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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Eerste boek.
I.
Door de smalle ‘r u e d e T.....’ kwamen mannen en vrouwen haastig aanloopen.
Zij scheerden langs de huizenrijen. Hunne parapluies stootten telkens tegen de
gevels en laag-hangende uithangborden van winkels en wijnhuizen. Nu en dan,
werden de heeren aangehouden door onoog'lijke juffers, die niet begrepen waarom
de, 's avonds anders zoo stille straat, op dit uur: tegen half negen, zooveel drukker
was dan gewoonlijk. En het regende nog wel: het regende door mist. De gaslantaarns
leken omgaasd. De trottoirs waren glibberig. Er was toch
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niets bijzonders te doen in de naburige ‘F o l i e s - B e r g è r e ’. Parijs had geene
nieuwe danseres en geen uitheemsch snelschieter te begroeten.
Voor een klein boekwinkeltje, niet ver van de r u e R i c h e r , stonden enkele
nieuwsgierigen, spijt den regen, geduldig te staren naar gesloten blinden en eene
bewasemde, glazen deur, die nu en dan snel werd geopend en weêr gesloten. Door
die deur gingen ze binnen: de mannen en vrouwen, die zoo haastig waren komen
aanloopen door mist en regen. Wat mocht er te doen zijn, in dat winkeltje? Hoe
konden zij daar allen in? 't Was een raadsel voor die drentelaars en daarom alléén
bleven zij staan wachten, aangetrokken door dat geheimzinnig binnenglijden van
zoovelen.
‘Het is eene vergadering van 't ‘Leger des Heils’.
‘Het is eene bijeenkomst van protestanten.’
‘Maar, dan zou iedereen worden toegelaten. En men mag niet naar binnen als
men geen biljet heeft. Men hoort ook niet zingen.’
Een diender, die juist voorbijkwam, kon evenmin opheldering geven.
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Eindelijk, bleef de deur gesloten. Er werd, aan den binnenkant, een gordijn voor
geschoven.
Teleurgesteld, ging het groepje uiteen.
Zij die, op vertoon van hun convocatiebiljet, waren binnengelaten, kwamen eerst in
een klein boekwinkeltje, waar zij werden ontvangen door eene uiterst bedrijvige
dame, die hen groette, zoo zij tot de getrouwen behoorden of, anders, zwijgend hen
heenleidde naar een achtervertrek, door een grof gordijn van het eerste gescheiden.
Gewitte wanden, waartegen eene naamlijst der bestuursleden, wat kartons met
kabalistische teekens en een paar vreemd beschilderde doeken hingen. Een twintigtal
rijen matten stoelen en, daarvóór, een ander vertrekje nog, waar boeken stonden
in rekken van slordig geschaafde planken langs de wanden, eene tafel met een
groen kleed er over, een leunstoel en wat gewone stoelen. Hoogst onsierlijke
gaslampen hingen aan den naakt-witten zolder. Zoodra zij hadden plaats genomen,
bood men hun aan een nommer van een klein tijdschriftje, gewijd aan esoterische
studiën. En, terwijl ze dat vluchtig
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doorlazen, kwam er rumoer in de zaal: het eigenaardige rumoer, dat wachtende
menschen gaan maken, waar ze ook zijn: in kerk of komedie, vergaderzaal of
gerechtshof. Boven dat bromrumoer uit, klonken de stemmen van hen, die elkander
kenden en groetten en toespraken uit de verte. Vreemde namen, pseudonymen
voor 't meerendeel, werden halfluid genoemd en klonken hoog tusschen de
gepleisterde muren en onder het geweldige klankbord, dat de lage zolder was.
Maar, vaker nog dan deze mannen, bestuursleden der ‘Vereeniging tot bevordering
der esoterische studiën,’ hunne voorgangers, enkele beroemde spiritisten, werd
genoemd eene vrouw. Haar naam rees op uit de groepen als zeegebruisch uit eene
rotspoort: hij werd gefluisterd, doch gefluisterd door allen, gefluisterd door
tweehonderd personen. Uit tweehonderd monden van ongeduldigen klonk die naam,
die geheimzinnige naam, luidend als eene echo uit de middeleeuwen, suggereerend
de gedachte aan laboratoria van alchimisten, aan rotsspelonken en brandstapels
en toch, in zijnen klank, zoo zacht, zoo vrouwelijk: Goëtia!
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‘Goëtia,’ ‘Goëtia!’ ‘Goëtia?’....
Men las dien naam van de convocatiebiljetten, men riep dien naam aan elkander
toe, met halver stem, vragend. Want de tegenwoordigen waren niet allen op de
hoogte. Wat was zij, wie was zij, hoe was zij, die Goëtia? En die naam, wat
beteekende die naam?
In een der zaalhoeken, stond, naast zijnen matten stoel, een bleeke grijsaard met
langen baard. Hij was mager, uitgevast. De oogkassen leken te groot en te diep
voor de kleine, grijze, gloedlooze oogen; de gebogen ruggegraat te zwak voor de
breede, magere schouders en het groote, peervormige hoofd, waarvan de nek de
steel scheen. Wat dames drongen zich om hem heen. Hij redeneerde, fluisterend,
met heesche stem.
‘Goëtia,’ dat was de pseudoniem van eene Russische dame, eene dame uit de
groote wereld. En die pseudoniem kon worden vertaald door déze omschrijving:
‘priesteres der zwarte kunst’.
Het bericht werd verspreid. Toen zag men, op alle rijen, hoofden buigen van rechts
naar links, monden openen als om het woord op te zuigen,
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lippen bewegen om het verder te zeggen: ‘Goëtia, priesteres der zwarte kunst‘.
Er waren allerlei menschen in het kleine zaaltje; allerlei menschen en allerlei
typen.
Er waren dames, die gouden reukfleschjes in de hand klaar hielden en met
prachtige mantels aan, er waren gezonde vrouwen, die, op den dag, waarschijnlijk
achter eene toonbank troonden. Er waren magere juffers, op wier bleeke gezichten
eene zenuwziekte grove, scheeve trekken had gekrast; er zaten heeren in kostbare
overjassen naast berooiden in 't zwart uniform der arme repetitors: in de eeuwige,
glimmende gekleede jas!
Men zag oogen, schitterend van koortsgloed, naast groote, vette, haast kleurlooze
ballen, die dreven in rozerood vocht. Het was volstrekt niet het
homogeen-zenuwzieke gezelschap, dat men op de Parijsche vergaderingen van
spiritisten aantreft. Er waren hier nauwelijks meer onrustbarende gezichten dan in
elke andere, zelfs publieke ‘s a l l e d e c o n f é r e n c e s ’.
Plotseling, keerden alle hoofden zich om, rekten alle halzen zich uit.
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Aan den arm van den voorzitter, Magnus, kwam zij binnen: Goëtia.
Zij leek een jong meisje; tenger, slank, uiterst elegant.
Magnus is een groot, grof man met eenen zwaren, zwarten, hoefijzervormigen
baard om zijn bol, blozend gezicht. Hij heeft volstrekt niet het uiterlijk van eenen
occultist. Men kan te veel aan hem zien dat, in onzen tijd, geen enkel toovenaar
meer wordt verbrand. Hij draagt zijne decoratie: de ‘p a l m e s a c a d é m i q u e s ’,
flink groot, vastgespeld op zijnen zwarten rok. Men weet wel dat hij ze heeft gekregen
als dokter, maar nu hij ze hier draagt, en zoo zichtbaar, schijnt het alsof de Fransche
regeering den auteur van een dik werk over het occultisme heeft bepalmd.
Naast dien groven man, die deftig heenstapt door het smalle pad, tusschen de
stoelenrijen en de banken die men, in der haast, voor nieuw aangekomenen, langs
den wand heeft gezet; in haar schuchter aandringen tegen zijnen arm, met haar
hoofd gebogen, met haar blanken hals, waarop het helle gaslicht valt en rossig
maakt de krullende,
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blonde haren, (dien hals, die doet denken aan het beulszwaard en dat licht, dat doet
denken aan den weêrschijn van eenen brandstapel) gelijkt Goëtia eene dier
schuchterschoone, jonge heksen, waarvan, met beulen-wellust, gewaagt de tweede
groote ‘heksenjager,’ Grillandus: ‘p u l c h r a e t s a t i s p i n g u i s .’
In zijn deftig heenstappen naar zijnen voorzitterszetel, gelijkt de stoere Magnus
een machtig illusionnist, een goochelaar, en Goëtia eene verschijning. De geheele
zaal voelt dat. Er gaat een zucht op: een zucht van halfangst, van zenuwmoeheid,
van pijnlijke verwachting. Is die jonge vrouw, met haar vreemden, uitdagenden
naam, eene middeleeuwsche heks in moderne kleêren, een slachtoffer van Sprenger
of een gewezen prooi van den nog wreederen Michaëlis, herrezen uit hare assche
om te getuigen tegen het middeleeuwsch geloof en de zeventiende-eeuwsche
dominikaner woede? Zal zij den aanwezigen laten gevoelen wat zij allen wel weten
- maar dat is hetzelfde niet - of zal zij beweren dat, met de heksen, iets is verbrand,
dat wij hebben te betreuren en dat we terug moeten
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vinden, zoo mogelijk? Enkelen vragen zich dit af. De meesten huiveren. Van die
vrouw gaat een stroom uit en die stroom werkt op de zenuwen van velen, zooals
de magnetische stroom eener groote inductie-machine voelbaar is voor de meesten.
Het zal niet wezen, van avond, eene gewone vergadering, waarin Magnus of
Stanislas de Guaïta of Jules Michelet Jr. zullen uitleggen wat zij denken dat deze
of gene tooverboekschrijver al zoo voor diepzinnigs heeft willen uitdrukken. Men
zal niet worden verveeld met commentaren op de ‘gouden rijmen’ van Pythagoras,
noch vergast op eene verhandeling over het ‘c o r p s a s t r a l ’. Van avond, zal de
Magie leven!
Goëtia neemt plaats aan de bestuurstafel. Maar zij buigt het hoofd zóó ver
voorover, dat men alleen hare blonde haren ziet en de kleine ooren, die gloeien.
Magnus, echter, staat achter zijnen leunstoel. Hij schelt. Hij vraagt het woord. Goëtia
wordt voorgesteld als eene adepte. Zij heeft beginselen, die de voorzitter niet voor
zijne rekening neemt. Zij hecht nog wat veel aan het geheimzinnige in het mystieke.
En Magnus, weet men, Mag-

Frits Lapidoth, Goëtia

10
nus verklaart elk mysterie met behulp van een schoolbord en een stuk krijt. Het is
duidelijk dat het niemand der aanwezigen iets kan schelen of de jonge Russin al of
niet orthodox-occultiste is. Men luistert niet naar den voorzitter. Men wil Goëtia
hooren; men wil haar vooral zien.
Zij staat bevend op.
Het schelle licht valt over het dikke kroeshaar, het hooge, blanke voorhoofd en
laat in schaduw de groote, donkerblauwe oogen, waarvan de zware leden nu opgaan,
heel langzaam, in lichte trilling. Het valt op den smallen, rechtlijnigen neus, op den
onregelmatig gevormden mond, welks roode lippen beven. De gevulde, ronde kin
beeft ook. En toch drukt het schoone gelaat geene weifeling uit. Men voelt, men
weet dat zij zal gaan spreken zonder vrees en zonder terughouding. De spreekster
is vastberaden; de jonge vrouw blijft een oogenblik nog worstelen tegen hare
schuchterheid. Het moet haar zijn of ze zich gedeeltelijk ontkleedde voor al die
menschen, die haar begeerig aanzien.
Dan vraagt zij, bijna fluisterend - en men moet
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denken aan een slachtoffer, dat iets vraagt aan hare beulen! - of het publiek
toegeeflijk wil wezen voor eene vreemdelinge, die de Fransche taal onvoldoende
machtig is. Die vraag is natuurlijk, die vraag is het traditioneele begin van alle
voordrachten en toasten, door vreemdelingen in Frankrijk gehouden. Maar de stroom
werkt reeds: de magnetische stroom van daareven. En tweehonderd menschen
roepen haar toe:
‘Ja, ja! Bravo! Wees niet bang!’
Zij spreekt over ‘De Heks’. Het onderwerp is niet nieuw en wat zij er over begint
voor te lezen is niet meer dan eene compilatie, in groote-kost-schoolmeisjes-stijl
opgesteld. Alle aanwezigen, die eenigermate op de hoogte zijn, hooren dadelijk dat
zij den historicus Michelet heeft geplunderd en diens door diep medelijden warme
verdediging van de heks eenvoudig overneemt, na zijne argumenten in wat minder
logische volgorde te hebben gerangschikt. Ook voor haar is de heks een slachtoffer
en eene weldoenster. Zij was òf zenuwlijderes, òf ten prooi aan nijd en laster. In
beide gevallen, bekende zij een verbond met den duivel te hebben
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gesloten. In 't eerste geval, omdat zij zich dit werkelijk verbeeldde; in het tweede,
omdat zij, door den vermaarden heksenjager verhoord, omgepraat, misleid en, als
zij jong was, zelfs verleid, alles bekende wat men wilde. Nooit was zij bestand tegen
de gruwelen der pijnbank. Zij was weldoenster, vaak, als zij geheime geneesmiddelen
uitvond en aanwendde tegen de verschrikkelijke kwalen der middeleeuwen. Zij
gebruikte giftige planten, maar genas er melaatschen en kankerachtigen meê. Eene
heks heeft de genezende kracht van het ijswater ontdekt....
Er was niets nieuws, nog, aan wat Goëtia vertelde, en zij las niet veel beter dan
een schoolkind. Maar zij stond voor haar gehoor; zij zag, nu en dan, in de zaal. En
geen blik, geen gebaar ging verloren. Hare zachte, fluweelige stem, die, door haar
vreemden tongval, het Fransch omtoonde tot voor de aanwezigen verstaanbaar
Italiaansch, drong streelend door tot de zielen. Men luisterde naar de muziek, die
zij sprak; men hoorde niet de woorden. Het was allen voldoende haar te zien, te
hooren, te voelen als zwaar geladen, elektrische batterij.
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Zij noemde den sabbath: de eerste m e e t i n g der proletariërs; verklaarde voor
overdreven de gruwelen, die men er van vertelde en beweerde, al weêr met den
geschiedschrijver Michelet, dat men wèl onderscheid moest maken tusschen wat
zenuwlijderessen meenden te hebben bijgewoond, wat gefolterden zeiden op de
pijnbank, in antwoord op de onzinnige vragen der ketterjagers, èn hetgeen werkelijk
gebeurde op die nachtelijke vergaderingen.
‘Als men de kerk bespotte, was dit omdat de kerk meê roofde en meê uitzoog
met den adel; als men Satan verheerlijkte, in plaats van Christus, was dit omdat de
Verlosser der Kerk niets deed voor den slaaf der Kerk en men gedroeg zich, op den
sabbath, niet onzedelijker dan elke menigte in de middeleeuwen, zich gedroeg.
Bovendien, de lange ontbering deed die berooiden zich werpen op het Genot, zooals
de uitgevaste leeuw zich werpt op lillend vleesch....’
Men beefde, toen Goëtia dit zei. Ze had haar handschrift neêrgelegd en keek
recht in de zaal. Uit hare groote, donkerblauwe oogen, straalde
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haat; om den sensueelen mond, schenen de roode lippen op te krullen, hare vochtige
tanden glinsterden: de Slavonische in haar was aan het woord. Men voelde dat haar
occultisme zich zou kunnen paren en wellicht reeds gepaard had aan nihilisme.
Goëtia was niet de heks der Middeleeuwen; maar de moderne heks: de welgekleede,
de rijke, de schoone, de verleidelijke en verleidende, Slavonische priesteres der
zwarte kunst!
Magnus zat onrustig heen en weêr te schuiven op zijnen zetel. Hij had haar opstel
gelezen; hij had het haar niet hooren voordragen. En nu bleek het dat zij, uit
schijnbaar onschuldige regels, uit regels van een schoolmeisjesopstel, woorden las
vol haat en onpeilbaren hartstocht. Hij had haar willen vertoonen als eene nieuwe
aantrekkelijkheid, als eene curiositeit voor zijne getrouwen. Zij bleek eene geweldige
kracht, eene kracht, waarvoor hij vreesde, die compromettant was voor hem en de
zijnen.
Ademloos bleef men luisteren.
Goëtia las niet meer. Zij improviseerde. Zij hypnotiseerde door de slangachtige
golvingen van haar
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jong lichaam, door hare gebaren.... Zij hypnotiseerde vooral met hare oogen, die
nu wijd open stonden en waarin vreemd licht flonkerde, licht van pantheroogen:
blauwachtig phosphorus-licht.
O, dat gegolf harer slanke leden, dat dreigend opgehef der armen, dat smeekend
samenvouwen der kleine, witte handen, die blikken vol wellust, vol haat, vol helsche
vreugde....!
‘De strijd tusschen Hemel en Hel, tusschen Rijkdom en Proletariaat, tusschen
Wet en Vrijheid is nog niet uitgestreden en zal dat niet zijn voordat de Hemel ook
eens partij kiest voor de vervolgden, die nog altijd alleen maar troost vinden bij
Satan: bij den gedienstigen, schalkschen, vroolijken Satan, die Genot belooft in
plaats van Ontbering, Wellust biedt in plaats van Ascetisme; dat is juist het
tegenovergestelde van hetgeen de Kerk, in de Middeleeuwen, had aan te bieden
aan wie niet rijk genoeg waren om het, zoo niet in schijn dan toch inderdaad, buiten
haar te kunnen stellen....’
‘Mevrouw’ - begon Magnus, - ‘geen politiek als 't U blieft. Blijf bij uw onderwerp,
bid ik U.’
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Een snerpend ‘sssttt’ overstemde den voorzitter.
‘Ik vertel historie, mijnheer Magnus. En, als de historie uwe politiek veroordeelt,
dan is dat niet mijne schuld.’
De magnetische stroom had gewerkt. Men jubelde. Als dronken menschen,
zwaaiden een paar heeren met hoed en stok. Zij waggelden op hunne beenen:
overspannen, ziek van enthoesiasme voor die schoone vrouw, uit wier mond vuur
schoot. Er was sadisme in hun gevoel voor haar. Zij hadden eene heks voor zich:
eene dier jonge, schoone heksen om wier lot de beul van Sprenger weende en om
wier bezit machtige edelen of priesters binnenkropen in het vunzige in p a c e , waarin
de veroordeelde lag vastgeketend op bezoedeld stroo.
En de vrouwen bleven haar aanstaren. Haar blik kleefde aan dien van Goëtia,
zooals het anker kleeft aan den magneethoef. Zij hadden tijdelijk opgehouden een
eigen bestaan te hebben.
Eene halve minuut lang, bleef het stil in de zaal.
Men zag Goëtia staan, met de oogen wijd open. Langzaam verflauwde haar blik.
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Toen las zij het slot van haar opstel.
‘En het historisch onderzoek naar de heks der middeleeuwen, in hare verhouding
tot de Kerk en de officiëele wetenschap, is vooral van het hoogste gewicht, omdat
wij, in onze maatschappij, ook een niet-officiëel Geloof en eene niet-officiëele
wetenschap hebben. Wat de hekserij was, in de twaalfde, dertiende, veertiende,
vijftiende, zestiende en zelfs zeventiende eeuw, dat is, in 1890, het hypnotisme, het
spiritisme, de occulte wetenschap. Men verbrandt ons niet meer, maar men zwijgt
ons dood of men lacht ons uit. Het stilzwijgen der officiëele Pers en het gelach der
officiëele geleerden hebben vervangen den brandstapel en de geeseling. Ik weet
niet of onze denkbeelden er daarom beter aan toe zijn.’
Daarna ging Goëtia zitten, schuchter weêr, het hoofd vèr voorover buigend.
En weder zag men niets dan het blonde haar en de roode ooren.
Magnus nam het woord.
Maar men luisterde niet naar hem.
Vóór hij had uitgesproken, stond men op. De
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achterste rijen waren leêg; op de voorste, schoof men ongeduldig heen en weder,
heel zichtbaar sjorrend aan mantels en overjassen....

