bystram.
Ik zie ook zonder u, dat het tsaar Peter is, die zich met een Zweedse
uniform heeft uitgedost. Men heeft me mooi om de tuin geleid, dat begrijp
ik -ook zonder uw verklaring... Laat me kuras en ruitersabel brengen. . . —
Generaal Horn liet de nu toch overbodig geworden kijker liggen en sprong
als een jongen de steile trap van de toren af.
Daar op het veld van de vermommingsstrijd gebeurde wat gebeuren moest,
wanneer men een veldheer bij de neus neemt. De als Zweden vermomde soldaten van het Semjonowski -- en het Ingermanland-regiment, de tot dat ogenblik in het bos verstopte dragonders van Asafjew en Gorbow en aan de
andere kant de bataljons van Mensjikow stortten zich met grimmige woede
van beide kanten op de Zweden van de ongelukkige Marquart die nadat
hij aan tsaar Peter zijn degen had overhandigd en zijn koperen helm in
het gras geworpen, temidden van de Russische officieren op de heuvel
stond, het hoofd van vertwijfeling en schande gebogen om niet te zien, hoe
zijn heerlijke troep die minstens het derde deel van het garnizoen van
Narwa uitmaakte, te gronde ging.
Zijn kurassiers die het voetvolk dekten, weken eeii tijdlang in gesloten
formatie terug, zich af en toe in korte uitvallen, verdedigend. Toen echter
van achteren, uit het berkenbos kolonel Rahn, die daar in hinderlaag had
gelegen, met zijn eskadrons dragonders op hen losstormde, kwam het tot
een handgemeen. Het vuren verstomde. Alleen het grimmige gebrul van
de erop los sabelende Russen, het hese geschreeuw van de vallende Zweden
en het kletteren van de op kurassen en helmen neersuizende sabels was te
horen. Hoog steigerden de om zich heen bijtende paarden. De koningsbanier viel. Enige aan het wilde tumult ontkomen ruiters joegen als blind op
het veld rond, stootten op elkaar en vielen met uitgestrekte armen op de
grond... Het hele Russische leger was op de verschansingen geklommen
.
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als voor een carnavalsfeest, wanneer de mensen te hoop lopen om van het
opjagen van een beer te genieten. .. De soldaten joelden, dansten van vreugde en wierpen hun steken in de lucht.
Slechts een klein deel van de Zweedse soldaten gelukte het zich er tot
Narwa door te slaan. Het enige wat generaal Horn kon doen, was de poorten
te verdedigen, zodat de Russen niet in een drieste aanval de stad konden
binnendringen. De bewoners die waren uitgetrokken om te plunderen,
dwaalden op hun wagens voor de gracht heen en weer. De Russische soldaten sprongen over de palissaden en namen zonder in de hitte van het
gevecht op de schoten vanaf de muren te letten, heel wat inwoners van
Narwa met paard en wagen gevangen en brachten ze in het kamp om aan
de heren officieren te verkopen.
's Avonds werd er in de grote tent bij Mensjikow een vrolijke smulpartij
aangericht. Men dronk de koppige rum van admiraal De Proux, at Revalse
hammen en gerookte bot die toen nog maar heel weinig mensen kenden.
De vis rook al een beetje, maar smaakte nog goed Aleksandr Danilowitsj had men bij het klinken op zijn krijgslist al bijna de hele rug kapotgeklopt.
- De hoogstverstandige Horn heb je flink bij de neus gehad! Werkelijk,
..
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vandaag ben jij het feestvarken! riep Pjotr Aleksejewitsj, lichtelijk aangeschoten, met een basstem. Zijn schouders wipten van het lachen op en
neer en hij liet de vuist als een hamer tussen Mensjikows schouderbladen
neersuizen.
- Ik wed, dat je zelfs de edele Odysseus om de tuin zou hebben geleid-!
riep Chambers en gaf de gouverneur-generaal eveneens een klap op de
rug. Men kan zich moeilijk mensen voorstellen, die listiger zijn dan
de Russen!
Elkaar in de rede vallend, begonnen d e gasten enige malen een schrijven
aan generaal Horn op te stellen met de mededeling, dat hem de orde van
de „Lange Neus" was verleend. Het begin was goed gelukt: Jij, die bij
de Narwa hokt, de broekplasser, de oudeezel en gecastreerde kater die
zich heeft verstout als een leeuw te brullen... Verder werden in het
30*
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dronken gejoel zulke krachtige uitdrukkingen gebruikt, dat secretaris Makarow . niet eens wist, hoe hij ze op papie r moest zetten.
Anikita Iwanowitsj Repnin zei tenslotte, nadat hij zich blatend zat gelathen had:
— Pjotr Aleksejewitsj, loont het de moeite de oude zo te bespotten? Deze
kwestie is immers nog lang niet afgelopen.
Vuisten trommelden op hem in, er verhief zich een geschreeuw. Pjotr
Aleksejewitsj nam Makarow het niet voltooide schrijven uit handen, verfrommelde het en stak het in zijn zak:
- Genoeg gelachen... Basta...
Hij ging staan, zwaaide heen en weer, klemde zich aan Makarows schouder vast, de slap geworden trekken van zijn rond gezicht spanden zich weer
met moeite hij rekte zijn lange hals en werd zichzelf als steeds weer
meester:
- Ophouden met het gejoel!
Hij liep de tent uit. Het schemerde. Door de dichte dauw leek het gras
grijs geworden, lichte rooksluiers van de kampvuren zweefden erboven.
Pjotr Aleksejewitsj ademde diep de frisse morgenlucht in:
Nu, op de goede afloop. .. Het is tijd! Terstond traden uit de
groep officieren, die achter hem stond, Anikita Iwanowitsj . Repnin en kolonel Rohn op hem toe. -- Ik zeg het jullie beiden nog eens: gezwollen
overwinningsverhalen heb ik niet nodig. Ik wens ze niet te horen. Een zware
en bloedige strijd staat ons te wachten. We moeten de vijand zo weten te
treffen, dat hij niet weer op krachten komt. Voor zo'n strijd is een onverbiddelijk hart nodig... Gaat.. .
Anikita Iwanowitsj Repnin en kolonel Rohn maakten een diepe buiging
en liepen, tot aan hun knieën in het hoge gras wadend, van de tent naar het
donkere bos, waar, weer in hun gewone uniformen gekleed, de dragonderregimenten en het op wagens geladen voetvolk, allen deelnemers aan de
vermomming van de vorige dag, wachtten op het teken tot de aanval. Vandaag wachtte hen geen geringe opgave: het korps van Schlippenbach bij
Wesenberg te omsingelen en te vernietigen.
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Dus, mijne heren, de ex-koning August die we al als afgedaan beschouwden, heeft van de Russen ondersteuning gekregen en rukt snel naar
Warschau op, zei de jonge koning Stanislaw Leszczynski bij de opening.
van de krijgsraad. De koning was de hem op de hals geschoven staatszaken
moe; zijn smal, hoogmoedig, kwaad gezicht was bleek tot aan de blauwe
wallen onder de neergeslagen wimpers, hij sloeg de ogen niet op omdat hem
de opgeblazen gezichten van de hovelingen en alle gesprekken over oorlog,
geld en leningen tot walgens toe verveelden... Zijn krachteloze hand speelde met de rozenkrans. Hij droeg Poolse kleding die hij niet kon uitstaan;
maar .sedert in Warschau een Zweeds garnizoen lag onder commando van
kolonel Arvid Horn, een neef van de held van Narwa, hadden de Poolse,
magnaten en de hoge adel hun pruiken op de kapstok gehangen, de Franse
jassen met tabak tegen de motten verpakt en droegen nu rijgjassen
met lang afhangende mouwen, mutsen van beverbont,, laarzen van soepel
saffiaanleer met helder rinkelende sporen en ze gordden zich niet
meer de lichte degens om de heupen, maar de zware sabels van hun voorvaderen.
In Warschau leefde men vrolijk en zorgeloos onder de zekere bescherming van Arvid Horn en men vergaf hem de tactloosheid, dat hij de landdag gedwongen had deze niet al te voorname, maar welopgevoede, jonge
man tot koning te kiezen. De Zweedse officieren waren plomp en trot s ;
maar ze konden zich met de Polen niet meten bij wijn en mede en vooral
bij de dans bleven ze ver achter bij prachtige mazurka-dansers als Wisniewiecki of Potocki. Eén ding was erg : er kwam steeds minder geld uit
de door de oorlog geruïneerde landgoederen; maar ook dit zou snel voorbijgaan, zo dachten zij, koning Karel zou immers niet eeuwig in Polen
heer en meester zijn, eens zou hij toch wel van hier naar het oosten opbreken om met tsaar Peter af te rekenen.
En opeens trok zich, onverwacht voor iedereen, een zwarte wolk boven
Warschau samen. August had zonder strijd het rijke Lublin genomen en
rukte met zijn lawaaierige Poolse ruiterij in een ijltempo langs de linker-
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oever van de Wisla naar Warschau op. Het eenogige schrikbeeld, de ataman Danila Apostol, was met zijn Dnjepr-kozakken naar de rechteroever
van de Wisla getrokken en naderde Praga, de voorstad van Warschau. Elf
Russische infanterie-regimenten zuiverden de aan de Boeg gelegen stadjes
van de aanhangers van koning Stanislaw, ze hadden Brest al bezet en trokken nu eveneens in de richting van Warschau op. En van het westen uit
kwam snel het Saksische korps van veldmaarschalk Schulenburg aanmarcheren, die met een handige manoeuvre de hem langs een andere weg
verwachtende koning Karel om de tuin geleid had.
God en de Heilige Maagd weten het: ik heb er niet naar gestreefd
mijzelf de Poolse kroon op het hoofd te zetten, het was de wil van de landdag, zei koning Stanislaw zonder op te kijken, met minachtende traagheid. Op het tapijt voor zijn voeten lag, met de snuit op de poten, een witte
hazewindhond van het edelste ras. Behalve moeite en onaangenaamheden heeft mijn hoge waardigheid mij tot nog toe niets opgebracht. Ik ben
bereid de kroon neer te leggen, indien de landdag dit uit voorzichtigheid
en gezond verstand zou wensen om Warschau niet aan de woede van August
bloot te stellen. Ongetwijfeld is er genoeg, reden om hem de gal te doen
overlopen. Hij is eergierig en halstarrig. Zijn bondgenoot, tsaar Peter, is
nog halstarriger en slimmer; ze zullen zolang vechten, tot ze hun doel
bereikt hebben, tot we allemaal volkomen geruïneerd zijn. Hij zette zijn
voet in de saf f iaanleren laars op de rug van de hond die de koning met
zijn lilakleurige ogen aankeek. Werkelijk, ik stel geen eisen, ik zal
me met plezier in Italië terugtrekken... De studie aan de universiteit van
Bologna trekt mij aan...
De roodwangige, met koude woede voor zich uitziende, stoere kolonel
Arvid Horn zat in zijn groene, afgedragen uniformjas op een klapstoel
tegenover de koning en bromde:
Dit is geen krijgsraad, het is smadelijke capitulatie...
Koning Stanislaw vertrok langzaam zijn lippen. De primaat, kardinaal
Radziewski, Augusts meest verbitterde vijand, die de ongepaste opmerking
van de Zweed niet had gehoord, nam het woord met die vleiende, deemae470

dig-bevelende stem, die men in de Jezuïetenscholen de leerlingen sinds de
tijd van Ignatius van Loyola ijverig bijbrengt. Hij zei:
De wens van Uwe Majesteit om zich aan de strijd te onttrekken is
slechts een voorbijgaande zwakte... De bloemen van uw ziel hebben in de
harde wind hun kopjes laten hangen. Wij zijn ontroerd. Maar de kroon
van een katholieke koning wordt, in tegenstelling tot een hoed, alleen met
het hoofd samen afgenomen. Laten wij vol moed over het verzet tegen de
overweldiger en de vijand van de kerk spreken, want dat is August, die
slechte katholiek en keurvorst van Saksen. Laten we horen wat kolonel
Horn ons te zeggen heeft.
De primaat wendde zich de zijde van zijn schitterende, in het gewreven parket weerspiegelende purperen soutane ruiste moeizaam tot de
Zweden en strekte zijn hand zo uitnodigend uit, als bood hij hun de meest
uitgelezen spijzen aan. Kolonel Horn schoof zijn stoel achteruit, spreidde
zijn krachtige benen in de hoge, juchtleren laarzen (hij droeg zoals alle
Zweden, koning Karel nabootsend, een versleten jas en grove laarzen met
gestulpte kappen) en kuchte droog, zijn keel schrapend:
Ik herhaal: een krijgsraad moet een krijgsraad zijn en geen gesprek
over bloempjes. Ik zal Warschau tot de laatste soldaat verdedigen dat
is de wil van mijn koning. Ik heb mijn fuseliers het bevel gegeven met het
invallen van het donker op iedereen te schieten, die de poort uit wil. Geen
enkele lafaard zal Warschau verlaten, bij mij zullen ook de lafaards vechten! Belachelijk, wij hebben niet minder troepen dan August. Beter dan ik
weet groothetman vorst Lubomirski dat. Belachelijk, August omsingelt
ons! Dat betekent alleen maar, dat hij ons de mogelijkheid biedt zijn troepen gescheiden te slaan : in het zuiden zijn dronken adellijke ruiters, oostelijk van Warschau ataman Danila Apostol, wiens kozakken licht bewapend
zijn en die dus een bestorming van de gepantserde huzaren niet zullen kunnen doorstaan... veldmaarschalk Schulenburg zal, nog voor hij Warschau
bereikt, zijn graf vinden, mijn koning is hem ongetwijfeld op de hielen.
Het enige ernstige gevaar betekenen de elf Russische regimenten van vorst
Golitsyn; maar terwijl zij te voet van Brest hierheen kruipen, zullen wij
August al vernietigd hebben, hun zal niets anders overblijven dan de
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terugtocht te aanvaarden of te sterven. Ik beveel vorst Lubomirski nog deze
nacht alle bereden regimenten in Warschau samen te trekken. Ik verzoek
Uwe Majesteit nog voor deze kaarsen uitgebrand zijn, een pospolite roesjenie 18 te proclameren... De duivel mag me halen, als we August niet alle
veren uit zijn staart zullen trekken!
Zijn blonde snor opdraaiend, lachte Arvid Horn luid en ging zitten. Nu
keek zelfs de koning op naar groothetman Lubomirski die het opperbevel
over alle Poolse en Litause strijdkrachten voerde. Gedurende het hele
gesprek ,had hij aan de linkerkant van de koning op een vergulde stoel gezeten, het voorhoofd in de handpalm gesteund, zodat alleen zijn kort geschoren, ronde, als het ware met peper bestrooide schedel en zijn dunne,
lange hangsnor te zien waren.
Toen het stil werd, scheen hij te ontwaken, haalde adem, rekte zich; hij
was ,hoog, benig en breedgeschouderd en legde langzaam de hand op de
dicht met diamanten bezette hetmansstaf die in zijn rijk bewerkte, kostbare
gordel stak. Zijn licht door de pokken geschonden gezicht met de haakneus,
de ingevallen wangen en de de jukbeenderen strak omspannende, ziekelijk
rode huid was zo afstotend en van een zo sombere trots vervuld, dat de
oogleden van de koning beefden; hij bukte zich en streelde de hond. De
groothetman stond langzaam op. Voor hem was het lang begeerde uur van
de wraak gekomen.
Hij was de voornaamste magnaat van Polen, dankzij zijn uitgebreide
bezittingen machtiger dan iedere koning. Wanneer hij zich naar de landdag
of op een pelgrimstocht naar Czestochowa begaf, reden voor en achter zijn
karos hoog te paard, in koetsen of op wagens, niet minder dan vijfduizend
leden van de szlachta, stuk voor stuk in een karmozijnrode rijgjas met lichtblauwe manchetten aan de lange mouwen. Bij pospolite roesjenie op
veldtochten tegen de rebellerende Oekraïne of tegen de Tataren leverde
hij zijn drie regimenten huzaren in stalen pantsers met vleugels op de rug.
Een Piast van afkomst, beschouwde hij zich als de eerste pretendent naar
de Poolse troon na Augusts val. Toen, in het voorjaar, had reeds tweederde
van de afgevaardigden met hun sabels rinkelend op de landdag geroepen:
„Wij willen Lubomirski!" Maar koning Karel had het niet gewild: hij had
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een marionet nodig. Kolonel Horn had de joelende landdag met zijn fuseliers omsingeld, zij staken hun lonten aan en stoorden de plechtigheid met
hun tromgeroffel. Horn was stampend, alsof hij met zijn hakken nagels
insloeg, naar de lege troon gegaan en had geroepen : „Ik stel Stanislaw
Leszczynski voor!"
De groothetman slikte zijn verbittering in. Niemand had het ooit gewaagd
zijn eer aan te tasten. Koning Karel die zeker minder bouwland en gouden
vaatwerk het zijne kon noemen dan de Lubomirski's, had het gedaan. Hijg
liet zijn sombere blik over de aanwezigen gaan, omklemde de appel van de
hetmansstaf en begon te spreken, waarbij hij vol bitterheid, sissend als een
slang, de klanken uitstootte:
Heb ik niet goed gehoord of heb ik gedroomd? Aan mij, de groothetman, mij, vorst Lubomirski, heeft de garnizoenscommandant het gewaagd een bevel te geven! Een grap? Of brutaliteit? (De koning hief zijn
hand met de rozenkrans op, de kardinaal boog zich op zijn zetel naar
voren en schudde zijn verwelkt uilegezicht, maar de hetman verhief slechts
dreigend zijn stem.) Hier verwacht men mijn raad. Ik heb naar u geluisterd, mijne heren, ik heb mijn geweten geraadpleegd... Hier is mijn antwoord. Onze troepen zijn onbetrouwbaar. Om hen te dwingen hun bloed
en het bloed van hun broeders te vergieten, zouden de harten der ridders
van geestdrift moeten overvloeien en hun hoofden dronken zijn van toom...
Misschien weet koning Stanislaw zo'n strijdleus? Ik weet er geen... „In
Godesnaam, tot in de dood, voorwaarts voor de roem van de Leszczynski's !
Dan gaan ze niet mee... „In Godesnaam, tot in de dood, voorwaarts voor
de roem van de koning van Zweden!" Ze zouden hun sabels weggooien. Ik
kan het bevel over de troepen niet op me nemen! Ik ben de langste tijd
hetman geweest!
Het vertrokken gezicht van de hetman werd dieprood tot aan de borstelige wenkbrauwen. Niet in staat zich te beheersen, trok hij de hetmansstaf
uit de gordel en slingerde hem deze knaap, de koning, voor de voeten. De
witte teef jammerde klaaglijk...
Verraad!schreeuwde Horn woedend.
.
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* 5 *
Het woord "berserker" - de van dolle woede bezetene --, is afkomstig
nit de grijze oudheid, toen de Noorse volken de gewoonte hadden zich met
het afkooksel van de vIiegenzwam te bedwelmen. Later, in de Middeleeuwen werden bij de Noormannen die strijders Berserker genoemd, die in de
slag door woede waren bezeten; zij streden zonder malienkolder, helm en
schild, aIleen in een Iinnen hernd, en ze waren zo vreseli jk, dat volgens de
overlevering bijvoorbeeld de twaalf berserkers, zonen van koning Kanoet,
met een apart schip op zee voeren, omdat de Noormannen zelf bang voor hen
waren.

De woede-aanval die koning Karel kreeg, kon men niet anders clan met
"berserker-woede" omschrijven, zo diep waren aIle hovelingen die zich op
dat ogenblik in zijn tent bevonden, geschrokken en onder de indruk, en
graaf Piper had zelfs de hoop opgegeven in leven te blijven... Toen indertijd gravin Kozelska aan Karel het per postdui£ verzonden bericht had
overhandigd, hield hij, ondanks de mening van Piper, veldmaarschalk
Hhenskjold en andere generaals, koppig vast aan zijn wraakzuchtige wens,
onmiddellijk met August af te rekenen, heel Polen aan Stanislaw Leszczyiiski te onderwerpen, zijn troepen behoorlijk rust te gunnen en de oorlog
in het oosten in de loop van de zomer met de totale verplettering van aIle
strijdkrachten van Peter te beeindigen, Ret lot van Narwa en Joerjew
verontrustte hem niet, daar waren betrouwbare garnizoenen en sterke fillren, waar de Moskovieten zilch de tanden op stuk zouden hi jten, daar was
de dapperste van de dapperen - Schlippenhach. Bovendien liet ook zijn
trots niet toe, dat hij die zich als de roemrijke erfgenaam van Alexander
de Grote en Julius Caesar beschouwde, zijn grootse plannen zou wijzigen
vanwege een postduifdepeche, die hem hovendien nog overhandigd was door

een liederlijke courtisane.
Het bericht van de aankomst van de Russische hulptroepen in Sokal en
van de onverwachte opmars van August naar Warsehau, pal voor de neus
van Karel (die als een zatte leeuw geen haast maakte de ten dode gedoemde koning van Polen te verscheuren), werd door dezelfde edelman over474

gebracht, die aan de feesttafel bij pan Sobeszczanski een schaal vol worst
met zijn sabel doormidden had geslagen. Graaf Piper ging geheel verslagen de koning wekken het was tegen de morgenschemering. Karel sliep
rustig op het veldbed, de armen op de borst gekruist. Het zwakke schijnsel
van het koperen lampje belichtte zijn grote, gebogen neus, de ascetisch
ingevallen wangen, de vast opeengeklemde lippen, zelfs in zijn slaap wou
hij er bizonder uitzien. Hij leek op het stenen beeld van een ridder op een
graftombe.
In het begin had graaf Piper zijn hoop op de haan van de koning gezet,
voor wie juist de tijd aangebroken was om uit volle borst te gaan kraaien.
Maar de haan moest het monniksleven van de koning delen, hij maakte
alleen maar een trage beweging in zijn kooi achter het linnen van de tent
en stootte schor een vaag „eh-eh-eh" uit.
- Majesteit, word wakker, zei graaf Piper zo zacht mogelijk en liet
het vlammetje in de lamp wat helderder branden... Majesteit een onaangename tijding. (Karel opende zonder zich te bewegen, zijn ogen.) —
August is ons ontkomen.
Met een ruk slingerde Karel zijn benen die in een onderbroek van grof
linnen en in wollen kousen staken, op het tapijt en keek, met de vuisten
op het bed gesteund, Piper aan. Met alle behoedzaamheid van een hoveling
bracht deze verslag uit van de gelukkige keer in het lot van August.
-- Mijn laarzen, mijn broek, zei Karel langzaam en hij sperde
zijn starkijkende ogen nog verschrikkelijker open; ze begonnen zelfs te
fonkelen, of was het de weerkaatsing van het licht van de lamp die begon
te walmen? Piper vloog de tent uit en keerde dadelijk met BjEorkenhjelm
terug, die in allerijl zijn pruik had opgezet. Generaals kwamen de tent
binnen. Karel trok, de benen strekkend, zijn broek en zijn laarzen aan,
knoopte zijn uniformjas dicht, waarbij hij twee nagels brak, en liet toen
pas zijn woede de vrije loop.
- U brengt uw tijd door met smerige meiden, vet als een katholieke
monnik bent u geworden ! schreeuwde hij met blaffende stem (want
zijn kaken trokken krampachtig samen en zijn tanden knarsten) tegen de
volkomen onschuldige generaal Rosen. --- Vandaag is het de dag van uw
.
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schande ! krijste hij zich als voor een degenstoot omdraaiend, tegen generaal Lówenhaupt. Het zou u betamen als gemeen soldaat in de tros
van mijn leger mee te trekken! Waar zijn uw verkenners? Ik hoor het
nieuws later dan alle anderen! Ik verneem de belangrijkste berichten, waarvan het lot van heel Europa afhangt, van een of andere bedronken landjonker! ik hoor ze van courtisanes! Ik word belachelijk gemaakt? Ik verwonder me erover, dat de kozakken me nog niet in de slaap uit de tent
weggesleept en met een touw om de hals naar Moskou gebracht hebben!
U echter, mijnheer Piper, raad ik aan de gravenkroon in uw wapen voor
een narrenkap te verwisselen! U, verzwelger van snippen, korhoenders en
ander wildbraad, zuiplap en ezel! Waag het niet de beledigde te spelen.
Het zal me een genoegen zijn u te laten radbraken en vierendelen ! Waar
zijn uw spionnen, vraag ik u? Waar zijn uw koeriers, die mij over de gebeurtenissen, een dag voor ze plaatshebben, berichten moeten? De duivel
hale jullie! Ik walg ervan jullie koning te zijn! Ik verlaat het leger, ik trek
me in mijn prive-leven terug!
Daarop rukte koning Karel alle knopen van zijn uniform, trapte met zij n
voet de trommel in, trok baron B jórkenhjelm de pruik van het hoofd en
reet ze in stukken. Niemand sprak hem tegen, hij stampte temidden van de
terugwijkende hovelingen in de tent op en neer. Toen deze berserker-woedeaanval begon te bedaren, vouwde hij de handen op de rug samen, boog
het hoofd en zei:
- Ik beveel onmiddellijk alarm te blazen en de troepen gereed te houden.
Ik geef u drie uur tijd om het kamp op te breken. Ik trek ten strijde. U
zult alles uit mijn bevel vernemen. Verlaat mijn tent. Bjorkenhjelm pen,
papier en inkt!
•

.