II.
Zij stapte haastig in haar rijtuig.
Magnus groette haar, stijfdeftig. Maar ze waren geslagen vijanden, nu. Goëtia
trok haastig haar portierraampje dicht, wikkelde zich tot aan het middel in haar
voetenkleed - een ijsbeervel met den kop er aan -, drong zich in eenen hoek van
den gecapitonneerden coupé en lachte toen, lachte met wellust: niet luid, maar lang,
heel lang, terwijl zij gewiegd werd door de stalen veêren van haar rijtuig, welks
wielen geruchtloos dansten over de slecht geplaveide r u e T.... Zij streelde den kop
van haar dierenvel, trachtte, met de rechterhand, den kop dicht te drukken boven
de linker, die zij op een der hoektanden liet rusten en lachte nog altijd,
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behaagziek nu, alsof zij al die menschen nog voor zich had.
Wat waren zij onder haren invloed geweest! O, dat was een genot zich zoo machtig
te voelen! Ze hadden geijsd, die arme burgerluidjes, die aan occultisme deden,
zooals een hunner familieleden moest doen aan het visschen met den hengel. En
Magnus, gewezen materialist, begonnen met eene dissertatie te schrijven, waarin
hij al het bovennatuurlijke loochende, was nu occultist; maar wat voor een? Een
geduldig uitpluizer van oude tooverboeken en processen-verbaal van
heksenvonnissen, een koud geleerde, de bibliothecaris der bent. De moderne
toovenaar, die werkt met een professor in een gasthuis, op den dag, gedecoreerd
door het gouvernement en, 's avonds, goochelend met zijne é l é m e n t a l s en
é l é m e n t a i r e s voor arme studenten, repetitors en concierges uit de r u e T....
De levende Methode, wroetend in de geniaal-onzinnige boeken van oude
kwakzalvers, die zichzelf voor genieën hielden en dat soms waren, maar zeer zelden
toch. Magnus, de op-één-lijntje-zetter van gewilden onzin en pyramidaal sarcasme....
Wat
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had zij hem geërgerd en wat had ze hem bang gemaakt. Zijn legioentje moest in
gevaar zijn geweest: het roode lintje, dat hem wacht in de hand van een of ander
toekomstig minister!
O, zij kon ze niet uitstaan, geen van allen: die Fransche occultisten die, met al
hunne kennis, niet eens samen konden werken en elkander uitmaakten voor wat
ze allen waren.
De sar Péladan, saletjonker in allerdwaaste kleêren, de man, die het meeste
kwaad van de vrouwen heeft gesproken en, ondertusschen, eet uit alle blanke
handjes; de schetteraar op zijne kuischheid, die dames ontvangt in gewaagd
kostuum; het partijhoofd, dat zich laat trappen en weigert te duelleeren om niet in
den toestand van magische onzuiverheid te geraken....! Onridderlijk in alle
beteekenissen van het woord. Maar een kwakzalver van genie, ondertusschen, een
kwakzalver in den trant der anonieme tooverboekmakers: geniaal, en hoog-dwaas.
Péladan heeft iets gemaakt; boeken, die hoofdjes op hol hebben gebracht. Zij vond
zijne pretentieuse ‘D é c a d e n c e l a t i n e ’ een waardig vervolg op alle pretentieuse
wartaal uit 1600-1700.
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In die boeken zat iets. Péladan schreef zijn eigen stijl, ten minste.
Bovendien, hij organiseerde wat, die Péladan. Men sprak van een salon der
roze-kruisers, waarop enkel mystieke kunst zou te zien wezen, waar men mystieke
muziek zou uitvoeren. Maar Péladan was Roomsch, betuigde te wezen een
gehoorzaam dienaar van den Paus. Magnus geloofde niet aan God, niet aan de
onsterfelijkheid. Dat zou zij kranig hebben gevonden, indien hij maar niet had
gestolen van Bouddha, van de gnostieken, van de spiritisten....
Geen van die heertjes, zelfs niet hun voor-looper: de vaak geplunderde Eliphas
Lévi, durfde te zeggen dat zij een zwak hadden voor Satan, voor den Geest, die
toch de meesten hunner dierbare, oude schrijvers moet hebben geïnspireerd. Geen
mensch durfde spreken van het Satanisme.
Satan! Voor hem nam niemand het op, na Michelet en Alfred Maury.
Hare landgenoote, Mevrouw Blawatsky, geboren Hahn, had hare wijsheid van
de M a h a t m a s . Voor háár kwam Kout-Houmi op aarde als ‘c o r p s a s t r a l ,’ voor
háár toovert hij belangwekkende brie-
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ven op haren schoot. De ‘S o c i e t y f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’ laat haar
controleeren door Hodgson, en Hodgson zegt, in beleefde termen, dat zij eene der
merkwaardigste bedriegsters der eeuw is. Waarom heeft ze niet liever verteld dat
zij hare wijsheid van den M a h a t m a -Satan had? Dan zou niemand haar hebben
tegengesproken. En haar trawant, kolonel Olcott! Van wie anders had die zijne
wijsheid dan van Elena Petrowna Hahn, die hem hypnotiseerde, misschien,
suggereerde wat zij wilde zeer zeker?
Goëtia was met haar en Anny Besant in correspondentie geweest. Zij had deel
uitgemaakt van dat kolossale zeurgezelschap ‘L a s o c i é t é t h é o s o p h i q u e ’
en zij kende alle leden van beteekenis. Velen waren te goeder trouw. Enkelen waren
zeer geleerd, bovendien. Maar zij hingen aan dat tusschen-iets, tusschen een
eenvoudig geloof en het eenvoudig niet-geloof, waardoor zooveel kon worden
verklaard niet, maar wat onbegrijpelijker gemaakt, zoodat men er niet meer over
denken kòn. Die théosophie was de morphine voor den ongerusten geest, de opium
der zenuwachtige denkertjes.
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Anny Besant, geboren Wood, ging het als Magnus. Ze was eerst materialiste, atheïste
zelfs, na, als kind, geloovig protestante te zijn geweest. En ze eindigt als
théosophische kampioene van.... Malthus!
Goëtia sprong op, als wilde zij uitroepen wat ze nu dacht. Anny Besant verdedigt
Malthus. Anny Besant laat zich veroordeelen voor het boek van Knowlton ‘F r u i t s
o f p h i l o s o p h y ’, een boek, waarin precies hetzelfde wordt aangeraden als,
tijdens de heksenprocessen, de heks namens Satan aanried aan het arme volk, dat
verging van den honger en toch wilde beminnen, aan den man, die zich de haren
uit het hoofd rukte als hem een meisje geboren werd en die zich bij de heks
beklaagde dat zijne oude moeder nog zooveel at. Ha! dàt had ze ook nog moeten
zeggen. Was dàt niet s a t a n i s m e , dat heele boek van Besant-Knowlton? Deden
de heksen erger; konden zij zelfs iets zóó ergs doen: zij, die geene snelpersen
hadden en alleen maar wat kruiden van hare heidevelden in plaats van
duizend-zooveel organische, chemische en mechanische moordtuigen? Satan - de
geniepige mahatma Kout-Houmi! Satan - de geniepiger
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dokter Knowlton; heks - Elena Hahn, heks - Anny Besant!....
De coupé stond stil voor een groot eigen huis in de a v e n u e d e l ' A l m a .
De huisdeuren vlogen open. Het rijtuig rolde de gang door, de plaats op tot onder
de breede m a r q u i s e . Een mollig tapijt lag op de trappen der lage stoep.
De m a î t r e - d ' h ô t e l boog voor zijne meesteres.
‘Louis, ik wil aardbeien hebben, klaargemaakt zooals gewoonlijk. Zijn er gekomen?’
Louis boog opnieuw.
‘Schel de kamenier.’
Zij liet zich geheel ontkleeden. Zij vond dat zij rook naar het zaaltje der r u e T....
Zij liet zich wasschen met ambergeurend toiletwater. Toen, niettegenstaande dat
er een groot vuur brandde in den haard van haar klein boudoir, deed zij een groot
leeuwenvel over haar leunstoeltje uitspreiden. Zij liet er zich diep inglijden, wreef
zich den lenigen rug tegen de haren, rolde zich heen en weêr met katte-bewegingen
en nam toen eene c i g a r e t t e .
‘Mijne brieven, Catharina.’
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Zij liet ze onaangeroerd, bleef liggen rooken, met halfgesloten oogen.
O, als zij ze eens had kunnen lezen in hun geheel en in den oorspronkelijken
tekst, die somber-wreede werken vol kerkschen onzin van de groote ketterjagers:
- van Sprenger, Bodinius, Michaëlis, Boguet, Wierus, de Lancre, Nieder, Spina,
Castro, Grillandus.... Als zij hunne vonnissen, vol gruwelijke wartaal, had kunnen
bestudeeren ter plaatse, waar zij waren uitgesproken en voltrokken.... Zij las vlot
latijn. Maar ze zou les moeten nemen in palaeographie, van de eene
universiteitsbibliotheek trekken naar de andere, niet overal toegang erlangen,
misschien, ten minste niet in het heilige der heilige, waar die kostbare handschriften
worden bewaard. Nu zou zij zich moeten blijven behelpen met het mooie werk van
Maury, enkele oude overzettingen van duistere geschriften en eenige curiosa. Dat
was voldoende om haar te doen begrijpen hoe die juristen en die monniken, met
hunne verzinsels en napraterij van zenuwlijderessen, meer hadden gedaan om het
geloof aan Satans macht levendig te houden dan alle heksen der Christen-
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wereld te zamen. Ware duivels-dienaren, die ook al!
Zij sloot de oogen geheel. Zij trachtte zulk eenen Sprenger voor zich op te roepen,
trachtte te zien: dien somberen kelder, waarin het marteltuig klaar stond, waar de
monniken zaten om den beroemden ‘heksenjager’, onder 't walmend olielampje aan
den zolder, huiverend door de vochtige koû, huiverend ook van angst. En ze wilde
zien: de jonge heks, de vijftienjarige, door Michaëlis, den dominikaner monnik,
bewaard in eenen kelder vol doods-beenderen, opdat zij, krankzinnig van angst,
alles zou bekennen, wat men haar wilde laten zeggen. Zij trachtte te voelen, phyziek
te voelen, wat zijn slachtoffer moet hebben uitgestaan.... Het ging niet. Zij voelde
het zacht satijn harer onderkleederen en, daar doorheen, de ruige, warme
leeuwenhuid. Toen schelde ze.
‘Catharina, laat de aardbeien boven brengen.’
't Was de lekkernij in de mode, dien winter: kleine aardbeien, (met haar gewicht
in goud betaald) gedrenkt in ether, geparfumeerd met blaadjes van boschviolen uit
Nizza.
Goëtia at ze, een voor eene, uit haar gouden
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lepeltje. Zij drukte ze stuk met de lippen, liet het sap door de tanden glijden, en wierp
daarna het hoofd achterover om het sap te voelen gaan naar de keel, terwijl de
etherdamp opsteeg naar de hersens en de geur van vruchten en bloemblaadjes
langzaam de neusholte parfumeerde. Dat maakte zoet-dronken, dat bracht de
verbeelding aan 't hollen. En de hare snelde terug, langs den somberen weg der
eeuwen, naar het kerkerhol, naar het i n p a c e vol doodsbeenderen, waarop de
vijftienjarige heks lag krankzinnig te worden van afgrijzen. Nu voelde zij ze; nu kon
zij ze betasten. Hare banden grepen krampachtig naast haren stoel, gleden over
niet bestaande bolheden, die ze tòch voelde: dat waren schedels! En dat kleine
plooitje in haar p e i g n o i r , dat ze zooeven niet merkte en dat nu scheen te dringen
in hare huid, dat was een doods-been, een van die tibias, zooals men er kruist onder
de schedels in marmer, op de grafplaten.... De jonge vrouw rilde nu. Hare oogen
stonden strak, haar gelaat was bloedloos. Toen werd haar blank voorhoofd vochtig.
Zij wischte het af met de hand. Wakend droomde zij te zijn opgesloten in het ker-
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kerhol, halfnaakt bij die doodsbeenderen. Maar de hallucinatie duurde kort. Goëtia's
gestel was te sterk om lang onder den invloed te blijven van den ether. Michaëlis
liet haar niet roepen.
Zij sprong overeind.
‘Ik ben niet geboren om te worden gemarteld, zelfs niet in eenen kunstmatigen
droom. Ik hypnotiseer: ik beheks straffeloos!’ En ze glimlachte weêr bij de gedachte
aan hare hoorders van daareven. Ze zag nog dien mageren man, die zwaaide met
hoed en stok. En ze zag al die kromlijvige vrouwen haar aanstaren met oogen,
waarvan het wit gestolten scheen. Dàt was occultisme!
Goëtia nam nu hare brieven op.
Zij las eene uitnoodiging tot bijwoning van eene bijeenkomst gepresideerd door
den haar welbekenden graaf Constantinus. ‘L a s o c i é t é P u y s é - g u r i e n n e ’
heette diens groepje getrouwen, voornamelijk bestaande uit eenen beeldhouwer,
een paar adellijke leegloopers en eenige kermis-magnetiseurs zonder clientèle.
Die magnetiseurs kwamen - voor geld - op de vergaderingen en magnetiseerden
daar sujetten,
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die ze alle dagen bewerkten. Een hunner koos zijne dochter daartoe uit. Hij had het
meeste succès omdat het jonge meisje er aardig uitzag en, in haar magnetischen
slaap, een der adellijke leeg-loopers kuste, waar een troep hersenloozen dan om
grinnikte. Dat alles gebeurde in eene beeldhouwers-werkplaats. Men had wel getracht
ergens anders samen te komen, doch de politie verbood het kermiskunstje te
vertoonen in eene publieke zaal.
Goëtia wierp het briefje naast zich op den grond.
De markies van Moriez vroeg of hij haar zou zien op de meeting der
bis

‘C o m p a g n o n s ’, in de zaal ‘Massue’, b o u l e v a r d d e l a V i l l e t t e 10 , waar
hij een heerlijk requisitoir tegen het kapitaal zou uitspreken en meteen onder handen
dacht te nemen.... zijnen vader, met wien hij procedeerde over eene finantiëele
familiekwestie.
Maar zij hield niet van Moriez. Hij was haar te schreeuwerig, in zijn anarchistisch
dilettantisme. En dan, als Goëtia op expeditie uitging, deed zij dat i n c o g n i t o .
Daarenboven, die groote heeren bleken minder dan middelmatige hypnotiseurs en
onbetrouwbare anarchisten.
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Een anonymus zond haar de proef van een artikel van Jean d' Alsace, gedrukt met
kleine letters, volgens den toezender bestemd om te verschijnen in een ochtendblad
van den volgenden dag. Het bevatte hare levensgeschiedenis - wat verergerd, maar
in hoofdzaak juist. En Goëtia raadde terstond wie gedacht moest hebben haar aldus
onaangenaam te wezen: een bespot aanbidder, die Jean d'Alsace waarschijnlijk
aan zijne gegevens had geholpen. Die dichter van vreemde verzen, in eene taal,
die doet denken aan het proza van Champsaur, die ‘eind'eeuwsche’ journalist Jean
d'Alsace, was de schrik voor heel wat dames uit de groote wereld. Hij wist in allerlei
salons te komen en werd meestal met groote vriendelijkheid ontvangen. Tot dank,
hoopten de gastvrouwen, zou hij dan wel geen kwaad van haar zeggen. Maar Jean
d'Alsace was tot haar gekomen uitsluitend met het doel haar te zien, te bestudeeren,
praatjes omtrent haar op te vangen; teneinde van dat alles een kort artikeltje voor
zijn blad te maken. Dat is een beroep, in Parijs: kwaadspreken in de courant. Zonder
heel veel moeite, kan
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men aldus pikant wezen en geestig genoeg om alle vijandinnen der beleedigde
vrouw te doen grinniken van pleizier.... tot dat zij zelf aan de beurt zijn.
Maar Goëtia achtte zich onkwetsbaar. Zij las het artikel met genoegen: twee, drie
maal.
‘Ik zal dat heer eens inviteeren!’ - besloot ze.
Wat kon het haar schelen, of men al of niet wat wist omtrent haar verleden? In
de groote wereld - den saaien f a u b o u r g S t . G e r m a i n uitgezonderd - werd
zij ontvangen en zou men haar blijven ontvangen met open armen.... en open
handen. Ze was fabelachtig rijk. Ze was gul voor de armen van alle mogelijke
bestuursleden van alle denkbare Parijsche instellingen van liefdadigheid. Zij kleedde
zich smaakvol en rijk. Hare japonnen waren ‘geteekend’ door de allergrootste
‘t a i l l e u r s ’ en ‘f a i s e u r s .’
Ze was jong, mooi en had alle heeren op hare hand....
Bovendien, die heele Parijsche wereld verveelde haar sedert lang. –
Jean d' Alsace vertelde het volgende aan zijne clientèle:
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‘Het troepje zachtzinnige wauwelaars, dat alle weken samenkomt in de r u e T....,
zal van avond worden vergast op een extra nommer, zooals ieder directeur van een
beestenspel zich geroepen acht er, nu en dan, een te geven. De direkteur, Magnus,
heeft geëngageerd eene authentieke Russische, wezenlijk zonder familie in de wijk
Batignolles, die zal optreden voor het geëerde gezelschap onder den naam van
Goëtia. Goëtia, van Goëtie of ‘zwarte kunst’! Wat getuigt die naam van genie voor
reclame! O, negentiende-eeuwsche occultisten, juicht en aanbidt. Want Goëtia is
jong en schoon. Maar siddert ook, burgerlijke occultisten, want Goëtia hypnotiseert
in haar domicilie en daarbuiten. Goëtia zal U een vrij onschuldig opstelletje voorlezen.
Maar Ge zult haar zien! En, wie Goëtia gezien heeft, heeft het Verleidelijke Kwaad
aanschouwd.
Goëtia, onnoozele toovenaars der r u e T...., is familie van de Sonia uit ‘T a r t a r i n
s u r l e s A l p e s .’ Zij was eene Russische studente - of minnares van eenen
student - te Charkow, in klein-Rusland. Zij heeft daar, in elk geval, heel wat geleerd.
De oude talen ook, maar vooral
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scheikunde, bomscheikunde, mijne toovenaars. Uwe schoone spreekster in het
vunzige zaaltje fabriceert U een bommetje in vijf minuten. Haar vriend, de student
Dourow, heeft zich laten vatten en is naar Siberië gestuurd. Goëtia heeft, na deze
gebeurtenis, niet meer gestudeerd en geenen student meer tot vriend gehad. Zij....
Maar laat ik U eerst zeggen hoe zij heette, uwe Goëtia, die familie is van
Daudet-Tartarin's Sonia. Zij heette Olga Kostroma. Na het verdwijnen van Dourow,
heeft zij zich verscholen.... niemand weet waar, en geleefd van.... niemand weet
van wat. Doch, op achttienjarigen leeftijd, was zij tooneelspeelster in St. Petersburg.
Men beweert dat een paar grootvorsten en ettelijke prinsen haar vruchteloos het
hof maakten. Graaf Tredjakow was gelukkiger (?). De mooie, jonge Olga werd....
zijne vrouw! En hij zelf werd onmogelijk in St. Petersburg. Toen kocht hij het prachtige
hôtel in de a v e n u e d e l ' A l m a , waar de nieuwe gravin nu alleen woont. Graaf
Tredjakow - o, toovenaars uit de r u e T.... – is, kort na den aankoop van het hotel
en na behoorlijk testament gemaakt te hebben ten voordeele zijner
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jonge vrouw, ook behoorlijk overleden, na voorzien te zijn van de Grieksche
sacramenten. Graaf Tredjakow was twee-en-vijftig jaar, toen hij stierf. Hij is drie
jaren dood. Laat me U nog zeggen, waarde occultisten, dat generaal Séliverstoff,
naar Ge U herinnert, door eenen Russischen nihilist overhoop geschoten in zijn
studeervertrek, een speciaal agent betaalde om Sonia - ik bedoel Olga-Goëtia te
volgen op hare zwerftochten door zekere buurten van Parijs. Zijn moordenaar is
weggegoocheld door eenen redacteur van ‘L'éclair’, met medeweten van Sévérine
en met wat geld van .... eene onbekende. Ik zeg niet dat die ‘onbekende’ onze
Goëtia was; maar sta evenmin voor het tegendeel in. O, occultisten, toovenaars uit
de r u e T...., kijkt goed uit uwe oogen. Als mijn artikel verschijnt, zult Ge zeker
vreemd opzien, zoo Gij het leest....’
Nu, dat was niet waar, dat zij iets had uit te staan met dien armen generaal
Séliverstoff. En ze had evenmin met.... met den moordenaar iets te maken gehad.
De rest was ongeveer waar.
Zij hàd gestudeerd te Charkow. Zij wàs bevriend - maar meer niet – geweest met
den armen Dourow,
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een onvoorzichtig heethoofd, die geene enkele staatkundige misdaad op zijn geweten
had, maar werd gekompromitteerd door zijne nihilistische vrienden. Die vrienden
waren hare vrienden gebleven. Zij wàs tooneelspeelster geweest te St. Petersburg
en zij wàs gehuwd geweest met Tredjakow, een afgeleefd man, reeds, toen zij
trouwden. De rest was verzinsel. Maar zij vond het aardig dat Jean d'Alsace de
verbeelding zijner lezers zoo op hol joeg. Men zou haar aanzien in vreeze!
O, het was óók waar dat zij vaak naar armenbuurten ging. Hare oude vrienden
uit Charkow gaven wel eens aanbevelingsbrieven voor haar mede aan berooide
studenten, die te Parijs wat kennis wilden opdoen of hier hoopten wat meer droog
brood te verdienen dan in Rusland. Zij ondersteunde hen, zooveel zij dat kon doen
zonder die jonge lieden te kwetsen. Zij zocht ze wel eens op. Maar alle arme Russen
zijn geene nihilisten. Er waren er onder: onder die vrienden van hare oude vrienden.
Zij behandelde hen als de anderen. Niet beter. Want Olga vond al die oproermakers
te machteloos om veel belang in hen te stellen. Zij had zich,
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indertijd, opgewonden voor hunne theorieën. Maar wat leek die propaganda door
de daad kinderachtig, vergeleken bij de groote j a c q u e r i e s uit de Middeleeuwen!
Toen kon men organiseeren. Nu niet veel meer dan theoretiseeren. Het terrorisme
is dood. Het is misschien onbestaanbaar in de tegenwoordige maatschappij. Sedert
het terrorisme zich kenmerkt door lafheid, door individueele aanslagen, meestal
zonder gevaar voor den dader, wekt het altijd nog meer verontwaardiging dan schrik.
Dit verweet Olga haren kennissen onder de nihilisten.

III.
Zij had zich reeds aangetrokken gevoeld tot het occultisme, toen zij nog studeerde
te Charkow. Maar zij was weldra zeer sceptisch geworden ten opzichte der moderne
théosophen. Vooral de geschiedenis der magie, der alchimie, astronomie en
chiromancie tot het begin der achttiende eeuw, die van het mesmerisme en het
hypnotisme in de
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achttiende- en negentiende eeuw boezemde haar belang in. Zij wilde voor zichzelve
kennen de hisstorie van het onkerkelijk mysticisme. Zij noemde dat de historie van
Satan. Met veel moeite en ongehoorde kosten had zij, na haar huwelijk, eene
bibliotheek over dat onderwerp bijeengebracht. Die boekenverzameling was lang
niet volledig. Maar Olga bezat toch eenige, hoogst zeldzame exemplaren. Zij was
trotsch op haar ‘B i b l i o t h e c a M a g i a e ’ van Graesse, haar ‘I l l u s t r i a
m i r a c u l a ’ van Cezar von Heisterbach, haar ‘D i r e c t o r i u m ’ E y m e r i c i , haar
‘O p e r a ’ P a r a c e l s i , haar ‘D i s q u i s i t i o n e s m a g i c a e ’ van De Rio... En
Tredjakow had haar aangemoedigd, zonder nochtans belang te stellen in het
onderwerp, alléén omdat hij zijne jonge vrouw liever bezig zag met hare oude boeken
dan met jeugdige hofmakers. Hij zelf had haar aangeboden een der zeldzaamste
boekjes over de zwarte kunst: ‘L e s S o r c i e r s , d i a l o g u e t r è s u t i l e e t
n é c e s s a i r e p o u r c e t e m p s ’, door L. Daveau, 1574, een juweeltje voor den
verzamelaar!
Olga bezat nu eene eigene opvatting omtrent de
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geschiedenis in het geloof aan den Duivel en, naar hare meening, liep die
geschiedenis door tot den tegenwoordigen tijd. Satan had zich gemoderniseerd en
droeg nu de gekleede jas van den hoogleeraar of den zwarten rok des hypnotiseurs,
zoo hij niet liep in de lompen van den anarchist. En hij was grooter geworden en
machtiger met de eeuwen; machtiger dan zijn vijand, die hem meende te hebben
overwonnen, machtiger dan de Kerk! Want de Kerk vermag niets meer op de
vrijdenkers en Satan wacht hen nog altijd op in het laboratorium, in de bibliotheek,
in het b o u d o i r ....
Maar wat was hij dan, die Satan? Volgens Olga, in de eerste plaats: de Geest
van het onkerkelijk en antikerkelijk mysticisme. De Geest, die de zoogenaamde
vrijdenkers noopt te gelooven aan iets geheimzinnigs, iets buiten-natuurlijks, iets,
dat de mensch, zelfs de moderne mensch, nog het genot kan verschaffen van te
rillen tegenover het Onbegrijpelijke. Satan was ook, voor haar, de eeuwige
tegenvoeter der officiëele wetenschap, evenals hij dat altijd geweest is en blijft van
de officiëele theologie.
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Toen de wetenschap deed aan mysticisme, was Satan de realist. Hij beloofde genot
aan de bende uitgevaste lijfeigenen. Hij beloofde goud aan den droomenden
philosoof. Hij had wel een koninkrijk beloofd aan den stichter van het Christendom!
Mèt Jezus, stond Satan op de tinnen des Tempels en even orthodox als het geloof
in Christus, is het geloof in den Duivel en des Duivels macht. Hij stelde, tegenover
het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk op aarde en velen deed hij gelooven dat
Jezus' Koninkrijk zou wezen ‘van deze waereld.’
In de middeleeuwen, deed hij koninklijk genot smaken aan berooide mannen en
vrouwen. Hij liet hen droomen, wellustige droomen, waaruit die getergden
ontwaakten, doodelijk vermoeid, als na eenen nacht van werkelijk zingenot. Hij riep
de lijfeigenen samen, als de ridders waren uitgetrokken ten strijde, wees hen op de
rechten, die zij hadden, en het onrecht, dat hun werd aangedaan. Hij was de
voorganger van den modernen, socialistischen afgevaardigde, die gaat tot de
mijnwerkers en werkstakingen organiseert. Satan organiseerde de
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‘j a c q u e r i e s ’. In tijden van pest en van hongersnood, als de Priester bad,
verkondigde Satan de theorieën van Malthus en, bij monde van zijne priesteressen,
van zijne heksen, verspreidde Hij de denkbeelden, die Knowlton uiteenzette in zijn
negentiende-eeuwsch ‘F r u i t s o f p h i l o s o p h y ’....
En, nu de wetenschap materialistisch is geworden en negeert wat zij niet kan
verklaren, nu men officiëel ten strijde trekt tegen die eeuwig-menschelijke behoefte
aan het Wonder, dat angstig gevraag naar geluid uit eene gesloten wereld, nu is
Satan mystiek geworden. Toen de Encyclopedie vocht tegen de Kerk, trad Satan
op als kampioen tegen de Encyclopedie en hij inspireerde Cagliostro, hij inspireerde
Mesmer! Toen de ‘D é e s s e d e l a R a i s o n ’ was aangebeden in de Parijsche
‘N o t r e - D a m e ’, inspireerde Satan de dienstmeid Catharina Théot, de ‘C h è r e
M è r e d e D i e u ’ en hare ‘éclaireuses’. Toen het mesmerisme was ondergegaan
in kenniswaarzeggerij, toen het materialisme jubelde in de officiëele leerstoelen,
inspireerde Satan de jongejuffrouwen Fox, en Allan Kardec was een tijdgenoot van
Littré!
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Satan was, voor haar, de geest van het Niet-officiëele, de eeuwige muiteling.
Hij had zijne priesters en priesteressen, zijne martelaren! En zijne vervolgers
waren niet minder te kwader trouw dan die der eerste Christenen; vooral niet minder
wreed. Nero maakte fakkels van de volgelingen des Nazareners. De zooveel honderd
Nero's der Inquisitie deden niet anders met de ketters en heksen, die hadden
gedroomd van den sabbath, na een sermoen van hunnen pastoor, waarin die sabbath
was beschreven. Torquemada alléén liet er honderd-vijftien duizend verbranden!
O, zij hadden voor hem geijsd, die ketterjagers! De een geloofde, vreesde althans
dat de heksen besmettelijk waren en de Duivel zou kunnen overgaan van haar lijf
in het zijne; een ander meent des nachts te worden bedreigd door den Satan, enkelen
sterven krankzinnig van angst.
Maar zijn grootsten triomf heeft Satan gevierd op den Wartburg. De aartsvijand
van Rome, de held, die openlijk den pauselijken bul durfde verbranden - den echten
bul, niet een valsch ge-
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schrift, zooals Philips de Schoone had gedaan - dat wereldgenie, stichter der
gewetensvrijheid in Europa: Luther had gesidderd in zijn studeervertrek. Hij had
gemeend Satan voor zich te zien. Waarom? Omdat Luther wel wist dat Satan, hoe
ook door hem gevloekt, de vriend is der verdrukten, de bondgenoot van alle strijders
tegen officieele Duisternis: van allen, die vrij willen wezen en dat durven toonen.
Daarom had Luther Satan gezien. Hij heeft hem verloochend. Maar hij heeft hem
gediend. Want elke vrijheids-zaak is de zaak van Satan, den Prins.... der Duisternis,
niet; maar der individuëele Vrijheid.
Wat al gruwelen zijn bedreven uit angst voor hem! Wat al misdaden begaan, die
duivelsvrees tot voorwendsel -, persoonlijke veeten tot oorzaak hadden! En Olga
dacht aan de schandalen in het Ursulinenklooster te Loudun; aan Marthe Brossier
en Denyse Lacaille.... aan eene lange reeks van gruwelijke processen, waarin men
zenuwlijderessen liet spelen voor bezetenen....
Zij waren, voor het meerendeel althans, jong en schoon, die priesteressen van
Satan, al is, in het

Frits Lapidoth, Goëtia

43
volksgeloof en in de letterkunde, de heks ook oud en mager en vuil. En die heiligen
der Kerk? Die waren zeker minder afzichtelijk? De asceten, de pilaarheiligen, de
Labrus, die zich nooit heeft gereinigd, en zoovele heilige nonnen, die vuil wasch-water
dronken? - Zij hebben den grond gelegd voor meer dan ééne wetenschap, die
priesters van Satan: de astrologen en de alchimisten, die zochten en
experimenteerden, terwijl de officiëele doctoren verder dachten te komen met
muggenzifterij en zoogenaamde ‘bespiegeling’. De ware spiegel der Natuur was in
't laboratorium van den alchimist en in de sterrenwacht van den astroloog. Mysticisme
voor mysticisme, was het satanische te kiezen boven het Kerkelijke.
Satan was de Anti.... Anti – wat?
‘De Anti-Christ,’ zei de theoloog. Maar Olga vond dat hij ongelijk had. Satan was
niet de Anti-Christ in den zin, dien de Kerk aan dat woord hechtte. Hij gedroeg zich
als de vijand van den theologischen Christus. Hij spotte, ter gelegenheid van den
sabbath: bij die zoo erg voorgestelde, maar inderdaad vrij onschuldige parodie op
de mis.
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Maar Satan heeft zich, altijd door, den vriend der armen betoond, den helper der
nederigen. Hij nam hunne zielen? Mager loon, die zielen van lijfeigenen, die zoo
groot gevaar liepen nooit te zullen worden gered door de Kerk; want er gingen heel
wat arme akkerluiden dood zonder bediend te wezen, beladen met erfzonde! En
het moderne materialisme maakt de menschen, op hun sterfbed, vrij wat zekerder
dood voor goed dan Satan dat deed: Satan, die altijd beleefd uit den weg ging als
er engelen kwamen om de arme, verkochte ziel te redden. Wat had Satan aan zijn
contract met Faust? Hij is, immers, òf bestolen geworden, òf edelmoediger geweest
dan de heele Kerk zich ooit had betoond!....
Satan hielp de verdrukten in hunnen strijd tegen de egoïstische rijkaards. Met hèn,
streed Satan tegen het officiëele onrecht. Hij gebruikte satanische middelen. Hij
beging niet meer gruwelen dan de kruisvaarders er begingen in naam van de Kerk,
in naam van het Christendom; dan de Spanjaarden, die geloovigen bij uitnemendheid,
er begingen in
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Peru en elders, o, Pizarro! o, Alva! En, als hij uit eenen zwarten poedel sprong om
eenen dokter Faustus, die zijne jeugd had versuft, wat te laten genieten van het
leven, was hij lang zoo valsch niet als zekere door en door ‘christelijke’ koningin,
die eenen Bartholomeus-nacht voorbereidde.... ter eere Gods en tot heil der Kerk!
En Olga gebruikte ook satanische middelen om de verdrukten te wreken op de
baatzuchtige bezitters. Zij noemde zich eene ‘heks’ en zij had zich den pseudoniem
uitgekozen, waaronder zij was voorgesteld aan het troepje occultisten uit de r u e
T....
Goëtia was zij: priesteres der zwarte kunst.

IV.
Fédor, Wassilijéwitsch Kostroma, haar vader, werd, op vijf-en-twintigjarigen leeftijd,
voor zijn leven verminkt in een gevecht tegen Asiatische oproerlingen. Hij diende
in het Russische leger
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als officier van gezondheid. Na bekomen vergunning van den tsaar, vestigde
Kostroma zich als geneesheer te Charkow. Maar hij had een houten been en een
verstijfden arm. De rijken en zelfs de gegoeden lieten zich, liever dan door den
gebrekkigen man, behandelen door geneesheeren, die wat minder lichamelijk
inkompleet waren. Kostroma moest zich vergenoegen met de armenpraktijk. Vóór
dat het onheil hem overkwam, was de jonge officier getrouwd met een arm, zwak
meisje, dat hij als student gekend en bemind had: bemind als echtgenoot reeds
vóór het huwelijk.
Olga was geboren eenige jaren voordat haar vader uittrok. Er had eene noodlottige
vergissing plaats. Men berichtte mevrouw Kostroma dat haar man was gesneuveld.
Zij werd krankzinnig van schrik. Toen Kostroma, uit het hospitaal ontslagen, thuis
kwam, vond hij een uiterst zwak, zesjarig dochtertje en eene goedig-malende vrouw.
Eene oude meid bestuurde het huishouden en had zich voorloopig met de opvoeding
van Olga belast.
Het gezin was arm. Kostroma kon slechts andere armen verzorgen. En, in zijn
huis, kwamen hope-
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looze arbeiders van de ijzergieterijen en suikerfabrieken hunne brandwonden toonen
en hunne verschroeide kelen; kwamen zij zich laten ausculteeren: die slachtoffers
der Industrie, wier borsten hol klonken en wier magere wangen de longtering had
roodgekust: gemerkt voor den haastig toesnellenden Bevrijder van die moderne
slaven.
En, uit den omtrek, kwamen havelooze moejiks bedelen om raad en medicijnen.
Kostroma deed voor hen wat hij kon. Maar hij vermocht niet veel. Hij was zelf zoo
arm.
Zijn huis werd de woning en de caravanserail der ellende.
Tot Kostroma kwamen de berooide studenten der hoogeschool uit Charkow.
Zij waren ondermijnd. Ze hadden zich overwerkt. Zij waakten tè vele nachten
achtereen. Deze trachtte iets te verdienen met adressen schrijven: duizend adressen
voor eenige kopeken. Gene vastte, gelaten, een, twee dagen om zich het
goedkoopste studie-boek te kunnen aanschaffen. En zij leefden, die studenten, als
boeven en moordenaars leven. Want de politie verdacht hen, al waren ze onschuldig.

Frits Lapidoth, Goëtia

48
De politie verdacht hen omdat ze arm waren en schrander. Arm en schrander! Wie
dat is, móét immers wel samenzweren tegen die oude, middeleeuwsche, Russische
maatschappij, welker arme leden alleen dit gewonnen hebben bij den ‘Vooruitgang’
dat men ze nù exploiteert zooals vroeger, maar zonder ze eten te geven.
En die berooide studenten spraken met den goeden Kostroma, die zelf zoo veel
verdriet had en zoo weinig kreeg van het gouvernement, dat hem had laten
stukhakken. Zij klaagden hem hunnen nood. Zij werden zijne vrienden.
Nu en dan, kwam er een nihilistisch zendeling te Charkow, een van die jonge
mannen, die werden uitgezonden om te gaan ‘in het volk’. En zoo een zendeling
trachtte dan te Charkow eene club te stichten. Hij bracht geld meê voor de eerste
onkosten. Enkelen namen van dat geld; want ze voelden zich doodmoê van 't waken
en vasten. Zij stichtten geene club; maar ze werden, door den zendeling, die hun
geld had gegeven, opgeteekend als ‘broeders’. Ze wáren broeders van iedereen,
die leed.
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En de arbeiders uit de ijzergieterijen en de werklieden uit de raffineerderijen kregen
ook bezoek van die zendelingen, die ‘in het volk’ gingen en erlangden ook wat geld,
waarna ze werden opgeteekend als ‘broeders’ van de nihilisten. Ze waren dan ook
broeders van iedereen, die hen beklaagde en trachtte te helpen. De man, die ‘in
het volk’ ging, moest maar voor hen denken. En dat deed hij.
Olga werd, in dien tusschentijd, een groot meisje; een jong-meisje, welhaast.
Zij had nooit anders gekend dan ellende. Zij was opgegroeid tusschen eenen
verminkten vader en eene zachtzinnig-malende moeder. De oude meid bracht ook
al geene vroolijkheid in huis. De arme studenten alléén vertegenwoordigden voor
haar wat levenslust nog, wat moed en vertrouwen in de toekomst. In haar vaders
huiskamer, plachten zij, 's avonds, liggend op en om de kachel, rookend hunne
sigaretten van slechte regie-tabak, te redeneeren over maatschappelijke toestanden,
over de vrijheid in 't Westen en het despotisme in 't Oosten, over hunne
lievelingsdichters en geliefkoosde schrijvers. Soms, nam een hunner een mooi boek
meê,

Frits Lapidoth, Goëtia

50
een boek, dat verboden was in Rusland. En hij las daaruit voor, met halver stem;
nu en dan in de reden gevallen door Kostroma, den door den staat gepensionneerden
invalide, die schuchter opmerkte:
‘Nikolaas, wat de schrijver daar zegt, is tegen den staat, jongen. En wij mogen
hem niet gelooven.’
‘We mogen hem niet gelooven!’ Dat was zoo natuurlijk, als Kostroma dat zei: die
monsterachtigheid. Want zij mochten niet gelooven wat een Nekrassow of een
Dostojewsky hadden bewezen!
Maar Olga geloofde toch. En zij hechtte zich aan die arme studenten, die voor
haar levenslust en hoop vertegenwoordigden en zij ging óók studeeren aan de
universiteit van Charkow, geholpen door al die jonge mannen, die zoo bevriend
waren met dokter Fédor Kostroma.
Geholpen door haren vader en door Stephan Dourow, haar besten kameraad uit
het troepje, studeerde Olga nu in de medicijnen. Maar, zij haalde van alles in haar
jong kopje. Zij was zoo vlug en het leeren werd haar zoo gemakkelijk gemaakt!
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Stephan Dourow was dichter. Hij verhief Olga tot zijne Muze en maakte voor haar
heel onschuldige verzen, in den trant van Poutschkien's Byroniaansche
minneliederen, maar zonder diens gloed: heel huiselijk-romantisch. En zij droeg
zijne verzen voor met groot talent, alsof zij tooneelspeelster geboren was.
Olga's moeder stierf, uitgeput.
De jonge vrienden van dokter Kostroma gaven, samen, op het graf een houten
kruis, waaraan een armoedig ikoon hing. Zij hadden daarvoor edelmoedig gevast.
Toen Stephan Dourow Olga kwam troosten, vroeg hij of ze zijne vrouw zou willen
worden, als hij wat ging verdienen. Maar Olga zei: ‘Stephan Dourow, ik zal later
misschien zelf wat gaan verdienen. Als we getrouwd waren, zou ons huishouden
daarvan moeten hebben. En alles komt mijnen vader toe. Wij zijn te arm om gelukkig
te wezen, Stephan, mijn goede vriend.’ Toen hadden ze, hand in hand, zitten
schreien.
Dourow maakte, na dien dag, geene minneliederen meer voor Olga. Maar hij
zwoer over haar te zullen waken, als zij haar vader ook mocht ver-
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liezen of als die nòg armer mocht worden dan hij reeds was. Dit kon nog gebeuren.
Om de eene of andere reden, zou de Regeering kunnen intrekken het pensioen,
dat zij betaalde aan den man, dien zij had laten verminken. Daarvan waren
voorbeelden te veel.
Zoo verliep een treurig jaar.
De arme studenten, die aan huis kwamen bij dokter Kostroma, hadden geld
aangenomen van eenen nihilistischen zendeling. De arbeiders der ijzergieterijen
en suikerfabrieken hadden geluisterd naar den man, die in het volk was gegaan.
En, studenten en arbeiders spraken veel over Kostroma en diens dochter. Zij
noemden hen hunne beste vrienden, hunne weldoeners.
De politie vatte den zendeling; stelde een onderzoek in naar den geest der
studenten en werklieden van Charkow; hoorde van de populariteit, waarop de
verminkte Fédor Kostroma fier was en de spieën vernamen dat de armendokter
nooit bij gegoede en gezeten burgers van Charkow aan huis kwam. Zij leidden
daaruit af dat Kostroma het
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hoofd was van eene samenzwering. De Russische politie heeft wel op dwazer
gegevens gebouwd.
En, op eenen winternacht, werd Fédor, Wassili-jéwitsch Kostroma opgelicht en
weggevoerd.
Olga snelde naar het hotel, waar Dourow woonde op een dakkamertje. Het hotel
werd bewaakt door politieagenten. De eigenaar, doodelijk ontsteld, deelde haar
mede hoe Stephan Dourow, met vijf zijner vrienden, was gevat en weggevoerd.
Niemand wist waarheen. Zij zouden zeker niet te Charkow terecht staan, maar, te
gelijk met andere nihilisten, worden gevonnisd te St. Petersburg.
Toen begon voor Olga het verschrikkelijke tijdperk, waarop Jean d'Alsace zoo
geestig had gezinspeeld. Zij moest eten. Zij wilde zooveel doenlijk te weten komen
omtrent het lot van haren vader. Daartoe zou zij naar St. Petersburg moeten gaan.
Maar hoe? Zij had geen tien roebels in huis!
In Charkow, waren talloos veel arme, vrouwelijke studenten, jonge meisjes, die
voor een akte-examen studeerden, dochters van onbemiddelde ambtenaren,
onderwijzers en dergelijke kwalijk betaalde dienaren van den staat. Die allen boden
zich bij gegoede
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families en bij de directies van particuliere scholen aan om les te geven, kinderen
te helpen bij 't maken van hun schoolwerk.... Niemand zou de dochter van eenen
verdachte willen gebruiken. Olga zocht nochtans naar eene betrekking. Maar het
was wel, zooals zij dacht. Niemand wilde haar aan werk helpen. Toen herinnerde
zij zich dat Stephan Dourow hare stem en hare voordracht had geprezen. Misschien
zou een tooneeldirekteur.... Zij huiverde (van het denkbeeld, maar het werd toch tot
plan. Zij meldde zich aan bij de directie van een klein theater. Men liet haar wat
voordragen en was tevreden. Maar zij kende geene enkele rol. Zóó kon de direkteur
haar niet gebruiken. Hij zond haar naar een agentschap. Daar werd zij geëngageerd,
onder voorwaarde dat zij naar St. Petersburg zou gaan om op te treden in alle rollen,
die men haar zou willen geven. Olga nam het voorstel aan en verbond zich voor
een jaar. Met een troepje vuile kerels en gemeene meiden, werd zij in een derdeklas
rijtuig geladen. Dagen en nachten, spoorde men door. De St. Petersburgsche
correspondent van het agentschap te Charkow ontving haar iets vrien-
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delijker dan hij de anderen bejegende, huurde eene vrij goede kamer voor haar in
een hotel, vroeg naar mede ten eten. En Olga was duizelig van den honger. Maar
zij at met den man alleen op een klein hotelkamertje. Hij wilde haar slechten
champagne laten drinken. Onder het dessert, omarmde hij het meisje. Toen het,
helaas gewone tooneel tusschen den kwaadaardigen direkteur en het beleedigde
kind. De gewone brutale raadgevingen, de gewone bedreigingen, daarna.
Maar zij was te schrander en zij had te veel talent om door den man achteraf
gezet te worden. Niettegenstaande zijne woede, gaf hij haar eene goede rol. Enkele
maanden na haar debuut in het kleine theater, was zij bekend bij de kunstliefhebbers,
werd haar naam genoemd in de dagbladen, gingen de heeren en dames uit de
groote wereld de veelbelovende, jonge ‘t r a g é d i e n n e " hooren.
Een bejaard kritikus gaf haar raad, liet haar studeeren; want Olga speelde zooals
het viel, zeer ongelijk, en er viel heel wat aan te merken op hare houding en hare
gebaren. Hare vrienden onder de critici moesten, toen hun eerste enthoesiasme
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over was, erkennen dat hunne beschermelinge, ofschoon geniaal, op een groot
tooneel, met degelijke kunstenaars optredend, zou kunnen worden uitgefloten. Dit
deed echter niets af tot haren roem. Men ging haar zien als curiositeit. De dames
vonden het alleraardigst te worden gebracht naar eene achterbuurt van St.
Petersburg, naar een theater, waar bijna uitsluitend winkelbedienden en huisknechts
kwamen, waar ouderwetsche Russische of uit het Fransch en Duitsch vertaalde
stukken werden vertoond. Bovendien, bezat Olga reeds die niet nader te omschrijven
aantrekkingskracht, die deed denken aan magnetisme der ziel. Zij hypnotiseerde
al die geblaseerde dames en heeren. En de rollen, die zij vervulde in ‘d e W e e z e n ,’
in ‘M e n s c h e n h a a t e n B e r o u w ,’ in ‘D e V o n d e l i n g e ’ en dergelijke
drama's, schenen niet belachelijk meer, nu zij ze speelde. Want er was niet alleen
genialiteit in haar spel, er was iets waars in hetgeen zij weêrgaf: het maatloos verdriet
was echt; hare tranen waren echt en hare wanhoop was 't, die zij vertolkte.
Zij studeerde. Zij trachtte ook iets naders te
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weten te komen omtrent haren vader. Zij las alle dagbladen. Maar die couranten
spraken van hare jonge vermaardheid, niet van haren rouw.
's Avonds, tusschen de bedrijven, kwamen enkele heeren uit de groote wereld
haar bezoeken.
Ze brachten haar bloemen. Zij beloofden juweelen. Zij vroegen Olga met hen te
soupeeren. Zij beleedigden haar met eenen grijnslach om de bloedlooze lippen. De
direkteur spoorde haar aan om hunne uitnoodigingen niet altijd af te wijzen. En Olga,
door den omgang met de andere artiesten, vooral door die gedwongen gesprekken
met hare bewonderaars, leerde iets kennen van het leven, waarvan zij te Charkow,
te midden dier arme, zachtzinnige en eerbiedige studenten, het bestaan niet had
vermoed.
O, dàt wilden zij dus van haar, die St. Petersburgsche, rijke heeren? Daarom was
het te doen? En alle andere a c t r i c e s , met wie zij zoo innig medelijden had,
benijdden haar dáárom: omdat zij de minnares kon worden van een hersenloos
millionnair? Helaas!
Misschien zou een dier heeren iets kunnen doen
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voor haren armen vader. Wie weet? Alles wat zij zou kunnen geven, behalve hare
eer, zou zij ten offer brengen. Alles, behalve hare eer, dat wil zeggen: haar fijn
gevoel, hare reinheid van gedachten, haar maagdelijk niet-weten en niet-gezien
hebben van 't vuilste: ontucht om geld. Zij was reeds gedwongen geworden komedie
te spelen op de planken; zij zou nu nog komedie moeten spelen in c a b i n e t s
p a r t i c u l i e r s . Zij had talent voor het een. Zij zou genie voor het ander aan den
dag leggen.
Toen werden de prinsen en graven, waarvan het krioelt in St. Petersburg,
vriendelijk ontvangen in Olga's loge. Toen was zij voorkomend voor die adellijke
ossenkoopers met millioenen. Toen leerde zij lachen om de platte aardigheden van
prins Die en leerde zij kussen den hersenloozen graaf Zoo.
Sedert, kon men Olga meê te soupeeren krijgen.
En men nam haar mede te soupeeren: alleen of met andere vrouwen.
Men gaf haar diamanten; men gaf haar paarden en rijtuigen.
Zij was in de mode.
Maar, geen dier groote heeren durfde volhouden
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dat zij iets meer voor hem was geweest dan eene dolvroolijke vriendin voor éénen
avond. De meesten erkenden dat lachend, omdat zij schaterlachend had geweigerd,
voorgevend dàt banaal te vinden en gedemodeerd. Bovendien, bij nadere
kennismaking, had Olga iets dat hen verontrustte. Zij vroeg aan haren geleider,
soms midden in eene lachbui, of hij eenigen invloed had op den minister van Justitie.
Dat bekoelde menigeen. Men wist weldra dat haar vader gevangen zat wegens
nihilisme. Zij moest haren aanhang hebben en 't was dus voorzichtig niet te ver te
gaan.
Olga beheerschte al die heeren uit de groote, St. Petersburgsche losbollenwereld.
Zij hypnotiseerde ze; zij kon hen laten doen wat zij wilde: zij kon zich op hen wreken
naar hartelust. O, die onbeschaafde, hartlooze rijkaards, die meenden haar te kunnen
beleedigen omdat zij arm was en onbeschermd! Geen hunner had haar straffeloos
laten spelen voor dolvroolijke s o u p e u s e !
Zij was begonnen haren vader en hare vrienden te wreken. Dat al meer groote
heeren verslaafd raakten aan de morphine, aan chloraal, aan ether;
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dat déze was gaan drinken tot zijnen ondergang in een vreeselijk
d e l i r i u m - t r e m e n s ; dat gene zenuwzwakke was gaan lijden aan toevallen....
dat alles had zij bewerkstelligd. Onder de onzinnig-weelderige soupers, die zij
bijwoonde, leerde zij het Pravaz-spuitje hanteeren, liet zij met ether aangezette
dranken proeven, hypnotiseerde zij, suggereerde zij. En, die waren gekomen om
te joelen, eindigden met verstijfd te staan op haar bevel of te ijzen bij de
suggestie-tooneelen, die zij organiseerde. Hare reputatie won daardoor nog. Het
was eene curiositeit met deze tragische t r a g é d i e n n e te soupeeren. Niemand
vroeg haar meer alléén. Men organiseerde, op haar aandringen, kleine partijtjes,
waar de gevaarlijkste dwaasheden werden toegejuicht door Olga Kostroma. Zij zette
aan tot eten van de onverteerbaarste gerechten, die zij uitdacht en die door haar in
de mode kwamen. En als, na zulk een orgie, een der heeren, hoewel half bedwelmd
al van den wijn, aarzelde zich den eersten Pravaz-naaldprik te geven of de eerste
teug samengesteld gif te drinken, stond Olga op. Dan vlamden hare oogen, dan
glimlachte zij honend.
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‘De prins is bang, heeren!’ En haar slachtoffer drukte het naaldje door zijne huid of
dronk zijn vruchtensap met ether.
Niemand beleedigde haar nu meer. Zij was eene specialiteit geworden: eene
specialiteit, zooals Parijs er nog geene had onder de soupeuses van het C a f é
A n g l a i s en -R i c h e en -d e P a r i s ....
St. Petersburg had een genre uitgevonden en was daar trotsch op. Men gaf
honderden roebels om zulk een eind'-eeuwsch soupertje met Olga bij te wonen. In
plaats van de oude, erotieke gewaarwordingen, bezorgde zij dien geblaseerden
sensaties van geheel anderen aard. En die sombere leegloopers dachten, als zij
zich door haar lieten beheksen, aan de decadentie der Romeinen en de zoo uiterst
samengestelde dwaasheden, die de ontzenuwde nazaten van een heldenvolk
hadden gedroomd en - verwezenlijkt.
Doch, er waren acht maanden zoo verloopen en Olga wist nog niets omtrent haren
vader.
Toen maakte zij kennis met den zoon van een der invloedrijkste ministers, met
Alexeï Newksy, een jong mensch van even dertig jaar, die al eens,
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op verzoek van zijnen vader, naar een landgoed in Kaukasië verbannen was
geweest. Newsky bleek haar een romanesk man, wat naïef en een der weinige
oprechte bewonderaars van haar dramatisch talent. Onder de heeren, die haar het
hof maakten, was hij de minst antipathieke. Zij liet hem begaan. Zij was juist
geëngageerd aan het ‘Kleine theater’. Hij beloofde Olga alles te doen wat in zijn
vermogen was om haar debuut schitterend te doen zijn. Zij liet hem voor haar
intrigeeren. Zij vroeg hem niet deel te nemen aan hare ‘eind-eeuwsche’ soupers.
Newsky was geschikt voor werktuig; het zou dus onverstandig wezen een slachtoffer
van hem te maken. Zij nam eene uitnoodiging van hem aan. Zij ging gedwee met
den geliefden verkwister uit sledevaren. Zij liet zich door hem in de armen nemen,
onderweg, en dronk champagne met hem in eene groote restauratie in den omtrek
van St. Petersburg, waar de ‘j e u n e s s e d o r é e ’ pleegt heen te arren, in den
winter, 's avonds, met fakkellicht.
En, teruggekomen in de stad, stond zij hem toe met haar een kop thee te drinken
in het nieuwe hotel in de straat Gorokhowaja, dat een harer
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slachtoffers voor haar had laten bouwen en meubileeren.
Toen zij alleen waren en Newsky zich gedroeg zooals alle anderen, in 't eerst,
zich hadden gedragen, speelde zij eenen aanval van wanhoop. Zij vertelde den
jongen man alles omtrent hare jeugd en omtrent haren vader; wierp zich voor hem
op de knieën, kuste zijne handen. Hij moest haren vader redden en dan.... Olga
glimlachte, veelbelovend. En zij bleef zachtkens doorschreien met het blonde hoofd
op Newsky's knieën. De jonge man zwoer alles wat zij hem had willen laten beloven.
Drie dagen later, wist zij dat Fédor, Wassilijéwitsch Kostroma, eenige weken na
zijne inhechtenisneming, in de gevangenis overleden was.
Een tijd lang, vreesde men dat de jonge t r a g é d i e n n e krankzinnig zou worden.
Maar zij werd beter. Zij debuteerde, op haar nieuw tooneel, met ongehoord
succès....
Olga Kostroma, de Klein-Russische, had gezworen haren vader te wreken. De
Regeering had hem laten verminken. De Regeering had zijne vrouw krankzinnig
gemaakt. De Regeering had hem met
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zijn gezin doen verhongeren te Charkow. De Regeering had hem doen
gevangennemen, onschuldig. De Regeering had hem doen omkomen van ellende
in een of ander kerkerhol van St. Petersburg. Maar wat was dat: de Regeering?
Was die wel iets anders dan het werktuig der grooten en rijken in Rusland: de
geweldige Pers, waaronder moujiks en arbeiders, kleine burgers en kleine
ambtenaren langzaam werden doodgedrukt naar geest en lichaam, ten behoeve
der schaamtelooze millionnairs: prinsen en graven, die van deze Pers gebruik
maakten en die draaiden aan de schroef? Zij deden niets, die rijkaards, niets dan
persen en zwelgen.
Toen was het of zij een verbond met Satan had gesloten: met den gedienstigen
vriend der onderdrukten. Zij zou voortaan leven voor hare wraak en voor het welzijn
der moderne slaven. Zij zou ruïneeren en ondersteunen, dooden en doen genezen.
Zij zou leven met eene gewapende hand in de wereld der grooten; met eene gevulde
hand in de wereld der kleinen.
En Olga hervatte hare, te Charkow reeds begonnen studiën over het occultisme.
In oude
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tooverboeken, die zij vond in de St. Petersburgsche Bibliotheek, leerde zij wat
astrologie, wat chiromancie. Zij zocht wat anders nog. Zij wilde hare aanbidders
leiden in het doolhof der eeuwig-menschelijke raaskallerij; hen verbazen door wat
nieuw voor hen wezen moest, hen leiden van de lichamelijke uitspattingen naar de
zooveel gevaarlijker uitspattingen der verbeelding. En geene studie viel haar te
moeilijk; geen bedrog scheen haar onmogelijk. Zij had immers, in zichzelve, die
verschrikkelijke macht, waarover de toovenaars door alle eeuwen heen hebben
beschikt, die een Charcot kan gebruiken, maar niet verklaren. Psychische kracht of
dierlijk magnetisme, die macht bestond en bestond in haar, Crookes kon er zich om
compromitteeren als geleerde; Mesmer had er zich rijk meê gegoocheld. Zij zou er
zich mede wreken. En die macht was, voor hare vijanden, gevaarlijker dan de
bommen der nihilisten waren. Hare slachtoffers zouden zich niet beklagen,
integendeel. Zij zou geene ledematen wonden, maar zielen krenken.
Goëtia zou ze wezen: priesteres der zwarte kunst.
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V.
Alexeï Newsky had nog meer voor Olga moeten doen. Hij had inlichtingen voor haar
ingewonnen omtrent haren vriend Stephan Dourow en hare oude kameraden:
Nikolaas, Boris, Peter en Alexander, die gevangen zaten te St. Petersburg. Maar
Alexeï kon niet te weten komen wanneer dezen zouden worden gevonnisd. De
politie beweerde op het spoor te zijn van een geweldig nihilistisch komplot, waarvan
de hoofden gevat waren, doch vele deelnemers nog moesten worden gearresteerd.
Niemand kon weten wanneer hun proces zou beginnen. Er was geene mogelijkheid
op de gevangenen te zien of hun te schrijven en Newsky moest Olga aanraden zich
geene verdere moeite te geven voor hare vrienden. Zij was de dochter van eenen
verdachte en de minste onvoorzichtigheid zou hare arrestatie ten gevolge kunnen
hebben, Zij begreep dat ze, zelf in vrijheid, nog eenigen kans zou behouden iets
voor die arme jonge-mannen te doen; maar dat zij, door zich verdacht te maken,
hunne zaak slechts kon verergeren.
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Het leven, dat zij nu in St. Petersburg leidde, was oneindig veel erger nog dan haar
treurig bestaan te Charkow. Verdriet en haat ondermijnden haar. Zij moest werken:
studeeren op het c o n s e r v a t o i r e , hare rollen leeren en repeteeren, des avonds
spelen, altijd en altijd weêr, die sombere rollen, die voor Olga stukken waarheid uit
haar leven bevatten en die haar aangrepen, hoe vaak zij ze ook vervulde. En het
publiek, getroffen door dien zoo goed weergegeven - helaas niet gespeelden - rouw,
onder den invloed altijd van de psychische kracht, die er van haar uitging, juichte
Olga toe,! voelde haar genie, werd getroffen door dat geweldig tragische, dat haar
eigen was op het tooneel. Maar dan, na den triomf, het werk der duisternis, dat haar
wachtte: de eindelooze soupers, waarop zij zich uitputte, waarop zij roekeloos
beschikte over hare geheimzinnige aantrekkingskracht. Zij ging daarna rusten; niet
slapen. Hare zenuwen, hoe sterk ook, waren niet bestand tegen zulk eene
dagelijksche overspanning. En, des morgens, kwamen dan nog bloemen en briefjes
van onbekende aanbidders, kwamen bloemen en juweelen en kost-
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bare snuisterijen van Alexeï Newsky, die ongeduldig wachtte op hetgeen Olga's
glimlach, na hunne eerste sledevaart, hem had beloofd. In den namiddag, kwam
Alexeï zelf. Hij was nu vaak driftig, hooghartig, ruw soms, zooals alle hooggeboren
Russen zijn, indien zij het niet noodig meer achten den Kozak in hen te beteugelen.
Dan was zij ongenaakbaar, trotscher nog dan hij. Doch meestal kwam hij, moê van
overspanning, bedelen om wat liefde. Dan kon hij stil zitten schreien in eenen hoek,
groot kind als hij was: groot, bedorven kind. En zij genoot van zijn leed. Zij martelde
hem met hare geraffineerde coquetterie. Zij liet hem gevoelen, soms, dat hij haar
mindere was, spijt zijnen titel en zijns vaders kolossaal vermogen. Dan sprak zij met
opzet over dingen, waarvan Alexeï ter nauwernood ooit had gehoord, dan onthaalde
zij hem op wijsgeerige beschouwingen of citaten uit klassieke schrijvers, waarvan
hij geen woord verstond en die hij aanhoorde met een onverschillig gezicht, niet
durvend bekennen dat hij het beetje Latijn of Grieksch, dat men hem had trachten
in te stampen, al lang verleerd was. Alexeï
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verdroeg alles. Hij was verliefd. Maar, nu en dan, werd het dier in hem wakker. Dan
sprak zij van haren rouw. Dan sloeg zij den tragedietoon aan. En dit viel Olga niet
moeilijk. Durfde hij haar aldus beleedigen, bij 't geopende graf haars vaders? Vergat
hij dat zij wees geworden was, dat zij het recht had te treuren en geen man van hart
haar zou durven lastig vallen met platte liefdesverklaringen?....
O, dat vreeslijke leven! Niemand, niemand begreep haar. Aan niemand durfde
zij zich toevertrouwen. Met hare wanhoop, met haren wraaklust was zij alleen. En
zij kon zich niet afzonderen, kon niet zwerven, als die door het Noodlot achtervolgde
helden der Grieksche tragedie, van land tot land: ellendig, maar ten minste alléén
met hun nameloos leed! Zij moest een stuk van hare ziel bloot leggen voor het
publiek. Zij moest, dag aan dag - of liever: nacht aan nacht, werken aan hare
sombere taak; zij moest zich verdedigen tegen een hersenloos heertje, dat zich het
recht had gekocht door te dringen in hare woning; waarmeé? Met haar vaders
doodbericht!
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En al die anderen, die haar nuttelooze schatten gaven om door haar te worden
vergiftigd en ontzenuwd! Die namen ook het recht met haar te spreken over wat
haar heilig was. Zij had zich rein gehouden; maar een stuk harer ziel had ze toch
geprostitueerd. Ze was immers een publiek persoon. Ze moest zich immers laten
interviewen. O, zij was in de mode. In de mode zijn - dat wil zegjgen, vooral voor
eene vrouw: zich moreel ontkleeden voor het publiek, zich, moreel, laten ontkleeden
door de Pers; zich verlagen voor het troepje zoogenaamde vrienden, dat waakt over
uwe populariteit en meer wil weten van uw geheimst bestaan dan de groote menigte,
omdat zij onmisbaar zijn voor uwen roem, omdat zij betalen.... betalen met geld en
juweelen of betalen met introducties in zekere salons!
Olga voelde wel dat zij dit leven niet lang meer zou kunnen leiden. Zij snakte naar
rust. Maar hoe zou zij kunnen rusten, zonder haar groot plan te laten varen? Men
had haar veel gegeven. Zij zou kunnen gaan wonen op eene kleine plaats, leven
van haar klein kapitaal, binnen enkele maanden
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verkregen; kunnen wachten op de invrijheidstelling van Stephan Dourow.... wie
weet?
Maar, zou Stephan Dourow, gesteld dat men hem in vrijheid stelde, iets gemeen
willen hebben met de vrouw, die geheel St. Petersburg kende, die doorging voor
de verdorvenste aller vrouwen, wier soupers beroemd waren in enkele kringen,
berucht in de meeste? Zou men hem ooit los laten, dien armen Stephan, bij wien
verboden boeken moesten gevonden zijn? 't Was niet waarschijnlijk. En, bovendien,
zij mocht het een, noch het ander.
Zij behoorde zichzelf niet meer toe. Zij had zich te wreken. Geen geluk, voor de
dochter eens vermoorden. Alleen smaad of enkel wraak. Had zij dan geen bloed
meer en geene zenuwen? Zou de Klein-Russische wolvin eenen vader ongewroken
laten?
Neen! bij God, neen! Maar ze was zoo moê, zoo nameloos moê! En die kunst
zelfs, die haar, spijt al de ellende, verbonden aan haar kunstenaarsbestaan, toch
nog wel had getroost en opgebeurd, die kunst begon haar onverschillig te worden.
Zij was nu gewend aan de heerlijke ge-
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waarwordingen, die zij verschaft. Zij begon nu hare rollen te kritizeeren. En men liet
haar slechts in akelige stukken optreden. Om verder te komen, zou zij zich geheel
en al moeten wijden aan haar moeilijk vak. En dat mocht zij niet. Voor de dochter
des vermoorden: geen geluk, geen roem; maar enkel smaad of enkel wraak!
En dat weêrschijntje van roem, waarvan zij genoot, hoe duur moest zij dat niet
betalen? Hare kameraden, ouder dan zij en langer geoefend, benijdden Olga;
ontweken hare gelukkige, altijd toegejuichte medespeelster. Met geen hunner kon
zij vertrouwd worden. Ieder dier anderen zou gemeend hebben verraad te plegen
aan zijne mede-verdrukten, indien hij aan die ééne wat vriendschap of ook maar
wat vriendelijkheid betoonde.
Zij was alleen, omringd door vijanden, overal.
En zij was zoo moê, zoo treurig, zoo angstig.
Ja, angstig was zij ook. Want zij voelde, in zich, al grooter en grooter worden die
geheimzinnige macht. Zij kon nu, naar het haar voorkwam uitsluitend met haren wil,
tafels laten kloppen, lichte voorwerpen op eenen kleinen afstand in beweging