,

6 *

- Dat is niet om uit te houden... Een hele eeuwigheid staan we hier
al... Meer vastberadenheid, een behoorlijke aanval en vannacht hadden
we al in Warschau kunnen slapen, sprak gravin Kozelska mismoedig,
uit het venster van haar karos naar de vele houtvuren kijkend, die zich hi
een wijde boog voor de in het nachtelijk donker onzichtbare stad, uitstrek-.
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ten. De gravin was tot bewusteloosheid toe vermoeid. Haar elegante koets
met de gouden Cupido was bij de overvaart van een riviertje gebroken en
ze zag zich genoodzaakt in de ongemakkelijke, schuddende, afschuwelijke
wagen van pani Sobeszczanska over te stappen. De gravin was zo woedend en
pani Anna was in haar ogen zo'n verachtelijk wezen, dat ze tegen deze
kleinsteedse Poolse zelfs beminnelijk was.
De koets van de koning staat niet ver voor ons, maar hij is er zelf
niet in... Waar die eigenlijk aan denkt mag God weten... Geen voorbereidingen voor het avondeten of voor ontspanning...
De gravin rukte moeizaam aan de riem van het wagenraampje en liet
het zakken. De warme geur van paardezweet en de zatte rook van de veldkeukens waaiden naar binnen. De nacht was vol kamptumult stemmen
klonken, op elkaar botsende wagens kraakten, geschreeuw, gescheld, gelach,
hoefgekletter, verre schoten. De gravin hingen deze verstrooiingen van de
veldtocht al lang de keel uit, ze trok het raampje weer omhoog en liet zich
in de hoek van de wagen neer. Alles irriteerde haar: de verkreukelde japon,
de boernoes en de hoeken van de koffertjes, en met plezier zou ze iemand
tot bloedens toe gebeten hebben...
Ik vrees, dat we het koninklijk slot in de grootste wanorde en leeggeplunderd zullen aantreffen... De familie Leszczynski is berucht om
haar hebzucht en Stanislaw ken ik maar al te goed. Het is een
femelaar, een gierigaard, een krent. .. Toen hij uit Warschau vluchtte, had
hij wat meer dan een brevier in zijn zak... Ik geef u de raad, mijn beste,
om in ieder geval uit te kijken naar een of ander privé-huis, als u tenminste
fatsoenlijke kennissen in Warschau hebt. .. rekent u niet te veel op koning
August... Mijn God, wat is dat een schoft!
Pani Anna genoot van de gesprekken met de gravin. Dat was een hogeschool voor mondaine opvoeding. Pani Anna had van haar eerste meisjesjaren af, toen onder haar hemd nog maar nauwelijks bekoorlijke rondingen
aanwelden, van een bizonder leven gedroomd. Daarvoor behoefde zij slechts
in de spiegel te kijken: mooi, en niet alleen knap, maar pikant, verstandig,
geestig, dartel en onvermoeibaar. Haar ouderlijk huis was armelijk. Haar
vader was een achterop geraakte edelman van lage afkomst en kwam aan
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de kost op jaarmarkten en aan de kaarttafels bij rijke pans. Hij vertoefde
zelden thuis. In zijn versleten mantel, zat hij vermoeid, stil en met gegroefd
gezicht bij het raam en keek zwijgend naar zijn armoedig bedrijf. Anna,
zijn enige en geliefde dochter, drong er bij hem op aan, dat hij van zijn
omzwervingen zou vertellen. Hoewel hij het gewoonlijk niet graag deed,
praalde hij toch wel eens, als hij in vuur geraakte, met heldendaden en
hoge relaties. Als gold het een toversprookje, zo luisterde Anna naar de
verhalen en legenden over de uitzonderlijke weelde van de vorsten Wisniewiecki, Potocki, Lubomirski en Czartoryski. .. Toen haar vader, nadat hij
zijn laatste klepper ter delging van een speelschuld verkocht en zijn laatste
kuiken opgegeten had, zijn dochter aan de bejaarde pan Sobeszczanski tot
vrouw gaf, verzette Anna zich niet, want zij begreep dat dit huwelijk ongetwijfeld een middel was om het tot iets te brengen. Het verdroot haar
alleen, dat haar man voor zijn jaren al te hartstochtelijk op haar verliefd
raakte. Zij had een goed hart, dat echter volkomen door haar verstand geregeerd werd.
En nu had het toeval haar eensklaps op de bovenste sport van de ladder
des geluks gebracht. De koning was in haar net gevangen. Dit was pani
Anna echter niet naar het hoofd gestegen; zij was geen dom gansje, haar
scherpzinnige gedachten begonnen heen en weer te glippen als een muis
in een donkere korenschuur alles diende overwogen en voorzien te worden. Tegen pan Sobeszczanski die als verliefd echtgenoot niets placht te
begrijpen en te zien, verklaarde zij vol tederheid : „Ik heb meer dan genoeg
van dit saaie landleven ! U moet om mij gelukkig zijn, Józef : nu wil ik
de eerste dame in Warschau zijn. Maak u volstrekt geen zorgen, geniet van
de feestgelagen en verafgood mij."
Moeilijk was iets anders: gravin Kozelska te slim af te zijn en haar
doodrustig in het verderf te storten; en het neteligste ten slotte ; de koning
niet ter bevrediging van een vluchtige gril te dienen, maar hem stevig aan
zich te binden.
Daarvoor kwam meer kijken dan alleen vrouwelijke charme, daar was
ervaring voor nodig. Zonder tijd te verliezen, ontlokte pani Anna de gravin
..

de geheimen harer verleidingskunsten.
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- Ach nee, lieve gravin, in Warschau ben ik bereid in een hut te leven,
mits ik in uw nabijheid ben, als een grauw bijtje naast een roos!zei
pani Anna, met hooggetrokken benen in de andere hoek van de koets ge
zeten, en wierp af en toe een vluchtige blik op het gezicht der gravin die
haar ogen gesloten hield; nu eens werd dit gelaat door de weerschijn van
de houtvuren roze gekleurd, dan weer verzonk het in de schaduw (als de
Ik ben immers nog helemaal een kind. Ik beef
maan in de wolken) .
uit angst iets
nog steeds, wanneer de koning het woord tot mij richt
doms of onbetamelijks te zeggen.
De gravin begon te spreken, als antwoordde zij op haar eigen gedachten
die zuur en scherp waren als azijn:
- Wanneer de koning honger heeft, verslindt hij met dezelfde gulzigheid roggebrood en ganzeleverpastei. In een kroeg aan een landweg was
hij niet weg te slaan bij een pokdalig kozakkenwijf, dat voortdurend als
een bliksemschicht over de hof naar de kelder en met de kruiken terug
naar de kroeg snelde... Hij zag een vrouw in haar... Dat is het enige, dat
voor hem van gewicht is... 0, dat monster! Gravin Konigsmark heeft hem
veroverd door hem bij de dans haar kousebanden te laten zien: zwarte
fluwelen banden die met lintjes op haar roze kousen geknoopt waren.
-- Jezus Maria, en heeft dat zo'n uitwerking? fluisterde pani
Anna.
- Hij is als een stuk vee verliefd geworden op de Russische bojarin
Wolkowa; tijdens het bal verwisselde zij verschillende malen van japon
en hemd, hij stormde de kamer binnen, greep haar hemd en wiste zich
daarmee het bezwete gezicht af... Eenzelfde geschiedenis vond in de vorige
eeuw met Hendrik II, de koning van Frankrijk, plaats... Maar bij hem
eindigde het met een langdurige aanhankelijkheid, terwijl de bojarin Wolkowa hem tot groot plezier van iedereen onder de neus vandaan geglipt
.
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- Ik ben verschrikkelijk dom !
riep pani Anna uit.
Ik begrijp
niet, wat het hemd van dat mens ermee te maken heeft.
--- Niet het hemd, maar de huid van dat mens, de geur die haar typeert
die is beslissend... De huid van een vrouw is hetzelfde, wat de geur
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voor een bloem is, dat weten alle kleine meisjes in de scholen der nonnenkloosters... Voor een roué als onze geliefde koning is de neus voor zijn
sympathieën doorslaggevend...
- 0 Heilige Maagd!
- Hebt u wel eens zijn kolossale neus bekeken? Hij is er erg trots op,
want hij vindt, dat hij hem een zekere gelijkenis met Hendrik IV verleent.. .
Zijn neusvleugels trillen voortdurend, als bij een patrijshond die de lucht
van een snip heeft gekregen...
- Parfums zijn dus bizonder belangrijk, amberpoeder en aromatische
zalven? Heb ik u goed begrepen, lieve gravin?
- Als u de Odyssee gelezen hebt, moet u zich herinneren, dat de tovenares Circe de mannen in zwijnen veranderde... Doe niet of u zo naïef
bent, mijn lieve... Overigens is het allemaal misselijk, vervelend, en vernederend genoeg...
De gravin zweeg. Pani Anna peinsde: wie had nu eigenlijk d e ander de
loef afgestoken? Voor het venster van de koets dook een paardesnuit op,
van de zwarte lippen droop schuim. De koning was komen aanrijden. Hij
sprong uit het zadel en opende het portier, - zijn neusvleugels zwollen,
de glimlach op zijn grote, levensblije gezicht was verblindend. In het licht
van de fakkel die een ruiter in de hand hield, was hij in zijn lichte, vergulde helm met het opgeslagen vizier, in zijn zwierig over de schouder
geworpen purperen cape zo grandioos, dat pani Anna bij zichzelf zei : „Nee,
nee, geen domheden..." De koning riep opgewekt:
- Stapt u uit, dames, u zult een historisch schouwspel bijwonen.. .
Pani Anna fladderde dadelijk met een kreet uit de koets. De gravin
zei:
- Ik heb verschrikkelijke pijn in de lendenen, wat ongetwijfeld de
opzet van Uwe Majesteit geweest is. Ik ben niet gekleed en zal hier blijven
om op mijn nuchtere maag een beetje te sluimeren.
De koning antwoordde kortaf:
- Als u een draagbaar nodig hebt, zal ik er een sturen...
Een draagbaar, voor mij ? Voor de groen stralende bliksems van
haar wijdopen ogen week August een stap terug. De gravin sprong uit de
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wagen in haar perzikkleurige boernoes met glinsterende edelstenen, die aan
haar oren, hals en vingers beefden, met verward kapsel, dat echter niets
van zijn bekoorlijkheid had ingeboet. -- Steeds tot uw dienst! - en zij
schoof haar naakte arm onder zijn elJeboog. Voor de zoveelste maal besefte
. nna, hoe groot de kunst van deze vrouw was...
pani . A
Cedrieen liepen zij naar de karos van de koning, waar hoog te paard in
fakkellicht een eskadron van de uit edellieden geformeerde eliteruiterij
stand opgesteld, in kurassen met witte zwaneveren die op ijzeren hoepels
aan de rug bevestigd waren, August en de dames - elk aan een zijde en
even achter hem - namen plaats in zetels, die op een tapijt stonden. Pani
Anna's hart bonsde, het kwam haar voor, als waren de hoge ruiters om
haar heen, met hun vleugels, met de weerschijn van de vuren op de harnassen en helmen, engelen Gods, die op aarde afgedaald waren om August
zijn Warschause paleis, zijn glorie en zijn geld terug te brengen... Zij
sloot de ogen en sprak een kort gebed uit:
- Mage de koning in mijn handen tot een lammetje worden...
Hoefgeklapper weerklonk. Het eskadron week uiteen. Vit het duister
naderde groothet.man Lubomirski met zijn lijfwacht, eveneens met vleugels
op de rug, echter van zwarte veren. De groothetman reed tot vlak bij de
koning, trok met een ruk de teugels strak, zodat zijn cape bol kwam te
staan, sprong van zijn snuivende paard en boog op het tapijt voor August
de knie:
- Zo gij kunt, koning, vergeef mij mijn verraad...
Zijn hete, donkere ogen keken strak, het ziekelijk rode gezicht was somber, de stem beefde. Hij streed tegen zijn gevoel van trots. Zijn bontmuts
met de diamenten ketting had hij niet afgezet, slechts zijn magere handen
trilden...
- Mijn verraad "vas waanzin, verstandsverbijstering... Geloof mij, ik
heb nochtans geen uur Stanislaw als koning erkendL.. Wrok knaagde aan
mijn ingewanden. Mijn uur kwam ... Ik heb hem mijn hetmansstaf voor
de voeten geworpen... lk heh op de grond gespuwd en hem voor altijd
verlaten... In de hof van het koninklijk paleis werd ik door de soldaten
van de commandant overvallen... God zij geloofd, nog weet mijn hand
31-487
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de sabel krachtig te voeren, met het bloed der vervloekten heb ik mijn
breuk met Leszczynski bezegeld ... Ik bied je mijn leven...
Terwijl hij hem aanhoorde, stroopte August langzaam zijn ijzeren handschoenen af en liet ze op het tapijt vallen; zijn gezicht klaarde op, hij verhief zich, breidde de armen uit en sloeg ze om de hetman heen:
Ik vertrouw je, groothetman... Van ganser harte vergeef ik je en
omarm ik je.
En met alle kracht drukte hij het gezicht van de hetman aan zijn borst,
aan de geciseleerde centauren en nimfen die zijn Italiaanse pantser sierden.
Nadat August hem iets langer dan nodig aan zijn borst gedrukt had gehouden, beval hij nog een stoel te brengen. Maar de stoel was al gebracht.
Nu en dan over zijn pijnlijke wang strijkend, begon de groothetman te vertellen van de Warschause gebeurtenissen die zich na zijn weigering tegen
August en de Russen in het veld te trekken afgespeeld hadden.
Onrust had Warschau bevangen. De primaat, kardinaal Radziewski die
vorig jaar op de landdag in Lublin in het openbaar, op zijn knieën voor het
crucifix, August en de vrijheid van de Poolse staat de eed van trouw
gezworen, een maand later echter in Warschau het Lutherse Evangelium
gekust en koning Karel de gelofte van trouw afgelegd had, eiste, zelfs met
het schuim op de lippen, Augusts onttroning, stelde als troonkandidaat
vorst Lubomirski voor en verried ook deze op aandringen van Arvid Horn
onmiddellijk weer; deze drievoudige verrader was als eerste uit Warschau
gevlucht, waarbij hij slim genoeg was geweest om enige koffers gevuld met
kerkschatten mee te nemen.
Koning Stanislaw doolde drie dagen lang door het verlaten paleis, elke
morgen verschenen er minder hovelingen om hun opwachting te maken.
Arvid Horn verloor hem niet uit het oog; hij had hem gezworen Warschau
uitsluitend met de kracht van zijn garnizoen te behouden. Daar hij volgens
de regelen der etiquette niet aan de koninklijke dis mocht aanzitten, gebruikte hij het middag- en avondmaal in de zijkamer en kletterde met de
sporen. Om het hinderlijke gekletter niet te horen, declameerde Stanislaw
tussen de gangen door met luider stem voor zichzelf Latijnse verzen van
Apuleius. In de vierde nacht vluchtte hij evenwel als boer verkleed en met
.

..

482

een aangeplakte baard uit het paleis, tezamen met zijn kapper en een lakei.
Hij reed op een wagen met twee teervaten, waarin zich de ganse koninklijke schat bevond, de stadspoort uit. Te laat drong het tot Arvid Horn door,
dat koning Stanislaw, een echte Leszczynski, zich deze dagen behalve met
de lectuur van Apuleius en het verveelde geijsbeer door de kale zalen i n
gezelschap van zijn hond nog met iets anders had beziggehouden... Arvid
Horn rukte de gordijnen van de koninklijke sponde af en vertrapte ze, reeg
de hofmaarschalk aan zijn degen en schoot de commandant van de nachtwacht neer. Nu echter kon niets meer de vlucht der voorname pans uit
Warschau tegenhouden, die op een of andere wijze met Leszczynski verbonden waren.
August lachte om deze geschiedenissen, hamerde met de vuisten op de
stoelleuningen en wendde zich naar de dames om. De ogen van gravin
Kozelska drukten slechts koele verachting uit, pani Anna daarentegen lachte
uit volle keel, klaterend als een zilveren klokje.
- Wat raadt gij mij nu aan, groothetman? Een beleg of een onverwijlde
bestorming?
- Alleen een bestorming, genadige koning. Het garnizoen van Arvid
Horn is niet groot. Warschau moet genomen worden vóór de komst van
koning Karel.
- Onmiddellijke bestorming, duivel nog aan toe! Een wijze raad! —
August kletterde krijgshaftig met de ijzeren schouderstukken.
Wil de
bestorming lukken, dan dient men de troepen behoorlijk te eten te geven,
al is het gekookt ganzevlees... Bescheiden gerekend, vijfduizend ganzen!.
Hm! Hij fronste het voorhoofd. Het zou ook geen kwaad kunnen hun
soldij uit te betalen.. . Vorst Dmitri Michajlowitsj Golitsyn kon mij slechts
twintigduizend speciedaalders ter beschikking stellen... Een bagatel! Wat
geld betreft, is tsaar Peter niet grootmoedig, nee, royaal is hij niet! Ik heb
op de schat van de kardinaal en de schat in het paleis gerekend. Gestolen ! --- riep hij uit, en zijn gezicht liep purperrood aan. Ik kan mijn
eigen residentie toch geen contributie opleggen!
Vorst Lubomirski had dit alles met neergeslagen blik aangehoord en
zei zacht:
.
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Mijn krijgskas is nog niet leeg... Ge hebt slechts te bevelen.
Ik dank je, ik zal er graag gebruik van maken,
antwoordde August iets te snel, maar met echt Versaillaanse gratie.
Ik heb een honderdduizend speciedaalders nodig... Na de bestorming betaal ik ze terug.
Zijn gezicht verhelderde, hij stond op en omarmde de hetman opnieuw,
streek met zijn wang over die van de ander. Ga, vorst, en rust uit. Ook
wij willen rusten.
De hetman zwaaide zich in het zadel en galoppeerde zonder om te zien
in de duisternis weg. August wendde zich tot de dames:
Wel, dames, uw vermoeiende reis zal beloond worden... Zegt mij
slechts, wat gij wenst... De eerste en bescheidenste wens ik raad het
is een souper... Denkt u vooral niet, dat ik uw behagelijkheid en uw verstrooiingen uit het oog verloren heb. Het is nu eenmaal de plicht van een
koning, niemand en niets te vergeten. .. Ik verzoek u in mijn koets te
stappen.. .
.
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aai was het in Moskou geworden. Tegen het middaguur zwierven er in de julihitte alleen nog maar verwaarloosde honden in
de bochtige straten rond, met de staart tussen de poten snuffelden zij aan alle afval, dat de mensen voor de poorten en deuren
wierpen. Er was geen gedrang en geschreeuw meer op de markten, zoals
vroeger toen men menige achtenswaardige man naar een kraam trok en
hem daarbij de jaspanden afrukte of de zakken leegde, eer hij zelfs de tijd
kreeg iets in dit gekrioel te kopen. Vroeger brachten hoog opgeladen wagens nog voor zonsopgang uit alle buitenwijken, uit Arbatskaja, Soecharewskaja en Zamoskworetskaja Sloboda, garen en band, ijzer en leerwaren,
schalen, kopjes, nappen, krakelingen, manden met bessen en alle mogelijke
groenten aan; bastschoenen werden aan lange stangen gedragen, pasteien
op draagplanken; in allerijl werden karren en tenten op de markten neerOostenrijkse
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Ook Andrej Golikow was als in een roes. De tanden opeen geperst, de
vingers aan de wagenrand geklemd om niet te vallen en zijn nek te breken,
het haar achterover wapperend, de neus vooruitgestoken als de snavel van
een snip, scheen hij voor het eerst de ogen geopend te hebben. Hij staarde
naar de tegemoetglijdende wouden die harsige warmte uitwasemden, naar
de met giftig heigroen omzoomde ronde poelen, waar de hemel en de zomerwolkjes zich in spiegelden, naar de kronkelende riviertjes, van wier zwarte
watervlak zwermen van alle mogelijkevogels opfladderden, wanneer de
wielen over een brug ratelden. Van een verre, eindloze tocht zong weemoedig het klokje onder het schommelende kromhout. Voort en voort joeg de
koetsier het driespan, in zijn gekromde rug voelde hij de dolle reiziger en
diens zweep.
De weinige dorpen waren bouwvallig, schaars bevolkt, met armzalige
hutten die in plaats van vensters een twee hand grote, met een osseblaas
bespannen opening hadden, en een door rook geblakerde spleet boven de
lage deur, en onder een gebarsten wilg een duifje met een heiligenbeeldje, opdat er ten minste iets was, waarvoor men in zulk een negorij
God gedenken kon. Menig dorpje bestond slechts uit twee, drie bewoonde
hoeven, van de andere waren de vermolmde daken ingestort, de deuren
verzakt, rondom alles door brandnetels overwoekerd. De mensen echter —
ga ze maar zoeken in de ondoordringbare wouden, heinde en ver weg, in
het noorden, aan de Dwina of de Wyg, danwel in de Oeral of de benedenloop van de Don.
Ach, wat zijn die dorpen toch arm, ach, wat een armoedig bestaan,
fluisterde Golikow en hij drukte van medelijden de smalle hand aan
zijn wang. Gawrila antwoordde peinzend:
Mensen zijn er weinig, maar het rijk als je er om heen wilt reizen,
is uien jaar nog te weinig, vandaar ook die armoede, er wordt van de
enkeling veel verlangd... Ik was bijvoorbeeld in Frankrijk... Mijn God!
De boeren golven als halmen in de wind; gras eten ze bij zure wijn, en ook
dat niet iedereen... Maar als een markies of de dauphin van Frankrijk in
eigen persoon uit jagen gaat, worden er wagens vol wild geschoten. Ja,
daar heerst armoede. Maar daar is de oorzaak een andere...
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Golikow vroeg niet, wat de oorzaak was, dat de Franse boeren als halmen in de wind golfden. .. Zijn geest was niet verlicht, naar de oorzaken
speurde hij niet; met zijn ogen, met oren en neus slurpte hij de bitterzoete
wijn des levens en verheugde zich en kwelde zich bovenmatig...
In het heuvelland van de Waldaj werd het vrolijker; nu kwamen er
velden met hooischelven van het vorige j a ar, waarop een havik zat, bospaden die in het struikgewas verdwenen, zodat men lust kreeg ze te volgen en
aardbeien te zoeken; ook het ruisen der wouden was anders geworden,
fluwelig, uit volle borst. En de dorpen waren welvarender, met stevige
hekken en kunstzinnig gesneden huisdeuren. Men hield bij een bron stil
om de paarden te drenken. Toen zagen zij een meisje van een jaar of zestien,
met een dikke vlecht en een kapje van berkebast, waarvan elke tand met
een lichtblauwe glazen kraal gesierd was. Zo lieftallig was het meisje, dat
je zo uit de wagen zou springen, om haar op de mond te kussen. Golikow
begon ingehouden te zuchten, Gawrila echter zei haar, zonder aan zo'n
futiliteit als een dorpsmeisje aandacht te schenken:
- Nou, wat sta jij ons aan te gapen? Je ziet toch, dat wij met een
gebroken hoepel zitten! Schiet op, haal de smid!
- Ja ja, ach! -- riep zij zacht uit, wierp emmers en juk op de grond
en holde over het gras, zodat haar roze hielen van onder de geborduurde
zoom van haar linnen hemd glommen. In elk geval moest zij het toch aan
iemand verteld hebben, want spoedig daarop kwam de smid. Bij de eerste
blik op deze man zou iedereen met een gevoel van voldaanheid uitroepen:
tjonge, wat een kerel! Het gezicht met het kroezige baardje was krachtig
gevormd, om de lippen speelde een glimlach, alsof hij zich uit louter neerbuigende minzaamheid naar de windbuilen op doorreis gespoed had. Op
zijn borst kon men gerust een gewicht van twee poed laten neersuizen, zonder dat hij er ook maar enig nadeel van zou ondervinden; zijn machtige
handen staken achter de leren borstlap.
- Een hoepel gesprongen, wat? vroeg hij spottend met zingende
basstem. Het is te zien. Moskouse arbeid. Hoofdschuddend liep
hij om de wagen heen, wierp er een blik onder, pakte het achterstel beet
en schudde het zonder enige inspanning met passagiers en al. Hij ligt
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helemaal uit zijn voegen. Zo'n wagen deugt alleen voor de duivel om hout
te vervoeren.
Gawrila begon geërgerd te redetwisten. Golikow staarde de smid verrukt aan van alle wonderen was dit wellicht het wonderbaarlijkste. Hoe
kon het anders, of hij verlangde vol heimwee naar zijn penselen en zijn
verf, naar zijn geurende eiken planken! Alles, alles glijdt aan de ogen
voorbij, verdwijnt onherroepelijk in de wazige vergetelheid. Slechts de
schilder houdt met zijn kunst de zinloze vernietiging op de witte ondergrond
van zijn plank tegen.
- En, denk je lang werk te hebben?
vroeg Gawrila.
Elk uur is
mij kostbaar, ik reis in opdracht van de tsaar.
- Je kunt er lang over doen, en je kunt het ook gauw klaar hebben,
antwoordde de smid. Gawrila wierp een strenge blik op zijn rijzweep en
keek toen schuins naar hem:
- Goed... Hoeveel vraag je?
De smid lachte.
- Hoeveel ik vraag?
Mijn werk is duur. Als
ik een verdiende prijs van je zou vragen, zou je waarschijnlijk niet eens
genoeg geld bij je hebben. Maar ik ken je immers, Gawrila Iwanowitsj ; jij
bent in het voorjaar met je broer hier langsgekomen, je hebt bij mij overnacht. Weet je het niet meer? Die broer van jou
dat is een pientere
kerel. En tsaar Peter ken ik ook goed, en hij kent mij,
hij komt altijd
even in mijn smidse kijken. Ook die is pienter. Nu goed, komt maar naar
mijn smederij, we zullen er wel wat op vinden.
De smidse stond op een berghelling aan de landweg, een laag gebouw
van reusachtige boomstammen met een aarden dak, met drie boxen voor
het beslaan van paarden; rondom lagen wielen, ploegen en eggen verspreid.
Bij de deur stonden, met leren schorten voor, de lokken met een riempje
bijeengehouden, de beide jongere broers van de smid en de oudste, een
grimmige, baardige Goliath, de toeslager. Zonder haast, maar spelenderwijs toog de smid aan ide arbeid. Hij spande zelf de paarden uit, draaide
de wagen om, haalde de wielen eraf en trok er de ijzeren assen uit. „Kijk
nou toch eens, ze hebben allebei een barst, met deze as moesten ze die vent,
die Moskouse smid eens over zijn hoofdje aaien. .." De assen schoof hij
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in het vuur,schudde een zak kolen uit en riep zijn jongste broer toe:
„Wanjoesja, blaas er op los! Wie hout wil hakken, die moet aanpakken!"
En de broers wisten van aanpakken. Gawrila leunde, aan zijn pijp smakkend, tegen de deurpost. Golikow ging op de hoge drempel zitten. Ze hadden willen vragen, of ze niet een handje moesten helpen, om vlugger op te
schieten, maar de smid had hen met een handgebaar afgewimpeld: „Blijven jullie maar rustig zitten, dan kun je ten minste eens in je leven zien,
wat er in de Waldaj voor smeden zijn!..."
Wanjoesja blies de balgen als een wervelstorm stoven de vonken
knetterend omhoog. In hun schijnsel stond de baardige oudste broer als een
heidense god, de handen op de lange steel van de loodzware hamer. De
smid draaide de as in de gloeiende vuurhaard.
Wij heten, moeten jullie weten, ze noemen ons Worobjow, zei
hij, nog steeds in zijn kroezige knevel grinnikend. Wij zijn smeden,
wapenmakers, klokkengieters... Onder jullie kromhout daar, dat zilveren
klokje, dat is ons gietwerk... Vorig jaar heeft tsaar Peter net zo hier op
de drempel gezeten en hij vroeg voortdurend: „Hou op", zegt hij, „Kondrati Worobjow, met dat gehamer; vertel eerst eens op: waarom hebben
jouw klokjes zo'n zilveren klank? Waarom buigt een degenkling uit jouw
handen zo mooi door, zonder te breken? Waarom heeft een Worobjowpistool een draagwijdte van twintig stappen meer en schiet zonder ooit te
ketsen?" Ik antwoord hem: „Uwe Majesteit, Pjotr Aleksejewitsj, onze klokjes hebben daarom zo'n klank, dat wij koper en tin op de weegschaal afwegen, zoals ervaren mensen het ons geleerd hebben, en zonder luchtblaasjes gieten. Onze kling is buigzaam en breekt niet, omdat wij ze roodgloeiend
verhitten en in hennepolie harden. En onze pistolen hebben zo'n grote
draagwijdte en schieten zonder te ketsen, omdat onze vader, Stepan Stepanowitsj, hij ruste in vrede, ons, toen wij nog klein waren, voor elke fout
met de roede getuchtigd heeft en daarbij aldoor herhaalde: ,Slechte arbeid
is erger dan diefstal . .' Ja ja, zo is het...
Met de tang haalde Kondrati de as uit het vuur, legde haar op het aambeeld, veegde er met een opvlammende bezem de slak van af en gaf zijn
oudste broer met zijn baardje een wenk. Deze deed een stap achteruit en
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begon, achteroverbuigend en naar voren zwiepend, zodat de hamer heen en
weer cirkelde, te hameren; gloeiende vonken spatten tegen de muren. Kondrati knikte de middelste broer toe: „Vooruit Stjopa..." Deze ging met een
kleinere hamer aan de andere kant staan; en nu begon er een gehamer, als
klokgelui in de Paasnacht. De oudste sloeg met zijn moker éénmaal toe,
Stjopa antwoordde met twee slagen; Kondrati draaide het ijzer rond en liet
daarbij zijn hamer op en neer dansen. „Halt!" -- riep hij en wierp de
gesmede as op de aarden vloer. „Wanjoesja, wakker het vuur aan!..."
Daarop zegt hij mij, -- vervolgde de smid, met de rug van zijn hand
het zweet afwissend: „Heb jij wel eens gehoord, Kondrati Worobjow,
van de smid Nikita Demidow uit Toela? Nu heeft hij in de Oeral zijn eigen
fabrieken en eigen ertsgroeven, en er zijn hem boeren toegewezen, en zijn
paleis is rijker dan het mijne, maar hij is net zo klein begonnen als jij...
Ook voor jou zou het tijd zijn aan een grote zaak te denken, jij kunt toch
niet je leven lang aan de landweg paarden beslaan?... Heb je geen geld
genoeg om je in te richten, dan zal ik je wel wat geven, hoewel ik zuinig
aan moet doen. Bouw een wapenfabriek in Moskou, of beter: bouw er een
in Pieterburg... Dat is een paradijs. .." En zo zat hij mij maar allemaal
mooie dingen te vertellen, hij deed zijn uiterste best om mij te verleiden.. .
— ,Ach', antwoordde ik hem, ,Uwe Majesteit, Pjotr Aleksejewitsj,
wij leiden hier aan de landweg een redelijk en vrolijk bestaan... Onze
vader zei altijd: Een stevige flens is goed voor een mens, die verteert iedere
pens: eet je zat, slaap vast en werk flink...' Volgens zijn regels handelen wij
ook. .. Wij komen niets te kort. In de herfst gaan we bier brouwen, zo
sterk, dat de hoepels om d e vaten zullen kraken, en dan zullen we op jouw
gezondheid drinken, heer. Mooie wanten zullen we aantrekken, dan gaan
we de straat op om ons met vuistgevechten te vermaken... Ik heb geen zin
hier weg te gaan... Zo heb ik hem geantwoord. Toen is hij kwaad geworden!
,Erger, zei hij had je mij niet kunnen antwoorden, Kondrati
Worobjow. Wie met alles tevreden is en het goede niet voor iets
beters wil offeren, die zal alles verliezen. Ach, --- zei hij, wanneer
zullen jullie dat eindelijk inzien, duivelse luiaards?...' Hij gaf me een
raadsel op...
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De smid zweeg, fronste het voorhoofd en sloeg zijn ogen neer. Zijn
jongere broers keken hem aan; zij wilden natuurlijk ook iets in het midden
brengen, maar dorsten niet. Hij schudde het hoofd en grinnikte bij zichzelf:
- Zo brengt hij iedereen van zijn stuk... Stel je voor, zijn wij soms
lui? En wat blijkt? Dat we inderdaad lui zijn.
Hij keerde zich snel naar de vuurhaard om, waar de tweede as verhit
werd, greep de tang en riep zijn broeders toe: „Aan d e slag!"
Na anderhalf uur was de wagen klaar, stevig en licht gemonteerd. Het
meisje met het kapje van berkebast was de ganse tijd voor de smidse in de
weer geweest. Eindelijk merkte Kondrati haar op:
Zij wierp haar vlecht naar achteren en stond als aan
- Masjoetka !
Haal als de wind wat koude melk voor de bojaren,
de grond genageld.
als afscheidsdronk!
Gawrila, die met samengeknepen ogen haar flitsende hielen had gevolgd,
vroeg:
- Is dat je zuster? Een knap meisje...
--• Ach wat,
Je kunt er met goed fatsoen niet eens
zei de smid.
uithuwelijken. Thuis deugt ze nergens voor. Ze kan niet weven en niet
melken, de ganzen kan ze niet hoeden. Zij kan maar één ding: blauwe klei
kneden en er de malste dingen van maken: ze boetseert een kat die schrijlings op een hond zit, of een oude vrouw op een kruk net of ze leeft,
waarachtig waar... Ze fantaseert vogels en dieren die helemaal niet bestaan. Haar hele karra.ertje is vol van die rommel. Wij hebben al eens geprobeerd de hele rataplan eruit te smijten, -- geschreeuw en gejammer.
Toen hebben we het maar zo gelaten...
- Mijn God, mijn God, — zei Golikow zacht, --- dat moet ik zo gauw
mogelijk bekijken !
En als in een heilige ontzetting staarde hij de smid
met wijdopen ogen aan; die sloeg zich op de heupen en schaterde het uit.
Wanjoesja en Stjopa glimlachten ingehouden, hoewel beiden op het punt
stonden het eveneens uit te proesten. Het meisje met het kapje van berkebast
kwam met een kan melk, Kondrati zei tegen haar:
- Masja, deze man wil je poppen zien, waarom, dat weet ik niet. Toon
ze hem...
.
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Het meisje verstarde, de melkkan trilde in haar handen.
Zij zette de kan op het gras, maakte
- 0 nee, nee, ik laat ze niet zien!
rechtsomkeert en liep heen als een slaapwandelaarster, ze verdween
achter de smederij. Nu hielden alle broers hun buik vast en lachten zo,
dat hun, haar over het voorhoofd viel... Alleen Golikow lachte niet; met
vooruitgestoken neus keek hij in de richting, waar het meisje om een hoek
van de smidse verdwenen was. Gawrila vroeg:
- Nu, hoe staat het, Kondrati Stepanowitsj, hoeveel krijg je van ons?
De smid veegde zich de tranen uit de
- Wat valt er af te rekenen?
ogen, streek over zijn snor en gleed, weer nadenkend, met zijn hand over
zijn baardje. Als je tsaar Peter ziet, doe hem dan mijn groeten...
Verzin er zelf maar het nodige omheen. En zeg hem, dat Kondrati Worobjow hem verzoekt niet vertoornd te zijn, Kondrati Worobjow is niet
dommer dan de anderen... De tsaar zal mijn antwoord wel begrijpen.
..