Frits Lapidoth, Goëtia

73
brengen. Zij hypnotiseerde den stoersten man. Het zesde zintuig, waarvoor de
geleerden nog geenen naam hebben bedacht, dat haar in staat stelde voorwerpen
op te sporen, die een ander had verborgen, als zij maar mocht zoeken met diens
hand in de hare, werd hoe langer hoe fijner in Olga.
Men wilde haar in eene publieke zaal proeven doen nemen. Geleerden vroegen
haar om een onderhoud. Zij weigerde.
Maar die kracht voelde zij als buiten haar. 't Was haar of zij gedreven werd door
iets uitwendigs, voortgezweept door eenen Geest en of die Geest haar deed weten,
door onmateriëele waarschuwingen, waar het gezochte voorwerp zich bevond; tot
op welke hoogte zij zich zou moeten opwinden om een ander voorwerp te doen
bewegen, zonder dat zij het aanraakte. En dat maakte haar half krankzinnig. Werd
zij dan werkelijk geregeerd door een bovenaardsch Wezen, zooals zij het haren
vereerders wijs maakte? Was zij het - helaas denkend! - werktuig van eene nog
onbekende Macht, in de Natuur en in het psychische bestaan tegelijk ingrijpend?
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Olga exploiteerde haar vreemd talent. Zij bedroog soms de tegenwoordigen, òf om
een aangrijpender effekt te weeg te brengen dan zij anders zou hebben kunnen
doen, òf om hare arme zenuwen te sparen. Maar dit deed niets af tot het wezen der
zaak.
De Geest was dáár en zij was zijn werktuig!
Alexeï Newsky begon zóó ongeduldig te worden, dat hij zich bereid voelde eene
dwaasheid te doen, grooter nog dan de vele erge dwaasheden, die hij tot nu toe
had uitgehaald. Hij vroeg Olga Kostroma ten huwelijk.
Maar Olga wilde zich bedenken.
Dat was rust, wat Alexeï Newsky haar aanbood. Zij zou niet meer behoeven te
spelen, niet meer behoeven te soupeeren, niet meer die vreeselijke rol van medium
behoeven te vervullen. Maar, Alexeï Newsky was toch goed voor haar geweest. Hij
had haar lief - op zijne wijze, wel is waar en die manier was de edelste niet - doch
hij toonde zich bereid het ergste te trotseeren om haar te bezitten. Men zou hem
onterven, verbannen naar een afgelegen landgoed. Doch, in den regel, komt
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een ouder op dergelijke besluiten terug. Alexeï was een eenig zoon. Voor die gevaren
vreesde zij dan ook niet om zichzelve. Maar zij kon er niet toe besluiten dien armen
jongen op te offeren. Zij zou hem nameloos ongelukkig maken; waarschijnlijk hem
aan het drinken brengen.... Neen, Alexeï Newsky kon zij niet opofferen. En zij liet
hem weken en weken op antwoord wachten.
Hoe - wist zij niet; maar het was bekend geworden dat Newsky haar ten huwelijk
gevraagd had. Zij hoorde dit van een harer eerste en trouwste aanbidders, van graaf
Tredjakow, die haar sedert ettelijke maanden vervolgde met zijne liefdesverklaringen
en vorstelijke geschenken. Tredjakow vroeg haar of zij het voorstel van Newsky zou
aannemen: of zij wezenlijk met hem dacht te trouwen.
‘In elk geval, is dat de eenige manier om iets meer voor mij te worden dan een
goed kameraad,’ had zij geantwoord.
‘Ja, dat weet ik wel. Dat weet iedereen, trouwens, nu al lang.’
Den volgenden dag, was Tredjakow terug ge-
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komen om al weêr te praten over de huwlijks-plannen van Newsky. En, eindelijk,
vroeg hij haar:
‘En als ik mij nu eens declareerde?’
‘Dat doet u al ettelijke maanden!’
‘Ja, maar als ik u mijne hand aanbood en mijnen naam en mijn vermogen? Ik ben
volstrekt onafhankelijk, Olga. Ik zou u een paar millioen roebels kunnen laten
aanbrengen....’
Ook Tredjakow vroeg zij bedenktijd.
Hij was nog pas even vijftig jaar; doch al zóó afgeleefd, dat hij reeds krom liep,
met waggelende beenen. Vroeger, had Tredjakow verschrikkelijk gedronken. Nu
leed hij aan morphinomanie. Hij zou niet lang meer leven. Daartegenover stond dat
de man een jammerlijk echtgenoot zou zijn voor een jong meisje. Olga dacht aan
het huiselijk leven, dat zij met hem zou moeten leiden. Zij vergeleek zich bij eene
dier jonge maagden, die men den Minotaurus voorwierp als offer. Maar, Tredjakow
was, zoo al even walgelijk, dan toch minder sterk dan de Minotaurus. Zij zou hem
weten te regeeren. Hij bood haar rust en rijkdom. Zij zou, indien ze zijne hand
aannam, het tweede gedeelte van haar
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levensprogram even goed kunnen vervullen als het eerste. Zij zou kunnen weldoen!
Het duurde lang eer zij er toe kon besluiten zich te verkoopen aan den griezeligen
rijkaard.
Doch, terwijl zij hem liet wachten op antwoord, had eindelijk het proces der
zoogenaamde nihilisten plaats. Stephan Dourow werd veroordeeld tot twintigjarigen
dwangarbeid in Siberië. Nikolaas, Boris, Peter en Alexander tot twee jaren
gevangenisstraf. Zij trachtte hare oude kameraden nog te zien vóór hun vertrek.
Het gelukte haar niet.
Zij had nu nieuw leed te dragen en nieuwe slachtoffers te wreken. Zij liet Tredjakow
bij zich komen en reikte hem, snikkend, hare hand.
Maar Iwan Tredjakow had ook nagedacht.
Hij bood haar nog altijd zijnen naam aan; maar om, terstond na de voltrekking
van hun huwelijk, voor goed naar Parijs te gaan. Daar zouden zij worden ontvangen
door alle leden der Russische kolonie; terwijl, in St. Petersburg, sommigen misschien
zouden aarzelen....
‘De dochter van eenen nihilist, tooneelspeelster, vrouw in de mode! Ik begrijp u,’
zei Olga.
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Maar ze was er niet boos over, dat hij dit zei. Ze had zelf ook reeds nagedacht over
de moeilijkheid.
Ongehuwd, was zij in aanraking gekomen met alle groote heeren uit de hoofdstad.
Gehuwd, zou zij zich moeten terugtrekken, stil leven met haren ziekelijken man;
zou zij kunnen weldoen; maar niet kunnen wreken haren vader, Stephan Dourow
en hare goede kameraden van vroeger. Te Parijs, daarentegen, zouden zij, met
hun kolossaal vermogen, tot zich trekken de meeste Russen, die daar wonen voor
hun pleizier; zou Olga zich een eigenaardig salon kunnen vormen, waar Franschen
van naam zeker gaarne zouden aanzitten met Russische dames en heeren uit de
groote wereld. Zij wist wel dat de russomanie daar op het hevigst was.
En zij nam Tredjakow's voorstel aan.
Olga kocht zich vrij van haren theater-direkteur. Haar huwelijk werd in alle stilte
vertrokken en, enkele dagen daarna, waren de graaf en de gravin Iwan Tredjakow
voorloopig geïnstalleerd in een prachtig appartement van het ‘H ô t e l
C o n t i n e n t a l .’
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Zij kon nu rusten. En zij rustte ook. Parijs liet haar, voorloopig althans, volmaakt
onverschillig. Ze ging weinig uit. Terwijl Tredjakow de kleine theaters afliep en daar
genoot, kennissen opzocht en zich liet voorhangen in de voornaamste clubs, bleef
zij in haar appartement om te rusten. Want zij was nu ziek van vermoeienis. Uren
lang kon zij liggen sluimeren, gedachteloos. Dan hoorde zij, als heel uit de verte,
het getik-tak der pendule, het gerol der rijtuigen over de houtbestrating der r u e
R i v o l i , het geschreeuw der onvermoeibare straatventers.... En zij genoot van dat
niet-zijn. Soms, als zij wat helderder was van hoofd en wat minder zenuwmoê, dacht
zij aan het verschrikkelijk leven, dat zij te St. Petersburg had geleid. Maar ze had
moeite om er zich de bijzonderheden van te herinneren. Van haar mooi hôtel in de
straat Gorokhowaja kon zij niets meer voor zich halen dan de fraaie m a r q u i s e
op de binnenplaats, de vestibule, waarin groote, bronzen lampdragers stonden, en
haar klein b o u d o i r , bekleed met lichtgele zijde, waarop kleine, haast kleurlooze
bloempjes waren
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geborduurd. En dat weinige zag zij nog maar vaag, zooals men eene
tooneeldecoratie ziet door eenen te ver uitgeschroefden kijker.
De St. Petersburgsche soupers heugden haar, doch niet meer dan een
benauwende droom iemand heugt. Zij zag de half dronken gasten. Zij hoorde hen
niet meer. Het verleden was half uitgewischt.
Tredjakow was goed voor haar: zeer goed en zeer eerbiedig. Parijs had hem
voorloopig in beslag genomen. Hij hield zijne vrouw voor lichamelijk ongesteld; zond
haar eenen beroemden dokter; liet haar oppassen door eene oude, Russische meid,
die haar aan de huishoudster van haren vader herinnerde, en kwam haar, nu en
dan, enkele oogenblikken gezelschap houden, blijkbaar ergers anders met zijne
gedachten, en even blijkbaar wat angstig voor hare ziekte, alsof hij zelf gevaar liep.
Zij begreep niet waarom hij haar had getrouwd. Toch niet uit vriendschap?
Misschien uitsluitend om haar voor zich alleen te laten dienst doen als medium,
later, als zij geheel hersteld zou zijn; want Tredjakow bewonderde haar meer nog
als spiritiste dan als tooneelspeelster. Alsof zij niet
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akteerde bij die geestvertooningen! Het kon haar weinig schelen, bovendien, wat
Iwan van haar verlangde. Hij liet haar nu met rust. Was dat niet het grootste genot,
dat hij haar ooit zou kunnen schenken? O, rust, rust, rust! En, mocht het zijn: wat
geheugenssluimer....
Dat duurde zoo veertien heerlijke dagen.
Toen was Olga iets minder moê. Toen begon zij zich weêr op te zweepen; weêr
te denken aan haar dubbel levensdoel. En Tredjakow, ook, was ongeduldig
geworden. In besprek met den eigenaar van een prachtig hôtel in de a v e n u e d e
l ' A l m a , in besprek met meubelmakers, behangers, paarden-koopers,
dienstbodenverhuurders, kunstkoopers en eene eindelooze reeks van leveranciers,
begon hij zich te verwarren in al hunne briefjes en boodschappen. Hij wilde niets
beslissen zonder Olga. Zij was immers het kostbaarste, het merkwaardigste meubel
in zijn huis! En, nu hij in Parijs was, voelde hij zich veel dankbaarder jegens haar
omdat zij de oorzaak was geweest van hun vertrek uit St. Petersburg, dan omdat
zij zich aan hem had gegeven als schoon jong-meisje. Hij had, bij het
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eerste weêrzien, Parijs liever gekregen dan zijne vrouw. En men kwam maar niet
verder. Men bleef nog altijd in dien carevansérail! Hij wilde zoo spoedig mogelijk,
en op schitterende wijze, zijn salon openen - of, liever, zijne vrouw haar salon laten
openen - vóór het seizoen voorbij was, vóór dat iedereen naar buiten ging. ‘T o u t
P a r i s ’ kwam al terug uit het Zuiden!
Olga ging nu het hôtel bezichtigen. Met Tredjakow, toog zij naar kunstkoopers,
meubelmakers, rijtuigfabrikanten en paardenkoopers, onvermoeid al weêr, nog
ongeduldiger nu dan haar man. Zij redeneerden over niets anders dan over hunne
installatie. Dat was, voor Olga, nog eene wijze van uitrusten.
Iwan bekende haar, op een van die tochten door het nijvere. Parijs, wat hem
vooral in haar had aangetrokken. Hij zag, in zijne jonge vrouw, het genie van 't
vertoon. Zij was schoon, beminnelijk, geestig, geleerd. Maar zij was vooral eene
aantrekkingskracht. Iets geheimzinnigs had zij, dat hem had doen haken naar haar
bezit. Zijne liefde achtte hij verwant aan o t c h i a n i j é . Zij had hem aan-
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getrokken zooals het gevaar kan aantrekken, zooals het Mysterie aantrekt. En, nu
hij weêr alle uren van den dag met haar samen was, betoonde Iwan zich, vrij laat,
een jonggehuwde. Hare geheimzinnige kracht werkte weder. Zij werd overladen
met geschenken. Zij kon gebieden als onbeperkte heerscheresse. Toen het hôtel in de a v e n u e d e l ' A l m a geheel was gemeubeld en
gedecoreerd, wilde Tred-jakow terstond eenige nieuwe vrienden met hunne vrouwen
uitnoodigen voor een d i n e r . Maar Olga verlangde dat men hen eerst kwam zien.
Zij wilde liever te streng zijn dan te indringerig. En men kwam. Wat deed het er dan
ook toe of de gravin Tredjakow had gespeeld in akelige treurspelen of huilspelen
op een klein theater te St. Petersburg? Men was zoo ver van de hoofdstad. De
Tredjakows waren zoo echt van adel, zoo rijk en Olga scheen het voornemen te
hebben prachtige partijen te geven. Bovendien, die jonge vrouw had eene
belangwekkende geschiedenis. Zij was, verder, vermaard om hare zeer bijzondere
gaven. Kunstenares, spiritiste, bekend met alle nieuwerwetsche merkwaardigheden

Frits Lapidoth, Goëtia

84
op het gebied van hypnoze, suggestie en occultisme! Men wilde daarom wel vergeten
wat zij geweest was: de gravin Iwan Tredjakow.
Iwan had de officiëele Russen: die van het gezantschap en van het hoofdconsulaat,
wijselijk ongemoeid gelaten. Alle anderen kwamen op Olga's ‘dag’. Allen werden
uitgenoodigd: enkelen voor een d i n e r , de overigen alleen voor het partijtje,
daarna....
Nog vóórdat het ontvangseizoen in Parijs voorbij was, werd het salon der Tredjakows
geroemd als een der weinige salons, waar men zich nog vermaakt. Eerst hadden
bekende Fransche auteurs en kunstenaars er zich doen voorstellen. Toen waren
enkele heeren en dames uit ‘de wereld’ gevolgd. Iwan jubelde. Hij had nooit
gedroomd zóó in de mode te zullen komen en dan nog wel in Parijs! Hij was zijne
Olga daar dankbaar voor, deed - en liet zelfs - wat zij verlangde en verbood.
De m o n d a i n e bladen schreven over hunne feestjes. Robert Kiss vroeg Olga
verlof om haar portret te mogen teekenen voor zijn ‘L i v r e d ' o r
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d e s g r a n d e s m o n d a i n e s d e P a r i s ’, in welke serie o.a. het portret van
de gravin van Trédern was verschenen. Maar Olga weigerde. Zij vreesde al die
publiciteit, verzekerd dat pamfletten zouden volgen op de overdreven ophemelarij,
waaraan zij ten prooi was. Toch verdiende de jonge gastvrouw wel een woord van
lof voor de wijze, waarop zij ontving. De Parijsche salonloopers waren niet verwend
en, wie de Parijsche zeden niet heeft bestudeerd, kan onmogelijk begrijpen waarom
er nog heeren gaan naar die verschrikkelijke partijtjes.
Men kleedt zich om tien uur, zoo men niet vóór den eten al is gerokt. Om half elf,
elf uur, komt men in een overvol zaaltje, meestal e n s u i t e met eene kleinere
kamer en naast de eetzaal, zelden groot, waar ververschingen klaar staan, meer
bewaakt dan bediend door half gedresseerde knechts.
De nieuw aangekomene dringt door eene dichte groep van heeren in zwarte of
gekleurde rokken, die zich al zeer vroeg vervelen en halfluid staan te praten, heel
langzaam omdat zij elkander niets te zeggen hebben, na de ontmoeting van den
vorigen nacht op de sociëteit of van 't vorig jaar in ditzelfde
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salon. De nieuw aangekomene zoekt zijne gastvrouw. De gastheer behoeft hij niet
te vinden. Aangezien een welopgevoed, Fransch echtgenoot, nooit tegenwoordig
is op de recepties zijner vrouw, men háár de beleefdheidsbezoeken brengt en door
háár wordt uitgenoodigd, kent, in den regel, de gelukkige heer des huizes geen
tiende gedeelte zijner gasten. De salonlooper zoekt dus zijne gastvrouw. Hij dringt
door de groep, komt In de betrekkelijk groote zaal, ziet een twintigtal rijen soms te
magere, meestal te gevulde, bloote schouders, armen als pijpestelen of armen als
Herkules-dijen, wordt wee van stearinelucht, - men brandt enkel kaarsen, wegens
de warmte! - wee van alle andere geuren: violen-, amber-, patchouli-, maréchale-,
iris-, jockey-, geranium-rosa-, ameryllis etc. etc. - die verder hem tegenwalmen,
schuurt met den rug langs den muur, trapt op een paar slepen en ziet, eindelijk, als
hij heel gelukkig is, de gastvrouw in gesprek met een paar dames aan den overkant.
Nieuw gedrang, geschuur, gemarcheer over sleep-japonnen, langs armen als
Herkules-dijen en armen als pijpestelen, en met den zwarten rok nu al vol
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rijstpoedervlekken, komt hij, eindelijk, naast de gastvrouw te staan. Banale
plichtplegingen, eene buiging, een vriendelijk verwijt omdat hij zoo laat is gekomen
- wie vóór half elf komt, loopt gevaar numero dertien te zijn! - en de salonlooper
gaat zich eenen prooi uitzoeken onder de staande heeren.
Dan hoort men - of meent men althans te hooren - dat, in de zaal, waar de dames
zitten, (half naakt, die gelukkigen!) komedie gespeeld wordt of muziek gemaakt. Of
wel, iemand zegt, voor gek spelend, een verjaard monoloogje op, totdat hij wordt
vervangen door eene huwbare jonge dame, die een lied van Augusta Holmès kermt:
‘L e s g r i f f e s d ' o r ’, bijvoorbeeld.
Als de partij heel mooi is, komt er een café-concert-zanger of eene dito zangeres
een paar nommers uitgieren. Men is heel dankbaar als hun nommer is verwisseld
voor dat van een of ander kunstenaar, die meer of minder vast verbonden is aan
‘Opéra’, ‘Opéra comique’ of ‘Comédie’.
Eindelijk, verdringen heeren en dames zich om het buffet.
Dan wordt er soms gedanst, hoewel meestal de
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ruimte ontbreekt en men rond draait als tollen, en.... daarna is het uit. Om drie uur,
gaat de salonlooper naar bed, als 't vroeg afliep, althans.
Men vindt, in die salons:
echtgenooten, die hunne vrouwen vergezellen. (Slecht geluimd, slaperig; denken
aan den danspas van R é j a n e in ‘Ma Cousine;’)
gelukkige (?) minnaars, die ontboden zijn om het toilet van een andersmans vrouw
te bewonderen. (Soms diep melancholiek; soms onverschillig, gelaten betalend den
tol, dien alle niet wreede ‘f e m m e s d u m o n d e van hare aanbidders eischen);
smachtende, of liever: wachtende aanbidders, die hunne aanstaande ‘Conquète’
(of ‘Conquérante’) komen komplimenteeren, met haar dansen in de hitte, de stof en
de toiletwater-walmen en haar tot haar rijtuig brengen als heur heer en geleider is
‘f i l é à l ' a n g l a i s e ’. (Welgeluimd, onvermoeid en compromittant);
jonge dochters + mamas + papas + erftantes + belangstellende vriendinnen.
(Vriendelijk, preutsch, gemaniéreerd en listig als de slangen);
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onnoozele jonge lieden, die denken dat het hun goed zal doen voor dit of voor dat,
als zij ‘in de wereld’ komen. (Voorkomend, over-gedienstig, al te spraakzaam en
indringerig);
oude salonliefhebbers. (Galant. Komen voor de armen etc. Zitten altijd vol
rijstpoeder. Te spraakzaam, onder 't spelen. Niet te vinden in 't heerenhokje, tijdens
de pauzen.)
Olga had nooit dergelijke salons gezien. Tred-jakow had haar vrijgelaten: zij mocht
hare partijtjes geven wanneer en zooals zij verkoos. Zij meende dat men, in Parijs,
waar het zoo gemakkelijk valt zich te vermaken op publieke plaatsen, buitengewoon
veel moeite moest doen om, in zijn eigen huis, wat genoodigden eenen geheelen
avond aangenaam bezig te houden. Daarom had zij, voor het seizoen, een zeer
gevarieerd programma gemaakt en onderhandelingen aangeknoopt met allerlei
kunstenaars. Zelfs een beroemd goochelaar, een hypnotiseur van beroep en een
medium ‘e n v o g u e ’ waren door Olga geëngageerd. Zij besloot zich liever de
moeite te getroosten
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driemaal in plaats van eens te ontvangen om niet al te veel menschen tegelijk te
hebben. Men opent zoo laat zijn salon, in Parijs, en het is soms heel warm, in Maart
of April, in eene zaal vol menschen.
Het bleek dat zij wat nieuws had bedacht.
Vandaar het succès van 't salon Tredjakow.
Men roemde hare d i n e r s en vooral de wijze, waarop het voorgerecht werd
gebruikt: in eene afzonderlijke eetkamer, waar de verschillende h o r s - d ' o e u v r e
gereed stonden; caviar, gemarineerde kool.... een dozijn kleine, langwerpige
schoteltjes met allerlei scherp gekruid kleingoed. De Franschen vonden het grappig,
dat daar brandewijn bij werd gepresenteerd en sigaretten. Men lachte, men deed
zijn best om van al dat scherps te proeven, om te rooken.... En uiterst vroolijk gingen
de gasten aan tafel. Het gesprek was reeds levendig onder de soep.
Men sprak over hare soirées. Geen gedrang. Geene dilettanten, die, in hun eentje,
een paar honderd menschen mochten vervelen naar hartelust. Enkel goede
kunstenaars en, voor wie niet
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hielden van kunst, de ongewoonste ‘sensatienommers’. Men moest vreemdeling
wezen om zulk eene revolutie te durven wagen. Maar voor eene vreemdelinge kon
't er meê door, vooral omdat de gasten zich kostelijk vermaakten. Men verkoos,
boven alles, de gymnasten, de hypnotiseurs, de mediums en de goochelaars. In
eene groote zaal van haar hotel, had Olga een tooneel laten opslaan: een heusch
tooneel met valluiken en breede zijschermen. Daar was ruimte voor gymnasten en
daar waren de machinerieën der goochelaars zoo veilig als op hun eigen tooneel.
De gasten hadden wel gewild dat men niet anders deed dan goochelen, gymnastiek
en hypnotiseeren. Zij hoorden òveral zingen en spelen: 't heele seizoen door. Maar
Olga zorgde voor afwisseling. Bovendien, ze wilde geene specialiteit worden, zoo
dadelijk. Wat zij kon organiseeren op het gebied der suggestie en van het spiritismus,
zou men later zien; zouden vooral zien de Russische heeren en dames, die zij nu
bestudeerde. De belangstelling moest levendig blijven. Meer wenschte Olga
voorloopig niet.
Veel tijd ging verloren met dat ontvangen en
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uitgaan. Zij bestudeerde, ijveriger nog dan vroeger, de werken over Magie,
Chiromancie, Astrologie.... alle boeken, oud en nieuw, over het occultismus. In St.
Petersburg, had zij al gecorrespondeerd met Blawatsky en Anny Besant. Te Parijs,
maakte zij kennis met den sar Péladan, met Papus, met graaf Constantin, met
Mouton zelfs. Zij las, trouw, alle tijdschriften over hypnotismus en occultismus: ‘l a
r e v u e d e l ' H y p n o t i s m e ’ van Bérillon, ‘L e v o i l e d ' I s i s ’ ,
‘ L ' i n i t i a t i o n ’ , ‘ L e L o t u s b l e u ’...., de werken van Papus, Péladan, Eliphas
Lévy, Lermina, hare kostbare, uiterst zeldzame werken uit vroegere eeuwen....
Maar zij begon nu ook aan het tweede gedeelte harer groote levenstaak.

VI.
De begaafde, en bij uitstek edelmoedige Sévérine, vroeger rédactrice van ‘Le cri
du peuple’, nu medewerkster aan verschillende dagbladen van
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allerlei politieke kleur: ‘F i g a r o ’, ‘E c h o d e P a r i s ’, ‘E c l a i r ’, ‘J o u r n a l ’....,
had haar geholpen aan adressen van noodlijdende landgenooten. Zij had, in de
Russische groote dame, een gelijk-op-denkende ontdekt: een groot hart vol haat
en vol diepe liefde. En zij had niet noodig gehad iets te weten omtrent het verleden
harer bezoekster om sympathie te koesteren voor de jonge, schoone vrouw, die
zich blijkbaar schaamde geen eenvoudiger toilet te hebben om armen te bezoeken
dan haar effen, zwart-zijden japon, gegarneerd met wat echt git. Want Olga bracht,
waar zij ging, en hoe ook gekleed, mede die geheimzinnige aantrekkingskracht, dat
onwederstaanbare in hare persoonlijkheid, dat van haar uitstraalde. Voor Sévérine,
lag zij bloot haar oneindig medelijden met de verdrukten en zwakken, haren haat
tegen het Egoïsme, burgerlijk en officieel, hare minachting voor al die groote dames,
die weldoen in geparfumeerde bazars en geenen arme zouden durven aanraken
zonder handschoenen aan. Met Sévérine, sprak zij over hare plannen en, toen zij
zich verontschuldigde voorloopig slechts aan hare landgenooten te
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denken, ofschoon zij wist dat de journaliste het bestaan van grenzen betreurde,
antwoordde de geniale vrouw: ‘Men moet worden opgevoed tot weldoen. Begin te
loopen, mevrouw, en we zullen U weldra zien hollen over alle mogelijke grenzen.’
Daarna was Olga het sombere Parijs, dat zich uitstrekt vèr achter de
b o u l e v a r d s , vèr achter den f a u b o u r g S t . G e r m a i n , vèr achter de
C h a m p s E l y s é e s .... dat uitsteekt, boven de stad der weelde, op de heuvelen
van C h a u m o n t en B e l l e v i l l e en M o n t m a r t r e en M o n t p a r n a s s e , dat
ligt onder het hooge peil der Seine, in de voddenraperswijk, om de p l a c e
M a u b u é ; dat de adellijke C i t é begrenst en opkruipt tot voorbij de p l a c e d e
l a B a s t i l l e ; dat inligt tusschen alle nijvere buurten, als wonden tusschen plekken
gezond vleesch.... toen was Olga dat door den pretmakenden vreemdeling nooit
bezochte Parijs ingegaan. O, zij was niet bang voor ruwe knuisten en ruwe woorden;
voor zwangere vrouwen en vuile kinderen, voor wezens, die vergingen van ellende
en onreinheid. Te Charkow en in de omstreken, had zij alles gezien, wat een
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armendokterskind te zien kan krijgen. Bij de werklieden uit de ijzergieterijen en
suikerfabrieken, had zij alles gehoord, wat men jonge meisjes doorgaans niet hooren
laat. En toch was zij nu bevreesd. Want, toen Olga uitging om te troosten en te
helpen in Charkow en daarbuiten, toen was zij zelf maar de dochter van den
verminkten, den zelf zoo armen dokter Fédor Wassilijewitsch Kostroma, die maar
ééns in de week vleesch at en bij wien in huis niet alle dagen de kachel warm bleef
tot bedtijd toe. Zij ging tot die armen meer als lotgenoote dan als beklaagster. Zij
kon tot hen zeggen: ‘heden gij en morgen ik’. Nu was zij gravin Iwan Tredjakow. Nu
droeg zij, als eenvoudigst kostuum, eene japon, die meer geld had gekost dan die
stakkerds per jaar konden vereten, verkleeden en geven aan den nooit borgenden
apotheker. Nu was zij de belichaamde Uitdaging, gericht tot die berooiden. Zij rook
te frisch, hare huid was te fijn en te rein, haar hoofd te goed gekapt, haar voet te
wel geschoeid. De quasi-harmonie tusschen haar, die kwam helpen, en hen, die
misschien hulp wilden aannemen, zou telkens
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worden verstoord. Men zou haar dit niet opzettelijk willen laten voelen, misschien;
maar zij zou het voelen tot hare beschaming. O, als zij hun kon zeggen hoe duur
zij dat had betaald: dat genot van wat goud te kunnen drukken in vereelte handen,
van wat tot maskers der treurigheid verstijfde gezichten te kunnen doen glimlachen,
van wat zieken te kunnen hooren fluisteren: ‘te laat!’ en wat edele mannengezichten
te kunnen zien blozen van schaamte over die eerst aangenomen aalmoes. Immers,
dat was het loon der rijke weldoenster, het verdiende loon! De waarachtig
belangwekkende armen vervloekten den rijke, van wien zij moesten aannemen, in
dank, een honderdste knechtsloon; vervloekten de rijke dame die met heel wat
ophef eenen mantel kwam brengen, dien hare kamenier niet gebruiken kon, of
aanbood de waarde van één vierkanten meter stof harer goedkoopste japon!
Olga vermoedde dat en zij huiverde.
Met welk recht zou zij gaan in dìt huis, kloppen op de gescheurde deurplint van
dàt dakkamertje; aanbieden, wat zij, woedend, zou hebben geweigerd toen zij zelve
nog arm was, te Charkow, toen zij
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broodsgebrek leed, na de inhechtenisneming haars vaders? Met welk recht mocht
zij de gevulde hand reiken aan den arme, die geen leêge hand mocht uitsteken op
de straat?
En toch, waarachtig! tòch ging zij tot hare arme landgenooten als eene zuster.
En zij voelde zich ellendiger dan velen hunner zich konden voelen. Want zij ging
gebukt onder erger dan geldschuld. Op haar rustte de plicht der Wraak; op haar
rustte de last van den Haat. Zij had geene deken verpand, geenen trouwring verkocht:
maar zichzelve had zij verkwanseld, niet om geld; maar om zich te kunnen wreken;
om te kunnen ondermijnen dien geweldigen bloedzuiger, die het rijke Rusland meer dan twintig millioen mijlen - bijna honderd millioen zielen - uitzoog om de
kopeken der armen en de roebels der burgers te verbrassen in alle Europeesche
hoofdsteden, waar men vrouwen te huur vindt en champagne te koop. Maar dat
kon zij haren armen vrienden niet zeggen, helaas!
Zij was ‘gravin’ voor de wereld. En ‘gravin’ moest zij wezen voor hare broeders
en zusters, die
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verhongerden in Parijs, na te hebben gerot in de kerkers van haar vaderland.
Zoo ging zij, die werd voortgezweept door twee sombere hartstochten: de passie
van den haat en de passie van het medelijden, door de armenbuurten van Parijs.
O, die eerste bezoeken! Die brutale huurkoetsier, die haar uitlachte, toen zij hem
verzocht zijn mager, oud paard niet zoo te slaan. Die kwaadaardige concierges, die
haar opnamen van het hoofd tot de voeten, als zij vroeg naar eenen harer
armoedigste huurders. Dat wantrouwend ooggeknip harer manlijke landgenooten,
als zij hen toesprak in het Russisch en den naam van Sévérine noemde. Dat zwijgend
aannemen van wat goud en wat beloften.... Want de meeste arme Russen, die in
Parijs wonen, lijden honger, niet omdat zij niet kunnen of niet willen werken; maar
omdat zij arbeiden aan het duistere werk, waarvoor een meter koord het eenig loon
is. En die nemen slechts aalmoezen aan om geene verdenking op zich te laden.
Olga wist wel dat menig goudstuk zou
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worden verruild voor geniepige, chemische waar. Doch zij moest geven in den
blinde. Later, zou zij leeren raden wáár zij gaf voor brood en wáár voor bommen.
Enkele vrouwen, haast nog kinderen: gezellinnen der sombere bannelingen, die
hier waren gekomen om moordtuigen te maken en komplotten te smeden. Eene
dier vrouwen wees haar de deur. ‘Breng uw geld aan bedelaars; wij zullen het komen
halen, als wij 't noodig hebben’ - zei ze in 't Russisch. En dat begreep Olga, dat men
zoo iets kon antwoorden.
Elders, werd zij vriendelijk ontvangen. Met lage nederigheid - vergeeflijk in den
armen Rus, die de sporen der trappen, en knoetslagen van God alleen weet hoeveel
voorgeslachten in de ziel moet dragen - met lage nederigheid werd zij daar
binnengehaald als de weldoenster. En als zij gezegd had - evenals zij overal elders
had gezegd - dat zij niet kwam vol trots, maar als eene zuster, die wat te deelen
had met eene andere zuster, dan prevelde men zegenbeden over haar uit, dan
kuste men hare handen, dan was geen woord te groot
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en geene kniebuiging te diep. Van die menschen ging zij nog bedroefder weg dan
van de anderen. Zij vond ze armer dan die fiere, jonge nihiliste, die haar de deur
had gewezen ofschoon ze, zeer waarschijnlijk, dien middag niet eten zou.
Olga ging verder en aldoor nog maar verder op den lijdensweg, die kronkelt door
Parijs. En zij zag zieken en zacht-krankzinnigen, zooals hare moeder geweest was,
en verminkten, zooals haar vader geweest was, en arme half-burgerluidjes, zooals
ze haast allen waren, in hare omgeving te Charkow. Zij liet haar goud vallen in fijne
handen, die gewend waren slechts bladen en platen van boeken om te slaan, en
zij liet haar goud vallen in harde handen, die bladen tin of platen van ijzer hanteerden.
Zij werd gekust door vrouwen van ontslagen of overleden ambtenaren; door vrouwen
van werklieden; door de jonge vrouwen van hongerende kunstenaars en schrijvers.
Eindelijk, kwam er toch wat warmte in hare ziel. Zij was moê. Zij was overspannen.
En, toen zij ergens weêr met groote dankbaarheid werd ontvangen, toen was het
haar of zij was in den
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omtrek van Charkow, bij een der haar bevriende gezinnen: bij eenen ijzergieter of
eenen werkman uit de suikerfabriek. De omgeving leek Olga nu vaag. Ze zag alles
in eenen nevel. Zij was immers zoo moê. Zij was immers zoo overspannen! Bij die
menschen, die haar deden denken aan Klein-Russische werkluî uit den omtrek van
Charkow, vergat zij dat ze eene mooie, zwart-zijden japon droeg en dat ze nu goud
had gegeven in plaats van halve-roebel-stukjes, zooals ze er vroeger wel eens
uitdeelde; o, zoo zelden! Zij greep de hand van een oud moedertje met aschgrauw
haar. En ze lette er niet op of men háár aanzag dan wel het geld bekeek, dat ze
voor het moedertje had neêrgelegd. Zij lette er niet op of men luisterde naar haar
woorden dan wel naar den klank van het goudstuk, waarmeê een zuigeling tolde
op de tafel: - zij vertelde van haren vader en hoe bevriend die was met de arme
studenten van Charkow, met de arbeiders uit de suikerfabrieken en ijzergieterijen,
die zulke zwakke borsten hadden en zoovele brandwonden en zulke erg verschroeide
kelen. Zij sprak over hare moeder, die zacht-
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malende was, en over de jonge mannen, die uit Nekrassow voorlazen in de
huiskamer. Zij vertelde, vertelde al maar door, tot zij niet meer spreken kon van 't
snikken. Toen schreide Olga, onhoorbaar. En dat deed haar goed. Maar het oude
moedertje zei:
‘De Heer en de Heiligen mogen U vergeven. U hebt een goed hart. Maar de weg
der zonde is breed’....
Zij hield de mooi aangekleede dame voor eene sentimenteele
liefdes-avonturierster.
Toen Olga thuiskwam, sloot zij zich op in haar b o u d o i r .
Zij maakte terstond hare aanteekeningen, noteerde de namen van hen, die zij
voor nihilisten hield; teekende aan wat de anderen het meest noodig zouden hebben.
Want zij wilde, in 't vervolg, zoo weinig mogelijk geld geven, vooral weinig waar
mannen in huis waren. Zij wist bij ondervinding dat de man, in elk frankstuk, het
eerst vijf flinke glazen absinth ziet parelen.
Daarna vroeg zij zich af hoe zij zich gedragen
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zou ten opzichte der Russische nihilisten in Parijs, waarvan zij er reeds eenigen
had gezien.
Die nihilisten hadden met haar gemeen dat ook zij zich zochten te wreken op de
baatzuchtige grooten die, in Rusland, het individu verpletteren ten bate - niet der
gemeenschap - maar van de kleine minderheid der groote grondbezitters, hovelingen
en schatrijke financiers, die niet eens Slaven waren; maar Duitsche of Joodsche
p a r v e n u s . Zij was met hen eens dit: dat de moderne Maatschappij gebouwd is
op twee tegenstrijdige begrippen: het recht der gemeenschap en het recht van het
individu. Men ontwikkelt het rechtsbesef in beide richtingen. Men voedt het individu
op voor de vrijheid en men houdt het gevangen in de moreele gevangenis van den
modernen staat. De staatsburger leert wat hij mag eischen volgens het natuurrecht;
hij ondervindt dat de Staat - het monster waarmeê hij, volgens eene leugenachtige
fictie, heet eene overeenkomst te hebben aangegaan - hem kan laten doen
verminken en dooden, hem kan laten opsluiten al is hij nog zoo onschuldig; dat de
Staat zijne heiligste rechten beperkt en belast....
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Maar zij verafschuwde hen, spijt hunnen persoonlijken moed, omdat die dwaze
verdedigers der rechten van het individu begonnen met zelf even wreed en even
roekeloos te zijn met menschen-levens als de gehate tyrannen; omdat zij, met hunne
propaganda door de daad, zichzelf tegenspraken en vervielen in de gruwelijkste
absurditeit, die Olga slechts kon vergelijken bij die der ketterjagers uit de
Middeleeuwen; omdat zij arbeidden, in het duister, niet aan de veredeling, maar
aan de verdierlijking van den nog niet voldoend opgevoeden werkman. Wat zij
wilden, die hyenas der aanstaande Revolutie, was de triomf van den Wandaal.
Zij noemde zich satanisch en ze wás dat. Zij ondermijnde den monsterbloedzuiger.
Zij wist, van elk harer slachtoffers, wat hij beteekende als vijand en hoe weinig er
met hem verloren ging als lid der maatschappij. De nihilisten sloegen in den blinde.
En dan, haar ridderlijk gevoel kwam op tegen dat geniepige in hunne aanslagen.
Wie in háre handen viel, wist wat hij deed.
Hij ging ten onder meestal, maar toch hoofd-
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zakelijk - zoo al mede door haar toedoen - door eigen schuld. Zij verhaastte alleen
maar het natuurlijke rottingsproces van geest en lichaam. Geen harer slachtoffers
kón onschuldig wezen. Zij droegen allen in zich de kiemen der verstandelijke
decadentie en der ziekte, welker verloop zij alleen maar deed versnellen. Zij was
de Wrekende Gerechtigheid. De nihilisten waren, in haar oog, niet meer dan
onzinnige wrekers in den blinde: misdadigers in 't oog der kalm-egoïstische burgers
èn misdadigers zelfs in het oog dergenen, die de rechten van het Individu stelden
boven het belang der groote bezitters en zelfs boven de, naar Olga's meening, te
eng geworden, maar in haren aard weldadige Fictie: nationaliteit.
Zij zou ze dus bestrijden, zoo zij dat kon, die uitgeweken nihilisten. Maar verraden
zou Olga ze niet. Zij hadden immers, voor het meerendeel althans, geleden wat zij
had uitgestaan en, zoo de haat hen verblindde, die haat was verklaarbaar, al was
de verblindheid misdadig. En zij zou heel wat nihilisten leeren kennen voor wie de
partij strenger moest zijn dan ze zich dat tot heden had betoond.
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Want velen speelden den Wandaal niet uit noodlottige overtuiging; maar omdat hun
beestachtig instinkt hen daartoe aanzette, omdat zij een voorwendsel wilden hebben
om te plunderen en te stelen onder de hoede der minder laaghartige broeders, die
te zwak bleken om hun bescherming te weigeren tegen de Justitie....