* 2

Golvende velden, berkenbossen, roggeakkers, in de verte een blauwig
woud, en over dat alles een regenboog, waarvan één voet zich verloor in
de heenvliedende regenwolken; en ginds, waar hij met zijn andere voet
op de aarde steunde, flikkerden en flakkerden gouden vonken.
- Zie je, Andrjoesjka?
- Ja...
- Moskou...
- Gawrila Iwanowitsj, dat is als een voorteken. .. De regenboog heeft
de stad voor ons verlicht...
- Ik begrijp zelf niet, waarom Moskou zo fonkelt... Jij verheugt je
zeker op Moskou, niet?
- Hoe zal ik het zeggen?. .. Ik ben blij, maar ook bang.. .
- Zodra wij aankomen, gaan we een bad nemen... Morgen vroeg ga
ik naar de vorst-caesar... Daarna breng ik jou bij tsarewna Natalja Aleksejewna.. ,
Dat maakt me juist bang.. .
--
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leg de
- Zeg, koetsier, zei Gawrila, ditmaal zelfs met vleiende stem,
zweep over de dieren, beste vriend, ik verzoek het je dringend, zet ze aan.. .
Na de regen noodde de weg tot een snelle draf. Aardkluiten vlogen van
de hoeven. Het berkelover glinsterde. De lichte bries was vol geuren.
Hun tegemoet reden lege wagens met boeren, met een onverkochte koe of
een hinkende knol die achter de wagen gebonden was. Er gleed een werstpaal voorbij met adelaar en cijfer: Moskou 34 werst... Weer stonden
er aan de landweg armzalige hutten, sommige met de zijkant, andere met
de achterkant naar de weg gekeerd, en op een kerkhof achter zilvergrijze
wilgen was de afgebrokkelde koepel van een kerkje. En weer rent er dwars
over de weg, vlak voor de troika langs, een jochie met blote buik, zijn
h aren als een paard in de nek werpend. De koetsier boog zich voorover en
liet zijn zweep op zijn door muggen stukgestoken billen neersuizen, maar
het knulletje schoot, alsof er niets gebeurd was, opzij en volgde de troika
met ronde ogen.
En weer gaat het bergop, bergaf. Kijk je naar rechts, waar tussen het
struikgewas een riviertje schittert, dan zie je baardige boeren in lange
hemden, achter elkaar, de voeten wijd uiteen neerzettend, over de weide
lopen, en hun zeisen blinken tegelijkertijd. Kijk je naar links : aan de zoom
van het bos, in de schaduwrand ligt een kudde en de herdersjongen holt met
de zweep achter een bontgevlekte jonge stier, terwijl zijn schrandere hondje
met uit het gras opflapperende oren achter hem aan dartelt. .. Weer een
gestreepte werstpaal 31 werst... Gawrila steunde:
- Koetsier, hoe zit dat? We hebben pas drie werst afgelegd...
De koetsier keerde hem zijn olijke gezicht met de zorgeloze wipneus toe,
die het zich schijnbaar tussen de rode wangen alleen makkelijk gemaakt
had om in het glaasje te kijken:
- Tel de wersten niet naar de palen, bojaar, tel ze naar de kroegen;
op de palen kun je geen staat maken... Let op, nou zetten we de vaart
erin.. .
, wierp zich achterHoóóóiii, paardjes!
Hij riep plotseling gerekt:
over en liet de teugels vieren ; de paarden van verschillende kleur met
grote hoofden, gingen in galop over, maakten een scherpe wending en ble-
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ven voor de herberg staan, een oud, lang gebouwtje met een hoge bakenstok
die boven het hek uitstak; boven de deur hing voor de geletterden-een uithangbord, waarop met vermiljoene letters op een lichtblauwe achtergrond geschreven stond: „Herberch Losement".
Bojaar, doe wat je wilt, de paarden zijn bekaf, zei de koetsier
monter, terwijl hij zijn hoge viltmuts afzette. Sla me maar dood, als je
wilt, of laat me liever een glaasje wodka brengen...
De waard, in oude klederdracht een donkerrode kaftan met een kraag
die boven zijn kale schedel uitstak stond al vol toewijding en met een
vriendelijk lachje op de drempel en hield op een dienblad drie glaasjes
brandewijn en drie maanzaadkrakelingen om zo in te bijten... Er was
niets aan te doen, men moest wel uitstappen en zich de benen strekken.. .
Moskou zagen zij in de klamme avondschemering. Er scheen geen eind
te komen aan de landgoederen, dorpjes, bossages, kerkjes en schuttingen.
Nu en dan raakte het kromhout een lindetak en vielen regendruppels op
de inzittenden. Overal flakkerde licht door de troebele glazen of de micaruiten. Op de kerktrappen zaten nog bedelaars; kauwen ,krijsten in de openingen der klokketorens. De wielen ratelden over het houten plaveisel.
Gawrila pakte de koetsier bij de schouder en wees hem, welke kromme
straatjes hij in moest slaan. „Daar, waar die man bij de schutting ligt, pal
ertegenover die doodlopende straat in... Stop, stop, wij zijn er!. .." Hij
sprong uit de wagen en klopte aan de buitendeur die als een koffer met
repen vertind ijzer beslagen was. Als antwoord klonk het gerammel van
kettingen en het woedende geblaf van Browkins befaamde wolfshonden.
Het is prettig, na lange afwezigheid in het ouderlijk huis terug te keren.
Men komt binnen : alles is zo bekend, alles nieuw en toch vertrouwd. In de
koude vestibule brandt de kaars op de vensterbank, langs de wanden staan
hier fraai bewerkte banken voor de rekwestranten, opdat zij rustig zitten
te wachten, tot de heer des huizes hen laat roepen; dan de lege, warme
hal met twee kachels, hier staat de kaars, waarvan de vlam in de tocht
flakkert, op de vloer. Van hier uit leidt links een met laken bespannen
deur naar de onbewoonde Hollandse kamers voor de voorname gasten, de
deur rechts naar de warme, lage vertrekken. Loopt men rechtdoor, dan
..
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verdwaalt men haast in de wirwar van gangen en steile trappen naar boven
en beneden, waar zich de opslagruimten, berghokken, salons, voorraad- en
provisiekamers bevinden. .. En ook de lucht in het ouderlijk huis is een
heel bizondere, het ruikt er prettig en behaaglijk... Het personeel verheugt
zich over je komst, spreekt en kijkt vol genegenheid, verlangt ernaar, je
wensen te vervullen...
De vader, Iwan Artemjitsj, was niet thuis, hij maakte een inspectietocht
langs zijn lakenweverijen. Gawrila werd door de huisbewaarster ontvangen
een zwaarlijvige (zoals het hoorde) en gezette vrouw met krachtige
handen en een zingende stem, vervolgens door de eerste rentmeester, die
volgens Iwan Artemjitsj' eigen woorden een satan was, en ten slotte door
de onlangs in het buitenland geëngageerde hofmeester Karl, wiens achternaam geen mens kon uitspreken. Deze laatste was een lange en norse man
met pafwangen, die door het nietsdoen en de Russische kost helemaal opgezwollen waren, met een machtige kin en een gewelfd voorhoofd, dat van
het grote verstand van deze man getuigde. Slechts één gebrek had hij —
dat was ook de oorzaak, dat hij voor een redelijk salaris naar Moskou
gekomen was: in plaats van een neus droeg hij een klein foudraal van zwart
fluweel, en hij sprak enigszins neuzelend.
Niets wil ik, alleen een bad, zei Gawrila tot hen. Zorgt, dat er
voor het avondmaal zult is en een vleespastei, en ook gans en nog wat
behoorlijks... In Pieterburg zijn wij met dat eeuwige stinkende pekelvlees
en scheepsbeschuit helemaal ondervoed geraakt...
De huisbewaarster sloeg haar dikke handen ineen en vouwde ze: „Ach,
Here Jezus, hoe heb jij scheepsbeschuit kunnen eten!..." De satan van een
rentmeester: „Ach, ach, ach!" en schudde bekommerd zijn geitesik. De
hofmeester die geen woord Russisch kende, stond er als een afgodsbeeld
bij, met een neerbuigende waardigheid, een van zijn reusachtige platte
voeten naar voren gezet, de handen op de rug. De huisbewaarster begon
schoon goed voor het bad klaar te leggen en vertelde met zingende stem:
Fen dampbad zullen we je bereiden, eten en drinken zullen we je
geven en op een eiderdonzen bed zullen we je leggen, vadertje, zoet is de
slaap in het ouderlijk huis... Bij ons gaat alles, God zij dank, zijn gangetje:
---
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rampspoed en kruis vermijden ons huis. .. De Hollandse koeien hebben
allemaal gekalfd; de Engelse varkens hebben zestien biggen elk geworpen;
de vorst-caesar is in eigen persoon bij ons gekomen om ze te bewonderen.
Zulke aardbeien en kersen als in onze tuin ziet men nergens... Een paradijs, een paradijs is het ouderlijk huis... Alleen dat het leeg staat, ach,
ach... Je vader, Iwan Artemjitsj, pleegt door de kamers te ijsberen en zegt
ten slotte verdrietig: „Ik verveel me, Agapowna; ik denk dat ik maar weer
eens naar mijn manufacturen ga..." Geld heeft je vader nu zoveel, dat
hij de tel kwijt is. Als Senjka er niet was, zij wees met haar ogen naar
de satan van een rentmeester, -- dan zou hij van zijn leven niet uitgeteld
raken... Er is maar één ding, dat ons niet bevalt, en dat is die zwartneuzige
daar... Natuurlijk kunnen wij bet nu onmogelijk zonder zulk een personage
stellen, in Moskou gaat het gerucht, dat Iwan Artemjitsj misschien wel
een titel krijgt... Nou, dan zal die kwast een hoed met rode veren opzetten,
met een staf op de grond tikken, met zijn kolossale voet stampen, een
en al deftigheid, niets van te zeggen... Bij de koning van Pruisen was hij
hofmeester, tot ze hem zijn neus afgebeten hebben... In het begin waren
we verlegen voor hem : een vreemdeling, dat is immers geen kleinigheid!
Ignasjka, de paardeknecht, heeft hem balalajka leren spelen... Sindsdien
zit hij de hele dag te tokkelen, dat het iedereen al de keel uithangt. .. En
vreten dat hij doet!... Hij loopt maar achter mij aan: „Matka, eten..."
Zo'n ezel heb je nog nooit gezien. Hoewel dat misschien wel bij zijn functie
hoort. Op Sint-Jansdag hadden wij een grote feestdis, tsaritsa Praskowja
Fjodorowna vereerde ons met haar aanwezigheid, en zonder Karl was dat
ons natuurlijk niet meegevallen. Hij deed zijn kaftan aan, de beste man,
waar zeker wel voor een tien pond tressen en franje aan zit, trok handschoenen van elandsleer aan; hij neemt een gouden presenteerblad, dat
minstens duizend roebel gekost heeft, zet er eeti bokaal op, en reikt die
met een kniebuiging aan de tsaritsa. Daarop neemt hij een ander dienblad,
een andere bokaal, nog mooier dan de eerste, en die reikt hij tsarewna Na.

talja Aleksejewna...
Terwijl de huisbewaarster vertelde, had de huisknecht die sinds de intrede van de hofmeester kamerdienaar genoemd werd, Gawrila zijn stoffige
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jas en vest afgenomen, zijn das losgemaakt en nu begon hij steunend zijn
laarzen uit te trekken. Gawrila trok plotseling zijn benen in, sprong op en
riep:
- Was de tsarewna bij ons? Wat klets je nou?
- Heus, ze was hier, de schoonheid ; aan Iwan Artemjitsj' linkerhand
heeft de lieverd gezeten.... Ze konden geen van allen een oog van haar
afwenden, ze vergaten te eten en te drinken. De handen en armen met
ringen en braceletten getooid, de schouders zwaneblank, dicht boven de
borst een moedervlek, niet groter dan een boekweitkorrel, allen hebben
haar gezien... Zij droeg een japon als bloeiend vlas, lichter dan lucht, op
de heupen rijkelijk gesmokt, de zoom helemaal met zijden rozen geborduurd, en op haar hoofd de staart van een feniks.. .
Wat er verder kwam, hoorde Gawrila niet... De schaapsjekker over de
schouders geworpen en op de Tataarse pantoffels sloffend, snelde hij over
gangen en trappen naar de badkamer. In het vochtige voorvertrek schoot hem
plotseling te binnen:
- Agapowna, waar is eigenlijk die man, die met mij meegekomen is?
Het bleek, dat de hofmeester Andrjoesjka Golikow de toegang tot het
huis geweigerd had, en hij zat nog altijd buiten in de wagen. Overigens
voelde hij zich met zijn gedachten ook daar op zijn gemak. Boven de zwarte
daken flonkerden de sterren; het rook zo gemoedelijk naar keuken, hooizolder en veestallen. Nu en dan woei de allerzoetste geur van een bloeiende
linde naar hem over. Daarvan begon het hart bizonder hevig te kloppen.
Op zijn ellebogen leunend, tuurde Andrjoesjka naar de sterren. Wat dat
voor lichtjes waren, dicht verspreid over het donkerpaarse firmament, of
ze heel ver waren en waarom ze daar brandden, dat wist hij niet en hij dacht
er ook niet over na. Maar vandaar stroomde rust in zijn ziel. En hoe nietig
was hij, Andrej, in deze wagen! Overigens, hoe klein hij zich ook mocht
voelen, toch niet zo als eens de monnik Nektari hem geleerd had, niet als
een deemoedige worm, niet als een jammerlijk bonk vlees voelde hij zich.
Men zou denken, dat een die r niet opgewassen was geweest tegen al wat
Andrjoesjka in zijn korte leven doorgemaakt had, --- vernederd had men
hem, geslagen, gekweld, van honger en kou laten creperen. Doch hij luistert
,
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slechts, als een koning der koningen, de ogen naar de lichten van het heelal
geheven, naar de geheime stem in zijn borst: ga, Andrej, laat de moed niet
zakken, dwaal niet van de weg af; spoedig, spoedig zal jouw wonderkracht
juichen, tot alles zal ze in staat zijn, uit wat lelijk is zul jij een heerlijke
wereld maken in je fantasie...
Ach, ach! Voor deze duivelse influistering zou hij, had hij nog bij de
kluizenaar geleefd, veertig dagen op een kruik water aan de ketting moeten
zitten en zijn bloedige striemen heimelijk met olie uit de ikoonlamp zalven.
Bij de gedachte daaraan glimlachte Andrej goedmoedig. Een herinnering
flitste door' zijn hoofd. Hij moest eraan denken, hoe hij, de koning der
koningen, eens in de \XTarwarka-straat in een rokerige kroeg door sjacheraars
uit de buitenwijken met bizondere grimmigheid geranseld, aan de benen de
deur uitgesleurd en in de smerige sneeuw gesmeten was. Waarom hadden
zij hem geslagen? Hij was het vergeten. Het was in die gruwelijke winter,
toen aan de muren van de Kitai-stad en het Kremlin de gehangen strelitzen
in de wind schommelden. Toen doolde Andrej hongerig, met een tot flarden versleten kiel op het naakte lijf, barrevoets, één en al wanhoop en verdriet, van kroeg tot kroeg, de drinkers om een glaasje brandewijn bedelend, in de stille hoop, dat men hem eindelijk eens zou doodslaan, dat
was toen zijn martelend vurige hunkering, tot huilens toe beklaagde hij
zichzelf. .. Daar in de kroeg had hij de beschonken koster van de Warwarka-kerk ontmoet, met de saamgeknepen oogjes, de gespleten neus en opstaande kuif. Hij was het, die Andrej indertijd bepraat had de stilte van
het paradijs op te zoeken, naar de monnik Nektari te gaan en met de verbetenheid van een leeuw zijn lichaam te kastijden. „Malloten, fluisterde
Andrej, het lichaam te kastijden! En het lichaam, ach, hoe mooi kan het
zijn!..." En een andere herinnering kwam in hem op: een stille avond in
het dorp aan de Palech. Gouden stof hangt in de lucht, koeien slaan loeiend
het pad naar hun boerderijen in. Zijn moeder, een magere, breedgeschouderde vrouw, loopt naar het buitenhek dat al lang hersteld had moeten
worden ; ook het erf is armelijk, verwaarloosd. Andrej en zijn broeders,
de een telkens een jaar jonger dan de ander, zitten op een omgekieperde
wagen, waarvan men de wielen had afgehaald. Zij wachten, oefenen geduld,
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- met zo'n moeder moet je wel geduldig zijn!... Zij opent het scheefgezakte hek. Met haar brede flanken langs de hekvleugels schurend, stapt
onder een kort, goedmoedig geloei Boerenka, de roodbonte voedster, binnen.
Moeders gezicht is somber, nors, vol kommer, de snoet van Boerenka warm,
haar voorhoofd kroezig, haar neus vochtig, haar ogen groot, paarsblauw.
Boerenka zal niemand kwaad doen... De kop naar de jongens gekeerd,
stiet zij de lucht door de neusgaten en stapte naar de bron om te drinken.
En hier, bij de bron, ging moeder op een schemel zitten en begon haar te
melken. Tsjirk-sjirk, tsjirk-sjirk stroomt Boerenka's melk in de emmer.
De jongens zitten geduldig wachtend op de wagen. Moeder brengt aarden
kommen en vult ze met een brede straal uit de melkemmer. ,,Nou, kom
maar hier", zegt ze bars. .. Als eerste drinkt Andrjoesjka de warme
melk, zoveel hij maar op kan. Zijn broertjes kijken toe, hoe hij drinkt; de
jongste zucht zelfs diep, omdat hij het laatst aan de beurt komt.
- Hedaar, reiziger, kom uit de wagen!Andrej ontwaakte uit zijn
dromen. Voor hem stond met een boos gezicht een jochie, de kamerdienaar.
- Gawrila Iwanowitsj vraagt, of je een dampbad komt nemen... Maar
trek je laarzen hier meteen uit, en gooi ook je jas en muts onder de wagen...
Bij ons is het niet zoals in de huizen der bojaren,
bij ons word je in-_
lompen niet binnengelaten...
Door het bad verkwikt, met de handdoeken om de hals, zetten Gawrila
en Andrej zich aan het avondmaal. Agapowna had de hofmeester naar zijn
kamer gestuurd, opdat hij niet zou storen. Haar viezige witte handen vlogen
over de tafel, legden het smakelijkste op de borden, vulden de Venetiaanse
glazen die voor deze heugelijke gebeurtenis uit de kast gehaald waren, me t
oude exquise likeuren en brandewijnen. Toen de kaarsen eenmaal goed
licht begonnen te geven, werd Gawrila in de hoek op een stoel een schilderijlijst gewaar, waarover een doek geworpen was. Agapowna drukte bekommerd haar hand tegen haar wang:
- Ik weet eigenlijk niet, hoe ik je dit in het bijzijn van een vreemde
moet laten zien. Sanjoesjka, jouw zusje, heeft het juist voor Sint-Jansdag
uit Holland gestuurd... Iwan Artemjitsj, de goede man, soms hangt hij
het aan de muur, dan weer wordt hij melancholisch, haalt het eraf en be..

.
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dekt het met een doek.. . Er was een briefje bij : „Papa, geneer u niet, in
godsnaam; hang mijn portret rustig in de eetzaal op. In Europa hangen
ze nog heel andere dingen op; wees geen barbaar!..."
Gawrila stond van tafel op, nam een kaars en rukte de doek van het
voorwerp dat op de stoel in de hoek stond. Golikow stond ook op,
sprakeloos en ademloos. Het was een portret van de bojarin Wolkowa
van
een onuitsprekelijke schoonheid en een onzegbare verleidelijkheid.
Tjonge-jonge, was het enige, wat Gawrila uitbracht, terwijl hij
met de kaars bijlichtte. De schilder had Aleksandra Iwanowna midden in
een van ochtendfrisheid sprankelende zee, op een golf zwevend, op de rug
van een dolfijn uitgebeeld. Zij lag daar in stralende naaktheid en bedekte
zich slechts met haar kleine hand, waaraan de nagels als paarlen glansden.
In haar andere hand hield zij een met druiven gevulde schaal, twee duiven,
op de rand gezeten, pikten in deze vruchten. Boven haar hoofd zweefden
rechts en links in de lucht, met de benen omhoog en het hoofd omlaag, twee
mollige kinderfiguren, die met bolle wangen in hoornvormige schelpen blieken. Aleksandra Iwanowna's jeugdige gelaat met de vochtige blik lachte
hoogst ondeugend met de opgetrokken mondhoeken.. .
zei Gawrila die ook niet weinig verbaasd
Ai-ai, die Sanjka!
Zij
is
het,
Andrjoesjka,
naar wie wij jou naar Holland willen
was.
sturen... Pas maar op, dat de duivel je daar niet in verleiding brengt.. .
Een Venus, je reinste Venus!.. . Het is te begrijpen, dat de jonkers om
harentwil de degens kruisen en er doden vallen.. .
..

* 3

Moskous beschermheer, de vorst-caesar, leefde in zijn ruime, van generatie op generatie geërfde paleis, dat in de Mjasnitskaja-straat, dicht bij
het Loebjankaplein stond. Hier bevonden zich ook zijn privékerk met
de woningen der geestelijken, zijn lakenvolderijen, weverijen, looierijen,
smidsen, paarde-, koeie- en schapestallen, hoenderparken en alle mogelijke, met . voorraden volgepropte opslagplaatsen en kelders, alles in
elkaar gezet van boomstammen die geen mens met zijn armen had
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kunnen omvatten, voor honderden jaren lang. Ook het woonhuis was
van dezelfde trant, zonder al die onzinnige tierelantijnen (waarmee
men in Moskou sinds de tijd van tsaar Aleksej Michajlowitsj placht
te pronken), onooglijk, maar van solide constructie, met een van
ouderdom met mos begroeid spanen dak en kleine, hoog boven de
grond aangebrachte venstertjes. De zeden en gebruiken in het huis waren
eveneens dezelfde als lang geleden. Mocht iemand echter in de eenvoud
van zijn geest hierdoor verleid worden, oudergewoonte in een tot de hielen
vallende bontmantel met lange mouwen, en bovendien nog met een baard
te verschijnen, dan verliet hij, ook al ging zijn stamboom tot Rurik terug,
even later dit gebouw onder gejoel van Romodanowski's personeel; zijn
bontjas was dan tot op de knieën afgeknipt, op de kaalgeschoren wangen zag
men plukjes haar, en de baard zelf stak uit de zak de persoon in kwestie
mocht hem desnoods mee in het graf nemen, zo hij zich schaamde zonder
baard voor God te verschijnen. .. Was bij de vorst-caesar een grote dis
aangekondigd, dan bereidden velen van de genodigden zich daar met zware
zuchten op voor, zulk een dwang heerste er op deze gelagen, aan zulke
onbetamelijke uitspattingen ging men zich te buiten, zulke rauwe grappen
veroorloofde men zich daar! Wat had men alleen niet al met die gedresseerde beer te stellen: hij kwam op een weerbarstige gast toe, een blad met
een niet zo bar klein glas peperbrandewijn in zijn poten, brulde en verlangde, dat men dronk; weigerde de gast echter -- wilde hij niet drinken,
dan slingerde de beer het blad op de grond en ging de bezoeker in volle
ernst te lijf. De vorst-caesar schudde intussen van het lachen, zodat zijn
buik de tafel deed wankelen. Zijn pientere, boosaardige, eenogige nar met
één enkele slagtand in zijn overigens tandeloze mond schreeuwde „Bruintje
weet best, welk vee gevild moet worden!..."
De vorst-caesar placht 's morgens in alle vroegte op te staan en ging
dan, gehuld in een donkerblauw linnen hemd, over de borst een lint, waarin
het onze-vader geweven was, bonte marokijnleren laarzen aan de voeten,
naar de korte vroegmis. Wanneer de zonnestralen de golvende wierookwolken doorbraken, de vlammetjes van de kaarsen en de lampen voor de
ikonen verbleekten en de schuchtere kleine pope met bevende stem „amen"
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verkondigde, viel de vorst-caesar op het tapijt op de knieën, raakte, zwaar
zuchtend, de pas gedweilde vloer met zijn voorhoofd, kuste vervolgens,
nadat men hem overeind geholpen had, het koele kruis en begaf zich naar
de eetzaal. Daar liet hij zich behagelijk op de bank neer, streek zijn zwarte
snor op, nam een glas peperbrandewijn tot zich, zo sterk, dat een niet-Rus
na zo'n glas nog een hele tijd met wijdopen mond was blijven zitten, at
een stukje gezouten zwart brood en begon aan de maaltijd: koude bietensoep, vlees in gelei, allerlei ingemaakte en gemarineerde lekkernijen, allerhande noedelgerechten en gebraad; hij at, naar hoerenaard, op zijn gemak.
Zijn huisgenoten, zelfs vorstin Anastasia Fjodorowna, de zuster van tsaritsa
Praskowja, zwegen aan tafel, legden geruisloos hun lepels neer, tastten
behoedzaam met de vingertoppen in de schalen. In de kooien voor de vensters verhieven de kwartels en de afgerichte spreeuwen hun stem. Een van
hen zei zelfs duidelijk: „oom, een wodka..."
De vorst-caesar dronk een kan kwas, bleef nog even zitten, stond op en
schreed de planken kraakten naar de hal, waar men hem zijn wijde
lakense kaftan, zijn staf en zijn muts aanreikte. Wanneer zijn schaduw die
door de matte ruiten van het overdekte bordes zichtbaar werd, de trap afgleed, stoven allen die toevallig in de nabijheid op de binnenplaats waren,
naar alle zijden uiteen. Alleen schreed hij over het met bakstenen bestrate
pad over de hof. Zijn hals was dik, en het viel hem moeilijk zijn hoofd
te draaien; nochtans merkte hij met een vluchtige zijdelingse blik van zijn
naar voren staande ogen alles op : waarheen iemand gerend was, waar hij
zich verstopt had, waar een of andere kleinigheid niet in orde was. Niets
ontging hem. Maar hij had al te veel grote zaken, staatsaangelegenheden af
te handelen, en dikwijls ontbrak hem de tijd zich met futiliteiten bezig te
houden. Door een ijzeren poortje in de schutting betrad hij de aangrenzende hof, waar de Preobrazjenski-kanselarij zich bevond. Daar, in de halfdonkere, lange gangen namen de diaken en klerken zwijgend hun mutsen
voor hem af, en 'de soldaten presenteerden in stramme houding de musketten.
De diaak van de Preobrazjenski-kanselarij, Prochor Tsjitsjerin ontving
hem op de drempel der kanselarij en begon, zodra de vorst-caesar aan de
tafel onder het met schimmel bedekte gewelf bij het raam plaatsgenomen
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had, op de rij af de aangelegenheden op te sommen : in de loop van de
vorige dag waren er uit Toela vier daar vervaardigde bronzen kanonnen
gebracht, en evenveel ijzeren vakkundig gegoten. Moesten ze dadelijk
doorgezonden worden, en waarheen: naar Narwa of Joerjew? Verder was
gisteren de eerste compagnie van het nieuw geformeerde regiment definitief
in de kleren gestoken; alleen waren de soldaten nog ongeschoeid. Schoenen
zonder gespen zouden de volgende week komen; in de Handelskamer waren
de schoenhandelaren Sopljakow en Smoerow bereid op het kruis te zweren,
dat zij hun woord zouden houden. Wat moest men doen? Kruit, lont, kogels
in kleine buidels en vuurstenen, in zakken verpakt, waren volgens bevel
naar Narwa verzonden. Handgranaten kon men niet sturen, omdat de magazijnmeester Jerosjka Maksimow al twee dagen dronken was en de sleutels
van het pakhuis niet wou geven; men had getracht ze hem met geweld
afhandig te maken, maar in een vlaag van razernij dreigde hij de mensen
met het hakmes, waarmee men kool hakt. .. Wat moest men doen? Tal van
dergelijke aangelegenheden bracht diaak Tsjitsjerin te berde. Ten slotte
nam hij, terwijl hij onder het gewelf, dichter bij het raam kwam staan, de
rollen der geheime akten (aantekeningen van de klerken betreffende verhoren zonder en met folteringen) ter hand en begon ze voor te lezen. Het
viel moeilijk te zeggen, of de vorst-caesar, wiens hand zwaar op de tafel
rustte, toehoorde of sluimerde, ofschoon Tsjitsjerin drommels goed wist,
dat de kern van de zaak beslist tot hem zou doordringen.. .
„In het vervallen badhuis op het erf van de tsarewna's Jekaterina Aleksejewna en Marja Aleksejewna, waarin zich de expope Grisjka verborgen
hield, werd onder de vloer een schrift in kwarto-formaat, een halve vinger
dik, gevonden", las diaak Tsjitsjerin de rol met zulk een eentonige stem
voor, dat het was, alsof iemand droge erwten op een kale schedel uitstrooide. Op de eerste bladzijde van het schrift staat geschreven: „Blik in
een iegelijke wijsheid". En op diezelfde eerste bladzijde, iets lager, staat:
„In de naam van de Vader en de Zoon èn de Heilige Geest... Er is een
kruid, genaamd zelezeka; het groeit in spelonken en op uitgebrande plekken in bossen; klein van groei, heeft het aan de stengel negen blaadjes,
boven drie bloemen: helrood, vuurrood en blauw; dit kruid heeft grote
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kracht in zich, pluk het bij nieuwe maan, stamp het fijn, kook het en drink
er driemaal van en ge zult water- en lucht-demonen rondom zien. .. Bezweer deze met het woord „nstsdttsjndsi", en het gewenste zal in vervulling
gaan.. .
De vorst-caesar zuchtte diep en hief zijn halfneergeslagen oogleden op:
- Herhaal dat woord nog eens duidelijk.
Tsjitsjerin krabde zijn voorhoofd en sprak, met een nijdige grimas, moeizaam uit: „nstsdttsjndsi..." Hij wierp een blik op de vorst-caesar; deze
knikte. De diaak las verder:
- 0 vorsten, hoogwaardigheidsbekleders, o tranen en zuchten! Wat is
het gewenste? Wij wensen de huidige tijd en zijn helsheid aan banden te
leggen, opdat de gewone tijden terugkeren!.
- Zo, zo, zo ! De vorst-caesar maakte op zijn stoel een beweging,
g
in zijn uitpuilende ogen verschenen spot en een vermoeden, en verdwenen
weer. Het kruid zelezeka nu wordt het duidelijk... En, heeft expope Grisjka bekend, dat het schrift van hem is?
- Grisjka heeft vandaag na meer dan twee uur folteren toegegeven,
dat het zijn schrift is. Hij zei, dat hij het op de Kislowka voor vier kopeken
van een onbekende gekocht heeft; maar op de vraag, waarom hij het in het
badhuis onder de vloer verborgen hield, antwoordde hij: uit onnozelheid!
- Heb je hem ook gevraagd, wat daaronder verstaan moet worden:
„Opdat de gewone tijden t rugkeren"?
- Ja. Na vijf slagen met de knoet antwoordde hij, dat hij het schrift
om het papier gekocht had om er hostiën op te bakken, maar dat hij niet
gelezen had en niet wist, wat erin stond.
- Ach, de schurk, de schurk! De vorst-caesar bevochtigde langzaam
zijn vinger en bladerde in het stukgelezen schrift. Hij las een en ander halfluid voor zichzelf: „Het kruid ,wacharia', van ertsgele kleur, heeft
iemand vergiftige spijzen gegeten, geef hem er dan van te drinken, hij zal
spoedig van boven en van onderen de spijs uitstoten..." Een nuttig kruid,
meende de vorst-caesar en gleed met zijn nagel verder langs de regels:
„In het boek van Cyrillus heet het: een verleider zal komen en u verzoeken.
De tekenen van zijn komst zijn : het kruid nicotiana, genaamd tabak, —