VII.
Het ontvangseizoen, dat men te Parijs al ‘season’ begint te noemen, ging voorbij.
Olga had haren tijd wèl besteed door kennis te maken met hare armen, met hare
aanstaande slachtoffers en aanstaande vrienden. Zij was een bekend persoon, nu,
en zij was hier, als in St. Petersburg, eene ‘vrouw in de mode’. Maar toch geen
‘publiek persoon’, Goddank!
Ondertusschen, maakte men haar, met meer of minder kieschheid, het hof. Enkele
beroemde, Fransche romanschrijvers dachten dat de verovering
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van eene jonge, Russische schoone, gehuwd met eenen ziekelijken man, zeer
gemakkelijk moest wezen. Olga wilde hen noch aanmoedigen, noch al te zeer
afschrikken; want zij had hen noodig. Zij moesten dienen tot lokaas voor hen, die
nog aarzelden bevriend te worden met de gewezen St. Petersburgsche
tooneelspeelster.
Olga liet zich bestudeeren. Meer dan één auteur bekende haar dat hij aan eene
analyse, aan eenen psychologischen roman werkte, waarvan zij de hoofdpersoon
wezen zou. Ze was daardoor niet gevleid; maar achtte zich gebaat door die ietwat
naïeve belangstelling harer begaafdste Fransche kennissen in een karakter, waarvan
zij bijna niets begrepen. Men dichtte haar hartstochten toe, die zij niet kende; men
wreekte zich op hare onverschilligheid omtrent de don-juanneske gaven harer
vermaarde hofmakers door rond te vertellen, dat de gravin Tredjakow verschrikkelijk
eind'-eeuwsche passies had. En hare reputatie als curiositeit won daardoor nog.
De occultisten hielden 't er voor dat zij de theorie de ‘Incuben’ wat al te praktisch
bestudeerde en beschouwden Olga als een
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der kostelijkste specimen der moderne ‘bezetenen.’ Zij hadden grooten eerbied voor
de vrouw, wier psychische kracht onloochenbaar was en die, zoo zij al, volgens de
meesten, zeer onvoldoende op de hoogte bleek der eenig ware theorieën omtrent
de Magie, dan toch tooverkunsten deed, die zij konden beschrijven, bewonderen,
met veel omhaal verklaren, doch niet herhalen.
De moderne, Parijsche magiërs maken elkander uit voor kwakzalvers en ieder
hunner tracht eene eigene school te stichten, waarvan hij dan opperpriester of
hoogst-ingewijde is. Al die archonten waren het echter eens omtrent de magische
talenten der gravin Tredjakow. Zij werd genoodigd op alle vergaderingen, maakte
kennis met alle hoofden en priesters en kapelaans van het occultismus.
Zij was ook de lievelinge van alle dilettant hypnotiseurs en magnetiseurs. Zelfs
de magnetiseurs van beroep, die zij op al hare partijen liet komen en vorstelijk
betaalde, zagen in haar eene beschermvrouw niet slechts: eene groote dame, die
hunne wat gedemodeerde kunst weêr in de mode bracht, maar ook eene eerste
beoefenaarster. Zij gaven
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haar raad en wilden haar eerelid maken van allerlei occultistische genootschappen,
waarvan er te Parijs haast evenveel zijn als daar menschen leven van de
lichtgeloovigheid der ongeletterde, maar veel-bezittende menigte: vermaarde
waarzegsters, somnambules en kwakzalvers, die in de mode zijn omdat zij honderd
franken vragen om wat koffiedik uit te gieten over een wit schoteltje of wat eiwit te
laten glijden over een donkergetint bord.
In die vreemde wereld, begrensd door de gevangenis en het gekkenhuis, kon
Olga meten tot hoever gaat, in het laatste kwart der negentiende eeuw, de
menschelijke dwaasheid, de menschelijke laagheid, het bijgeloof en het egoïsme
der rijke dames, zoo nauw verwant aan dat der keukenmeiden. Beiden vroegen zij
naar den liefdegraad harer minnaars, naar het stervensuur harer echtgenooten of
erftantes: de rijke dame in het kostbaar gemeubeld salon der somnambule; de
keukenmeid in het dakkamertje van de kaartlegster; maar zij geloofden hetzelfde,
wenschten hetzelfde; deden dezelfde stereotype, weemakende vragen. En de eene
zag er, in haren angst en in hare verlegenheid, met neêrgeslagen
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oogen en bevende handen, niet idioter uit dan de andere; déze liet zich niet minder
gedwee uit-hooren (door den spraakzamen ‘cliënt’(?) in de wachtkamer en door de
matrone zelve) dan gene.
Zij leerde ook kennen de wereld der spiritisten, waar zij iets minder bedrog vond
en wat meer krankzinnigheid. Zij woonde bij die eigenaardige bijeenkomsten in
zeker zaaltje bij het ‘P a l a i s - r o y a l , waar men niet alleen den geest ‘krijgt’ - zooals
de soldaten van ‘'t Leger des Heils’, maar ook den geest ‘ziet’ en waarachtig gelooft
te redeneeren met Plato of Socrates, die meest gemartelden aller oproepbare
geesten omdat hun kostuum kan bestaan uit een wit laken! Men moest daar niet
spreken van autosuggestie; zelfs niet aankomen met Crooke's theorie over de
psychische kracht. Men zou even gemakkelijk eenen neger uit de binnenlanden van
Afrika kunnen overtuigen van de machteloosheid zijns vierbuikigen afgods.
Die menschen zagen en hoorden en betastten het ‘c o r p s - a s t r a l ’ van alle
dichters en wijsgeeren en veroveraars uit de oudheid.... van welken doode zij maar
wilden.
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Had niet Buguet brave burgerluidjes gephotografeerd met, achter hen, den geest,
dien zij 't liefst opriepen? Buguet bekende 't bedrog op de terechtzitting. En zijne
slachtoffers hielden vol dat hij dáár loog en niet toen hij geniale afzetterij pleegde!....
O, zij zou veel verder kunnen gaan dan zij had gedurfd in St. Petersburg. De
menschelijke dwaasheid is bijna grootsch: zoo onmetelijk is zij!
Olga maakte verder kennis met dames uit de groote Parijsche wereld en uit de
Russische kolonie, die ijverig vulgariseerden het gebruik van de giften naar den
laatsten smaak. Zij ontdekte nieuwe methoden. Morphine, ether, haschisch.... dat
waren de oude middeltjes. Om die te gebruiken, had men niet noodig de
tooneelschikking, waarin toch, hoofdzakelijk, het elegante der nieuwe ondeugden
moest worden gezocht. Was het niet naamloos ‘geraffineerd’ zich, met een half of
een heel dozijn ‘ingewijden’, krankzinnig te maken door opium te schuiven in met
Oostersche bontheid gemeubelde, slechts door flauwe lampjes verlichte
b o u d o i r s ? En was dàt niet eerst ‘b o n t o n ’: lid te wezen van een soort van
geheim
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genootschap tot opsporing en verspreiding der verraderlijkste en langzaamst
werkende middelen tot zielemoord?
Zekere moderne auteurs werkten mede om die gruwelen te doen houden voor
kenteekenen onzer ‘bevallige decadentie.’ Dit was het nihilisme der grooten!
En er was nog wat anders ook, dat eene geheele klasse met ondergang bedreigde!
Zij had weinig nieuws te bedenken. Zij had slechts te vulgariseeren om zich te
wreken.
Satan heeft weinig meer te doen in de paleizen onzer milionnairs.
Tredjakow had verlangd naar Bretagne te gaan, gedurende de zomermaanden. De
zeelucht deed den jongen grijsaard geen goed; integendeel. Hij kwam ziek in Parijs
terug. Vóór het ontvang-seizoen begon, bezweek hij, zonder te hebben geleden, in
de armen zijner vrouw.
Olga ontvluchtte Parijs; ging, voor een paar maanden, zich verschuilen te
Bordighera.
Zij hoopte daar eenige weken te genieten van
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eene rust, zooals zij had gesmaakt in het ‘C o n t i n e n t a l ’, de eerste dagen, die
zij in Parijs doorbracht. Wat was dat al ver weg: dat korte tijdperk van half niet-zijn!
Wat had zij alweêr veel doorgemaakt, in enkele maanden! Toch was zij haar eigenlijk
werk nog niet begonnen. Zij wilde zich daartoe voorbereiden.
De arme Tredjakow was haar niet tot last geweest. Zij hadden geleefd als goede
vrienden: ieder voor zijn eigen belang, zijn eigen vermaak en Iwan was haar dankbaar
geweest voor het groote succès, dat hun salon had, te Parijs. Meer had zij hem niet
gegeven en nu was Iwan dood gegaan zonder dat zij wist of hij ooit - met eenigen
hartstocht ten minste - meer van haar had verlangd. Het raadsel martelde haar niet.
Ze dacht er zelden over na.
Tredjakow had haar de grootste helft van zijn vermogen vermaakt. Zij was rijk en
zij was gravin. Zou men blijven komen bij Tredjakow's weduwe, zooals men kwam
bij Tredjakow's vrouw? Misschien. Misschien ook zouden enkelen zich terug trekken;
vooral indien men praatjes omtrent haar
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verleden ging uitstrooien. En zij verwonderde er zich over dat dit nog niet was
gebeurd. Waarop wachtten hare vijanden en hare schijnvriendinnen, waaronder
zoovele jaloerschen moesten wezen? Had niemand gedurfd of gewild om Tredjakow?
Zou men zich nu niet dubbel schadeloos stellen voor dat zwijgen uit lafheid?
Men zou haar aanvallen. En zij zou zich weten te verdedigen; zij zou er wel voor
zorgen dat de Russische kolonie den weg naar hare prachtige woning niet ging
vergeten. Zij had immers gemeten de schier onbegrensde dwaasheid, bijgeloovigheid
en verdorvenheid der grooten? Zij was immers geweest bij occultisten, magnetiseurs,
waarzegsters, spiritisten en opium-schuifsters....?
Met behulp eener voldoende decoratie, zou zij alles kunnen doen wat zij wilde,
op hare partijen. Doch zij zou er niet kunnen geven, dit seizoen.
Des te beter voor hare armen.
Olga vergat ze niet, al was zij ook ver van Parijs, dien winter. Nu zij niet zien kon,
waaraan men behoefte had, zond zij maar wat meer dan zij waarschijnlijk zou hebben
gegeven. Hare nieuwe
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vriendin, Sévérine, hielp haar, trouwens, zoo vaak zij hulp moest inroepen. En de
winter ging snel voorbij. Zij dacht nu, eindelijk, rustig te kunnen treuren over haren
vader, over het lot van dien armen Stephan Dourow, dien zij zeker had liefgehad,
heel vaag, maar toch innig: met hare ziel althans, met wien zij gaarne armoê zou
hebben geleden, indien zij geen gebrekkigen vader had moeten troosten. Maar nu
werd hij langzaam vermoord in de mijnen van Siberië; terwijl zij, weduwe, zonder
eenen echtgenoot te kunnen betreuren, zon op helsche plannen, in dat heerlijke
Bordighera, waar zij Engelsche jonge meisjes en jonge mannen zoo vroolijk zag
spelen op de l a w n - t e n n i s -velden, welker hel groen, kort geschoren gras,
violetachtig scheen onder dien smetloozen hemel, naast dat heraldiek-azure veld
der Middellandsche Zee.... Olga was nooit jong geweest; nooit! In Charkow, had zij
troostende engel, in St. Petersburg, wrekende slange; in Parijs had zij het een en
het ander moeten zijn. Gespeeld had zij nooit; gelachen - gelachen van harte - had
zij zelden; bemind misschien, maar zoo schuchter, zoo geheel
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nog als pas wordende vrouw en zonder te durven genieten van dat voor haar nieuwe,
zachte gevoel, dat in hare ziel kwam als dauw op tengere bloemkens.
En er waren vrouwen, die haar benijdden.... omdat zij geld had. En er is maar
één woord in de Fransche taal, om uit te drukken dat iemand rijk is aan geld òf rijk
aan schatten van liefde en vrede: het woord ‘h e u r e u x ’ moet vaker nog worden
vertaald door ‘rijk’ dan door ‘gelukkig’.
Dat vreeselijke verleden, dat eerste, wat zij nog had ondervonden: haar onduldbaar
lijden te St. Petersburg, waar zelfs de Nacht voor haar niet bestond en waar zij sliep
als een hyena op jacht: dàn een uur en dàn een uur, tusschen eene repetitie in haar
theater en een bezoek ten harent; dat Verleden vol moreele en physieke gruwelen....
mocht zij dat nú dood wanen? Of, zou het kunnen herleven, plotseling, opgeroepen
door een der getuigen van haren - triomf, helaas! - triomf op de planken en triomf
in de gecapitonneerde
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kamers der restauraties, waarvan zij dolhuizen had gemaakt?
Dat zou kunnen gebeuren. Olga wist dat het zou móéten gebeuren, het volgend
seizoen, in Parijs, als zij wéér begon te ontvangen en men haar niet langer zou
hebben te ontzien ter wille van graaf Iwan Tredjakow, die zoo machtig was, in
Rusland, en die zooveel lichtmissen kon helpen aan voordeelige
staatsbetrekkingen....
Maar het gebeurde eerder.
O, die noodlottige wandeling op den platten rotsgrond, die zich naast de
Middellandsche Zee, vèr van het armoedige stadje met een reeds Italiaansch karakter
en ver van de c r o q u e t - en l a w n - t e n n i s -velden van Bordighera uitstrekt! Zij
was tegen de hoogte opgeklauterd en had bekeken een oud straatje, overblijfsel,
wellicht, uit den tijd toen de Romeinen woonden op deze heerlijke plek, in dezen
eenigen, Europeeschen palmboomentuin!
De Eeuwig-Blauwe zond haar koelte; de dalen, beneden haar, waren vol muziek.
De palmboomen, gehuld in lange, gele bladeren, die de angstige kweeker 's winters,
wikkelt om hunne tengere
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kruinen, zongen mede met het groote, zoute meer: zachtstemmig, met een
populierengeratel, dat Olga herinnerde aan het Noorden, waar 't nu winter was, en
de popels bladerloos moesten zijn en zonder stem. Zij genoot van een dier zeldzame
oogenblikken, waarin de mensch zijne ziel voelt oplossen in de Natuur en hij geene
andere gewaarwordingen heeft dan die hem beroeren in harmonie met wat hem
omringt; terwijl zijne gansche ziel verhoogd is en vereenvoudigd tot echo van een
stuk schepping. Zij voelde zich getroost door dat hoog lijdelijk genot, dat we niet
bereikbaar durven achten voor dieren, omdat we dezen - zoo het dit was - te zeer
zouden moeten benijden, doch waarvan zij schijnen te genieten, misschien niet met
hunne ziel, maar zeer zeker met hunne zenuwen. Dat was een ‘niet-zijn’; maar een
‘niet-zijn’ alleen van den onrustigen geest. Dat was een misschien bovenmenschelijk,
misschien beneden-menschelijk zich deel voelen van het materiëele Heelal, hier
vertegenwoordigd door een aardsch paradijs: door eenen hemel zonder dak, eene
zee zonder bodem, eenen horizon zonder gren-
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zen; door kleuren zonder schelheid, en geluiden, zóó vaag, zóó muzikaal, dat ze
schenen te komen niet tòt de ziel; maar ùit de ziel. Toen, terwijl Olga's fijn gevoel
zich huwde aan wat de schepping scheen te uiten, toen naderde het schrikbeeld
van haar jammerlijk Verleden; toen trad het spook op haar toe, het verschrikkelijke
spook, dat zij - helaas! - ‘Heugenis’ moest noemen.
Hijgend kwam, met den hoed in de hand, een groot, blond man tegen de
hoogvlakte opklauteren. Hij wuifde Olga toe, uit de verte, naderde haar, buigend en
glimlachend.
Het duizelde de jonge vrouw. Dat was haar Verleden, dat daar aankwam: haar
Verleden, gekleed vermomd in een lichtkleung reispak, al te nieuwmodisch; haar
Verleden, verpersoonlijkt in een der elegante leeghoofden, die haar het hof maakten,
toen zij nog tooneelspeelster was en, volgens het algemeen gevoelen, daarom
alleen reeds veil voor een ieder.
De man kwam nader en nader. Zij zag zijnen kortgeknipten, rossigen baard; zijne
blauwe oogen, waarvan zij zich herinnerde dat zij vuur konden
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schieten, vóór zij er aan dacht te bedenken aan wien zij moesten toebehooren. Olga
zag alleen maar St. Petersburg: haar ellendig bestaan. Zij zag niet terstond wie dat
was komen oproepen voor hare afgemartelde Verbeelding. Maar de man riep haar
iets toe, in het Russisch. En zij herkende zijne stem, nu. Het was de stem van Alexeï
Newsky, die haar begroette en deed verstijven van ontzetting. O, God, nu reeds!
Dàt was te vroeg; dàt was te veel om te dragen voor de vermoeide, altijd weder
door nieuwe aandoeningen verraste, jonge vrouw.
En Newsky kwam nader, nog steeds met den lagen, strooien hoed in de hand,
eerbied huichelend met eenen glimlach vol minachting om de lippen.
‘Olga Kostroma, de gravin Iwan Tredjakow, niet waar?’
‘Alexeï Newsky, mijn arme hofmaker uit St. Petersburg? Ik ben u niet vergeten,
Newsky’ - en zij gaf hem hare hand, die hij kuste. ‘Ik hoop dat u me zeer dankbaar
zult zijn. Ik was eene slechte partij, Newsky, voor eenen jongen graaf, voorloopig
niet onafhankelijk, en heel wat verlief-
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der dan fier. Uw vader zou mij zegenen, indien hij wist van mijn verraad.’
‘Olga...., mevrouw Tredjakow bedoel ik, uw arme losbol uit St. Petersburg is wees
geworden.’
‘En wijzer wil ik hopen?’
‘En verliefder dan ooit. Ik heb u gezocht in Parijs. Ik heb u gezocht in alle hotels
tusschen Marseille en Genua; want uw concierge heeft me niet willen zeggen waar
u precies waart aan de kust der Middellandsche Zee. Ik heb u gevonden, bij toeval.
En nu wil ik van dat toeval gebruik maken om met u te spreken, zonder omwegen.
De Kozak spreekt met u, Olga, en de Kozak is ruw. Het is niet mogelijk dat u
Tredjakow getrouwd hebt uit liefde....’
‘Iwan Tredjakow is gestorven, Newsky, en hij is een voorbeeldig echtgenoot voor
mij geweest.’
‘Wat? Is Tredjakow....; is Tredjakow dood? Ben je weêr vrij, Olga? O, ik ben
woedend op je geweest. Ik heb je vervloekt, omdat je Tredjakow gehuwd hebt,
ofschoon je mij lief hadt, alleen omdat hij onafhankelijk was en men hem niet kon
verbannen naar een of ander landgoed, niet kon
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onterven en vernederen. Maar, Olga, ik heb bedacht dat je niet rijk waart, doch
eerzuchtig; dat ik je zoo weinig kon aanbieden en Tredjakow over millioenen
beschikte. Ik heb je vergeven, Olga, en ik ben van je gaan houden, meer dan vroeger,
als een gek! Ik ben ook onafhankelijk geworden en rijk. Mijn vader is gestorven.
Mijne landgoederen zijn verkocht. Ik ben vrij, Olga, vrij als de meeuw, die daarginds
zweeft tusschen de twee eindelooze blauwheden, vrij als....’
‘Newsky, ik had gehoopt dat je mij dankbaar zoudt zijn. Mijn leven hoort mij niet.
Aan mijn bestaan, Newsky, mag ik niet verbinden het bestaan van eenen jongen
man, die meent mij lief te hebben. Je kent mijne treurige geschiedenis. Ik mag niet
leven voor de Liefde; ik moet leven voor de Wraak.’
‘Maar, mijn hemel, Olga, ik begrijp je niet. Je vader is, helaas, omgekomen. Je
vrienden zijn veroordeeld. Wat kan je voor hen doen?’
‘Ik kan hen wreken, Newsky. O, je weet niet wat dat zeggen wil op zich te voelen,
drukkend en benauwend als eene nachtmerrie, die niet wijkt
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voor het daglicht, den last der Wraak, den lust tot Wraakneming, het eeuwig
prikkelend gevoel der onvoldaanheid omdat men zich nooit zat wreekt over den
dood eens vaders en de ellende zijner vrienden; omdat, Newsky, omdat de Haat
krachtiger nog is dan de Liefde, dan elk vrouwelijk, elk teeder Gevoel; omdat de
Haat is als iemand of als een Geest, die buiten u staat, die u voortdrijft als eene
Furie, die u opjaagt uit de rust, die u elk genot zondig doet vinden, elk zacht gevoel
eene zwakheid, elke opwelling van menschelijkheid: verraad aan den dierbaren
doode....’
Maar Newsky begreep haar niet. Hij hoorde haar aan, zooals hij haar had
aangehoord terwijl zij speelde in ‘M e n s c h e n h a a t e n B e r o u w ’ of in een stuk
van Dennery, niet zonder bewondering voor hare welsprekendheid; maar met meer
vermaak dan belangstelling voor wat ze zei. En, toen zij had uitgesproken, vroeg
hij, zeer bedaard:
‘Zou je er zeer tegen opzien het nu eens te probeeren met eenen man van je
leeftijd, Olga?’
Zij zag hem, even versuft van verbazing, strak aan.
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Toen begon zij zenuwachtig te lachen, onwellevend luid, honend:
‘Alexeï Newsky, je bent nóg grooter ezel dan ik te St. Petersburg vermoedde....’
Hij keerde haar den rug toe, zonder te groeten.
Doch haar hoongelach ratelde over de hoogvlakte, werd herhaald door de rotsen,
daverde door de dalen, scheen te snellen over de meer fluisterende dan bruischende
zee, overstemde 't geratel der palmboomen, in welker omwindsel de wind een geluid
maakt als in bebladerde popels, joeg Newsky voort langs de c r o q u e t - en
l a w n - t e n n i s velden van Bordighera....
Olga wist dat de man, dien zij niet had willen opofferen, een der weinige St.
Petersburgsche groote heeren, dien zij had gespaard, haar ergste vijand geworden
was.
Het Verleden wás opgeroepen....
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VIII.
Olga wilde niet terstond naar Parijs terugkeeren. Zij kon hare salons niet openen
voor dat haar rouwtijd om was en dus voorloopig daar niets doen om Alexeï, die
tegen haar zou gaan intrigeeren, te voorkomen. Doch hare behoefte om iets te
ondernemen, en dat terstond, was te dringend om haar te laten in de zoele lucht
van Bordighera. Zij was niet kalm genoeg om hare theoretische studiën over het
occultismus voort te zetten. Zij moest wat doen. En er viel wat te doen. Hare
merkwaardige psychische kracht kon worden ontwikkeld. Men had haar gezegd dat
de groote mediums Home en Slade een soort van opleiding hadden ontvangen in
het vaderland van 't spiritismus: in Amerika, waar talrijke ‘academies’ bestaan, die
het spiritistische geloof vulgariseeren en de proefnemers, de mediums, gelegenheid
verschaffen om zich te oefenen, zoowel in de praktijk als in de theorie van hunne
geloofkunst. Want het spiritismus kan niet bestaan zonder wonderdoenerij. Het
Wonder is het groote, het eenig afdoende middel om propaganda te maken.
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En zij, die de kunst - of liever de psychische kracht - bezat, zonder het geloof, wilde
propagande maken te Parijs, niet om zielen te winnen, maar om zielen te verderven;
niet om te overtuigen, maar om te vermaken en te misleiden. Men had hare ziel
gefolterd. Zij zou wraak nemen met behulp van moreele giften, evenals zij reeds
had gedaan te St. Petersburg en was begonnen te doen in Parijs, maar nu op veel
grooter schaal, op doeltreffender manier.
Daarom ging zij, tegen het einde van den winter, naar New-York.
Een geloovig spiritist, generaal Wrangel, had haar het adres van een zeer
eigenaardig instituut gegeven. De direkteur noemde het ‘A c a d e m y f o r
p s y c h i c a l r e s e a r c h ’, misschien wel om zijne school voor mediums van beroep
te doen verwarren met het beroemde, Engelsche college: ‘S o c i e t y f o r
p s y c h i c a l r e s e a r c h ’, waarvoor Crookes zijne uitvoerige opstellen had
geschreven.
De ‘A c a d e m y f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’ voedde op tot medium, gaf zeer
druk bezochte s é a n c e s om half geloovigen te bekeeren tot het
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spiritismus, liet voordrachten houden in Amerika, Australië en Europa, engageerde
groote mediums, die voor hare rekening werkten en tot met twee honderd dollars
per week werden betaald. Voor duizend dollars kon men worden klaargemaakt tot
middelmatig geestenoproeper; voor heel wat meer geld, kon men worden ingewijd
in alle geheimen der hoogepriesters van het moderne geloof aan spoken en
waarzeggerij.
Olga wist wel dat de eenvoudige geloovigen volstrekt te goeder trouw waren en
wezenlijk meenden te zien, wat men hun had beloofd te zullen doen. Maar zij
vermoedde dat de meeste mediums, met name zij, die zichtbare geesten konden
oproepen, die - naar de technische uitdrukking luidt - konden ‘materialiseeren’,
gebruik maakten van hulpmiddelen, die zelfs de Egyptische hoogepriesters niet
versmaadden. Het was haar vooral te doen om die hulpmiddelen te leeren kennen.
De direkteur der ‘A c a d e m y ’, wiens ‘hoogeschool’ zij vond in een prachtig
gebouw, niet ver van Broadway, was een man van middelbaren leeftijd, met reeds
grijzende bakkebaarden. Hij zag
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er zeer deftig, zeer ‘g e n t l e m a n l y ’ uit en ontving haar zooals een beleefd minister
eene groote dame ontvangt: voorkomend, maar eenigermate uit de hoogte. Olga
zei hem, zonder omwegen, wie zij was en wat zij van hem verlangde. Alleen
verzweeg zij haar ongeloof in het leerstellige gedeelte van het spiritismus. Zij gaf,
integendeel, voor op alle mogelijke wijzen de troostrijke leer van Allan Kardec te
willen vulgariseeren. Haar uiterlijk wekte geen argwaan. Ze was moê, ze was bleek
en haar rouwkostuum paste bij hare groote, donkerblauwe oogen, waarin Johnson
meende te lezen evenveel vastberadenheid als ongeduld. Bovendien, voelde hij
reeds, bij die eerste ontmoeting, dat Olga eene buitengewone psychische kracht
bezat en eene prachtige, levende reclame voor zijn A c a d e m y zou kunnen worden.
Maar toch vroeg hij, op preêktoon:
‘U weet, mevrouw, dat men geloovig moet wezen om ooit iets te kunnen zijn voor
het spiritismus?’
Olga reciteerde enkele antwoorden uit den catechismus van Allan Kardec.
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‘U hebt dus het “B o e k d e r M e d i u m s ” bestudeerd?’
‘En het ‘B o e k v a n d e G e e s t e n ’.
Toen werd het examen voortgezet en Olga dreunde op, als een schoolkind, de
voornaamste fragmenten uit die wonderlijke werken van den gewezen, Parijschen
schoolmeester Denizart-Rivail, alias Allan-Kardec, in de twaalfde eeuw al vermaard,
in eene vroegere incarnatie, als hoofd van eenen bretagner c l a n .
Zij moest vooral de paragrafen 255 en vlg. uit het ‘B o e k d e r m e d i u m s ’
opzeggen en toelichten. Dat boek handelt over de ‘I d e n t i t e i t d e r G e e s t e n ’
en Olga, die wel wist dat men haar zou leeren zeer weinig autenthieke geesten op
te roepen en te materialiseeren, had moeite om zich ernstig te houden, toen ze
Allan-Kardec nazei:
‘De identiteit van den Geest der personen uit de Oudheid is het moeilijkst te
constateeren. Zeer vaak is dit zelfs onmogelijk en moet men zich met eene uitsluitend
moreele overtuiging vergenoegen’.... en die heerlijke onderscheiding, in de volgende
paragrafen, tusschen zuivere, minder-
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zuivere en bedrieglijke Geesten die, bijvoorbeeld, zelfs Jezus kunnen komen nadoen,
zóó dat heel wat niet volleerde spiritisten moeten worden misleid. (§ 261).
‘De geloovigen moeten zich wel overtuigd houden van déze waarheid, dat de
bedriegelijke Geest tot alles in staat is, en dat hij, hoe grooter naam hij voorgeeft te
dragen, ook des te grooter wantrouwen moet wekken. Hoevele mediums hebben
niet ontvangen apocryphe mededeelingen, door Maria of eenen Heilige
onderteekend!’
‘Daarom’ - zei de heer Johnson op hoogernstigen toon, - ‘stellen vele mediums
zich tevreden met het oproepen van kleinere geesten. Wij materialiseeren
hoofdzakelijk hoofden van Indianenstammen. Zoo een roodhuid maakt veel effekt
en hij is toch maar een Geest van zeer lagen rang, voor wien het een voorrecht
moet wezen te mogen medewerken aan onze groote taak: het vulgariseeren van
het troostrijke geloof, dat alleen verstokte materialisten bespottelijk kunnen maken.’
‘Maar, in Parijs is men zoo goedlachs. Ik zou liever wat beschaafder geesten
willen leeren mate-
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rialiseeren; liefst geesten van menschen, die enkele aanwezigen hebben gekend.’
‘Ja, de fotograaf Buguet heeft dat trachten te doen en hij heeft zelfs overleden
bloedverwanten en vrienden achter den cliënt gefotografeerd. Maar Buguet was
een zwakkeling. Hij heeft zich laten omkoopen en, voor geld, op de terechtzitting
verklaard dat die geestverschijningen vooraf waren klaar gemaakt op de gevoelige
plaat. Zelfs hééft hij er eene geprepareerd en die laten in beslag nemen door den
commissaris van politie. De man is veroordeeld, ofschoon zeer betrouwbare personen
zwoeren dat zij hunne verwanten hadden herkend. Het Materialisme, mevrouw, is
een machtig vijand! - Doch, om nu terug te komen op uwen wensch: de geesten
van pas overleden menschen zijn zoo moeilijk te materialiseeren. Hun perispriet is
nog niet goed gevormd. Zij dwalen nog rond in den aether; verzamelen - als ik me
zoo mag uitdrukken - de atomen van hun geestenkleed. Daarom ziet men ze zoo
vaag en zijn ze niet altijd, ofschoon zeer authentiek, gemakkelijk te herkennen....’
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Olga, die wel begreep dat Johnson een antwoord gereed moest hebben voor
dergelijke, zeer vaak gedane vragen, hield zich overtuigd. Maar de direkteur had
nog iets op het hart betreffende dat kleed des Geestes. Zijne specialiteit was immers
de ‘materialisatie’!
‘Leest u eens, mevrouw, wat Gabriel Delanne schrijft over het perispriet, in zijn
door en door wetenschappelijk werk: ‘L e S p i r i t i s m e d e v a n t l a S c i e n c e ’;
slaat u eens op: bladzijde 321, vooral bladzijde 328 en vlg. over de atomenleer in
verband met de beweringen der spiritisten. Denk eens na over dat druppeltje
fuchsine, dat ettelijke milioenen malen zijn gewicht aan water rood kleurt....’
‘Ik ken het werk van Delanne. Ik heb heel wat gelezen, mijnheer Johnson, en heel
wat gedaan.’
Johnson wilde zien wat Olga reeds kon doen.
Hij nam haar mede naar eene kleine spreekkamer, waar een tafeltje met éénen
poot, uitloopende in drie voeten, vóór eene rustbank was geplaatst.
Zij wilde haren aanstaanden onderwijzer verbazen en in verrukking brengen. Zij
concentreerde hare
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gedachten, voelde dat zij ging willen met geheel haren wil.
Het tafeltje ging kloppen.
‘Wilt u eene proeve van typtologie of eenige andere sematologische mededeeling?’
‘Onnoodig. Maar hebt u al eens wat gedaan op het gebied der pneumatographie?’
‘Nog weinig. Mag ik eene proef nemen? Ik voel me zeer gedisponeerd.’
Johnson gaf haar een leitje en eene griffel. Olga plaatste de griffel op het leitje
en hield dat met eene hand onder de tafel, waarop zij hare andere hand, geopend
liet rusten. Enkele minuten verliepen. Johnson hoorde de griffel rollen over het leitje,
maar niet krassen. Eindelijk, werd Olga zóó wee dat zij den moed opgaf. Maar
nauwzichtbare krabbels stonden er toch. Zij tuurden er beiden op; doch konden ze
niet ontcijferen. Johnson beweerde dat een geest uit de oudheid had willen schrijven,
waarschijnlijk Koptische letters.
‘Juist de zes niet-Grieksche, hiëratische?’ vroeg Olga, glimlachend.
‘De Geesten vinden het soms noodig overmoe-
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dige beginnelingen in de war te brengen’ - zei Johnson, kortaf.
Maar hij mocht niet blijven onder dezen ongunstigen indruk. Zij streek met hare
hand, op eenigen afstand, evenwijdig aan het blad der tafel. De guéridon ging trillen.
Toen hief zij, geleidelijk, hare hand al hooger en hooger, haar altijd evenwijdig aan
het tafeltje bewegend, tot dit ging schommelen: langzaam, eerst, toen sneller en
sneller, zich opheffend van den grond, als aangetrokken door Olga's hand.
‘Bravo!’ - riep Johnson. ‘Dat is prachtig, wat u daar doet!’ Toen, alsof hij spijt had
zóó lucht te hebben gegeven aan zijne bewondering, liet hij daarop volgen:
‘Uwe psychische kracht is opmerkelijk groot, inderdaad. Maar u weet dat wij,
groote spiritisten, meer vergen van onze mediums. Het komt mij voor dat uw geloof
niet in verhouding staat met uwe kracht. U moet zelden geesten zien; niet dag en
nacht omringd voelen door Hen....’
Olga begreep dat zij diende te huichelen. Zij deed het meesterlijk.
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Toen gingen ze spreken over de voorwaarden, waarop Olga zou kunnen worden
toegelaten in de klas der ingewijden. Zij wenschte in veertien dagen tijd, op de
hoogte te wezen van alle middelen en van alle kunstgrepen en a c c e s s o i r e s der
mediums van beroep.
‘Ik weet dat zij een beetje goochelen.’
‘Dat is het woord niet. Maar onze vijanden: de materialisten, exploiteeren het
onbeduidendste ongeval waardoor halfovertuigden aan het twijfelen kunnen worden
gebracht. We zijn nog in eene periode van propaganda en daarom moeten onze
mediums ‘tot op zekere hoogte,’ onafhankelijk zijn van hunne zeer werkelijke, maar
grillige macht. Wij moeten er voor zorgen dat, zelfs indien zij slecht zijn gedisponeerd,
de aangekondigde proef gelukt.’
‘Daarom gebruikt men tafeltjes met mechaniekjes er in, die gaan kloppen als men
met de kin op zekere figuur in het blad drukt....’
‘Die zijn niet bestemd voor onze mediums. Die zijn gemaakt om onze
beginnelingen niet te ontmoedigen.’

Frits Lapidoth, Goëtia

136
Olga zette het gesprek over dit onderwerp niet voort. Zij schreef Johnson een wissel
uit en reikte hem dien over. Hij las hem aandachtig, stak het papier met gemaakte
waardigheid in den zak:
‘Dat is voor de propaganda, mevrouw?’
‘Uitmuntend. Maar, mijnheer. Johnson, ik heb veel invloed te Parijs en elders. Ik
ben bekend met heel wat overtuigde spiritisten. Laat mij u, vóór we onze studiën
beginnen, twee dingen verzekeren: u behoeft niet bang te zijn dat ik iets zal
verklappen wat, in het belang der zaak of in dat van uwe beurs, geheim gehouden
moet worden. Maar, als ik mocht ontdekken dat u mij, voor mijne dollars, niet alles
hadt geleerd - ik zeg a l l e s , mijnheer Johnson, - dan zou ik wel eens eene afvallige
kunnen worden.’
‘Ik ben een eerlijk man.... in zaken,’ - antwoordde Johnson, altijd nog waardig.
Olga was naar New-York gegaan met de overtuiging dat, van alle beweringen der
spiritisten, slechts deze ééne berustte op waarheid: er zijn menschen begaafd met
eene zeer speciale kracht,
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die hen in staat stelt mechanische gevolgen te weeg te brengen met hunnen wil en
nog iets anders, waaromtrent nog geen enkel geleerde iets zekers heeft durven
beweren, doch waarvan het bestaan wordt erkend door de verlichtsten en door alle
1)
eeuwen heen is erkend geworden . Voorloopig noemt men deze kracht: psychische
kracht. Dat wil niemendal zeggen; maar het is een naam en men had behoefte aan
eenen naam. Het best was dus dezen, bij gebrek aan beter en ter vermijding van
misverstand, maar te gebruiken.
Tot zoover waren velen het eens. Maar, op de vraag: wat is en waarvandaan
komt die speciale kracht, gaven slechts weinigen hetzelfde antwoord. De spiritisten
meenden dat het Geloof en de Geesten haar geven aan enkele uitverkorenen en
dat zij dient om de menschen in aanraking te brengen met de Geesten; de wereld
met het boven-natuurlijke. Anderen vergeleken of identifieerden haar met de
eveneens zeer verrassende,

1)

De tijdgenooten van Pythagoras beweren dat hij eenen arend kon stuiten in zijne vlucht, alleen
door zijnen wil
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speciale gaven der somnambulen, wier zintuigen oneindig fijner kunnen zijn in den
hypnotischen toestand dan in den gewonen en wier organismus soms - men denke
aan de proeven van Lhuys met medicamenten in gesloten reargeerbuisjes! –
eigenschappen heeft, die geen enkel normaal, dierlijk organismus bezit.
De hoofdkwestie komt voort, niet uit de vrij gemakkelijk te verklaren
bijzonderheden, maar uit dat groote dilemma: hoe kan eene psychische daad een
mechanisch gevolg hebben? Hoe kan een wil eene tafel doen bewegen en eene
harmonica doen spelen? Is er iets, dat de spierkracht geleidt door de lucht?
Het medium Home kon, op eenen afstand, licht doen uitgaan en weêr doen
opflikkeren; slingers doen schommelen en stilstaan. Enkele mediums kunnen een
potlood doen schrijven op een stuk papier, zonder een der beide voorwerpen direkt
aan te raken. De spiritisten noemen dit ‘pneumatographie’ of geestenschrift.
Maar, juist aan die tusschenkomst der geesten, waaraan de groote mediums
hebben geloofd, zon-
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der echter door ééne proefneming te hebben kunnen aantoonen dat een vreemde
wil met den hunnen medewerkte, daaraan kon Olga niet gelooven. En niets was
verklaarbaar zonder de spiritistische hypothese. De bijzonderheden leverden
geenerlei moeilijkheid op. Wat werd gezegd door de kloppende tafel, geschreven
op het traditionneele leitje, hetzij met de hand van 't medium (psychographie), hetzij
zonder diens direkte tusschenkomst (pneumatographie), kon worden beschouwd
als het resultaat eener auto-suggestie.
Omtrent die hoofdzaak, nu, leerde Olga niets nieuws. Johnson scheen trouwens
niet te vermoeden dat iemand aan de tusschenkomst der Geesten kon twijfelen,
evenmin als hij ooit zinspeelde op suggestie, als iemand hem mededeelde des
nachts geesten te hebben gezien, met hen te hebben gesproken.... enz.
Hij had eene ingewikkelde theorie over het voorgevoel en de waarschuwingen
door teekens. Eene lange reeks van feiten, geput uit oude en moderne schrijvers
en verzameld tijdens zijne veeljarige praktijk uit mededeelingen van overtuigde
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spiritisten kon hij zeer gemakkelijk verklaren voor wie maar geloofden aan het
bestaan van Geesten. Figuier en Flammarion, die twee geleerde spiritisten, werden
natuurlijk aangehaald en ten voorbeeld gesteld aan de materialisten. Het argument
woog zwaar voor overtuigden, die zich herinnerden dat er een spiegel was gevallen
in hunne slaapkamer, juist op den dag en het uur, dat er een dierbaar familielid
stierf, in een ver land....; maar toch was dit argument alleen voor hen van gewicht.
Wat moeilijker viel te ontkennen en Olga toch zoo gaarne had willen verklaren, was
het waarschuwend gevoel - niet voorgevoel, maar gelijktijdig met de gebeurtenis
den verren bloedverwant of vriend beklemmende gevoel - dat sommigen doet weten
hoe een hem dierbaar persoon stervende is op duizenden mijlen afstands. Was dit
weêr de psychische kracht, uitgaand van den stervende en nu eene psychische in
plaats van mechanische resultante hebbend? Zij hield het er voor. Maar Johnson
maakte haar ongeduldig met zijn gekwezel over geestelijke boden en engelen, die
zich, ten gerieve van zeer geloovige spiritisten, verlaagden
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tot kruiers. Alsof het spiritisme zoo oud ware als de wereld en niet lijnrecht in strijd
met de godsdiensten van allerlei volken, die toch ook hechten aan voorteekenen
en voorgevoelens of zielsberichten!
Omtrent de theorie van het occultismus en spiritismus leerde Olga niets nieuws.
Omtrent de praktijk echter heel wat. Doch dit vele kon haar slechts versterken in
hare overtuiging dat: alle zoogenaamd spiritistische verschijnselen moeten worden
toegeschreven aan de psychische kracht, en aan suggestie (in welken vorm dan
ook), aan somnambulismus (hypnotischen toestand) of.... aan de
goochelaars-handigheid van een medium te kwader trouw.
Alle materialisaties zijn welgeslaagde goochel-toeren, zelfs indien men het medium
ziet n a a s t d e n o p g e r o e p e n g e e s t , wat door velen als het criterium der
echtheid van de verschijning wordt gehouden.
In veertien dagen tijds, was Olga tot de overtuiging gekomen dat Johnson en alle
leeraren aan zijn ‘A c a d e m y f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’
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niets meer wisten en hunne mediums niets meer konden doen dan zij zelve; veel
minder dan Home en Slade en anderen hebben gedaan en dat wat zij meer deden,
met name hunne materialisaties, met groot cynisme bedachte en met groote
handigheid uitgevoerde goocheltoeren waren.
De hulpmiddelen der spiritistische goochelaars waren verbazend eenvoudig. Men
kon ze verdeelen in evenveel groepen als er categorieën van mediums zijn.
De typtologen zonder eenige psychische kracht, die voorstellingen gaven ten
hunnent of bij volstrekt vertrouwde vrienden, gebruikten tafeltjes, die begonnen te
kloppen als men drukte op eene bepaalde en den gebruiker alleen bekende ader
van het blad, of eenige andere den ingewijden(!) wel bekende plek. Met behulp
dierzelfde tafeltjes, kan ook iedereen lichte voorwerpen laten dansen en, in het
duister, zelfs van zich afwerpen. Het zoogenaamde medium, dat zijne handen laat
vasthouden, maar in een stikdonker vertrek, drukt dan met de kin op een knopje,
dat een mechaniek in beweging brengt.
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Gedeeltelijke materialisaties worden door alle goochelende mediums van beroep
verkregen door middel van zeer dunne stukjes caoutchouc, gom of goudvlies, gevuld
met eenig phosphoresceerend mengsel, dat lichtgevend wordt als het in aanraking
komt met lucht. Het medium, werkend in het traditionneele halfduister, of een zijner
helpers, heeft slechts zulk een blaasje stuk te knijpen om aan de geloovige menigte
te doen zien: bloemen, handen, vlammen, tranen van licht....
Het medium, dat in duister werkt, aarzelt niet door zijne getrouwen eene kunsthand
in plaats van zijne hand te laten vasthouden. Met de vrije, bespeelt hij dan een of
ander instrument, doet hij een klokje luiden of geeft hij, als hij een grappigen geest
heeft opgeroepen, een der omstanders eene oorvijg.
Al deze en dergelijke middeltjes kunnen slechts in vergaderingen van innig
geloovigen worden gebruikt. Dezen zijn vooraf bang gemaakt. Een handlanger
vertelt bovendien nog, als het al donker is in de zaal, dat een Geest, zoo men hem
plaagt of verdenkt, zich zeer goed kan wreken en er heel
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wat sceptici, die lucifers afstaken of elektrische lampjes lieten branden, zijn
doodgevallen, na eene enkele aanraking van den verontwaardigden buitenwereldling.
Voor uitgebreider publiek, maar niet dan na eenige oefening, kan men zich wagen
aan de groote kunst: het oproepen en materialiseeren van Geesten. De spiritisten
gelooven dat de Geest zich kan vertoonen in een lichaam, dat naar den vorm gelijkt
op dat, waarin hij op aarde leefde, doch welk geest-lichaam of perispriet bestaat uit
slechts onder zekere voorwaarden zichtbare atomen, die alleen een waarneembaar
geheel vormen als een geschikt medium dat verlangt en de Geest het óók wil. Alles
aan zoo een perispriet is vaag - ten minste doorgaans - behalve het hoofd. De Geest
verschijnt in eenen nevel of in een wijd, wit kleed, dat om hem heenzweeft zoo als
mist-moleculen om eenen boom kunnen golven. De schedel is in den regel bedekt
door datzelfde mistkleed. Alleen van het gelaat ziet men iets.
De voor medium spelende goochelaar heeft tot zijne beschikking:
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o