e
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er zal bevolen worden het te branden en de rook te slikken, en tot poede r
te stampen en te snuiven, en in plaats van psalmen te zingen, zal men
onophoudelijk dat poeder snuiven en niezen. Een ander voorteken: het
afscheren van de baard..." Nu goed, de vorst-caesar sloeg het
schrift dicht, kom, diaak, wij zullen hem eens vragen wie dat is die de
huidige tijd aan banden wil leggen. De ex-pope is een lepe en gehaaide
kerel; van dit schrift weet ik al lang af, hij is er half Moskou mee afgesjouwd.
De smalle, van vocht aangevreten stenen trap naar de kelder, naar de
folterkamer, afdalend, zei Tsjitsjerin, als altoos bezorgd:
- Dat vocht komt van onder uit de aarde, de stenen zijn vergaan; bij
elke stap kun je je nek breken, er moest een nieuwe trap gebouwd worden.. .
- Ja, dat zou geen kwaad kunnen,
antwoordde de vorst-caesar.
- Voor hen uit liep een klerk met een kaars. Evenals de diaak droeg
ook hij een buitenlandse, maar erg versleten mantel; om zijn hals hing
een koperen inktpot, uit de halfafgescheurde zak stak een rol papier. Hij
zette de kaars op de eiken tafel in het lage keldergewelf, waar een paar
ratten als schaduwen naar hun holletjes in de hoeken uiteenstoven.
- Zoals die ratten zich bij ons vermeerderd hebben!
zei de raadsheer.
Al lang wil ik in de apotheek om arsenicum vragen.
- Ja, dat zou je moeten doen...
Zich buigend onder de gewelven, sleepten twee kerels die er als dieren
uitzagen, ex-pope Grisjka aan: de ogen verdraaid, het baardje verward als
een kluwen wol, het gezicht groenig, met een hangende onderlip. Was hij
werkelijk niet meer in staat op zijn benen te staan? Onder de haak met
het afhangende touw geplaatst, viel hij slap neer en bleef als levenloos
liggen. De diaak zei: „Wij hebben bij het verhoor niet zijn botten gebroken,
en hij is op zijn eigen benen weggegaan..
De vorst-caesar bekeek een poosje de kale plek in Grisjka's verwilderde
haar.
- Het is ons bekend,
begon hij met slaperige stem,
dat jij twee
jaar geleden te Zwenigorod in de Eliaskerk de zilveren versiering van de
ikonen afgerukt, en in de kerk van Maria-Boodschap het offerblok open.

."
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gebroken, en in diezelfde kerk uit het altaar de bontmantel en de laarzen
van de pope gestolen hebt. De spullen heb je verkocht, het geld verzopen,
je werd gepakt en bent uit het cachot naar Moskou gevlucht, waar jij je tot
vandaag de dag in verschillende bojarenhuizen en later bij de tsarewna's,
in het badhuis, schuil hield... Beken je dat? Wil je antwoorden? Nee...
Nu goed. Dit alles is voor jou nog niet het ergste...
De vorst-caesar zweeg. Achter de dierlijke kerels dook geluidloos de
beulsknecht, de folteraar op met een rechtlijnig, uitgemergeld, wasbleek
gezicht en een grote mond die tussen de platte snor en het kroesbaardje rood
afstak.
Het is ons bekend, vervolgde de vorst-caesar, dat jij in 'de
Duitse kolonie de vrouw Oeljana, een non, herhaaldelijk opgezocht en haar
brieven en geld van bepaalde personen overhandigd hebt... Genoemde
vrouw Oeljana bracht de brieven naar het Nowodewitsji-klooster naar een
bekende persoon... Van deze ontving zij eveneens brieven en pakjes, en jij
overhandigde deze aan bovenvermelde personen... Was dat zo? Beken je?
De diaak boog zich over de tafel en fluisterde, met de ogen op Grisjka
wijzend, de vorst-caesar toe:
- Hij luistert, ja-ja, ik zie het aan zijn oren...
- Beken je niet? Zo... Koppig... Het baat je niet. Ons bezorg je
onnodige moeite en jezelf onnodige folteringen. .. Nu goed... Vertel me
dan maar eens: wat waren het voor huizen die jij bezocht hebt? Wie waren
de mensen, wie jij uit dit schrift voorlas over het verlangen de huidige
tijd en zijn helsheid aan banden te leggen en de gewone tijden te doen
terugkeren?.. .
Als uit de slaap ontwakend,; haalde de vorst-caesar zijn wenkbrauwen op,
en zijn gezicht zette op. De beul trad zacht op Grisjka toe, die met het
gezicht naar de grond lag, betastte hem en schudde het hoofd:
Vorst Fjodor Joerjewitsj, nee, vandaag zal hij niet spreken. Wij zullen hem slechts vergeefs kwellen. Na de wipgalg en de vijf knoetslagen is
hij verstard... U moet het tot morgen uitstellen.
De vorst-caesar trommelde met zijn nagels op tafel. Maar Silanti, de
beul, was een ervaren man: was iemand verstard, dan kon men hem dood506

ranselen zonder iets uit hem te krijgen. De zaak was echter van grote betekenis ; met de arrestatie van ex-pope Grisjka was de vorst-caesar zo niet
een regelrechte samenzwering, dan toch althans verbitterd gemor en verzet
onder hooggeplaatste Moskouse persoonlijkheden op het spoor gekomen,
die nog steeds treurden om de bojarenprivileges, zoals die bestaan hadden
onder tsarewna Sof ja welke tot heden in het Nowodewitsji-klooster onder
de nonnenkap smachtte. Er was echter niets aan te doen: de vorst-caesar
stond op en liep de verweerde trap op. Diaak Tsjitsjerin bleef achter en
ging met Grisjka aan de slag.

^ 4 *
De ochtend was vochtig, warm, nevelig. In de straten rook het naar natte
schuttingen en uitwasemingen van ovens. Het paard snelde door de plassen,
het water spatte hoog op. Voor de poort van de Preobrazjenski-kanselarij
sprong Gawrila uit het zadel en deed een hele tijd vergeefs zijn best de
dienstdoende officier naar buiten te roepen.
riep hij de gesnorde soldaat
- Waar zit hij toch, die duivelse kerel?
toe, die bij de poort stond.. .
- Hoe zou ik dat weten? De hele tijd was hij hier, toen is hij ergens
heengegaan.. .
- Schiet dan op en zoek hem!. . .
mag niet weg.. .
- Laat mij dan binnen...
- Ik mag niemand binnenlaten.. .
- Dan ga ik er zelf door!
Gawrila duwde hem opzij om het poortje te passeren, maar de soldaat zei:
-- Kijk uit, als je het poortje opent, zal ik je volgens het reglement aan
mijn bajonet rijgen.
Eindelijk kwam de officier van de wacht op het lawaai naar buiten; hij
had zich tot nu toe in het schildwachthuisje aan de andere kant van de poort
staan vervelen, -- een pokdalige man met een klein gezicht en uitdrukkingsloze ogen. Gawrila stormde op hem toe en verklaarde, dat hij brieven uit
..
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Pieterburg bij zich had, die hij vorst Fjodor Joerjewitsj persoonlijk moest
overhandigen.
- Waar kan ik de vorst-caesar vinden? Is hij op het ogenblik in de
vertrekken?
--- Daar is mij niets van bekend,
antwoordde de officier van de wacht
en keek naar een grote gestreepte kater die met tegenzin de natte straat overstak. Dat is de kater van de vorst, -- zei hij tegen de soldaat, wat
hebben ze niet een drukte gemaakt, dat hij weggelopen was, en intussen
loopt hij hier doodrustig rond, rotbeest.
Plotseling knarste de poort in de scharnieren, ging wijd open, en een
vierspan moren met turkooizen toom stoof in onstuimige vaart naar buiten.
Gawrila kon maar net op tijd achteruitspringen. Door het raampje van de
reusachtige haveloze vergulde koets op lage wielen keek Romodanowski
hem met zijn kreeftsogen aan. Gawrila sprong haastig te paard om de koets
in te halen. Maar de officier van de wacht greep de teugels beet, de
duivel mocht weten, of hij van nature zo'n boosaardig iemand was of dat
het werkelijk volgens het reglement verboden was de koets van de vorstcaesar te volgen.. .
Laat los !
schreeuwde Gawrila woedend, trok de leidsels naar zich
toe, gaf zijn paard de sporen en trok het omhoog; de officier bleef aan
de teugel hangen en plofte toen neer....,Help ! Houdt de dief!" hoorde
Gawrila uit de verte, toen hij al over het Loebjanka-plein galoppeerde.
Het was hem niet gelukt de koets in te halen; hij spuwde van ergernis
op de grond en sloeg over de Neglinny-brug de weg naar het Kremlin, naar
de Siberische kanselarij in. Het nog onder Boris Godoenow gebouwde, lage,
langgerekte dienstgebouw met het roestige dak stond aan de steile oever,
boven de vestingmuur, met de rugzijde naar de Moskwa gekeerd. In de
hal en de gangen verdrongen de mensen zich, zij hurkten en lagen langs de
wanden op de grond, uit de piepende deuren liepen klerken in langpandige
kaftans fret verstelde ellebogen (van het voortdurende schuiven over de
tafel) , met ganzeveren achter het oor. Zij zwaaiden met papieren en snauwden vinnig tegen de norse Siberiërs die duizenden wersten ver gekomen waren, hetzij om bescherming te zoeken tegen de willekeur van een wojewode
..
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of een corrupte diaak zoals de wereld sinds haar schepping niet gezien
had, dan wel om allerlei voorrechten voor mijnbouw, goudwinning, jacht
of visserij te verwerven. Een ervaren man hoorde het geschimp rustig aan
en wendde zich dan met een vriendelijk knipoogje tot de klerk: „Waarde
vriend en beschermer, misschien zouden wij elkaar ergens kunnen ontmoeten en onze harten uitstorten, bij de gaarkeuken desnoods, of waar jij maar
wilt..." De onervarene echter trok eenvoudig af en liet het hoofd hangen,
om morgen en nog zovele dagen terug te komen, zijn laatste penningen in
de herberg verterend, te wachten en de klerken te ergeren...
De vorst-caesar bevond zich in de wapenafdeling. Zonder iemand te
vragen, of hij binnen mocht komen, drong Gawrila door de deur. Iemand
trok hem aan zijn jaspand terug: „Waarheen, waarheen, verboden!..."
Hij duwde hem met de elleboog weg en trad de kamer in. De vorst-caesar
zat alleen in de bedompte, lage zaal, waarvan het raam door een vensterluik
halfbedekt was, en veegde met een bonte doek zijn hals. Een stapel oorkonden, petities en klaagschriften lag voor hem op tafel. Toen hij Gawrila
ontwaarde, schudde hij verwijtend het hoofd:
Driest ben jij, zoon van Iwan Artemjitsj ! Kijk toch eens aan!
De gewone man komt tegenwoordig ongenood de deur binnen!... Wat
wil je?
Gawrila overhandigde hem de post. Hij deelde hem mee, dat hem bevolen was de noodzakelijkheid van de onmiddellijke levering van alle mogelijke ijzerwaren, vooral van nagels, naar Pieterburg mondeling uiteen te
zetten... De vorst-caesar verbrak het lakzegel, vouwde de brief van de tsaar
met zijn dikke vingers open, hield hem ver van zijn ogen af en bewoog al
lezend zijn lippen. Peter schreef:
„Sire! Ik breng Uwe Majesteit ter kennis, dat zich bij ons voor Narwa
een wonderbaarlijke geschiedenis heeft afgespeeld, hoe verstandigen
door dwazen bij de neus genomen zijn. .. De Zweden stond een berg van
trots voor ogen, waardoor zij ons bedrog niet doorzagen... Over deze
maskeradeveldslag, waarin de onzen een derde van het garnizoen van Narwa omgebracht en gevangengenomen hebben, zal een ooggetuige, gardeluitenant Jagoezjinski, u verslag uitbrengen; hij zal spoedig bij u zijn... Wat
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de toezendig van artsenijkruiden voor de apotheek in Pieterburg betreft:
tot heden is er nog geen gram gestuurd... Waarover ik reeds meermalen
aan Andrej Vinius geschreven heb, die mij telkens met het Moskouse
„dadelijk" geruststelt. Waarover u gelieve hem vragen te stellen: waarom
wordt een zo belangrijke zaak, die kostbaarder is dan duizend van zijn
hoofden, met zulk een onachtzaamheid behandeld... Ptr..."
Toen de vorst-caesar de brief uitgelezen had, bracht hij de plaats, waar
het onderschrift stond, aan zijn lippen. Hij zuchtte zwaar.
Het is zwoel, --- zei hij. Hitte, mist... Veel werk. En in een dag
krijg je niet de helft klaar. .. Mijn helpers. .. ach die helpers van mij!.
Zelden wil er iemand werken, ze zijn er allemaal op uit om zich te drukken.
En zoveel mogelijk te gappen... Maar waarom heb jij je zo uitgedost, een
pruik opgezet?... Je gaat zeker naar de tsarewna, wat? Zij is niet in het
paleis, ze is op het ogenblik in Izmajlowo... Als je haar ziet, vergeet dan
dit niet: op de Petrowka staat in het venster van een herberg een kostbare
spreeuw, hij spreekt zo goed Russisch, dat alle mensen, die voorbij komen,
blijven staan luisteren. Ik heb hem zelf laatst uit de koets gehoord. Hij is
te koop, indien de tsarewna hem hebben wil... Ga... Zeg buiten tegen
Biaak Nesterow, dat hij iemand naar Andrej Vinius moet sturen om hem
dadelijk bij mij te brengen... Hier, kus mijn hand...
* 5 *

In de middag begon het te motregenen. Anisia Tolstaja was, om een
trieste stemming te vermijden, op de gedachte gekomen in de lege troonzaal,
waar reeds sedert lange jaren geen mens een voet had gezet, een balspel te
organiseren.
Voor de meisjes Mensjikow, Anna en Maria, bestond er niets heerlijkers
dan zich aan een of ander spel te verlustigen: met wapperende linten, de
tot de ellebogen naakte mollige armen wijd uitgebreid, holden zij gillend
over de krakende vloerplanken achter de bal aan. Natalja Aleksejewna
was vandaag om een of andere reden droevig gestemd, het spel vrolijkte
haar niet op... Toen zij nog heel klein was, straalde in deze zaal in alle
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hoog boven de vloer gelegen vensters altoos de zon door de rode, gele en
blauwe glas-in-lood-ramen en glansde het vergulde leder aan de wanden.
Het leer was er afgerukt, en men zag de van boomstammen opgetrokken
wanden met het afhangende werk. De regen kletterde op het dak. Zij sprak
tot Katerina:
Ik houd niet van het paleis van Izmajlowo; het is groot, kaal, levenloos... Laat ons ergens heen gaan en rustig zitten praten.
Zij legde haar hand op Katerina's schouder en leidde haar omlaag naar
het kleine, eveneens onbewoonde en vergeten slaapvertrek van haar overleden moeder Natalja Kirillowna. Hoe lang was dat al geleden, maar nog
steeds zweefde hier een onbestemde, zij het ook zwakke geur, half wierook,
half muskus. Natalja Kirillowna had tot haar dood toe een voorliefde voor
oosterse aroma's gekoesterd.
Natalja wierp een blik op de kale sponde met de gedraaide stijlen, zonder gordijn, en op de kleine vierhoekige wazige spiegel, keerde zich af en
zette het vermolmde venster open. In de kamer drong de geur van de regen
binnen, die in de bladeren van de sering onder het raam, in het hoefblad
en de brandnetels ruiste.. .
Laten we gaan zitten, Katja. En zij namen aan het open venster
plaats. Ja! zuchtte Natalja. De zomer loopt al ten einde, en eer je er
erg in hebt, staat de herfst voor de deur... Jou maakt het niet uit ! Als je negentien bent, tel je de dagen niet, laat ze maar heenvliegen als vogels. . .
Maar weet jij wel, hoe oud ik ben? Ik ben immers maar vijf jaar jonger
dan mijn broeder Petroesja... Reken het maar na... Mama is op haar
zeventiende jaar getrouwd, vader was al tegen de veertig... Hij was dik,
zijn baard rook altijd naar pepermunt, en hij was steeds ziek... Ik kan me
hem slechts vaag herinneren... Hij is aan waterzucht gestorven. Anisia
Tolstaja heeft mij eens, toen zij een slokje gedronken had, allerlei vertrouwelijke dingen verteld... Mama had in haar jeugd een vrolijk, onbezorgd,
hartstochtelijk karakter... Begrijp je? (Natalja keek Katerina met versluierde blik in de ogen.) Wat Sof ja's vleiers en strooplikkers niet allemaal
over haar kletsen!... Maar kan men haar een verwijt maken? Naar patriarchale begrippen was alles zonde; dat je een vrouw bent, ---- zelfs dat
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was zondig: een vat des duivels, de hellepoort... Naar onze, naar de nieuwe
begrippen echter: een verrukkelijke Amor kwam gevlogen en heeft je
met zijn pijl doorboord. En moet men zich daarna soms in een herfstnacht met een steen om de hals in de vijver werpen? Niet de vrouw, Amor
is de schuldige!. . . Anisia vertelt, dat e r in die tijd in Moskou een bojarenzoon leefde, Moesin-Poesjkin, van engelachtige, of liever gezegd van demonische schoonheid, een vermetele, hartstochtelijke man, een ruiter en een
vrolijke snaak... In de carnavalsweek daagde hij op het ijs, op de Moskwa,
jan en alleman tot een vuistgevecht uit. Aldoor kwam hij als winnaar uit
de strijd... Mama reed er heimelijk in een eenvoudige, gesloten slede heen
en bewonderde zijn moed... Daarna nam zij hem als lijfschenker aan haar
hof... (Natalja draaide haar mooie hoofd naar het verwoeste bed, een
rimpeltje plooide zich tussen haar wenkbrauwen.) Plotseling werd hij als
wojewode naar Poestozersk gezonden... En nooit heeft zij hem weergezien... Maar ik heb dat niet eens, Katerina.
De trage regen viel nog steeds ruisend neer. Het was zwoel. Achter de
nevelsluiers rezen vaag reusachtige bomen op, die niet de dennen van Izmajlowo schenen te zijn. De vogels hadden zich alle onder het dak verscholen,
sjirpten en zongen niet. Slechts een verfomfaaide kraai vloog laag over de
grauwe weide. Katerina volgde haar met onbekommerde blik, zij had
grote lust de tsarewna te zeggen, dat de diefachtige kraai naar het kippenhok vloog en stellig, net als gisteren, weer een geel kuikentje zou wegslepen.
Natalja Aleksejewna zette haar ellebogen op de vensterbank; haar hoofd
zakte onder de last van de vlechten die het omkransten. Toen dacht Katerina, de blik op de hals en nekhaartjes van de tsarewna gericht: „Heeft dan
werkelijk nog niemand dat gekust? Hoe bitter is dat!" Zij zuchtte nauwelijks hoorbaar.
Natalja had deze zucht nochtans vernomen, schokte weerbarstig met haar
schouder en zei, met de hand onder de kin:
- Maar vertel nu van jezelf... Maar alleen de waarheid... Hoeveel
minnaars heb jij gehad, Katerina?
Katerina draaide haar hoofd om en fluisterde:
- Drie.
.
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Van Aleksandr Danilowitsj weten we. En vóór hem? Was het Sjeremetew?
Ik ben liet verder
- Nee, nee!antwoordde Katerina levendig.
gekomen dan voor mijnheer de veldmaarschalk soep te koken, zoete Estlandse soep met melk, en de was te doen... Ach, ik mocht hem niet! Ik
dorst niet te huilen, maar ik had mij vast voorgenomen: ik zal de kachel
opstoken en mij met kolendamp vergiftigen, maar met hem leven zal ik
niet... Aleksandr Danilowitsj heeft mij diezelfde dag van hem weggehaald... Van hem heb ik veel gehouden... Hij is erg vrolijk en heeft veel
gekheid met mij gemaakt, wij hebben heel veel gelachen... Voor hem ben
ik nooit bang geweest.. .
- En voor mijn broer ben je bang?
Katerina klemde haar lippen opeen en fronste haar fluwelen wenkbrauwen om eerlijk te antwoorden:
- Ja... Maar ik geloof, dat ik weldra geen angst meer voor hem zal
hebben
- En wie was je tweede minnaar?
- 0, Natasja, de tweede was geen minnaar, het was een Russische soldaat, een goed mens, ik heb hem slechts één nacht liefgehad... Hoe kon
ik hem ook iets weigeren: hij heeft mij immers uit de handen van die vreselijke mensen met mutsen van vossebont en kromme sabels bevrijd... Zij
sleurden mij uit het brandende huis, scheurden mijn jurk aan flarden,
sloegen mij met de rijzweep, opdat ik zou ophouden te krabben, wilden mij
in het zadel tillen... Hij stormde op hen af, duwde de een na de ander
opzij, en met wat een kracht! „Ach, jullie koemiszuipers ! -- riep hij. —
Hoe kun je een meisje zo behandelen!" Hij nam mij in zijn armen en droeg
mij naar de tros... Met niets anders kon ik here danken. Het was al donker,
wij lagen in het stro...
Natalja's neusvleugels trilden, en zij vroeg hard:
- Onder een wagen?
- Ja... Hij zei tegen mij: „Alleen als jij zelf wilt, meisje... Want het
is alleen dan zoet, wanneer een meisje je uit vrije wil omhelst..." Daarom
noem ik hem mijn minnaar...
..
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- Wie was de derde?
Katerina antwoordde plechtstatig:
- De derde was mijn man, Johann Rabe, kurassier van Zijne Majesteit
koning Karel van het Mariënburgse garnizoen... Ik was zestien jaar, toen
pastoor Gliick zei : „Ik heb je opgevoed, Helena Katerina; ik wil het woord
houden, dat ik aan je moeder zaliger gegeven heb. Ik heb een goede echtgenoot voor je gevonden."
- Kun jij je je moeder en vader goed herinneren?
vroeg Natalja.
- Slecht... Mijn vader heette Iwan Skawrosjtsjoek. Hij was al als jonge
man uit Litauen, uit Minsk, van pan Sapieha naar Estland gevlucht en had
bij Mari€asburg een kleine boerderij gepacht. Daar zijn wij allen geboren,
vier broers, twee zusters en ik, de jongste... Toen kwam de pest, mijn
ouders en mijn oudste broer stierven. Mij nam pastoor Gliick bij zich in
huis, hij is een tweede vader voor mij geweest. Bij hem ben ik opgegroeid.
Eén zuster woont in Reval, mijn andere in Riga; maar waar mijn broeders
nu zijn, weet ik niet. Wij zijn door de oorlog in alle windrichtingen verstrooid.
-- Heb je van je man gehouden?
- Daar was de tijd te kort voor... Onze bruiloft was op Sint-Jansdag.. .
0, wat waren wij vrolijk! Wij zijn naar het meer gegaan, hebben een SintJansvuur aangestoken en met kransen op het hoofd gedanst. Pastoor Gliick
speelde op zijn viool. We hebben bier gedronken en kleine worstjes met
kardemon gebraden. Fen week later belegerde veldmaarschalk Sjeremetew
Mariënburg... Toen de Russen de stadswallen opgeblazen hadden, zei ik
tegen Johann: „Vlucht!..." Hij wierp zich in het meer en zwom weg, ik heb
hem nooit weergezien...
- Vergeten moet je hem...
- Ik moet veel dingen vergeten, maar ik vergeet gemakkelijk,
antwoordde Katerina en glimlachte verlegen; de tranen standen haar in de
kersenogen.
- Katerina, heb je mij niets verheeld?
-- Hoe zou ik jou iets kunnen verzwijgen?
sprak Katerina vol vuur,
en tranen biggelden over haar perzikzachte wangen.
Als mij nog iets te
.
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binnen zou schieten, zou ik de hele nacht geen oog dichtdoen; 's ochtends
zou ik dadelijk naar je toekomen om het je te vertellen.
En toch ben jij gelukkig. Natalja steunde haar wang in de hand
en staarde als een vogel uit zijn kooi door het raam. Een krampachtige trilling liep over haar tedere hals. Voor ons, ongetrouwde tsarewna's, is
er, hoe we ook van het leven mogen houden, slechts één weg: het klooster
in... Ons trouwt men niet, ons maakt men niet het hof. Of je moet volkomen schaamteloos uit de band springen, zoals Masja en Katjka!... Niet
voor niets heeft mijn zuster Sof ja als een verbeten tijgerin om de macht
gestreden...
Katerina wou zich juist voorover buigen en haar hand met de blauwe
aartjes kussen, die zich van gramschap tot een vuist gebald had, toen op
de wei een rijzige ruiter op een gespierd paard met natte manen verscheen;
zijn cape was nat, en van zijn hoed hingen de natte veren omlaag. Toen
hij Natalja Aleksejewna ontwaarde, sprong hij uit het zadel, liet het paard
staan, liep naar het venster, nam de hoed af, boog de knie in het gras en
drukte zijn hoed aan de borst.
Natalja Aleksejewna stond snel op. Haar dikke vlecht viel in haar nek,
het bloed schoot haar in het gezicht, waarover even een huivering liep, haar
ogen straalden, haar lippen openden zich...
Gawrila! zei zij zacht. Ben jij het? Goedendag, goedendag,
mijn beste... Maar kom toch binnen, wat sta je daar in de regen...
Vlak achter Gawrila reed een tweewielige wagen voor; naast de koetsier
zat een spitsneuzige, schichtige man die zich onder een zak tegen de regen
beschermde. Hij nam dadelijk zijn hoed af, doch stapte niet uit. Gawrila
trad, zonder zijn donkere ogen van Natalja Aleksejewna af te wenden, tot
vlak bij de sering.
Lange jaren van voorspoed! stiet hij, als buiten adem, uit. Ik
kom met een opdracht van de tsaar... Ik heb je een kundige schilder meegebracht, die tot taak heeft het konterfeitsel van een zeker lieftallig persoontje te vervaardigen... Daarna moet hij naar het buitenland in de leer
gezonden worden... Daar zit hij in de wagen... Sta mij toe, met hem binnen
te komen...
.
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* 6 *

Anisia Tolstaja had een bereden knecht naar het Kremlin, naar de intendance gestuurd om allerlei levensmiddelen voor het avondmaal en zoetigheden te halen, „en... kaarsen, zoveel mogelijk kaarsen!..." Een ander
was naar de Duitse kolonie gegaloppeerd om voor muzikanten te zorgen.
Uit de schoorsteen van de keuken stegen dikke rookpluimen op, de kortgeschoren koksknechtjes hakten reeds ijverig met de messen. Meisjes met
opgenomen rokken draafden door het hoge natte gras achter de kuikens
aan. De van het nietsdoen lui geworden vissers die tot de hofhouding behoorden, togen met fuiken en netten naar de vijvers om niet minder luie
karpers te vangen, die roerloos in de slibber lagen.
Van de met planten overwoekerde vijvers steeg na de regen een nevel
op; hij verhulde de grote vermolmde brug die niemand meer betrad, kroop
tussen de bomen naar de weide voor het paleis, en het oude paleis zonk er
langzaam tot aan het dak in weg.
De oude lieden die nog onder tsaar Aleksej Michajlowitsj hier gediend
hadden, zaten voor de deuren van de keuken en de personeelswoning en
keken, hoe in de ramen van het in mist vervaagde paleis nu hier, dan daar
het vervloeiende licht van een kaars opdook en weer verdween, en luisterden
naar het voetgetrappel en gelach... Het was het oude huis niet vergund
in vrede te vervallen en te vergaan, zijn houten muren aan weer en wind,
de ge schonden daken aan de stortregens bloot te stellen... Ook hier was
de dolle jeugd met haar nieuwe zeden binnengedrongen. Dat rende trap-op,
trap-af, van de dakkamers tot de keldergewelven. .. Niets was er te vinden
dan spinnen in de hoeken en muizen die hun neuzen uit hun holletjes
staken..
In Natalja Aleksejewna scheen de duivel gevaren te zijn, 's morgens was
zij neerslachtig geweest, sinds Gawrila's komst liep zij met rode wangen
rand, was uitgelaten, verzon allerlei spelletjes, zodat niemand een minuut
rustig kon blijven zitten. Anisia Tolstaja wist niet, wat zij , et eerst moest
aanpakken. De tsarewna had haar gezegd:
Vandaag houden wij een Belsazarsfeest; we zullen in vermomming
souperen.
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- Mijn beste kind, maar het is toch nog lang geen Driekoningen...
En ik weet trouwens ook niet, heb nooit gezien, hoe koning Belsazar heeft
feestgevierd...
- Laten we het hele paleis doorsnuffelen; wat wij maar aan
dat mc et alles naar de eetzaal gebracht worden... Erger
dingen vinden
me niet vandaag, wees niet koppig!.
De oude trappen begonnen te kraken, de verroeste scharnieren der reeds
lang niet meer geopende deuren knersten... In het hele paleis ontstond een
gedraaf van jewelste, vooraan Natalja Aleksejewna met opgenomen rok;
achter haar met een kaars Gawrila, wiens ogen van schrik verstard waren.
De schrik was hem al om het lijf geslagen, toen hij, hoog te paard, Natalja
Aleksejewna in het venster gezien had, terwijl zij bekommerd met haar hand
onder het hoofd zat. Het was als in het sprookje dat Sanjka in haar kinderjaren op de oven verteld had: van prinses Duizendschoon. .. Iwan toch, de
koningszoon, nam met zijn ros een machtige sprong, hoger dan de hoogste
boom, tot onder de voortdrijvende wolken, tot vlak voor het met snijwerk
omlijste raam, en trok de ring van de witte hand van prinses Duizendschoon.. .
Ook Andrej Golikow duizelde het
(hem was bevolen zich bij de anderen aan te sluiten) . Sinds de vorige avond, toen hij het portret van Gawrila's
zuster, op de dolfijn, gezien had, wist hij niet, wat werkelijkheid, wat droom
was... Zijn adem stokte, zo werd hij van zijn stuk gebracht door de lichtblonde, rondwangige meisjes Mensjikow, die zo mooi en zwierig waren,
dat geen japonplooien in staat waren de verlokkelijkheden van hun lichaam
te verbergen. Zij roken naar appelen, en het was onmogelijk de blik van
hen af te wenden.
In de rommelkamers vonden zij hele vrachten bont, kleren en sieraden,
zoals men nu niet meer kende: wijd uitstaande bontmantels van Byzantijns
brokaat, korte jassen,, jakken, kaftans, paarlen diademen, wel een poed
zwaar, dit alles werd door de dienstmeisjes bij stapels naar de eetzaal
gesleept. In een kelderruimte ontdekten zij in de hoogte, vlak onder de
zoldering, een klein luik. Natalja nam de kaars, ging op haar tenen staan
en wierp het hoofd in de nek:
.
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- En als hij daar nou eens in zit?
Anna en Marfa - tegelijk
vol ontzetting:
- Wie?
- De kobold!antwoordde Natalja.
De meisjes sloegen de handen tegen de wangen, doch verbleekten niet, —
zij sperden hun ogen slechts wijd open. Iedereen bekroop een gevoel van
angst. De oude stoker bracht een ladder en zette die tegen de muur. Gawrila
wierp zich er dadelijk op, hij had nu ook gevaarlijker ondernemingen
niet geschuwd... Hij opende het luik en verdween daar in het duister. Men
wachtte, --- de tijd scheen te kruipen. Hij gaf geen antwoord van waar hij
was en verroerde zich niet. Natalja beval op angstige fluistertoon: „Gawrila! Kom naar beneden!" Toen verschenen de zolen van zijn laarzen, de
uitstaande panden van zijn kaftan; geheel in een web van spinrag kwam
hij de ladder af.
- Wat heb je gezien?
- Joost mag het weten,
iets grijzigs schemert er, iets harigs, ik dacht,
dat er iets zacht langs mijn gezicht streek.. .
Een algemeen „ach" weerklonk. .. Op hun tenen haastten allen zich uit
de kelder en zij stoven in volle vaart de trap op, pas boven barstten
Marfa en Anna in een luid gekrijs uit. Natalja Aleksejewna stelde voor,
koboldje te spelen. Men zocht geheime deuren, opende voorzichtig de berghokken onder de trappen, keek schuw onder alle kachels, het was zo
griezelig, dat zij nauwelijks durfden ademen... En toen stuitten zij op het
gruwelijke; in een met spinnewebben overtrokken donkere hoek ontwaarden zij twee groene ogen, waarin een hels vuur brandde... Half van zinnen
renden ze weg. Natalja struikelde en viel Gawrila in de armen hij
greep haar stevig beet, en zij hoorde zelfs, hoe zijn hart klopte, langzaam,
dof, mannelijk... Zij richtte zich op en zei zacht: „Laat me."
Toen ging men het feestmaal van Belsazar aanrichten. De oude stoker,
met het messing kruis over het hemd en nieuwe vilten laarzen aan de voeten,
wiens gele baard aan een kobold deed denken, kwam weer met de ladder.
De van boomstammen gebouwde, reeds lang van hun leren bekleding beroofde wanden van de eetzaal werden met door motten stukgevreten tapij518

ten behangen. De tafel werd verwijderd, men dekte de avonddis zomaar op
de grond, op het tapijt. Iedereen moest op Babylonische wijze om de tafel
plaatsnemen; Gawrila zou voor koning Belsazar spelen. Men kleedde hem
in een purperen brokaten gewaad, dat reeds versleten, maar toch mooi was,
met gouden griffioenen versierd. Om de schouders kreeg hij een bontcape,
zoals men honderd jaar geleden gedragen had, op het hoofd een paarlen
diadeem, dat waarschijnlijk nog aan de tsaritsa-grootmoeder toebehoord
had. Natalja Aleksejewna werd als Semiramis in gouden misgewaden gekleed. Om haar zware vlechten werden bonte doeken gebonden. Dienstmeisjes werden uitgestuurd om de hanen de mooiste veren uit hun staart te

rukken ; deze veren werden op haar tulband gestoken...
Men overwoog, wie Marfa en Anna moesten uitbeelden. Natalja beval
hun de deur uit te gaan, hun vlechten los te maken, hun japon en rok uit
te trekken en in hun hemd te blijven, daar hun hemden van fijn linnen en
lang en proper waren. Weer snelden de dienstmaagden naar de vijver en
keerden terug met waterlelies, waarmee hals, armen en haar van de meisjes
Mensjikow omwonden werden. Met de lange stengels omgordden zij zich en
werden zo nimfen uit de Tigris en de Eufraat. Katerina werd in een licht
kostuum gestoken, zij was de godin van de groente en het fruit: haar naam
luidde in het Babylonisch Astarte, in het Latijn Flora. De meiden holden
weer weg, plukten wortelen en peterselie, prei en erwten en brachten onrijpe
kalbassen en appelen. Katerina was vuur en vlam en lachte klaterend, met
hete wangen, vochtige mond en van gelukzaligheid kogelronde ogen. Haar
schuchterheid had zij al van zich afgeworpen; als altijd lachte zij bij de
minste aanleiding. Zij was een echte Flora geworden : met peulen en dille
omgeven, een krans van groente op het hoofd, hield zij een korf met kruisomgeven,
aalbessen in de hand...
Maar wie moet de schilder uitbeelden? - schoot Natalja plotseling
te binnen. Wij hebben geen Neger, hij moet de koning der Negers
zi jn!
Een nieuw wonder voltrok zich voor Andrjoesjka Golikow. Vrouwenhanden was het werkelijkheid of zinsbegoocheling? begonnen hem te
bewerken, hem heen en weer te draaien, hem met zijde en brokaat te omkle-
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den. Zijn gezicht werd met roet ingesmeerd en een metalen ring in zijn
neusvleugels geklemd, want hij moest er beslist met een ring bij zitten.. .
Had de Heer hem de vleugels van een engel geschonken, dan had hij niet
gelukzaliger kunnen zijn. Met een diepe buiging traden drie muzikanten
uit de Duitse nederzetting binnen : een violist, een mondharmonikaspeler en
een fluitist. Ook zij werden zo goed en zo kwaad als het ging vermomd.
En nu
aan tafel! Op de kussens zitten, met de benen gekruist!
Mede en wijn uit schelpen drinken!. . .
Hoe het Belsazarsfeest gespeeld moest worden, wist niemand. Men
vlijde zich voor de spijzen en de kaarsen neer, keek elkaar aan, glimlachte
elkaar toe, niemand had lust te eten... Opeens schudde Natalja Aleksejewna
de haneveren en begon met vooruitgestoken lippen uit het hoofd dezelfde
verzen voor te dragen, die Gawrila reeds in die winternacht, in de heet
gestookte kemenade onder de gouden gewelfde zoldering gehoord had.. .

Verheven goden tronen, op bergen hoog en steil,
Ook zij ontkomen niet aan Amors liefdespijl., .
Zelfs Jupiter, hij steunt: wee mij, deez' zielepijn
Heeft mij mijn rust geroofd, hier baat geen medicijn.
Mijn dorst is niet te lessen, een vuur verteert mijn hart,
Wanhopig is de strijd tegen de minnesmart...
Nu goden zelfs de prooi zijn van dit slinkse spel,
Wie redt dan nu de mens, de aardse sterfling
ling wel
Maar kom, geen droefenis, doch laat ons vrolijk zijn:
Leve Cupido's pijl, leve de zoete wijn!
Terwijl Natalja voordroeg, was haar gezicht onder de reusachtige tulband bleek geworden. Zij dronk een slok wijn en begon met Anisia Tolstaja
te dansen. De muzikanten speelden niet luid, maar zo, dat elk adertje in
het lichaam meetrilde en meezong.
Dans met Katerina!
riep Natalja Gawrila met stralende ogen toe.
Hij sprong op, wierp Belsazars cape van zijn schouders,
dansen kon
hij, als het moest, het etmaal rond! Katerina's rug was heet, plooide zich
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naar zijn hand; haar voeten gleden licht over de vloer, bij het rondzwieren
vlogen de erwtedoppen en kersen van haar hoofd en schouders. Steeds
vuriger danste Gawrila, en steeds vuriger speelden de muzikanten. Anna en
Marfa pakten elkaar bij de handen en draaiden eveneens rond. Alleen
Golikow bleef op het kleed voor de kaarsen zitten ; de ring in zijn neus
belette hem te eten en te drinken. Maar ook dat stoorde hem niet in zijn
gelukzaligheid: nog immer klonken, door de tonen van de fluit begeleid,
de verzen der tsarewna over de Olympische goden in zijn oren. .. En de
naakte godin op de dolfijn zweefde, zweefde voor zijn ogen met een schaal
vol verleiding...
Gawrila was een simpele ziel: had men hem bevolen met Katerina te
dansen, dan danste hij, zonder zijn hakken te sparen. En hoewel hij ettelijke malen de indruk had, dat Natalja Aleksejewna's gezicht reeds anders
glimlachte, minder vrolijk, dat haar ogen niet meer zo straalden als tevoren,
besefte hij niet, dat het al lang tijd was Katerina naar haar plaats tussen
de kalbassen en wortelen terug te brengen... Nogmaals gleed het gelaat
van de tsarewna langs, met als het ware van pijn opeengeklemde tanden.. .
Plotseling wankelde zij, bleef staan en greep zich aan Anisia Tolstaja vast;
de tulband met de haneveren viel van haar hoofd... Anisia kreet vol
schrik:

De tsarewna is duizelig geworden ! en wenkte de muzikanten het
spel te staken.
Natalja Aleksejewna rukte zich van haar los en verliet de zaal, haar
mantille achter zich aan slepend. Dit was het slot van het Belsazarsfeest.
Anna en Marfa schaamden zich plotseling, dat zij in bun enkele hemd
stonden, zij fluisterden elkander iets in het oor en liepen de deur uit. Katerina ging onthutst op haar plaats zitten en begon de groenten van haar
kleren te halen. Gawrila was versomberd, hij stond met gespreide benen op
het tapijt met de gerechten en staarde, met gefronste wenkbrauwen, knipperend in de kaarsvlammen. Anisia was achter de tsarewna aangesneld en
weldra teruggekeerd; zij klauwde haar nagels in Gawrila's hand.
Ga naar haar toe,
fluisterde zij,
val haar te voet en vraag
vergiffenis, ezel!.. .
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Natalja Aleksejewna stond vlak bij de deur in de gang; zij tuurde door
het open venster naar de mist, die door de onzichtbare maan verlicht werd.
Gawrila trad op haar toe. Het was hoorbaar, hoe de druppels van het dak op
de bladeren vielen.
vroeg zij, zonder zich
- Ben je voor lang naar Moskou gekomen?
In
om te draaien. Hij gaf geen antwoord, de adem stokte hem in de keel.
Moskou heb je niets te zoeken. Vertrek morgen daarheen, vanwaar je gekomen bent...
Zij stootte de woorden uit zich, en haar schouders schokten. Gawrila
antwoordde:
- Waarmee heb ik je boos gemaakt? God, als je wist... Als je wist!...
Toen draaide zij zich om en bracht haar gezicht met de met roet zwart
gemaakte wenkbrauwen dicht bij het zijne:
- Ik heb jou niet nodig, hoor je, ga weg, ga weg!. . .
Zij herhaalde: ,,,ga weg, ga weg!" en hief haar armen op om hem van
zich af te duwen, maar legde opeens, als had zij ingezien, dat zij tegen zulk
een reus niets kon beginnen, haar armen met de rammelende spangen van
Semiramis op zijn schouders. Haar hoofd zonk dieper en dieper. Gawrila,
die ook niet besefte wat hij deed, kuste haar warme scheiding met lichte
kussen. Zij herhaalde telkens:
- Nee, nee, ga weg, ga weg...

Eerste 7ioof d 5t^a
*1*
e zeildoeken jas had Pjotr Aleksejewitsj uitgetrokken en de
.hemdsmouwen opgestroopt. De rode, aan de rand met wijnblaIeren geborduurde doek, een geschenk uit Izmajlowo, had hij
op de wijze der Portugese piraten, zoals vice-admiraal Pamburg
het hem eens geleerd had, om het hoofd gebonden. Een paar jaar geleden
zou hij ook zijn laarzen uitgetrokken hebben, om de warmte van het ruwe
dek onder de voeten t e voelen. Een lichte bries bolde de zeilen. De tweemaster „Katerina" gleed, als doorkliefde hij de lucht, soepel en gehoorzaam
voort. In zijn kielzog volgde de brigantijn „Oelrika", en aan de horizon,
in een nevelfloers, waar wate r en hemel elkaar raakten, had het fregat
„Wachtmeester" alle zeilen bijgezet.
Deze schepen waren kort geleden op de Zweden buitgemaakt,
het
was een onverwachte en zeer glorieuze victorie: de Russen waren twaalf
brigantijnen en fregatten in handen gevallen, het gehele pirateneskader van
commodore Leschert, die twee jaar lang zelfs niet het kleinste schip naar
het Peipus-meer had doorgelaten; die de aan de kust gelegen dorpen en
hoeven gebrandschat en Sjeremetew tijdens zijn belegering van Joerjew in
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de rug bedreigd had. De commodore was een dapper zeeman. Toch hadden
de Russen hem om de tuin geleid. In een donkere onweersnacht leidde hij
het eskader, hetzij omdat hij een storm vreesde of om welke reden dan ook,
naar de monding van de rivier Embach en bedronk zich onbekommerd aan
boord van het vlaggejacht „Carolus". Toen de commodore bij het krieken
van de dag echter de slaap uit de ogen wreef, dreven honderden bootjes,
vlotten en aaneengebonden tonnen snel van de kust op zijn schepen toe.. .
„Van beide zijden vuur op de Russische infanterie!" brulde de commodore. Eer de Zweden gelegenheid hadden kruit in de zundgaten der
kanonnen te strooien en de ankerkabels door te hakken, hingen de Russen
reeds rond d schepen en klauterden, van de boten, vlotten en tonnen granaten werpend en uit pistolen schietend, langs de wanden omhoog en overmeesterden de schepen... De smaad was niet gering: voetvolk had een
eskader veroverd! Commodore Leschert rende van woede naar de kruitkamer en liet het jacht in de lucht vliegen, vlammen sloegen uit alle spleten en luiken, de masten, raas, tonnen, de bemanning en de commodore
zelf vlogen met ontzettend gedaver met een sliert rookhaast tot in de
wolken...
De zon brandde op de rug, een zachte wind streelde het gezicht, achter
het scheepsboord schitterden verblindend de op een steile golf dansende zonnevlekken. Pjotr Aleksejewitsj kneep zijn ogen toe. Om zich
koelte te verschaffen stond hij met gespreide benen aan het stuurwiel. In
de takelage floot en zong het, schor krijsten de meeuwen achter de kiel
boven het zog. De zeilen stonden, als blanke borsten, gezwollen van
kracht.
Pjotr Aleksejewitsj koerste als overwinnaar op Narwa aan; hij voerde
Zweedse vaandels mee, die aan de voet van de grote mast neergelegd waren:
eergisteren was Joerjew in een stormaanval genomen. Men had koning
Karel nog een veer uitgerukt! Aan de keizer en aan de koningen van Engeland en Frankrijk waren boodschappen gezonden: „door Gods voorzienigheid hebben wij ons oude erfbezit, het stadje Joerjew, zevenhonderd jaar
geleden door grootvorst Jaroslaw Wladimirowitsj ter bescherming van de
grenzen van het Russische land gebouwd, heroverd...
.
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Ook al kwam het nooit in het brein van Pjotr Aleksejewitsj op
tegenstelling tot zijn leve broeder koning Karel zich met Alexander van
Macedonië te vergelijken, en al beschouwde hij de oorlog als een harde
en moeilijke zaak, als het bloedige gezwoeg van alledag en een noodzakelijkheid voor de staat, ditmaal, voor Joerjew, had hij toch vertrouwen gekregen
in zijn militaire talent en was hij hoogst tevreden en trots op zichzelf: in
tien dagen (hij was van Narwa daarheen geijld) had hij bereikt, wat veldmaarschalk Sjeremetew en diens buitenlandse ingenieurs, leerlingen van de
wereldberoemde maarschalk Vauban, voor een volslagen onmogelijkheid
hadden gehouden.
En een lust was het ook, een blik op de verre, bosrijke kust te werpen en
te bedenken, dat deze kust die nog kort geleden Zweeds was, nu aan Rusland
behoorde, evenals het ganse Peipus-meer. Maar zo is de mens nu eenmaal:
heeft hij veel gekregen, dan wil hij nog meer. Er kan waarlijk niets heerlijkers bestaan, zou men menen, dan op zulk een klare ochtend aan boord
van zo'n prachtig schip voort te glijden en een doorn in Karels oog! —
de reusachtige Andreasvlag van het hoge hek te laten wapperen. Maar neen!
Juist vandaag moest hij en zo hartstochtelijk, dat hij ervan huiverde —
voortdurend aan zijn geliefde denken. . Kon men haar anders betitelen?
Zij was geen maitresse, noch zo maar een meid, nee, zijn geliefde, Katerina,
zijn oogappel. .. De schouderbladen onder zijn hemd schokten, zo gretig
zoog hij de zilte lucht in... Van het water en de scheepsplanken zweefde
de lucht van een zwembad hem toe, en voor zijn ogen verrees het beeld van
Katerina, badend op deze hete dag... Had zij de doek met de wingerdbladeren betoverd of van haar vrouwelijke odeur doortrokken, de wind
blies de punten naar voren, en voortdurend kietelden zij neus en lippen.. .
0, zij wist wel, wat zij deed, dat krullige, montere Lijflandse heksje!... In
Joerjew waren de doodsbenauwde stadsvrouwtjes hoogst charmant. .. En
toch kon niemand met Katerina vergeleken worden, bij niemand wiegde de
gestreepte rok op de stevige heupen zo uitdagend. .. Bij geen van hen was
het verlangen in hem opgekomen haar hoofd in zijn handen te nemen, door
haar ogen in haar binnenste te blikken en zijn tanden tegen de hare te
drukken.
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Pjotr Aleksejewitsj stampte ongeduldig met de hak van zijn breedneuzige schoen op het dek. Dadelijk stormde er iemand, waarschijnlijk uit de
slaap gewekt, uit de kajuit naar buiten, smakte de deur achter zich dicht
en rende de trap op; het was Aleksej Wasiljewitsj Makarow:
- Hier ben ik, genadige heer...
Trachtend niet in dit magere, perkamentachtige en hier aan boord
vreemd aandoende gezicht met de rode oogleden te kijken, beval Pjotr
Aleksejewitsj tussen de tanden:
- Schrijfgerei...
Makarow haastte zich weg en struikelde in zijn haast op de ladder.
Pjotr Aleksejewitsj brieste hem als een kater na. Makarow kwam spoedig
terug met een stoeltje, papier en inktkoker; achter zijn oren staken ganzeveren. Pjotr Aleksejewitsj pakte er een:
- Ga jij aan het stuur staan, klem je er stevig aan vast, jij landrat,
hou het zo. .. Als je de zeilen laat killen, zal ik je op een eindje dag onthalen.
.

Hij gaf Makarow een knipoogje, ging op de klapstoel zitten, legde
een vel papier op zijn knie en keek met een scheef hoofd naar de knop
op de grote mast, waar een lange wimpel wapperde ; toen begon hij te
schrijven.
Op de ene zijde van het vel schreef hij : „Aan de dames Anisia Tolstaja
en Jekaterina Wasilje.wskaja..." Op de andere, met inktvlekken, en letters
weglatend: „Tante en moeke, voorspoed voor lange jaren... Ik zou willen
horen, hoe het met de gezondheid gesteld is... Wij hier leven in arbeid en
ontbering... Er is niemand om voor ons te wassen, te naaien, naar meer
dan wat ook verlang ik naar jullie... Pas eergisteren hebben wij met de
Zweden een vrolijk dansje gedanst, als gevolg waarvan het koning Carlus
paars en groen voor de ogen zal worden... Waarlijk, zolang ik in dienst
ben, heb ik zo'n heerlijk spel niet meegemaakt... Kortom: met Gods hulp
hebben wij Joerjew met het zwaard veroverd. .. Wat jullie gezondheid
betreft, schrijf mij daar niet over, bij God, maar wilt zo spoedig mogelijk

zelf naar mij toekomen. Opdat het mij vrolijker te moede zal zijn... Komt
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naar Pskow en wacht daar op aanwijzingen, waarheen verder te reizen; de
vijand is hier dichtbij... Pieter..."
wendde hij zich tot Maka- Vouw en verzegel het zonder te lezen,
row en nam het stuurrad weer van hem over. -- Met de eerste gelegenheid
versturen.
Hij scheen zich iets opgeluchter te voelen. Helder sloeg de scheepsklok
twee glazen. Op hetzelfde moment bulderde het kanon aan bakboord, de
zeilen klapperden, een prettige kruitlucht verbreidde zich. Op de brug verscheen de commandant van de snauw, kapitein Nepljoejew, met zijn jonge,
knokige, drieste gezicht; de korte degen in de hand houdend, bracht hij
twee vingers aan zijn driesteek:
- Heer bombardier, het admiraalsuur heeft geslagen; aanvaard uw
dronk...
Met een brede glimlach op zijn glanzende gezicht kwam achter
Nepljoejew de kleine Felten in zijn groene gebreide vest de trap op. Aan
boord droeg hij in plaats van de koksmuts een witte doek, die ook hij als
een piraat om zijn hoofd gebonden had. Op een vertind dienblad presenteerde hij een zilveren beker en een maanzaadkrakeling:
Pjotr Aleksejewitsj woog de beker in zijn hand, slurpte op de wijze der
matrozen met genot de sterke, naar foezel ruikende brandewijn en richtte
zich, terwijl hij haastig kleine stukjes krakeling in zijn mond stak en kauwde, tot Nepljoejew
- Vannacht gaan wij bij Narwa voor anker, ik wil aan land overvachten... Heb je de diepte laten peilen?
- Bij de zijarmen der Narowa is aan de rechteroever een zandbank,
aan de linker is het elf voet. . •
- Goed dan... Ga maar...
Pjotr Aleksejewitsj bleef weer alleen op het hete dek aan het stuur.
Van de geledigde beker stroomde monterheid door het ganse lichaam. Nu
snuivend, dan glimlachend, begon hij de glorieuze veldslag in zijn herinnering terug te roepen, de veldslag die koning Karel van ergernis sterren
voor zijn ogen moest bezorgen...
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Veldmaarschalk Sjeremetew belegerde Joerjew op zijn gemak en stelde
zichzelf en zijn leger geen al te zware taken, daar hij de Zweden dacht uit
te hongeren. Zijn breedvoerige brieven verfrommelde Pjotr Aleksejewitsj
en wierp hij onder de tafel. De duivel moest de veldmaarschalk veranderd
hebben, twee jaar lang had hij koen en verwoed gevochten, maar op het
ogenblik lamenteerde hij voor de Zweedse boeren als een oud wijf. Toen in
het kamp van Narwa eindelijk veldmaarschalk Ogilvy arriveerde, die men
tegen een niet gering honorarium: drieduizend gouden dukaten jaarlijks
plus vrije kost, wijn en alle andere levensbehoeften, op Patkuls aandringen uit Wenen in Moskouse dienst genomen had, droeg Pjotr Aleksejewitsj hem het commando over en spoedde zich met popelend hart naar
J oerjew.
De veldmaarschalk had hem niet verwacht; snurkend hield hij in de
middaghitte zijn siësta in zijn tent, in de tros, achter een hoge wal, en ontwaakte, toen de tsaar hem de doek die hem tegen de vliegen beschermde,
van het gezicht rukte.
Zo, lig jij rustig achter Spaanse ruiters te slapen ! —riep Peter uit
en rolde als een dolle met zijn ogen. Vooruit, laat mij de belegeringswerken zien!
Van louter schrik kon de veldmaarschalk geen woord uitbrengen. Hij
wist niet, hoe hij met zijn benen in zijn broek moest komen; pruik noch
degen waren bij de hand, daarom moest hij blootshoofds zijn paard bestijgen. Slaapdronken, zijn Franse jas verkeerd dichtknopend, kwam de krijgskundige ingenieur Kobert aansnellen. Gedurende dit beleg had hij niets
beters weten te doen dan zich aan Russische kost dik te vreten, zodat zijn
gezicht in de breedte was uitgedijd. Peter knikte hem nijdig vanaf zijn
paard toe. Gedrieën reden zij naar de stellingen.
Hier kon niets Pjotr Aleksejewitsj' goedkeuring wegdragen... Aan de
oostzijde, van waaruit Sjeremetews troepen de stad belegerden, waren de
muren hoog en de gedrongen torens pas versterkt; stervormig strekten de
ravelijnen zich ver in het veld uit, en de grachten ervoor stonden vol water.
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In het westen vormde de waterrijke rivier Embach een betrouwbare bescherming voor de stad, in het zuiden een mosmoeras. Sjeremetew was
uiterst voorzichtig en uit vrees voor de Zweedse kanonnen niet al te dichtbij met diepe schansen en loopgraven in de richting van de stadsmuren
opgetrokken. Zijn batterijen waren nog onnozeler opgesteld, --- een tweeduizend bommen had hij op de stad laten neerkomen, hier en daar een paar
huizen in brand gestoken, maar de muren hadden geen schrammetje opgelopen.
Is het u bekend, mijnheer de veldmaarschalk, hoeveel altyn elke
bom mij kost? -- vroeg Pjotr Aleksejewitsj bars. -- Uit de Oeral moeten
wij ze laten komen... Je wilt deze tweeduizend verspilde bommen zeker van
jouw soldij betalen! Hij griste de kijkbuis onder Sjeremetews oksel
vandaan en begon de muren te monsteren. De zuidelijke wal is laag en
verweerd. Net wat ik dacht... Hij wierp een snelle achterwaartse blik op
ingenieur Kobert. Hier moeten bommen op geworpen worden, hier moeten bressen in de muren en de poort geschoten worden. Van hieruit moet de
stad genomen worden ! Niet vanuit het oosten ! Niet de comfortabelste weg
zoeken, louter omdat het daar droog is !. . Overwinnen moeten we, ook al
zakken we tot de hals in het moeras.. .
Sjeremetew dorst niet tegen te spreken en bracht slechts met loodzware
tong uit: „Vanzelfsprekend... U hebt een betere kijk op de zaak, heer bombardier... Wij hebben wel nagedacht, maar op dat idee zijn we niet gekomen..." Ingenieur Kobert bewoog eerbiedig, met een spijtig lachje zijn
wangen.
- Majesteit, de zuidelijke muur en de torenpoort, de zogenaamde

„Russische Poort" zijn bouwvallig, maar niettemin onneembaar, daar zij
slechts door het moeras te benaderen zijn... En het moeras is ondoordringbaar.
- Ondoordringbaar voor wie? schreeuwde Pjotr Aleksejewitsj ; hij
trok krampachtig met zijn lange hals en maakte een schoppende beweging
waardoor zijn voet uit de stijfbeugel vloog. ---- Voor de Russische soldaat is
niets ondoordringbaar... Het is geen spelletje schaak, het is een spel op
leven en dood.. .
34-487
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Hij sprong van zijn paard, vouwde op het gras een kaart, een plattegrond van de stad open, haalde een passerdoos uit zijn zak en pakte er
passer, liniaal en potlood uit. Hij begon te meten en aantekeningen te maken. De veldmaarschalk en Kobert hurkten naast hem.
Hier moet je al je batterijenopstellen! Hij wees op d e rand
van het moeras voor de „Russische Poort". Breng ook aan de overkant
van de rivier meer belegeringskanonnen in stelling... Met vaardige hand.
projecteerde hij de banen die de kogels van de batterijen naar de „Russische Poort" hadden af te leggen. Nogmaals mat hij een en ander met de
passer na. Sjeremetew mompelde: „Natuurlijk... Het ligt binnen schootsafstand." Kobert glimlachte fijntjes. Voor het veranderen der positiesgeef ik drie dagen... De zevende open ik het vuurfestijn. Peter stopte
passer en liniaal terug in de passerdoos en wilde deze in zijn jaszak steken,
maar daar lag de rode aan de randen met wijnbladeren geborduurde doek,
hij pakte hem en schoof hem geërgerd onder zijn jas.
Drie dagen lang gunde hij zijn mensen rust noch slaap. Overdag zette:
het gehele leger voor de ogen der Zweden de belegeringswerkzaamheden
onveranderd voort; ondanks het infanterie- e n artillerievuur werden schansen gegraven en ladders getimmerd. Maar 's nachts, heimelijk, zonder verlichting, spande men ossen voor de kanonnen en mortieren en bracht ze
naar de nieuwe stellingen aan de rand van het moeras en over een
schipbrug naar de andere oever der rivier. De batterijen werden achter
fascines en wallen verborgen.
Nauwelijks was de zon boven het woud gerezen en had d e vervallen
daken van de zuidelijke muur verlicht, nauwelijks waren de torentinnen op
de „Russische Poort" uit de moerasnevel naar voren getreden en in de stad
in de stilte van de ochtend de blauwige rookwolkjes uit de schoorstenen
opgestegen, toen zestig belegeringskanonnen en zware mortieren hemel en
aarde deden sidderen en twee poed zware projectielen en lontbommen sissend over het moeras suisden. Ook de aan gene zijde van de rivier staande
batterijen begonnen eensklaps te bulderen. Onder dekking van het kruitgordijn stormden de grenadiers van Iwan Zjidoks regiment voorwaarts om
f ascinedammen in het moeras te leggen.
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Pjotr Aleksejewitsj bevond zich bij de zuidelijke batterij. Hij . hoefde
noch te schreeuwen, noch aanwijzingen te geven, hij hoefde zich evenmin te
ergeren; hij had amper tijd zijn hoofd heen en weer te draaien om dekwieke bewegingen der kanonniers te volgen. Ritmisch begeleidde hij zacht::
„Hup-twee-drie, hup-twee-drie..." Nauwelijks kan men een haastig onze=
vader bidden, of de lopen zijn al met wissers gereinigd, de kardoezen eringeschoven, de kogels in de vuurmond gestoten, het buskruit op het zundgat gestrooid en het geschut op het doel gericht...
Alle batterijen! schreeuwde de kleine kolonel Netsjajew, wie het
eerste salvo hoed en pruik van het hoofd gerukt hadden, zo luid dat zijn
bloeddoorlopen ogen uit hun kassen puilden. Gelijke afstand, lonten
klaar... Vuuuur! ! „Vuuuur!" herhaalden schallend de batterijcom.;
mandanten.
Men zag, hoe de kogels doel troffen, de kantelen der torens omlaag
stortten, het dak op de muur in vlammen stond en de met bommen in brand
geschoten huizen der stad oplaaiden. Op de spitse kerktorens begonnen de
klokken te beieren. Zweedse soldaten in hun strak sluitende grijze uniformen stormden de poort uit en togen, onder de explosies der projectielen
uiteenstuivend, aan de slag om een courtine aan te leggen; zij sleepten
boomstammen, vaten en zakken aan... Zowel de torenpoort als de muur
hielden tot het einde van de dag evenwel stand. Pjotr Aleksejewitsj beval
de batterijen naar voren te schuiven.
Zes dagen duurde het vuurfestijn. Tot de knieën, ja tot de heupen in het
moeras staand en achter verplaatsbare, met aarde gevulde manden tegen
de vijandelijke bommen en kogels dekking zoekend, baanden Iwan Zjidoks
grenadiers met fascines een weg door het moeras waarin de gesneuvelden
onmiddellijk wegzonken, terwijl men de gewonden op de schouders naar
elders sleepte. De Zweden zagen het dreigende gevaar. Zij brachten een
deel van de kanonnen van andere torens hierheen en versterkten van dag tot
dag hun vuur. De stad was in rook gehuld. Door de zwevende kruitwolken
brandde een rossige zon.
Pjotr Aleksejewitsj verliet de batterij niet. Hij was zwart van de kruitdamp, waste zich niet, at wat hij toevallig bij de hand had, en schonk de
.
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kanonniers zelf wodka in. Voor een uurtje legde hij zich in het kanongebulder
dichtbij, onder een artilleriewagen, te slapen. Ingenieur Kobert had hij naar
de hoofdtros teruggestuurd, omdat hij, ook al was hij nog zo geleerd, al te
vredelievend was: „Vredelievende lui kunnen wij hier niet gebruiken!.. ."
In de nacht op de dertigste juli liet hij, toen het nog schemerde, Sjeremetew komen. In deze dagen had de veldmaarschalk met zijn gehele leger
in het oosten der stad alarm geslagen om de Zweden de stuipen op het lijf
te jagen. Hij had zijn oude vermetelheid herwonnen, steeg niet uit het zadel,
schimpte en schold. Pjotr Aleksejewitsj trof hij bij de verstomde batterij
aan. Om hem heen stonden breedsnorrige bombardiers allemaal oude
bekenden. Zij behoorden tot de groep, die jaren geleden dat waren heerlijke tijden! voor de „vesting Pressburg" de cavalerie van de vorstcaesar met radijsjes en kleikogels uit hun houten houwitsers behoorlijk bang
gemaakt had. Sommigen hadden het hoofd met lappen verbonden, de uniformen waren gescheurd.
Pjotr Aleksejewitsj zat op de affuit van het grootste kanon, de „Salamander", een in Toela gegoten bronzen geschut. Om het af te koelen had
men twintig emmers azijn moeten opofferen, en nog siste het. Hij kauwde
een stuk brood en besprak, in een tintelende woordenstroom de in de loop
van de dag bereikte resultaten... In de zuidelijke muur waren eindelijk
drie bressen geschoten, die de vijand niet meer dichten kon. Bombardier
Ignat Koerotsjkin had. een aantal brandkogels achter elkaar in de linker
hoek van de torenpoort gejaagd... ,.,Als wiggen heeft hij ze erin geramd!
Niet soms? Hè" kraaide Pjotr Aleksejewitsj als een haan. De hele hoek
van de toren was ingestort, en de toren zelf dreigde elk ogenblik te bezwijken.
Ignat waar zit je toch? ik zie je niet, kom hier! --- En hij reikte de
bombardier zijn pijp met het afgeknaagde mondstuk: Je mag hem niet
houden... lk heb geen ander bij mij, maar rook er nu gerust uit... Ik ben
vol lof over je... Blijven wij leven, dan zal ik je niet vergeten.
Ignat Koerotsjkin, een gezet man met een volle baard, zette zijn steek
Af, nam het pijpje behoedzaam in hand, gleed er niet zijn nagel in en glimlachte toen arglistig over zijn hele gezicht.. .
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- Maar... Majesteit, tabak zit er niet in...
De andere bombardiers lachten. Pjotr Aleksejewitsj haalde zijn tabaksbuidel te voorschijn, geen draadje zat erin. Op dit ogenblik verscheen de veldmaarschalk. Verheugd richtte Pjotr Aleksejewitsj zich tot
hem.
- Boris Petrowitsj, heb jij wat te roken bij je? Bij ons in de batterij
is geen wodka en geen tabak... (weer lachten de bombardiers.) Wees zo,
goed... (Sjeremetew reikte hem met een hoffelijke buiging zijn fraaie, met
kralen bestikte tabakszak.) Ach, dank je wel... Geef hem maar aan bombardier Koerotsjkin... Ikschenk hem je, Ignat; maar de pijp moet je me
terugbrengen, vergeet het niet...
Hij zond .de bombardiers weg en kauwde een poosje knarsend beschuit.
De veldmaarschalk stond, de maarschalksstaf in zijn heup gesteund, zwijgend voor hem.
- Boris Petrowitsj, wij mogen niet langer wachten, zei Peter met
andere stem. De mannen zijn verbitterd... De grenadiers liggen al
dagenlang in het moeras... Het is moeilijk! Ik zal tonnen met pek aansteken en de hele nacht door schieten... Stuur mij onverwijld een bataljon
Moskouse jagers uit Samochwalows regiment ter versterking; het zijn verbeten, dappere kerels... Ga jij in godsnaam met je eigen werk verder; maar
offer je mensen niet nodeloos... Bij het aanbreken van de dag gaan wij
tot de bestorming over... (Sjeremetew liet zijn hand met de maarschalksstaf zakken en sloeg een kruis.) Ga, mijn waarde...
Toen aan de rand van het moeras en aan gene oever der rivier de pekvaten opvlamden, openden alle batterijen een snelvuur, zoals de Zweden.
nog nooit beleefd hadden. De poort stortte in. De courtine, de palissaden
en Spaanse ruiters vlogen aan splinters. De Zweden verwachtten in deze
nacht een aanval: door de bressen in de muur waren in het flakkerende
licht der pekvlammen de wiegende, als een borstel overeindstaande bajonetten, helmen, vaandels te zien... In de gehele stad dreunde het stormgelui
der klokken...
Pjotr Aleksejewitsj tuurde, in de loopgraaf achter de fascines gehurkt,
door de kijker. Naast hem stond de jonge kolonel Iwan Zjidok. Hij kwam
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uit Orjol en leek uiterlijk op een Zigeuner, zijn zwarte ogen glansden
droog, zijn lippen beefden; van woede knarste hij, zonder het zich bewust
te zijn, met de tanden. De nacht was kort; achter het woud groende het
dosten bereids en de sterren waren verdwenen. Langer mocht men niet
wachten. Maar Pjotr Aleksejewitsj talmde nog steeds. Plotseling stiet
Iwan Zjidok uit het diepst van zijn ziel een smachtend „O-o-ch!" uit, en
hij schudde het gebogen hoofd. Pjotr Aleksejewitsj greep hem bij de
schouder:
Ga!
Iwan Zjidok sprong over de fascines en liep in gebukte houding over het
moeras. Dadelijk siste er een raket, schoot omhoog en spatte knetterend in
groene lichten uiteen, dan een tweede, iderde. De kanonnen verstomden,
doodse stilte drukte zwaar op de oren. Tussen de kleine, zwartrode aardhopen van het moeras sprongen mensen op en stapten, in het slijk wegzinkend, met zware tred op de poort toe. Het hele moeras kwam in beweging,
het wemelde van de soldaten. Van d e oever naderden met gevelde bajonet
Compagnieën Moskouse jagers die hun te hulp snelden... Pjotr Aleksejewitsj liet de kijker zakken, zoog de lucht door zijn tanden naar binnen en
vertrok het gezicht: „Ach, ach!" Uit de kapotgeschoten courtine spuwden
vijf intact gebleven kanonnen de voorwaarts stormende grenadiers van Iwan
Zjidok van vlakbij hun vuur tegemoet. In het moeras klonk een eenzame,
doldrieste stem: „Hoera-a-a-a!" Uit de bres in de muur stortten zich de
Zweden, het was of zij van mateloze vreugde de Russen tegemoetsnelden.
Er onstond een handgemeen geschreeuw, gebrul en wapengekletter daverden. Een vierduizend man balden zich voor de muur en de poort tot een
kluwen samen...
Pjotr Aleksejewitsj klom uit de loopgraaf en liep, met zijn zware soldatenlaarzen door het moeras wadend, voorwaarts; voortdurend voelde hij
langs zijn lichaam, als zocht hij de verloren kijker of een wapen... De kleine kolonel Netsjajew haalde hem in:
Majesteit, daar mag u niet heen...
En beiden richtten hun blik naar ginds... Pjotr Aleksejewitsj zei tot
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- Zend hun versterking...
- Majesteit, dat is niet nodig.. .
- Ik zeg je: versterking sturen.
- Het is niet nodig... De onzen nemen de vijand de kanonnen al af.. .
- Je liegt.
- Ik zie het.. .
En werkelijk, eerst het ene, toen ook het andere kanon slingerde zijn
vuur tegen de poort. .. De geweldige menigte der vechtenden wankelde en
stroomde door de bressen de stad in... Netsjajew, wie de tranen uit de
uitpuilende ogen biggelden, sprak:
- Majesteit, de jool is begonnen.. .
Verbitterd over de zware strijd en over het nodeloze bloedbad, dat de
Zweden onder de hunnen aangericht hadden, hieuwen en staken de grenadiers en de Moskouse jagers op de tegenstander in en dreven hem door de
nauwe straten naar het marktplein. Daar sloegen zij in de hitte van de
strijd vier trommelaars neer, die door de commandant van Joerjew uitgezonden waren om de chamade te slaan. Slechts de trompetter op de slottoren,
die met de laatste kracht van zijn longen in de hees schetterende, de capitulatie verkondigende trompet blies, slaagde erin, met moeite en geduld, de
slachting tot stilstand te brengen. . .
..

..

* 3
De „Katerina" gleed een tijdlang met gereefde zeilen langs de oever in
de groene schaduw van het woud. De matrozen lagen in de raas. Een kanonschot weerklonk, en de ankerketting ratelde het water in. Onmiddellijk
kwam er een sloep aanvaren, waarin Mensjikow stond, in een lange mantel
en een hoed met hoge veren. Alleen al voor de mouwopslagen had de schone
jongeling wellicht niet minder dan tien el purperrood Engels laken gebruikt.
Pjotr Aleksejewitsj keek, op de reling leunend, van boven af op hem neer.
Aleksandr Danilowitsj hief zijn hand ter hoogte van zijn rechteroor op, nam
zijn hoed af en riep, hem driemaal heen en weer zwaaiend
Vivat! Heer bombardier
vivat
met de grote victorie.. .
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antwoordde Pjotr Alekseje- Wacht even, ik kom dadelijk bij je,
Wat is er bij jullie voor nieuws?
witsj met lichte basstem.
- Ook wij zijn niet zonder victorie.
- Dat is goed... En heb je gezorgd voor hetgeen ik je in mijn brief
verzocht heb? Wij hadden ginds niet eens een kroes bier.. .
schreeuwde
— Drie vaatjes Rijnwijn hebben we gisteren ontvangen !
Bij
ons
is
het
anders
dan
bij
Sjeremetew,
wij
Mensjikow uit volle borst.
kennen geen uitstel en geen refuus...
Pjotr Aleksejewitsj liet kapitein Nepljoe- Opschepper die je bent!
jew komen en beval hem de volgende dag in de ochtend onmiddellijk na
de vlaggeparade zowel van stuur- als van bakboord een salvo te lossen, het
signaal „Roemrijk veroverd" te hijsen en onder tromgeroffel de Zweedse
vaandels aan land te brengen. Voor de jonge kapitein betekende zulk een
bevel een eer hij bloosde. Pjotr Aleksejewitsj, wiens strakke blik hem
in verlegenheid bracht, zei nog:
- Wij hadden een goede vaart, commodore.
Nepljoejew schoot het bloed in het gezicht en zweetdruppels parelden
op zijn voorhoofd, zijn stekende ogen werden vochtig van opwinding de
tsaar had hem tot commodore, tot vlagofficier van het eskader benoemd.
Pjotr Aleksejewitsj voegde er verder niets aan toe en steeg, zijn benen rekkend en met zijn schoenen langs de geteerde scheepswand schurend, in de
sloep. Hij ging naast Mensjikow zitten en stootte hem met zijn elleboog in
de zij.
- Ik ben blij, dat je mij bent komen afhalen, dank je.. Wij kunnen
jullie dus ook met een victorie gelukwensen: hebben jullie Schlippenbach
verslagen?.. .
- En hoe, mein Herz!... Anikita Repnin overviel hem met zijn wagens vol infanteristen in de buurt van Wenden, en kolonel Rohn versperde
hem, zoals ik hem indertijd heb aangeraden, met de cavalerie de weg naar
de stad. .. De Zweed moest, of hij wou of niet, in het open veld slag leveren.
Wij hebben Schlippenbach zo op zijn huid gegeven, dat de edele ridder
zelf met amper tien kurassiers maar net op het nippertje naar Reval wist
te ontkomen!.
.
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- Dus al met al is hij ook ditmaal weer. ontkomen... Ach, jullie
duivels!
hij
- Hij is zo gehaaid als ik weet niet wat... Maar het geeft niet,
zit nu zonder kanonnen, zonder banieren, zonder troepen... Anikita Iwanowitsj jammerde achteraf halfdronken: ,,Het spijt me minder, dat ik
Schlippenbach niet te pakken heb gekregen, dan dat ik zijn paard niet gevangen heb. Dat beest heeft vleugels !" Ik heb hem zulk gepraat verweten.
„Jij bent geen Krimtataar, Anikita Iwanowitsj, zei ik, die paarden
met de lasso vangt, maar een Russisch generaal, jij moet als een staatsman
denken..." Zo hebben we de grootste ruzie gehad... En er is nog een
nieuwtje : tuit Warschau is een koerier aangekomen, koning August
stuurt een buitengewoon gezant naar je toe... Het zou niet gek zijn deze
gezant meteen in Narwa, in het slot te ontvangen... Nou, mein Herz?
Pjotr Aleksejewitsj luisterde naar zijn gepraat.en beet, met halfgeslote n
ogen naar het groene watervlak turend, op zijn nagel.
- Is er bericht uit Moskou binnengekomen?
- Ja, een nieuwe plaag voor jou: er is een bode van de vorst-caesar
gearriveerd, hij heeft een hele zak vol brieven en documenten gebracht...
op doorreis naar Pieterburg was Gawrila Browkin hier, hij had een briefje
Pjotr Aleksejewitsj wierp een snelle blik
uit Izmajlowo voor jou bij zich.
Ik heb het hier, mein Herz. En verder vier kasmeloenen: hij
op hem.
heeft ze in zijn schaapsvacht vervoerd; bij het avondeten zullen we ze proeven... Hij vertelt, dat ze in Izmajlowo naar je komst hunkeren; hun ogen
hebben ze rood gehuild.. .
Nou tracht je mij wat wijs te maken!
De boot liep met de zijkant
vast op de zandige grond. Pjotr Aleksejewitsj sprong eruit en ging aan de
oever, waar niet ver van het water Mensjikows tent stond.
Met hun tweeën gebruikten zij in de tent het avondmaal. Met gebogen
rug op zadelkussens gezeten, tastte Pjotr Aleksejewitsj stevig toe: als Sjeremetews kostganger was hij eenvoudig uitgehongerd. Mensjikow nam
slechts traag met zijn vingertoppen van de schotels en dronk des te meer,
de vlakke hand op de brede, het lichaam strak omsluitende sjerp gelegd.
Zo zat hij daar; vriendelijk, roodwangig, met een ondeugende twinkeling in
.
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zijn goedige blauwe ogen. Voorzichtig, om niet de geringste ontevredenheid
op het vermagerde en rustige gezicht van Pjotr Aleksejewitsj te hoeven zien,
vertelde hij over de nieuwe veldmaarschalk Ogilvy:
- Een geleerd man, niets van te zeggen. Een hele wagen vol boeken,
in kalfsleren banden, heeft hij uit Wenen meegebracht, ze liggen in zijn
tent opgestapeld. Allereerst heeft hij ons trots en uit de hoogte meegedeeld,
dat hij onze kost niet in zijn mond zou nemen... Wanneer hij wakker wordt,
dient men hem in plaats van een glaasje wodka met wat erbij chocolade en
koffie en het fijnste wittebrood te serveren, en voor het middagmaal verse
vis, en niet zomaar de eerste de beste, het moet beslist kwabaal zijn, en
wildbraad en kalfsvlees. We waren gewoon radeloos, heeft de veldmaarschalk het eenmaal bevolen, dan moet er ook voor gezorgd worden... Ik
heb een Est, een verkenner, naar Reval gestuurd om koffie en chocolade
op te schommelen; ik heb hem uit mijn eigen zak vijf gouden dukaten meegegeven... Een koe hebben we aan een paal gebonden, alleen voor hem,
en speciaal een proper meisje opgescharreld om te melken en te karnen.
We hebben achter zijn tent een plee opgetrokken en er een slot opgehangen... En de sleutel van die plee geeft hij aan geen mens.
Pjotr Aleksejewitsj slikte haastig een brok eten door en lachte:
nu
- Waarvoor betaal ik hem dan ook drieduizend gouden dukaten
neemt hij jullie Aziaten in de leer.. .
— Ja, hij lee rt ons een heleboel. .. De volgende dag ontbood hij alle
regimentscommandanten, vroeg niemand naar zijn naam en vadersnaam,
gaf niemand een hand, maar begon wijdlopig en breedvoerig te vertellen,
hoeveel de keizer van hem hield en wat voor legers hij had aangevoerd, en
welke steden hij belegerd had, en hoe maarschalk Vauban hem had gezegd:
„Jij bent mijn beste leerling" en hem een tabaksdoos ten geschenke gaf.. .
Hij heeft ons al zijn onderscheidingen en ook de tabaksdoos laten zien
op het deksel omarmt een of ander grietje een kanon , en ons weggestuurd. . . Had hij ons fatsoenshalve tenminste chocolade aangeboden, maar
nee... „Ik zal zei hij spoedig een dispositie opstellen, en dan zullen
jullie begrijpen, hoe Narwa veroverd moet worden..." Tot vandaag is hij
nog altijd aan het schrijven.. .
.
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Pjotr Aleksejewitsj veegde zijn handen aan het servet
- Ja, ja...
af, nam de van een kokosnoot vervaardigde en met vergulde godheden versierde Maagdenburger bokaal in 'de hand en zei, olijk zijn lippen vertrekzijn donkere ogen lachten slechts zelden:
kend,
- Laat ons, mijn beste vriend, als eens in Koekoej, in lang vervlogen
tijden, onze vader Bacchus en onze moeder, de rusteloze Venus, gedenken.
Geef dat briefje eens hier.
Het wel heel kleine, met een waszegel gesloten briefje, dat even zoet
en vrouwelijk geurde als de doek met de wijnbladeren, was van Katerina
Wasiljewskaja (hoewel Anisia Tolstaja het geschreven had, daar Katerina
de schrijfkunst niet machtig was) .
„Mijn heer, mijn licht, mijn vreugde. .. Ik zend u, mijn heer, mijn licht,
mijn vreugde, een geschenk meloenen die in Izmajlowo achter glas
gerijpt zijn, ze zijn erg zoet. .. Mogen ze u, mijn heer, mijn licht, mijn
vreugde, goed smaken. .. En nog iets, licht van mijn ogen, ik zou u willen
zien .. .
- Veel heeft ze niet geschreven... Maar ze zal er wel lang over nagedacht hebben, met gefronste wenkbrauwen en aan haar schort peuterend,
sprak Pjotr Aleksejewitsj zacht en spottend. Hij ledigde de beker, sloeg
zich op de knieën, stond op en verliet de tent; ,,Danilytsj, roep Makarow,
kijk met hem de post uit Moskou door; ik ga een beetje de benen strekken.
De avond was zwoel, uit het donkere woud kwam een warme harslucht.
Het grote avondrood doofde glansloos. Het was het aangewezen tijdstip voor
nachtvogels om eenzaam te krijsen, voor vleerrnuizen om geruisloos boven
de hoofden der mensen te fladderen. Op de weide flakkerden hier en daar
nog rode houtvuren, en de paarden van het escorte, dat met Mensjikow
gekomen was, rinkelden met hun tuig. Pjotr Aleksejewitsj liep langs de
rivier, zijn kousen waren tot zijn knieën nat van de dauw. Nu en dan bleef
hij staan om dieper adem te halen. Aan de rand van de helling, die naar
het water afglooide, bleef hij weer staan,
van daar kwam de beangstigende lucht van verrotting en honing. Een lichte damp steeg op was het
een rookwolkje, was het een haas, die stof deed opdwarrelen? Duidelijk
klonk een stem, waarschijnlijk die van een paardenhoeder, een van die
.
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schalken, die de mensen de slaap niet gunnen : iedereen moet slechts naar
hun verhalen en kletspraatjes luisteren. Pjotr Aleksejewitsj wilde al teruggaan, toen hij de woorden opving:
„ ... Het is allemaal onzin, een heks, een ,heks is ze ! Ze was een
gewone hofmeid, smerig, met een versleten hemd aan het lijf... Zo hebben
ze haar genomen. Niet elke vent was met haar naar bed gegaan... Waar of
niet, Misjka? Ik heb haar gezien, toen zij al bij de veldmaarschalk leefde.. .
Ze loopt de tent uit, giet het vaatwater weg, veegt zich aan haar schort af
en gaat de tent weer binnen, en met de messen klik-klak... Vlot en
handig... Toen zei ik al bij mezelf: dat poppetje zal haar weg wel vinden... Ach, een handig ding!
Een onnozele stem vroeg:
- En hoe ging het verder met haar, oompje?
- Weet je dat niet? Het spreekwoord heeft gelijk: de gekken krijgen
de kaart... Nou leeft ze met onze tsaar, eet pastei en peperkoek; de halve
dag slaapt zij, de andere helft zit ze te luieren...
De onnozele stem, verbaasd:
— Oompje, dan moet ze toch zeker iets heel bizonders over zich hebben?
- Vraag het maar aan Misjka, die zal je vertellen, wat zij voor bizonders heeft.
Een diepe, slaperige stem antwoordde:
- Schiet op, jullie. Ik kan mij haar niet eens herinneren.
Pjotr Aleksejewitsj haalde zwaar adem... Zijn gezicht gloeide van
schaamte... Zwart kookte het bloed van woede in zijn aderen... Voor
zulke taal over de eer van de tsaar sloeg de vorst-caesar iemand in de
boeien... Gevangenzetten moest hij hen! Die smaad, die smaad ! Wat een
gespot! Het is je eigen schuld, dat het hele leger je uitlacht... „Ik heb een
meisje genomen, dat onder Misjka gelegen heeft. .."
En hij liep met gebogen hoofd daarheen, naar de luie kerel die haar
eerste zoetheid geproefd had. Een zacht geweld echter scheen hem tegen
te houden en al zijn leden te verlammen. .. Hij haalde adem -en drukte zijn
hand tegen het gebogen, klamme voorhoofd... „Een losbandig poppetje.,
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Katerina..." En ongrijpbaar verrees zij voor hem. .. Bruin, zoet, heet,
goedhartig, volkomen onschuldig... „Duivel, duivel nog toe ik wist immers alles van haar, toen ik haar nam... En van die soldaat heb ik ook
geweten..."
Zijn benen hoog optrekkend, daalde hij met afgemeten stappen door het
natte gras in de dalkom af. Achter de rook stonden drie mannen op...
„Wie daar?" riep een van hen onbehouwen. Pjotr Aleksejewitsj bromde:
,.,Ik ben het..." Ook al brak de soldaten van schrik het koude zweet uit,
toch grepen zij in een ommezien, nog eer men met zijn ogen kon knipperen,
hun musketten en stonden stram, zonder zich te verroeren, in de houding:
het wapen voor zich, de neus brutaal in de lucht, de ronde ogen op de tsaar
gericht, bereid vuur en dood te trotseten.
Zonder hen aan te zien, stak Pjotr Aleksejewitsj zijn schoen in het gedoofde houtvuur:
- Geef eens een kooltje!
De middelste soldaat, de verteller en grappenmaker, hurkte haastig,
woelde in de as, haalde er een gloeiende kool uit en wachtte, terwijl hij het
op zijn vlakke hand liet huppelen, tot mijnheer de bombardier zijn pijp
gestopt had. Pjotr Aleksejewitsj stak zijn pijp aan en keek intussen tersluiks
naar de soldaat, die aan de kant stond... „Dat is hem. .." Een reus van
een kerel, goed gebouwd, een en al kracht... Het gezicht kon hij niet onderscheiden.. .
- Hoeveel voet meet jij? Waarom ben jij niet bij de garde? Je naam?
De soldaat antwoordde streng volgens het reglement, maar op de slepende toon die de Moskovieten typeert, -- van deze drieste spreektrant,
ging Peters snor overeind staan.
- Misjka Bloedow, van het Newski-regiment dragonders, paardenhoeder bij het zesde eskadron, gerekruteerd in 1699, lengte zes voet en
negen duim, heer bombardier.. .
--- Jij vecht al sinds '99 en hebt nog geen rang verdiend! Lui? Dom?
De soldaat antwoordde met levenloze stem:
- Tot uw orders, heer bombardier, lui, dom.. .
..

--
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Pjotr Aleksejewitsj blies het vlammetje van zijn nu brandende pijp
weg. Hij wist, dat de soldaten, nog eer hij in de nevel zou verdwijnen, blikken van verstandhouding zouden wisselen; ze zouden wel niet durven
lachen, maar elkaar beslist veelbetekenend aankijken... De handen op de
rug, het gezicht met de vonken spattende pijp hoog geheven, liep hij de
dalkom uit. In de tent aangekomen, zette hij zich aan de tafel, schoof de
kaars ver van zich af en dronk gretig zijn keel was uitgedroogd een
beker wijn. Verscholen achter de rook uit zijn pijp, zei hij :
- Danilytsj... In het Newski-regiment, in het zesde eskadron, is een
soldaat, die in de garde hoort te dienen... Dat is niet in orde.. .
In Mensjikows blauwe ogen lag verbazing noch arglist, slechts een hartelijk begrip...
- Misjka Bloedow... Ja ja... Die ken ik al lang... Hij kreeg voor de
verovering van Mariënburg een roebel beloning... De commandant van het
eskadron wil hem niet laten go an, hij houdt van de paarden en de paarden
van hem; zulke levenslustige paarden als in het zesde eskadron zijn e r in
ons hele leger niet.
- Je moet hem narr het Preobrazjenski-regiment overplaatsen, naar de
eerste compagnie, als vleugelman.
* 4 *

Generaal Horn daalde de toren af en schreed kaarsrecht, met lange, in
lage schoenen gestoken benen over het marktplein. Zoals steeds, verdrong
zich veel volk voor de winkels, maar helaas was er elke dag minder eetbaars te koop : misschien een bos radijsjes, een gevilde kat in plaats van
een konijn of wat gerookt paardevlees. De verdroten burgervrouwen groetten de generaal niet meer met een beleefde kniebuiging, sommigen keerden
hem zelfs de rug toe. Meermaals hoorde hij mompelen: „Geef je aan de
Russen over, ouwe satan, waarom laat je de mensen nodeloos hongeren..."
Maar het was onmogelijk de generaal uit zijn evenwicht te brengen.
Toen de stadsklok negen sloeg, stond hij voor zijn propere huisje en
veegde zijn voeten op de mat voor de drempel. Een net dienstmeisje deed
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open en nam met een diepe kniebuiging de helm en de uit de bandelier
getrokken zware degen van hem over. De generaal waste zijn handen en
begaf zich met waardige afgemetenheid naar de eetkamer, waarin door de
ronde matglazen van het lage venster, dat de ganse wand besloeg, slechts
een zwak groenig en gelig licht binnendrong.
Bij de tafel stonden in afwachting van de generaal zijn vrouw, geboren
gravin Sperling, een dame met zwaartillend karakter, drie kromruggige
meisjes, met weinig haar en, gelijk hun vader, lange neuzen, en een verf
wend jongetje moeders lieveling.
De generaal ging zitten en alle anderen volgden zijn voorbeeld. Me t
gevouwen handen verrichtten zij zwijgend het gebed. Toen het deksel van
de tinnen schaal genomen werd, steeg 'er damp op, maar behalve die damp
was er niets aantrekkelijks in steeds weer dezelfde haverbrij, zonder mel k
en zout. Neerslachtig werkten de meisjes haar met moeite naar binnen; de
verwende knaap fluisterde, zijn bord wegschuivend, tegen zijn moeder: „Ik
wil niet en wil niet. .." Als tweede gang werden de botten van de oude
hamel van gisteren met wat erwten opgediend. In plaats van bier was er.
water. De generaal kauwde onverstoorbaar het vlees met zijn grote, gele
tanden.
Gravin Sperling ratelde, terwijl zij een broodkorst boven haar bord verkruimelde:
Hoe ik in de veertien jaar van ons huwelijk ook mijn best heb
gedaan, ik heb je nooit kunnen begrijpen, Kar°l... Heb jij dan geen druppel levend bloed in je aderen? Heb jij het hart van een echtgenoot en vader?
De koning zendt je uit Reval een karavaan schepen met ham, suiker, vis,
rookvlees en gebak... Hoe zou een vader van vier kinderen in jouw plaats
moeten handelen? Met de degen in de vuist moest hij zich een weg naar
de schepen banen en ze naar de stad brengen... Maar jij gaf er de voorkeur aan, vanuit de toren koelbloedig toe te zien, hoe de Russische soldaten de Revalse hammen verslonden. .. En mijn kinderen zijn gedwongen
haverbrij te slikken... Steeds weer herhaal ik: jij hebt een hart van steen!
Je bent een onmens ! En die rampzalige geschiedenis met de maskerade
veldslag! Nu kan ik mij in Europa niet meer vertonen. „Ach, u bent de
.
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echtgenote van generaal Horn die de Russen als een lummel op de kermis
bij de neus genomen hebben!" „Helaas, helaas", zal ik antwoorden.
Jij weet niet eens, dat elke koopvrouw in de stad jou een ouwe ooievaar op
de toren noemt... En onze laatste hoop ten slotte, generaal Schlippenbach
die ons te hulp wil komen, gaat bij Wenden ten onder, maar jij zit erbij
of er niets aan de hand is en kauwt onverstoorbaar schaapspezen, alsof
het vandaag de gelukkigste dag van je leven is... Nee, genoeg! Jij
moet mij en de kinderen naar het koninklijke hof in Stockholm laten
gaan...
Te laat, mijn waarde, te laat, —antwoordde Horn. Zijn op het
venster gerichte wittige ogen schenen al even weinig licht door te laten als
deze matte ruiten. — Wij zitten in Narwa volkomen vast, als een muis in
de val.
-- Nu begrijp ik, waar je naar streeft: dat ik en mijn ongelukkige
kinderen gras en ratten moeten eten!
De verwende knaap schoot plotseling in een lach en keek zijn moeder
aan; .de meisjes lieten huilerig hun neuzen in de borden zakken. Generaal
Horn was enigszins onthutst, dat was onrechtvaardig, in geen geval was
het zijn bedoeling zijn kinderen gras en ratten te laten eten! Nochtans besloot hij met dezelfde gemoedsrust zijn middagmaal.. .
Achter de deur kletterden reeds lang de sporen van zijn adjudant
Bystrom. Er was kennelijk iets gebeurd. Horn nam de aarden pijp van de
schoorsteenmantel, stopte haar, sloeg vuur, stak met de lont een fidibus
aan, trok aan zijn pijp en verliet eerst toen de eetkamer.
Bystrom hield de degen en helm van de generaal in de hand en ademde
haastig:
Excellentie, in het Russische kamp wordt een beweging waargenomen, waarvan wij de bedoeling niet kunnen begrijpen.. .
Generaal Horn stak weer het plein over, dat vol opgewonden mensen
was. Hij droeg het hoofd hoog, om de burgers die hem een ouwe ooievaar
noemden, niet in de ogen te zien. Hij schreed de uitgesleten treden der torentrap op. Inderdaad, in het Russische kamp gebeurde iets ongewoons : langs
de ganse linie der schansen die de stad in een halve cirkel nauw omklem.
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den, stelden de troepen zich in dubbele rijen op. Uit het oosten naderde
snel een stofwolk. Aanvankelijk waren slechts op kleine paarden galopperende dragonders te onderscheiden. Op enige afstand van hen reden tsaar
Peter en Mensjikow. Het gelige, onder de hoeven der eskadrons opstuivende
stof was zo dicht, dat generaal Horns gezicht van inspanning pijnlijk vertrok... Achter de tsaar en Mensjikow draafden cavaleristen, die achttien
gele banieren van atlas aan vaandelstokken hoog in de lucht hielden. In
hun plooien kronkelden, met van verontwaardiging gestrekte poten, achttien
koninklijke leeuwen...
De eskadrons, de tsaar, Mensjikow en de vaandeldragers met de Zweedse banieren galoppeerden langs het gehele belegeringsleger, en uit duizenden barbaarse kelen klonk donderend: „Hoera-a-a-a ! Victorie!"
^

5

In het Russische kamp heerste een uitgelaten stemming. Van het bastion
Gloria af was goed te zien, hoe de rondom de tent van de tsaar opgestelde
kanonnen vuurden; volgens hun salvo's kon men tellen, hoeveel vivats er
gedronken waren. Generaal Horn die de praalzucht van de Russen kende,
verwachtte van ginds een koerier met een hoogmoedige boodschap. Zo
geschiedde het ook. Uit de tent van de tsaar drongen plotseling een stuk
of veertig personen naar buiten, die met bekers en bokalen zwaaiden. Een
van hen sprong in het zadel en draafde in de richting van het bastion Gloria
weg, en achter hem aan, hem inhalend, een trompetter. Deze bode haalde,
met zijn paard de kogels ontwijkend, een do ek te voorschijn, hief hem op
de punt van de getrokken degen omhoog en hield aan de voet van de toren
stil. De trompetter wierp zich in het zadel achteruit en begon uit volle borst
te blazen, zodat de voorbijvliegende kraaien van schrik uiteenstoven.
- Parool, parool!riep de koerier.
Hier spreekt overste Karpow
van het Preobrazjenski-regiment!
Hij was dronken, zijn wangen rood,
zijn haarlokken verwaaid. Generaal Horn antwoordde, zich over de torentinne buigend:
- Spreek, ik luister. Om jou te doden is nog tijd genoeg.
35-487545

- Ik maak bekend! schreeuwde de luitenant-kolonel, de vrolijke
kop in de nek werpend. Vorige week vrijdag is de stad Joerjew met
Gods hulp door veldmaarschalk Sjeremetew met het zwaard veroverd. Op
de smeekbede van de commandant en uit respect voor de dappere verdediging mochten de officieren hun degens en een derde van de manschappen
hun wapens zonder munitie behouden. .. Vaandels en muziek werden hun
echter afgenomen...
Met luider stem vertaalde Bystriim deze woorden. De achter Horn
staande officieren wisselden verontwaardigde blikken. Een van hen riep
buiten zichzelf van woede: „Hij liegt, die Russische hond!" Overste Karpow strekte zijn arm en wees op de tent in de verte, waar de mensen met
bokalen nog stonden.
- Mijne heren Zweden, is zulk een vrede dan niet beter dan de smadelijke veldslagen van Schliisselburg, Neuenschanz en Joerjew?... Hiervan
uitgaande doet de opperbevelhebber veldmaarschalk Ogilvy u het voorstel
eerlijk te capituleren en hem Narwa over te geven... De parlementairs
moeten onverwijld voor onderhandelingen in de tent verschijnen. De bekers
zijn gevuld en de kanonnen voor de vivats geladen...
Generaal Horn antwoordde met doffe stem:
- Neen ! Ik zal vechten ! Zijn gezicht met de ingevallen wangen en
zijn van ouderdom machtige neus was zonder een druppel bloed, zijn pezige
handen beefden. Ga ! Over drie minuten geef ik bevel te schieten...
Karpow salueerde met de degen en riep de trompetter toe : „Rij terug!"
Zelf galoppeerde hij echter niet weg, doch reed op zijn courbetterende paard
naar de andere kant van de toren. De officieren snelden naar de torentin,
hij riep hun toe :
- Wie van jullie was adie brutale rekel, die mij, een Russisch officier,
dorst toesnauwen, dat ik loog? Tolk, vertaal snel... Hé, kom te voorschijn,
als je de moed hebt, laat ons man tegen man vechten!.. .
De officieren braken in een luid geschreeuw uit. Een van hen, een corpulente man, schoot het bloed naar het gezicht; hij schudde met zijn vuisten
en trachtte zich van zijn kameraden los te rukken... De hanen der buksen
knakten. Karpow draafde, over de hals van zijn paard gebogen, van de
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toren weg. Schoten knalden. Kogels floten hem na. Ongeveer tweehonderd
pas verder hield hij stil en begon, zijn paard aansporend en intomend, op
de tegenstander te wachten... Niet al te snel knarsten de vleugels van de
poort in hun scharnieren en viel de ophaalburg : de dikke officier galoppeerde over het veld op Karpow toe. Hij was groter van postuur; ,00k zijn
paard was groter. Bovendien was de Zweedse degen twee duim langer dan
d e Russische. Voor het duel had hij een ijzeren harnas aangetrokken, bij
Karpow deed de wind het kant onder zijn loshangende kaftan bolstaan.. .
Zoals gebruikelijk, begonnen de tegenstanders elkaar voor de strijd uit
te schelden voor alles wat lelijk is: de een stortte grimmig blaffend de
zwaarste beledigingen uit, de ander repliceerde met een spervuur van
sappige Moskovische vloeken... Beiden trokken hun pistolen uit de zadeltassen, gaven de paarden de sporen en stormden op elkaar in. Tegelijkertijd
haalden zij de haan over. De Zweed hield zijn degen ver voor zich uitgestrekt. Karpow maakte op Tataarse wijze pal voor de neus van het Zweedse
paard een volte, reed om zijn tegenstander heen en vuurde uit het tweede
pistool. De Zweed knarsetandde en bromde, maa r stortte zich met zulk een
felheid op hem, dat er voor Karpow slechts één ding overbleef; hij zocht
dekking achter zijn paard, wie de degen van de tegenstander diep in de
hals drong... „Ach, nu ben ik mijn paard kwijt, dacht hij, te voet
kan ik niet tegen hem op..." Maar de Zweed liet als slaapdronken de greep
van zijn degen uit zijn hand glijden, wankelde en tastte met de linkerhand
naar het pistool in 'de zadeltas. Karpow sprong van het ineenzakkende paard,
bracht hem met de kling enige slagen zijdelings onder het harnas toe en
volgde ademloos, hoe de Zweed steeds heviger in het zadel begon te wankelen... „Ai, wat heeft die duivel een kracht, hij wil niet dood!" Hinkend
holde hij naar de zijnen.. .
... Het nachtelijk duister bedekte het veld; dauw was gevallen; reeds
lang waren de schoten verstomd; onder de kookketels smeulden de houtvuren; al wat leefde bereidde zich voor op de slaap, alleen het Russische
kamp kwam niet tot rust. Aan de westelijke rand, waar de brug geslagen
was, bewogen steeds meer lichten, klonken commandokreten en eentonig
gebrul van stemmen : „Hu-u-u-p ja ! ..." Houtvuren, fakkelvlammen en
35*
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lantaarnlichten flakkerden nu ook op de rechteroever van de Narowa tot
dicht voor Iwan-gorod; weldra waren e r meer van zulke onbeweeglijke en
beweeglijke lichten dan majesteitelijke sterren aan de augustushemel.
Bij het aanbreken van de dag kon men van de torens van Narwa zien,
hoe over de weg uit Jam-gorod nog altoos reusachtige belegeringskanonnen
en zware mortieren aanrolden, die door vele spannen ossen getrokken werden. Een deel ervan werd over de brug naar de andere oever gebracht; het
grootste deel echter zwenkte af en hield aan de rechteroever temidden der
daar samengetrokken troepen stil.
Generaal Horn was deze morgen naar het vlak aan de rivier gelegen
bastion Honor in de oude stad gereden. Daar beklom hij het hoge, van
baksteen opgetrokken ravelijn, dat als onneembaar gold. Van hieruit kon
hij met het blote oog de bronzen monsters op ijzeren wielen zien, kon ze
tellen, en hij doorzag onmiddellijk tsaar Peters bedoeling en zijn eigen
blunder. De Russen waren hem, de oude en ervaren man, nogmaals te slim
af geweest! Bij de verdediging had hij de twee kwetsbaarste plekken over
het hoofd gezien: het als onneembaar geldende bastion Honor, dat door het
nieuwe belegeringsgeschut van de Russen in enkele dagen in puin geschoten zou zijn, en het bastion Victoria, dat de stad van de rivier uit dekte, een
al even bouwvallig, uit de tijden van Iwan de Verschrikkelijke stammend
bakstenen gebouw. Twee maanden lang hadden de Russen zijn aandacht
afgeleid, alsof zij zich op de stormloop tegen de machtige fortificaties der
nieuwe stad voorbereidden. Maar reeds toen werd deze natuurlijk van hier
uit beraamd. Generaal Horn keek, hoe duizenden Russische soldaten in
allerijl grondwerkzaamheden uitvoerden en belegeringskanonnen opstelden
tegen Honor, Victoria en Iwan-gorod, dat de overgangen over de rivier
beschermde. De Russen maakten aanstalten om de bestorming vanaf de
andere oever over schipbruggen te verwerkelijken...
Heel goed, alles is duidelijk: het is afgelopen met de flauwe grapbromde Horn en liep, als was hij weer jong,
jes, wij zullen strijden,
Wij van onze kant zullen er Zweedveerkrachtig het ravelijn op en neer.
se moed tegenoverstellen... En dat is niet weinig! - Hij keerde zich naar
een groep officieren om:
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Hier
en stampte met zijn laars.
- Hier zal de ;hel losbreken!
zullen wij de Russische kogels onze borst bieden! De Russen maken haast,
ook wij moeten opschieten. Ik beveel allen die in de stad een spade kunnen
hanteren, bijeen te trommelen! Storten de muren in, dan zullen wij op de
contra-approches en in de straten vechten... Narwa sta ik niet aan de Russen af...
Laat in de avond keerde generaal Horn naar huis terug. en kauwde, aan
tafel gezeten, het pezige vlees met zijn grote tanden. Gravin Sperling was
van de marktpraatjes zo ondersteboven dat zij zweeg, de verontwaardiging
benam haar de adem. Het vérwende knaapje gleed met bekwijlde vinger
langs 'de rand van zijn bord en verkondigde:
- De jongens zeggen, dat de Russen ons allemaal ombrengen...
Generaal Horn dronk een slok water, stak zijn pijp aan de kaars aan,
sloeg vervolgens zijn benen over elkaar en antwoordde zijn zoon:
zoontje!J
De mens heeft
zijn plicht te
- Wat is er aan te doen, mijn
p
J zoontje!
vervullen, en vertrouw voor het overige op Gods goedertierenheid.

* 6 *
Elk ander document van een dergelijke omvang en saaiheid had Pjotr
Aleksejewitsj over tafel zijn secretaris Makarow toegeworpen : „Lees het
door en maak een résume in begrijpelijke taal", doch dit was de dispositie van veldmaarschalk Ogilvy. In aanmerking genomen dat hij sinds de
eerste mei salaris ontving en tot dusver niets anders gepresteerd had, kwam
de dispositie de schatkist op zevenhonderd gouden dukaten te staan, kost
en andere verzorging niet meegerekend. Pjotr Aleksejewitsj las, aan zijn
knetterende pijp trekkend en er op de maat bij zuchtend, geduldig het
in het Duits opgestelde gewrocht van de veldmaarschalk.
Om de kaarsen kringelden groenige muggen, afschuwelijke muskiete n
vlogen in het licht en vielen verschroeid op de over de tafel verspreid
liggende papieren. Een sfinx, wel half zo groot als een mus, fladderde rond
de vlammen, zodat ze haast uitdoofden (Pjotr Aleksejewitsj huiverde; hij
had een hekel aan vreemde en nutteloze wezens, bovenal aan kakkerlak-
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.ken) . Makarow nam zijn pruik af en joeg de vlinder, achter hem aan huppelend, de tent uit.
Naast Pjotr Aleksejewitsj zat, de korte benen wijd uiteen, de met de
veldmaarschalk uit Moskou aangekomen Pjotr Pawlowitsj Sjafirow, klein,
met vochtige, glimlachende ogen die alles onmiddellijk wisten te doorgronden. Pete r hield al lang zijn oog op hem gericht: of hij wel schrander
genoeg was om-trouw te zijn, of zijn sluwheid zich ook voor grote zaken
leende, of hij niet al te hebzuchtig was. .. In de laatste tijd was Sjafirow
van een eenvoudige tolk in diplomatieke dienst ginds tot een belangrijke
persoonlijkheid geworden, ook al bekleedde hij geen rang.
- Het is weer wartaal, abrakadabra !
zei Pjotr Aleksejewitsj en trok
een grimas. Sjafirow zwaaide zijn kleine, met ringen versierde handen
omhoog, sprong op, boog zich over het vel en vertaalde snel en raak de
duistere plaats.
- Aha, is dat alles, en ik dacht, dat er wonder wat voor diepzinnigheid
achter stak!
Pjotr doopte de ganzepen in de inktkoker en krabbelde een
In onze taal klinkt het eenpaar woorden op de rand van het geschrift.
voudiger. .. Overigens, Pjotr Palytsj, jij kent de veldmaarschalk langer dan
is hij een kundig man?
vandaag,
Sjafirows blauwgrijs-geschoren gezicht trok listig, als van een duivel, in
de breedte. Hij gaf geen antwoord, niet zozeer uit voorzichtigheid als wel
omdat hij wist dat Peters doordringende blik toch zijn gedachten las.
- De onzen klagen, dat hij al te trots is. Hij vermijdt elk contact met
de soldaten, hij griezelt van ze... Ik weet niet, hoe iemand van een Russizijn
sche soldaat kan griezelen; til de eerste de beste zijn hemd maar op
die vind je misschien hij de troslichaam is schoon, wit. En luizen
knechten... Ach, die Oostenrijkers ! Vanmorgen ben ik bij hem binnengelopen: hij was zich juist aan het wassen, in hetzelfde water wast hij zijn
handen en zijn gezicht en dan spuwt hij er nog in ook... Maar van ons
griezelt hij. Sinds zijn aankomst uit Wenen is hij nog niet in het bad geweest.
- 0 nee, o nee, . ,
Sjafirow schudde van het lachen, waarbij hij zijn
In Duitsland, zo vertelde hij, brengt
vingertoppen voor de mond hield.
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men, wanneer de heer zich wenst te wassen, een kom met water, waarin hij
naar believen deze of gene lichaamsdelen wast... Het badhuis dat is
goed voor barbaren... Maar de veldmaarschalk is het meest verontwaar.
digd over het feit, dat men bij ons zoveel knoflook eet, geraspt en gesneden
en eenvoudig zo, en het gewone volk en bojaren zonder onderscheid... De
eerste tijd hield hij voortdurend een zakdoek voor zijn neus.. .
Heus? vroeg Peter verwonderd. Waarom heb je dat niet eerder
gezegd?... Dat klopt, dat wij veel knoflook eten: trouwens, knoflook is een
gezond voedsel, hij moet er maar aan wennen...
Hij wierp de dispositie die hij doorgelezen had op tafel, strekte zijn
ledematen uit, dat de gewrichten kraakten en wendde zich plotseling tot
Makarow:
Barbaar, veeg dit ongedierte, die muskieten, van de tafel. .. Laat
wijn en eenstoel voor de veldmaarschalk brengen... En dan, Makarow,
heb jij een nare gewoonte: als jij luistert, blaas je de mensen knoflookadem
recht in het gezicht... Je moet je hoofd opzij draaien...
Met een strogele pruik op, in een witte, met gouden tressen bestikte uniformjas en laarzen van zacht leer met gestulpte kappen, trad veldmaarschalk
Ogilvy de tent binnen. De opgeheven hoed in de ene, de stok in de andere
hand, maakte hij een buiging en richtte zich dadelijk in zijn volle lengte
op. Zonder op te staan, wees Pjotr Aleksejewitsj met gespreide vingers op
de stoel: „Ga zitten. Hoe is het met de gezondheid?" Sjafirow, die er snel
bij kwam zitten, vertaalde de woorden met een beleefd lachje. De van waardigheid overlopende veldmaarschalk ging ietwat slapjes en met vooruitgestoken buik zitten, zijn gestrekte arm steunde op de stok. Hij had een
gelig, vol, maar gemelijk gezicht met dunne lippen; zijn blik echter —
het moet gezegd worden getuigde van koenheid.
Ik heb je dispositie gelezen, ach ja, verstandig, heel verstandig. —
Pjotr Aleksejewitsj haalde van onder de tafel de plattegrond van de stad
te voorschijn en vouwde hem open: in een oogwenk was hij bezaaid met
vliegen en muggen. Er is maar één punt, waar ik het niet mee eens ben:
Narwa moet niet in drie maanden, maar in drie dagen genomen worden.
(Hij knikte en vertrok zijn mond.)
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Het gele gezicht van de veldmaarschalk werd lang, alsof iemand het van
achteren uitrekte, zijn rode wenkbrauwen stegen haast tot zijn pruik, zijn
mondhoeken zakten, zijn ogen straalden verontwaardiging uit.
dat is een beetje overdreven... We
— Nu goed, nu goed ! Drie dagen
zullen wat pingelen, laat ons zeggen: een week
accoord?. .. Maar meer
Geërgerd
sloeg
Pjotr
Aleksejewitsj
het ongedierte
tijd geef ik je niet!
De stellingen voor de batterijen
met zijn vingertoppen van de kaart.
heb je verstandig gekozen... Maar neem me niet kwalijk, kortelings heb
ik zelf bevolen alle batterijen aan de overkant van de rivier tegen de bastions
Victoria en Honor te richten, want juist daar is generaal Horns Achillispees..
- Majesteit!
Volgens de dispositie
riep Ogilvy buiten zichzelf uit.
beginnen wij met de beschieting en daarna de bestorming van Iwan-gorod.. .
- Dat mag niet... Generaal Horn vestigt juist al zijn hoop erop, dat
wij tot de herfst de handen vol zullen hebben met Iwan-gorod. Maar die
vesting hindert ons weinig, behalve dat zij onze pontons enigszins onder
verstandig, verstandig, dat jij rekening houdt
schot zal nemen. .. Verder,
met een actie van koning Karel om 'de stad te ontzetten... In 1700 heb ik
door zo'n actie van hem mijn leger in deze zelfde stellingen te gronde gericht... Jij bereidt voor dat geval een tegenactie voor; die is echter kostbaar en ingewikkeld, en je trekt er ook veel tijd voor uit... Mijn tegenactie
zal hierin bestaan, dat ik Narwa zo snel mogelijk neem. In de snelheid
moet de overwinning gezocht worden, niet in voorzichtigheid... Jouw dispositie is een hoogst geleerd produkt der krijgswetenschap en logica à la
Aristoteles. .. Maar ik begeer Narwa onmiddellijk, zoals een hongerige een
korst brood. .. Een hongerige wacht niet.
bracht zijn zijden zakdoek aan het gezicht. Het viel hem zwaar
de syllogismen van de jonge barbaar te volgen; zijn waardigheid stond hem
evenwel niet toe zich zonder protest gewonnen te geven. Het zweet gutste
hem van het voorhoofd, zijn zakdoek was doorweekt.
- Majesteit, het heeft Fortuna behaagd mij bij de verovering van elf
zei hij en wierp de zakdoek in zijn
vestingen en steden welgezind te zijn,
Bij de bestorming van Namen omarmde
op het tapijt liggende hoed.
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maarschalk Vauban mij, noemde mij zijn beste leerling en schonk mij ter
plaatse, op het slagveld, temidden van kreunende gewonden, een tabaksdoos. Bij de opstelling van deze dispositie heb ik geen enkele van mijn
oorlogservaringen uit het oog verloren; hier is alles gewikt en gewogen.
In alle bescheidenheid beweer ik met de meeste klem, dat de geringste
afwijking van mijn conclusies rampzalige gevolgen zal hebben. Zeker, Majesteit, ik heb de termijn voor het beleg langer dan normaal genomen, doch
uitsluitend omdat ik van de overweging uitging, dat de Russische soldaat
alsnog geen soldaat, maar een boer met een vuurroer is. Hij heeft nog niet
het minste begrip van orde en discipline. Er zullen nog heel wat stokken
op zijn rug gebroken moeten worden om hem zo ver te krijgen, dat hij zonder te denken gehoorzaamt, zoals het een soldaat betaamt. Dan kan ik
ervan overtuigd zijn, dat hij op een wenk van mijn maarschalksstaf naar
de ladder zal grijpen en in een regen van kogels de muur beklimmen...
Met voldoening luisterde Ogilvy, met halfgesloten ogen, als een vogel,
naar zijn eigen woorden. Sjafirow vertaalde zijn breedvoerige didactische
constructies in nuchter Russisch. Toen Ogilvy aan het eind van zijn betoog
naar Pjotr Aleksejewitsj opkeek, trok hij, volstrekt niet in overeenstemming
met zijn waardigheid, snel zijn benen onder de stoel, trok zijn buik in en
liet de hand met de stok zakken. Peters gezicht was vreselijk om aan te
zien: zijn hals sheen dubbel zo lang geworden te zijn; aan weerszijden,
van zijn saamgeknepen mond traden van toom zwellend zijn wangspieren
naar voren; uit zijn wijd opengesperde ogen schenen God verhoede, God
verhoede! furiën naar buiten te willen schieten... Hij haalde zwaar
adem. Zijn grote, pezige, uit een korte mouw stekende hand lag tussen de
dode musketen, zocht iets..., betastte de ganzeveer en brak haar...
Zo, zo, de Russische soldaat is een boer met een vuurroer! perste hij
uit z' jn gesnoerde keel. Daar zie ik niets ergs in... De Russische boer
is wijs,schrander, dapper. .. En met een vuurwapen is hij een schrik voor
de vijand. Voor dit alles verdient hij geen ransel! Hij weet niet, wat orde
is? Hij weet orde te houden... En als hij het niet kan, dan is niet hij slecht,
de officier deugt niet! En heeft mijn soldaat stokslagen verdiend, dan zal
ik hem slaan, maar jij blijft met je handen van hem af!.
36-487553

Generaal Chambers, generaal Repnin en Aleksandr Danilowitsj Mensjikow kwamen de tent binnen. Zij namen elk een beker wijn uit Makarows
hand en gingen zitten zoals het toevallig uitkwam. Af en toe een blik in
het geschrift van de veldmaarschalk met de eigen kanttekeningen werpend
en met een potlood op de kaart lijnen trekkend en notities makend (hij stond
voor de kaarsen en trachtte de muggen op een afstand te houden) , las Peter
de krijgsraad die dispositie voor, welke een paar uur later alle troepen,
batterijen en trossen in beweging zette.
* 7

Blootshoofdse vrouwen stormden op het paard van generaal Horn toe.
Zij grepen de teugels, de stijgbeugels, klemden zich aan de panden van
zijn leren jas vast... Vermagerd, door het roet van de branden geblakerd,
schreeuwden zij met uitpuilende ogen: „Geef de stad over, geef de stad
over!. .." De norse kurassiers van zijn lijfwacht, die eveneens omringd
waren, konden niet tot hem doordringen... Van het gebulder der Russische
kanonnen schokten de huizen op het met verkoolde balken en gebroken
dakpannen bedekte plein. Het was de zevende dag der kanonnade. Gisteren
had de generaal het redelijke en hoffelijke aanbod van veldmaarschalk
Ogilvy de stad niet bloot te stellen aan de verschrikkingen van een stormloop en de verbittering der binnendringende troepen van de hand gewezen. In plaats van een antwoord had de generaal de parlementair de verfrommelde brief van de veldmaarschalk in het gezicht geworpen. Dat had
de hele stad vernomen.
Met matte, als staarblinde ogen keek de generaal naar de gezichten der
krijsende vrouwen, ze waren van angst en honger vertrokken, zo is
het gelaat van de oorlog ! De generaal trok zijn degen uit de schede, hieuw
met de vlakke zijde op de hoofden in en gaf zijn paard de sporen. Ze
schreeuwden: „Sla onsdood, sla ons dood! Vertrap ons!..." Hij wankelde,
men poogde hem uit het zadel te trekken. .. Op dit ogenblik daverde een
oorverdovende explosie, zelfs het ijzeren hart van de generaal kromp ineen.
Achter de pannen daken der oude stad schoot in een rookwolk een zwart554

gele vuurzuil omhoog: de kruitkelders waren in de lucht gevlogen! De hoge
toren van het oude raadhuis wankelde. Met een vertwijfeld gegil stoven
de mensen de straten in. het plein lag verlaten. De degen dwars over he t
zadel, galoppeerde de generaal in de richting van het bastion Honor. Van
de overkant van de rivier kwamen in een steile boog snel groeiende bommen aansuizen, vielen sissend neer op de daken der met hun bovenverdiepingen naar het midden van de straat uitstekende huizen en op de kronkelende straat, draaiden en cirkelden en ontploften. .. Telkens weer dreef de
generaal de geweldige sporen in de bloedende flanken van het schichtig
dravende paard.
Het bastion Honor was in stof en rook gehuld. De generaal onderscheidde
stapels puin, omgekantelde kanonnen, hooggeheven paardebenen en een
reusachtige bres in de door de Russen bestookte zijde. De muren waren tot
op de grond ingestort. Grijs van het stof, met een wond in het gezicht, naderde een regimentscommandant. De generaal richtte zich tot hem : „Ik
beveel de vijand niet door te laten!..." Half verwijtend, half ironisch keek
de commandant hem aan.., . De generaal draaide het hoofd om, gaf zijn
paard de sporen en draafde door de smalle straten naar het bastion Victoria. Meer dan eens moest hij zich met zijn leren mouw tegen de vlammen
van d e brandende huizen beschutten. Toen hij nader kwam, hoorde hij het
gieren der aanvliegende kogels. De Russen schoten raak. De half verwoeste
muren van het bastion zwollen op, vlogen omhoog en zakten in elkaar. De
generaal sprong uit het zadel. Een rondwangig soldaat met een gezicht als
melk en bloed, greep de hem toegeworpen teugels, doch ontweek hardnekkig zijn blik. Met de behandschoende vuist stompte de generaal hem onder
de kin en klauterde over de neergestorte stenen op het nog in tact gebleven
deel van de muur. Van hier uit zag hij, dat de bestorming begonnen was. .
`

.

..

Mensjikow rende tussen de stoere jagers van het Ingermanland-regiment
over de schipbrug, zwaaide de degen en schreeuwde uit volle borst. Alle
soldaten schreeuwden uit volle borst. Gietijzeren
Gietijzeren kanonnen spuwden
van de
p
hoge muren van Iwan-gorod hun vuur tegen hen uit, bommen plonsden in
36
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het water of vlogen, luchtgolven voor zich uit drijvend, sissend over hun
hoofden. Mensjikow bereikte het eind van de brug, sprong op de linkeroever, draaide zich om, stampvoette en wenkte met de zoom van zijn cape.. .
„Voorwaarts, voorwaarts!..." Gebogen onder de last van hun ransels, holden de jagers in dichte massa over de doorbuigende brug. Maar hem scheen
het, dat zij niet vooruitkwamen... „Vlugger, vlugger!..." Als in een roes
stortte hij een vloedgolf van juist verzonnen scheldwoorden over hen uit.
Hier, op de linkeroever, op de smalle strook tussen de rivier en de
vochtige vestingmuur van het bastion Victoria was weinig plaats. De aanstormende soldaten kluwden opeen, persten zich tegen de anderen en vertraagden hun gang. Fen scherpe zweetlucht verspreidde zich. Tot de knieën
in het water, snelde Mensjikow naar voren en haalde de colonne in: „Tamboers, voorop ! Het vaandel voorop!..." De kanonnen van Iwan-gorod vuurden nu over de rivier op de colonne; de kogels plonsden bij de oever neer
en deden het water hoog opspatten. Ze sloegen tegen de muren te pletter en
hun glceiende splinters boorden zich brandend, week en kleverig in de
mensenlijven... De voorste gelederen klommen reeds, uitglijdend en met
opgeheven armen, over de puinhopen van de bres naar de tinne... De tromsnels roffelden... Luider, steeds luider rolde het krijgsgeschreeuw door de
colonne der J ag ers die de muur beklommen... Daar, achter de muur, kreet
een hese Zweedse stem... Er kraakte een salvo... Alles werd in rook gehuld... De jagers stroomden door de bres de stad binnen.

De tweede stormcolonne marcheerde langs generaal Chambers. Hij zat
op een hoog paard, dat het hoofd op de maat der trommels heen en weer
zwaaide. Hij droeg een met steengruis gepoetst harnas van messing, dat hij
elegenheden aantrok. De zware helm hield
slechts
gelegenheden
plechtige
biJ' bizonder
hij in de hand, opdat de soldaten zijn ronde, op een gloeiende bom lijkende
gezicht met de haakneus goed zagen. Hij herhaalde schor en zonder geestdrift: ,,Dappere Russen, voorwaarts!... Dappere Russen, voorwaarts!..."
Aan de kop van de colonne snelde in looppas een bataljon van het Preallen forse,
pbrazjenski-regiment over de weide naar het bastion Honor,
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weldoorvoede mannen met snorren, kleine, over het voorhoofd getrokken
driekante steken op het hoofd. De soldaten hadden de bajonetten op de
musketten geplant: zij hadden bevel gekregen niet te schieten, maar met
gevelde bajonet op te rukken. Het bataljon stond onder aanvoering van
overste Karpow. Hij wist, dat zowel de zijnen als de Zweden die zich in de
bres verborgen hielden, naar hem keken. Trots marcheerde hij, de borst
vooruit, de neus in de wind, zonder naar zijn bataljon om te zien. Achter
hem sloegen vier tamboers de trom dat het hart ervan bonsde. Niet meer
dan vijftig passen scheidden hem van de brede bres in de dikke bakstenen
muur Karpow versnelde niet zijn pas, slechts zijn schouders schokten.
Bij de aanblik hiervan drongen de soldaten, uit de pas geraakt, naar voren,
de achtersten stuwden de voorsten. „Rrrrra-ta, rrrra-ta" roffelden de
trommels. In de bres vertoonden zich langzaam ijzeren helmen en musketlopen... Karpow riep: „Weg met de wapens, tuig, geef je over!..." Met
degen en pistool liep hij het salvo tegemoet... Alles flitste en kraakte,
kruitdamp sloeg hem in het gezicht. .. „Is het waarachtig leef ik?" —
dacht hij blij... En hij voelde zich nu geheel verlost van die reeds overwonnen angst die zijn schouders had doen schokken... Zijn hart hunkerde
naar strijd... Maar de soldaten hadden hem ingehaald, en vergeefs zocht
hij, wie hij aan zijn degen kon rijgen... Hij zag niets dan de brede ruggen
der Preobrazjenski-soldaten die hun bajonetten hanteerden als boeren hun
hooivorken.

De derde, door Anikita Iwanytsj Repnin aangevoerde colonne stortte zich
met stormladders op het half kapotgeschoten bastion Gloria. Vanaf de muren ontving men hen met snelvuur, wierp stenen en balken omlaag en stak
vaten met pek in brand om het op de aanstormende mannen te gieten. Door
de strijd als betoverd, hield Anikita Iwanytsj op zijn trappelende kleine
paard aan de voet van de poorttoren stil. Zijn geweldige mouwopslagen
waren opgestroopt. Hij schudde zijn vuisten en schreeuwde met overslaande
stem om de mannen aan te moedigen, uit vrees dat zij op de ladders de
moed konden verliezen. Eén soldaat, dan een tweede en nog enkele stort-
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ten, naar beneden geduwd en doorboord, van de top van de muur op de
grond... Maar -- god zij dank! de soldaten klommen reeds in dichte
troepen en vol verbetenheid de ladders op. De Zweden hadden geen tijd
meer 'de laaiende pekvaten om te kantelen: de Russen waren al op de
muren.. .

Gravin Sperling greep naar de handen van haar kinderen, als wilde zij
hen voor de zoveelste maal tellen. Zij sprong op en luisterde: steeds dichterbij klonken de schoten en het woedendegeschreeuw der strijdenden...
Zij wrong zich de handen en fluisterde hees, met vertrokken lippen:
„Jij hebt het gewild, monster dat je bent, stijfhoofdige, harteloze
man!..." De meisjes gilden jammerend: „Mama, stil toch, stil..."
Het knaapje stak zijn vuist in de mond en keek toe, hoe zijn zusters
huilden.. .
Dichtbij ratelden wielen. De gravin snelde naar het venster: een hinkend
paard met een gebroken been sleepte een met alle mogelijke spullen beladen wagen voort; vrouwen met bundels liepen er achter aan... „Naar het
slot, naar het slot! Zoekt redding!" schreeuwden zij... Vier soldaten
droegen een baar. .. En weer een baar, en nog een met de wasbleke
gezichten van gewonden... Toen zag zij een gekromde oude man met een
zak, een bekend rijkaard, die geld op pand leende. Hij droeg, haastig met
zijn pantoffels sloffend, een big onder de arm. .. Plotseling smeet hij zak
en big neer en holde weg... Vlakbij rinkelden glasscherven... „Au!" —
klonk een gerekte en pijnlijke kreet. .. Aan de overkant van het plein merkte
zij generaal Horn op. Hij wenkte met de hand en wees naar iets... Kurassiers reden in zware galop langs hem heen... Horn sloeg enkele malen met
de degen tegen de ribben van zijn tuimelende paard. Als bij een wolf glansden de tanden in zijn zwartgeblakerde gezicht. Hoog in het zadel wippend,
verdween hij in galop in een straat... „Karl! Karl!..." Op dat ogenblik
zag zij de Russen die langs de huizen over het verlaten plein oprukten en
omhoog keken naar de vensters. Zij hadden brede gezichten, lang haar en
droegen koperen adelaars op hun mutsen.
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De gravin was zo geschrokken, dat zij bleef staan en star toezag, hoe
zij naderbij kwamen en naar haar en de commandantsvlag boven de deur
wezen. De soldaten omringden haar, staken hun vingers in haar richting uit
en begonnen opgewonden en grimmig te praten... Een van hen, een potige
knaap met een plat gezicht, duwde haar opzij en trad het huis binnen. Toen
hij haar als een gewone marktvrouw wegduwde, laaide in haar alle haat
op, die haar zo lang gekweld had, de haat jegens haar oude man die haar
het leven zo vergald had, en de haat jegens deze Russische barbaren die
zoveel leed en schrik veroorzaakten... Zij klauwde zich aan de soldaat met
het platte gezicht vast, trok hem het portaal uit, krabde hem over zijn wangen en ogen, beet hem, stompte hem met haar knieën, intussen al maar
briesend en flarden van woorden over hem uitstortend... Onthutst verweerde de soldaat zich tegen de razende en tierende vrouw... Hij viel met
haar op de straatstenen... Zijn kameraden liepen toe, verwonderd over
zulk een vrouwelijke verbetenheid, en trachtten hen van elkaar los te rukken; woedend wierpen zij zich op hen beiden en scheidden hen. Toen zij
echter uiteenweken, bleef de gravin met afgewend hoofd en een boosaardig
blauwaangelopen gezicht liggen... Een soldaat trok haar rok over haar
ontblote benen, een andere keek nijdig naar de drie meisjes en de knaap
in de deur. .. Het jochie schreeuwde, van de ene voet op de andere wiegend,
woordloos en zonder tranen. Een soldaat zei:
Laat ze naar de duivel lopen ! Kom mee, jongens ! .
.

In drie kwartier was alles afgelopen. Als een orkaan waren de Russen
over de pleinen en straten van het oude Narwa gegolfd. Het was al niet
meer mogelijk hen tegen te houden en terug te werpen. Generaal Horn
beval de troepen zich terug te trekken op de aarden wal die de oude stad
van de nieuwe stad scheidde. De wal was hoog en breed; hier zouden, naar
hij hoopte, tsaar Peters regimenten de steile hellingen rijkelijk met hun
bloed moeten drenken.
De generaal zat op zijn paard, dat het hoofd tot op de hoeven liet hangen. In de frisse wind die was opgestoken, klapperde zijn zwartgele stan559

daard aan de hoge vlaggestok. Een vijftigtal kurassiers stonden nors en
roerloos in een halve cirkel achter zijn rug. Vanaf de hoge wal kon de
generaal verscheidene straten overzien. Daarlangs moesten de troepen zich
terugtrekken, maar de straten waren nog steeds leeg. Hij keek en wachtte
en bewoog zijn vertrokken lippen. Daar verschenen aan het uiteinde van
een straat, en daarna ook van een andere straat kleine gestalten die van de
ene kant naar de andere liepen. Hij kon niet begrijpen, wat dat voor gestalten waren en waarom zij over de straat liepen. De kurassiers achter zijn
rug begonnen dof te morren. Toen kwam er in vertwijfelde galop een ruiter
aanrijden, die aan de voet van de wal uit het zadel sprong en, met de rechterhand de bloedende linker ondersteunend, de steile helling opklauterde.
Het was adjudant Bystrom zonder degen, zonder pistool, zonder hoed, met
een afgerukte jaspand...
- Generaal! Hij hief zijn verdwaasde gezicht naar hem op. -- Generaal! 0 God, mijn God!
- Ik luister, luitenant Bystrom, beheers u, spreek. . .
Generaal, onze troepen zijn ingesloten. De Russen gaan als razenden
tekeer. Ik heb nog nooit zo'n bloedbad gezien... Generaal, vlucht het
slot in...
Generaal Horn verloor zijn bezinning. Nu begreep hij, wat dat voor gestalten waren, die in de verte over de straten gerend hadden. Zijn trage
gedachten die hem anders altoos tot een vast besluit brachten, raakten verward... Hij kon niet tot een besluit komen. Zijn voeten gleden uit de stijgbeugels en bleven onder de buik van het paard hangen. Zelfs de krijsende,
opgewonden kreten van zijn kurassiers brachten hem niet tot zichzelf.
Van twee zijden joegen onder een schril, aanzwellend geschreeuw baardige
kozakken met angstwekkend hoge, op één oor geschoven schapemutsen in
gestrekte galop langs de brede wal. Zij zwaaiden met hun kromme sabels
en richtten hun lange pistolen. Bystrom drukte, om dit gruwelijke tafereel
niet te hoeven zien, zijn gezicht tegen het paard van de generaal. De kurassiers keken elkaar aan, trokken toen langzaam hun degens uit de scheden
en wierpen ze op de grond; daarop stegen zij af.
.
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Als eerste kwam, geheel verhit, kolonel Rohn aandraven en pakte het
paard van de generaal aan de teugel:
Generaal Horn, u bent mijn gevangene!
Horn hief als slaapdronken de hand met de degen op, en kolonel Rohn
moest om hem die af te nemen de vingers van de generaal, die de greep
omklemden, met alle kracht uiteenrukken.. .

Ware veldmaarschalk Ogilvy niet hier geweest, dan was Pjotr Aleksejewitsj al lang naar zijn troepen gereden, in drie kwartier hadden zij dat
volbracht, waartoe hij zich vier jaar had voorbereid en wat hem als een
ongeneeslijk gezwel, zo geplaagd en met zorg vervuld had... Maar verduiveld nog toe ! Nu moest hij zich zo gedragen als het een heerser naar Europees gebruik betaamt. Pjotr Aleksejewitsj zat statig o p zijn schimmel, in
de uniform van het Preobrazjenski-regiment, met een sjerp en een nieuwe,
ruige driekante steek met kokarde. Zijn rechterhand met de kijker had hij
in de heup gezet er viel vanaf de heuvel niets meer gade te slaan , zijn
gezicht gaf hij de uitdrukking van dreigende grootheid. Het was een zaak
die Europa aanging: was het soms een kleinigheid, een der onbedwingbaarste vestingen ter wereld in stormloop te nemen?
Officieren kwamen aangalopperen,
Pjotr Aleksejewitsj wees met een
beweging van zijn kin op Ogilvy,
en brachten de veldmaarschalk verslag
over het verloop van de slag uit... Zo en zo veel straten en pleinen bezet.. .
De onzen rukken als een muur op, de vijand trekt zich overal in wanorde
terug... Tenslotte kwamen er uit de verwoeste poort van Gloria drie officieren en naderden zo snel als hun paarden hen droegen... Ogilvy hief de
vinger op en zei:
0! Goede berichten, ik voel het...
De eerste der aangalopperende ruiters , een vaandrig der kozakken,
sprong in volle galop uit het zadel en schreeuwde, zijn, zwarte baard opgeheven naar de tsaar:
De commandant van Narwa, generaal Horn, heeft zijn degen overhandigd.
.
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riep Ogilvy uit en wendde zich, met zijn in een
- Voortreffelijk!
witte elandsleren handschoen gestoken hand een sierlijke, uitnodigende beweging makend, tot Pjotr Aleksejewitsj: -- Majesteit, u gelieve zich naar
de stad te begeven, zij is van u..

Peter trad onstuimig de gewelfde ridderzaal van het slot binnen. .. Hij
scheen nog groter, zijn rug was gestrekt, de borst ademde zwaar... In de
hand hield hij de blanke degen... Hij wierp een woedende blik op Aleksandr Danilowitsj, diens ijzeren kuras was door kogels gedeukt, zijn
smalle gezicht ingevallen, het haar nat van het zweet, de lippen droog. Hij
wierp een blik op de kleine Repnin, wiens spleetogen vriendelijk glimlachten. Hij wierp een blik o p de roodwangige kolonel RUhn die reeds kans had
gezien een beker wijn naar binnen te slaan. Hij wierp een blik op generaal
Chambers die straalde van zelfvoldaanheid, alsof hij jarig was.
waarom is
snauwde Pjotr Aleksejewitsj hen toe :
- Ik wil weten,
de afslachting in de oude stad nog niet gestaakt? Waarom wordt er in de
stad geplunderd? Hij strekte de arm met de degen uit. Ik heb een
van onze soldaten gegeseld... Hij was dronken en sleepte een meisje weg.. .
Hij slingerde de degen op tafel. Bombardier luitenant Mensjikow,
ik benoem jou tot gouverneur van de stad... Ik geef je een uur de tijd om
aan het bloedvergieten en plunderen een einde te maken... Jij zult niet met
je rug boeten, jij staat borg met je hoofd!.. .
Mensjikow verbleekte en verwijderde zich onmiddellijk, zijn gescheurde
cape achter zich aan slepend. Anikita Repnin zei met zachte stem:
- De vijand heeft een beetje laat pardon geroepen; daarom valt het
ook moeilijk onze soldaten tot bedaren te brengen, zo verbeten zijn zij —
niet te beschrijven... De officieren die ik gestuurd heb, moeten hen aan
de haren beetpakken en uit elkaar trekken... En wat het plunderen betreft,
het zijn de stedelingen zelf die plunderen.
om schrik in te boezemen!
Arresteren en ophangen
Pjotr Aleksejewitsj nam plaats aan de tafel, maar stond dadelijk weer
op. Ogilvy betrad de zaal, achte r hem leidden twee soldaten en een officier
.
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generaal Horn binnen. Het werd stil, slechts langzaam kletterden de sterretjes aan Horns sporen. Hij trad voor tsaar Peter, hief het hoofd op, maar
keek met zijn wazige ogen langs hem heen, en zijn lippen vertrokken tot
een sarcastische glimlach... Allen zagen, hoe Peters hand van de tafel,
van het rode laken opvloog en zich tot een vuist balde (Ogilvy deed verschrikt een stap in zijn richting), hoe zijn schouders van walging schokten,
hij zweeg zo lang, dat allen moe werden de adem nog altijd in te
houden...
Verwacht geen eer van mij, zei Peter zacht. Dwaas ! Oude
wolf! Bloeddorstige stijfkop. . . Hij wierp kolonel 11.81m een blik toe. —
Leid hem naar de gevangenis, te voet, door de hele stad, opdat hij het trieste
werk van zijn handen aanschouwe...

1929-1945
Met dit hoofdstuk breekt het derde en laatste deel van
illekse j Tolstois roman af.. Ziekte en dood (23 februari
1945) 7naakten een einde aan het werk van de schrijver.

AANTEKENINGEN
driespan, in het oude Rusland hoofdzakelijk gebruikt door adellijken
1 Troika
en koeriers.
2

Geheimtaal, toentertijd gebezigd door marskramers, sektariërs en soms ook door
rovers uit de buurt van Wladi►mir, waarbij de woorden achterstevoren uitgesproken worden. (gna+lla nav ed nod gew? allang van de Don weg?)

3

Stepan. Hier is bedoeld Stepan Razin, een Donkozak die aan het hoofd stond
van een dier grootste anti-feodale opstanden van de boeren en kozakken in het
Russische Rijk. Op 6 juni 1671 wer d hij, na door verraad in handen te zijn
gespeeld van die tsarenregering, te Moskou gevierendeeld.

4

Opritsjniki. In de jaren 1565-1584 voerde Iwan IV (de Verschrikkelijke) onder
de naam. „ Opritsjina" een systeem van maatregelen door, die gericht waren tegen
de oppositie van de feodale bojaren en ten doel hadden .de gecentraliseerde staat
te versterken. Vele landgoederen van grote feodalen werden verbeurd verklaard
en verdeeld onder de opritsniki, waaruit een administratief apparaat en een leger
werd gevormd. Hier zijn bedoeld de om hun wreedheden beruchte krijgers van
Iwan IV.

5

Grigori Otrepjew was een monnik van het Tsjoedow-klooster (binnen de muren
van het Kremlin) die zich volgens de gangbare mening in het begin van de
17e eeuw uitgaf voor de troonopvolger Dimitri Iwan.owitsj. Hij werd daarbij
ges teund door de Poolse koning Sigismund III die sinds lang trachtte het Russische Rijk te verzwakken. In 1605 nam ,de „Valse Dimitri" met behulp van Poolse
troepen, Moskou in, maar in 1606 werd hij tijdens een volksopstand vermoord.

s ,,Losti" (gasten) -- oorspronkelijk Russische kooplieden die hoofdzakelijk handel dreven met andere steden en landen. Tegen het einde van de 17e eeuw gebruikte men deze benaming voor de rijkste kooplieden die van de tsaar speciale
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privileges genoten (hun aantal bedroeg niet meer dan 20 à 30) . Zij waren
bevrijd van de meeste belastingen en van verplichte ,diensten, maar betaalden
cijns direct aan (de schatkist,
7

bedoelid zijn (de Oostenrijkers. Eugene van Savoye was een
De keizerlijken
Oostenrijks veldheer. (Noot van de schrijver.)

s Onder Iwan ede Verschrikkelijke werd Moskou door de Krim.-Tataren van de
chan Dewlet Girej platgebrand en rond een half miljoen mensen omgebracht en
gevankelijk weggevoerd. (Noot van de schrijver.)
9

10

ibraks j isj — drinkgel d , steekpenning.
In de tweede helft van de 15e eeuw ontstond de Sejm (landdag) bestaande uit
de gekozen koning, een Senaat en een Kamer van afgevaardigden der slzachta.

11

12

Pokrow is een Grieks-orthodoxe kerkelijke feestdag die in de herfst wordt
gevierd. Oorspronkelijk ter herdenking van het wonderbaarlijke ontzet van de
stad Byzantium door tussenkomst van Maria.

Praskowja
de weduwe van Peters broeder tsaar Iwan Aleksej ewitsj . (Noot
van de schrijver.)
,

de latere keizerin Anna. (Noot van de schrijver.)

13

Anna Iwanowna

14

De Poolse adel was verdeeld in grootgrondbezitters (magnaten) en landadel
(slzachta).

15

een „osudgelovige" schrijver van schotschriften en boeken
Grigori Talitski
waarin Peter I de antichrist genoemd werd. In het jaar 1.700 ter ,dood gebracht.
(Noot van de schrijver.)

16

beroemd slot in de buurt van Madrid, waar de Spans? koningen
Escorial
hun residentie hadden. (Noot van de schrijver,)

17

vroegere Russische benaming van de Estlandse stad Tartu (ook
Joerjew
Derpt of Dorpat) .

18

landweer (die door (de Poolse koningen in geval van
pospolite sroesjienie
oorlog kon worden opgeroepen met toestemming van de sejm. (Noot van de
schrijver.)
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Po.mau 8 mpex tcHuzax
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„Indien ik in de stad was geboren en niet in het dorp, en van
kindsaf aan die duizenden dingen, als sneeuwstormen in de
steppe, eenzame dorpjes, boerenfeestdagen, hutten, waarzeggers,
sprookjes, verlichting met houtspaanders, schapenkooaen. die zo'n
eigenaardige geur hebben —
indien ik dit alles niet zou hebben
gekend, was ik waarschijnlijk
niet in staat geweest het Moskou
van eertijds zo te beschrijven.
Het beeld van het oude Moskou
leefde in mij als een verre herinnering uit mijn jeugd en daarom
voelde ik het tijdperk in zijn
volle realiteit zo sterk aan. Al
deze mensen, deze types, heb ik
daarna gecontroleerd aan de
hand van historische documenten
die mij de ontwikkeling van het
sujet gaven. Maar de sappige,
levende beelden, deze bijna onmerkbare kleinigheden die moeilijk uit te drukken zijn, dankten
hun realiteit aan de indrukken
die ik in mijn prilste jeugd ontving.”
(Alekse j Tolstoi) .