1 . eene gehoorzaal, waarin de stoelen alleen maar in 't midden der zaal zijn
geplaatst, zoodat men een ruim pad heeft aan elk der vier kanten;
o

2 . eene elektrische verlichting of gemakkelijk te regelen gaslicht;
o

3 . een kamertje, van de gehoorzaal gescheiden door een gordijn, op eenigen
afstand van de voorste stoelenrijen;
o

4 . ettelijke meters van een stuk zeer licht gaas dat, opgerold, in eenen
sigarettenkoker kan worden geborgen;
o

5 . nog wat meters gaas in eenen langen reep gesneden;
o

6 . een licht masker van wit gemaakt ijzergaas, waarop de vermoedelijke trekken
van den aangekondigden geest zijn geschilderd;
o

7 . een paar kristallen fleschjes, ter grootte van een zakflacon voor Engelsch zout,
waarin phosphorus-olie is gedaan;
o

8 . een zwaar meubel, in eenen hoek, dat draait om eene as in den grond.
De gebruiksaanwijzing van deze ingrediënten is zeer eenvoudig.
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Het medium begeeft zich in zijn kamertje, waar hij zichzelf zoogenaamd in een soort
van magnetisch-spiritistischen slaap maakt. Het gordijn valt achter hem toe. Men
hoort hem kermen en kreunen. De geloovigen kunnen nagaan wat hij moet uitstaan.
Zij hebben zich zelf zooveel nachten tevergeefs opgewonden, tot razend wordens
toe, en nog nooit eenen geest zien komen. Eindelijk, gaat het licht uit.
Aan een ander eind der zaal dan waar het kamertje is afgeschoten, komt, achter
een zwaar meubel, wat licht schemeren, het neemt eenen vorm aan; de Geest
verschijnt, wandelt langs de rijen in het breede voetpad; gaat terug naar 't meubel,
verzinkt er achter; het licht verflauwt....
Met andere woorden: het medium is, op zijne teenen, zijn kamertje uitgeslopen,
heeft het meubel - liefst een ‘monumentaal’, maar niet te hoog buffet - om de as
laten draaien als een t o u r n i q u e t . Op zijn gemak maakt hij zich daar tot geest,
zoo hij dit niet reeds in zijn kamertje heeft gedaan. Hij wikkelt zich in zijn gaas en
doet het masker voor. Nu moet hij zichtbaar worden. Zijne phosphorus-
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lampjes zijn gewikkeld in reepen gaas, dat hij nu afwindt, terwijl hij een der lampjes
ter hoogte van zijn hoofd houdt. Hoe dunner het omhulsel wordt, hoe meer licht zijn
lampje gaat geven en hoe meer de Geest zich materialiseert. Eindelijk, is het lampje
ontbloot. Het gaas blijft liggen achter 't meubel, waarboven 's mans hoofd moet
uitsteken, natuurlijk; dan laat hij het buffet-tourniquet weêr draaien, wandelt door
de zaal, gaat weêr achter zijn meubel, wikkelt zijn lampje in 't gaas, sluipt naar zijn
kamertje terug.... en bergt zijne ingrediënten in den zak.
Natuurlijk zijn er varianten op dit thema. Sommige ‘mediums’ hebben hunne
specialiteit; anderen bezitten eene groote verzameling maskers. Zeer enkelen paren,
aan goochelaars-handigheid, hunne wezenlijke psychische kracht; anderen zijn
eenvoudig verloopen sujetten, die goochelende mediums zijn geworden, zooals zij,
het doet er niet toe welk, ander min baantje bij de hand zouden hebben genomen.
Zij willen ‘stukken heer’ blijven en liever bedriegen in eenen zwarten rok dan werken
in een kantoorjasje of boezeroen.
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Eene der heerlijkste varianten is het doen verschijnen van den geest naast het
medium.
Sir Johnson leerde Olga eerst op het laatst hoe men dit kon gedaan krijgen....
‘indien de opgeroepen Geest het medium eens in den steek mocht laten.’ Hij betuigde
haar dat nog bijna niemand den kunstgreep kende en hij, sir Johnson, door er haar
mede bekend te maken, wél bewees een eerlijk b u s i n e s s - m a n te wezen. De
waarheid was dat Olga nog maar zeer weinig had geleerd voor hare drie duizend
dollars!
Men laat maken eene stalen spiraalveer die, uitgesprongen, ongeveer 1 meter
80 lang en, ingedrukt, slechts enkele centimeters dik is. Zoodra het medium zich
heeft afgezonderd in het traditionneele kamertje, kleedt hij die veer aan. Wat gaas
in breede plooien, het masker van caoutchouc en de tulband, meer is daartoe niet
noodig. De vormen van het perispriet zijn zoo vaag! Ter hoogte van de borst, wordt
het phosphorus lampje bevestigd, goed gesloten, natuurlijk. Het ‘medium’ kleedt
zich nu juist aan zooals hij den geest heeft uitgedost. Hij opent zijn
phosphoruslampje, wikkelt
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het gaas er af en doet, als in de gewone gevallen, de ronde. Daarna opent het
medium het flauwlichtende lampje van zijn a l t e r e g o , verbergt zich achter de
pop, blijft in den schaduw er van, doet zijn masker en zijn gaas af en sluipt in zijn
kamertje, wat gemakkelijk gaat daar het donker is in de zaal en een handlanger de
aandacht der reeds overtuigde spiritisten (geen ander wordt toegelaten) door eene
redevoering heeft afgeleid. Men opent het gordijn van het flauw verlichte cabinetje
en een drietal toeschouwers mogen het medium in magnetischen slaap op eenen
divan zien liggen, terwijl de geest bij hem staat. Zoodra zij naar hunne zitplaatsen
zijn teruggekeerd, kleedt het medium zich als Geest, stopt de pop in zijnen zak,
opent zijn tweede phosphoruslampje, gaat door de zaal en dematerialiseert zich op
zijn gemak door dit lampje te omwikkelen met zijnen reep gaas. En het publiek ijst
van narigheid. Er zijn nog eenige hoofden meer op hol gejaagd en eenige vurige
ijveraars voor de goede zaak en de ‘A c a d e m y f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’
gewonnen.
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Olga zou dit bedrog voornamelijk komiek hebben gevonden: meer komiek nog dan
gemeen, indien de geloovige toeschouwers in de gehoorzaal van ‘t h e A c a d e m y
f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’ uitsluitend waren geweest wat leeghoofden, die
nieuwe aandoeningen wilden hebben en wat half delireerende drinkebroêrs, die
benauwde droomen wenschten te droomen in gezelschap van even weinig
belangwekkende heeren en dames. Doch het auditorium van Johnson leek weinig
op het hare te Parijs en te St. Petersburg. Er waren, onder die slachtoffers der grove
mystificatie, heel wat heeren en dames met wie Olga diep medelijden moest hebben.
Te goeder trouw, zochten eenige bejaarde mannen in geestelijke aanraking te
komen met diep betreurde dooden; te goeder trouw, wilden jongeren zich schadeloos
stellen voor het verlies van een vroeger, eenvoudig geloof en, als reactie tegen het
veldwinnend materialisme, beschouwden zij het spiritisme als een weldadig palliatief.
Enkelen meenden nieuw voedsel te hebben gevonden voor
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hunne lang gespeende verbeelding en beschouwden het spiritisme, als eene schier
onbegrensde half-werkelijke, half-boven-werkelijke wereld, waarin hunne Fantazie
zich kon bewegen, zonder in strijd te geraken met hunne Kennis. Hun had Johnson
een wetenschappelijk droomenrijk geopend!
Zij waren niet lichtgelooviger dan de meesten onzer.
Bijna al onze kundigheden, bijna de geheele wetenschappelijke rijkdom van
millioenen berust op geloof op gezag. De jonge student leert niet voornamelijk zien;
hij leert in de eerste plaats gelooven in de onmisbare axioma's der wetenschap.
Tusschen het aantal proeven, die hij zelf neemt, en het aantal waarnemingen, welker
resultaten hij niet heeft gecontroleerd, maar uit boeken meent te kennen, is het
verschil ontzettend groot. Onder de getrouwen van Johnson waren er velen, die
niet lichtgelooviger waren dan een middelmatig student in natuurkundige
wetenschappen, waren zelfs mannen en vrouwen van beteekenis, die geloofden
omdat zij hadden meenen te zien.
Olga mocht hun de oogen niet openen. Zij wist
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ook wel, dat zij dit niet zou vermogen. Al had zij, Johnson misleidend en haar woord
brekend, eene zoogenaamde materialisatie eerst vertoond en dan verklaard, dan
nog zou niemand misschien, zeer zeker niet de meerderheid, haar hebben geloofd.
Dat één medium bedroog bewees niets tegen de leer der spiritisten. Hadden de
schandalen der ontmaskering van de gebroeders Davenport en van den fotograaf
Buguet en van zoovele spiritistische goochelaars sir Johnson belet in alle veiligheid
zijne voordeelige industrie uit te oefenen? Immers neen!
Maar toen de direkteur der ‘Academy’ haar voorstelde een soort van examen af
te leggen door zelf, voor zijn publiek van getrouwen, eene materialisatie te
bewerkstelligen, weigerde Olga beslist. Zij zou de proef nemen te Parijs, voor hare
gehate slachtoffers, voor mannen en vrouwen, die zij schuldig achtte aan de rampen,
waaronder eenige millioenen Russen gebukt gaan. Zij wilde niet medewerken aan
de geweldige mystificatie, welke sir Johnson bedreef om geld te verdienen zij wilde
zich niets te verantwoorden hebben ten opzichte van onschuldige slachtoffers en
menschen,
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die naar de gehoorzaal van ‘t h e A c a d e m y f o r p s y c h i c a l r e s e a r c h ’
waren gedreven door de heiligste smart en het eerbiedwaardigst verlangen naar
eenige kennis van het supra-materieele.
Zij verliet New-York zoo spoedig mogelijk. Zij verlangde naar hare vrienden onder
de behoeftigen van Parijs. Zij had, bovendien, kennis te maken met eenige bekende
Parijsche occultisten van wie zij iets hoopte te leeren.
Den ganschen zomer, bleef zij zich voorbereiden.
Zij werd lid van alle haar bekende genootschappen en vereenigingen van
occultisten. Zij bezocht beroemde waarzegsters en somnambules; verwierf diploma's
van ettelijke ‘s o c i é t é s m a g n é t i q u e s ’, moest herhaaldelijk bedanken voor de
eer, die spiritistische vereenigingen haar aanboden, om lid te worden van het bestuur.
Hare psychische kracht wekte het enthoesiasme van alle kwakzalvers en de
verbazing van alle geleerden, die zich met hypnotisme en suggestie bezig hielden.
Zij werd bevriend met den sar Péladan, met Papus, met den goeden graaf
Constantinus, die zich zoo
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gedwee laat misleiden door eenige kermis-magnetiseurs èn die, met eenen
begaafden beeldhouwer en een paar heeren uit de groote, Parijsche wereld,
ongeveer de eenige ‘geloovige’ is uit de heele ‘puységuriaansche’ Vereeniging.
Maar, wie in Parijs te recht of ten onrechte wil bekend worden als iemand van
beteekenis op eenig gebied, moet iets doen, waarover de ‘mondaine’ bladen kunnen
spreken: eene geniale daad, eene groote dwaasheid: minstens iets, dat stof geeft
voor een kroniekje. Daarom vatte Olga het plan op eene voordracht te houden in
het zaaltje der r u e T....
Magnus is de minst belachlijke en wetenschappelijk, de best voorbereide van alle
moderne, Fransche occultisten.
Zij zou zich, bovendien, niet uitlaten over hare gevoelens omtrent het occultisme
als nieuw middel tot mystificatie en nieuw kleed voor een oud bijgeloof. Zij zou een
onderwerp kiezen, dat evengoed in eene bijeenkomst van geschiedkundigen kon
worden behandeld. Zij koos ‘De Heks’.
Doch zij nam zich tevens voor bij de behandeling
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van haar onderwerp niets te zeggen, dat den heer Magnus zou kunnen tegenstaan.
Hoe banaler haar opstel bleef, hoe beter. 't Was haar niet te doen om iemand onder
hare aanstaande toehoorders te overtuigen, maar om van zich te doen spreken.
Toch was zij zenuwachtig geweest, reeds toen zij haar voorstel kwam doen aan
den president, toen zij dezen haar opstel voorlas en, hier en daar, door hem
verlangde wijzigingen aanbracht. Zij vreesde Newsky. Waar was hij en wat mocht
hij doen? Ging hij, naar Parijs teruggekeerd, bij hare kennissen rond om te vertellen
welk eene treurige beroemdheid zij had te St. Petersburg en hoe zij daar - dochter
van eenen nihilist - zich met helsch beleid wreekte op alle grooten, die werden tot
haar aangetrokken door hare eigenaardige, schoonheid, haar genie als
tooneelspeelster of door de haast ongelooflijke verhalen die, op de St.
Petersburgsche sociëteiten, de ronde deden, verhalen, waarin zij werd afgeschilderd
als eene bovennatuurlijk begaafde spiritiste, magnetiseerend en suggereerend de
gevaarlijkste dingen; als de uitvindster van allerlei giftige spijzen en dranken en
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inspuitingen, als de profetesse der duivelen: Opium, Chloraal, Ether....? Zou Alexeï
haar hebben begrepen? Zou hij haar kunnen ontmaskeren of alleen maar van haar
vertellen die gewone lasterpraatjes, die al hare trouwe, Russische bezoekers reeds
lang moesten hebben gehoord?
Zij nam zich voor uiterst voorzichtig te zijn. Niemand mocht vermoeden dat zij
gevaarlijk kon wezen, heel wat gevaarlijker dan kermis-hypnotiseurs en spiritisten,
die ‘materialiseerden’.
Magnus en de heeren der spiritistische vereenigingen beschouwden haar dan
ook meer als eene nieuwsgierige ‘m o n d a i n e ’, die, uit verveling, wat populaire
werkjes over het occultisme had gelezen en thuis wat meer of minder
belangwekkende voorstellingen gaf, dan als eene ‘priesteres der zwarte kunst’,
eene ‘Goëtia’, naar zij wilde heeten voor het publiek.
Toch had zij zich, toen zij wàs opgetreden in het kleine, maar volle zaaltje, een
oogenblik laten medesleepen, laten overheerschen door dezelfde Macht, die haar
voortzweepte in het kleine, St. Petersburgsche theater. Zoodra zij had gevoeld dat
het
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publiek onder den indruk harer geheimzinnige kracht gekomen was, had zij zich
niet meer volkomen meesteresse over zichzelve gevoeld. Niet met opzet, doch
evenmin tegen haren wil, had zij die kleine schare gehypnotiseerd en, bij voorbaat,
doen gevoelen iets van hetgeen Jean d'Alsace omtrent haren invloed had geschreven
in zijn nijdig artikel.
Haar succes was tè groot geweest.
Zij zou zich voortaan onthouden van een altijd gevaarlijk optreden in 't openbaar.
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Tweede boek.
I.
Door de ijle atmosfeer, wierpen de hooge lantaarns der compagnie Popp haar ruw,
elektrisch licht op het gekrioel van rijtuigen en voetgangers en karren en
reclamewagens. Dat overdreven kunstmaanlicht, blauwachtig, maar koud,
verdonkerde alle schaduwen tot onwaarschijnlijk massieve stukken violet, maakte
spookgestalten van de hooge rijtuigen der monstermagazijnen van Parijs, verleende
eenen vreemden glans aan de stalen en koperen toomversiersels, waaronder de
weldoorvoede paarden dansten van ongeduld in het telkens
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ontwarde en weêr verwarde kluwen, dat voortschoof over de houtbestrating, tusschen
de grijze tentjes op den ‘b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s .’ Want er stonden, zij aan
zij, kleine, grijze kraampjes op de breede voetpaden van den grooten B o u l e v a r d .
Het ging tegen nieuwjaar.
Langs die kraampjes, drentelde eene telkens dichter wordende menigte van
Parijzenaars en vreemdelingen. 't Was bij half zeven. De vrouwen van werklieden
en kantoorbedienden deden nog even een wandelingetje met hare dwingerige
kinderen. Men at eerst laat, bij haar thuis, want ‘papa’ zou niet thuis komen vóór
acht uur, doodmoê, hakend naar rust en stilte. Er viel dus niet op te rekenen 's
avonds nog kraampjes te gaan kijken. Daarom waren die vrouwen met hare kinderen
op de been van vijf uur af; op weg getogen zoodra de oudste uit school was gekomen
en wat opgeknapt. En zij liepen hoe langer hoe langzamer, bij de rokken
voortgesleurd door de kleinen, van kraam tot kraam, tot stilstaan gedwongen voor
al het goedkoope, doch voor hare kinderen nog veel te dure moois, dat lag uitgestald
onder walmende petroleumlampen
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en werd gehanteerd door ruwe knuisten van mannen met mutsen op van kattevel
en polsen aan, die uit het boveneind van rossig-zwarte sokken vervaardigd waren.
En eene benauwende damp hing tusschen die armzalige kraampjes en de prachtige
winkels aan den anderen kant van het voetpad.
Toch drentelden mede, in die schaar van armoedige hunkeraars, dames met
prachtige wïntermantels aan en heeren in wijde pelsen gewikkeld. Zij kwamen ook
eens kijken, nadat de voornaamste bezoeken waren afgelegd en voordat men zou
gaan eten, óók heel laat, evenals de werkmenschen en kantoorbedienden, omdat
het ‘b o n - t o n ’ is niet te dineeren vóór acht uur.
Dames en heeren stonden óók stil voor de kraampjes met het goedkoope moois.
Zij betastten wat arlekijns en lieten de ruwe, verkleumde knuisten van den koopman
worstelen met het dunne touw der tollen en spoorwagentjes. Bij nader inzien, vonden
zij dat gekleurde karton te grof en dat beschilderde blik wat gevaarlijk voor hunne
kinderen. Schouderophalend, gingen zij dan weg: de
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vrouw meestal na eenen vriendelijken groet, die moest uitdrukken: ‘ik zou je wel
wat geven voor de vergeefsche moeite, maar ik durf niet.’
Dan riep de koopman weêr, even blijmoedig als toen hij nog hoopte wat kwijt te
worden van zijne waar, het aardige ‘b o n i m e n t ’, de opwekkende redevoering,
waarmeê hij enkele drentelaars tot staan bracht, om dan weder, met zijne grove,
koude handen, te grijpen naar het teêre speelgoed....
En opzichtig aangekleede juffers gierden van pret om groote muziekinstrumenten
van karton, die een uitgevast mannetje aanprees als geschikt om er Wagnermuziek
op te spelen; en zenuwachtige, akelig magere winkelmeisjes kochten, na lang
overleg, met haar vieren één stuk drop uit het kraampje vol ‘Zan’ en sjokten daarna
verder, telkens rondziend of geen enkel ‘c h i c ’, oud heer haar volgde. Maar de
aldoor woeliger wordende stroom slokte die meisjes op en zij verdwenen in 't groote
gegolf en hare tè hooge gilstemmetjes werden opgelost in 't gegons vóór- en 't al
doffer en doffer wordend gebrom àchter de kraampjes, het gebrom, oprijzend uit
het telkens warrende en
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ontwarde kluwen, dat gleed over de houtbestrating.
Enkele heeren liepen alleen te slenteren door de volte. Zij lieten zich duwen en
dringen, gelukkig te worden omwoeld door den stroom, zich behaaglijk voelend
tusschen al die vrouwen. Het waren Parijzenaars, die uit waren op avontuur. Zoodra
een groepje jonge vrouwen of juffertjes stilstond voor een der groote winkelramen,
waarachter diamanten schitterden of modestoffen weêrkaatsten het helle licht, dat
er over viel uit listig geplaatste lantaarns, wrongen zij zich tusschen de begeerigen:
bespiedend, luisterend, vragend, nu en dan, een woord van aanmoediging. Dan
schoof de groep weêr verder, vaak ginnegappend tegen een van die taaigeduldige
verleiders. En de stroom verslond allen, loste in zich op jager en prooi.
Wat straatventers met heesche stemmen kermden den titel van een avondblad
of eene pas verschenen brochure. Allen op zij duwend, stoven de gehaasten, gaande
van het sombere kantoor naar de vroolijke huiskamer, de zijstraten uit naar den
middenweg, vermijdend het gedrang, hunne blijdschap boven 't gejoel uitdragend
op hunne tevre-
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den gezichten; maar boos, beleedigend bang voor hare kostbate toiletten, staken
enkele groote dames, kwalijk beschermd door eenen lakei en den c h a s s e u r van
een groot magazijn, het overvolle voetpad over om, van p a t i s s i e r o f b i j o u t i e r ,
te gaan naar haar rijtuig, dat wachtte, vèr van 't magazijn, achter de grijze kraampjes,
haast niet te vinden in eene file van andere équipages....
Door dien stroom ging, aarzelend, een jong man, blijkbaar een vreemdeling. Om
den breeden rand van zijnen vilten hoed, krulden zij-achtige, zwarte haren. Zijn
baard was te lang, te breed om de wangen, en zijn bleek gelaat, waarvan men
weinig meer zag dan den langen, smallen neus en een paar groote, zwarte oogen,
leek goor tusschen al dat zwart van vilt en haren. Onder zijnen hals, over de breede
schouders, hing een vaalgrijs reepje bont op een groenachtig overjasje, dat te kort
was en te nauw. Eene broek zonder noembare kleur was in hooge, scheefgeloopen
rijlaarzen gewrongen.
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Nu en dan rustte de schooier, hangend over een raamdrempel, met de niet-ziende
oogen gericht op de uitstalling. En dan weken de menschen, die daar stonden te
kijken, voor hem uit, heel ver.
Als hij dan voort strompelde met al dieper gebogen nek, duwde men hem nijdig
op zij. Een groepje winkeljuffers lachte om zijne lange haren en zijne hooge laarzen.
Zij hielden hem voor eenen ‘a r t i s s e ’ en, grinnekend, keken zij hem, in 't
voorbijloopen, onder den neus. De Meter heeft voor beitel en penseel eene diepe
minachting. Een ‘a r t i s s e ’ wordt zelden rijk.
Aan alle straathoeken keek hij naar het naambordje. Maar soms was het verborgen
achter een winkelzeil, soms achter een opengeslagen zonnescherm, meestal
flikkerde het blauwe, geëmailleerde plaatje zóó in 't licht der gaslantaarn, die er vlak
onder stond, dat het niet te lezen was. Dan trachtte hij zich tegen den stroom te
keeren en, zijn hoed afnemend, wilde hij vragen.
Maar niemand bleef bij hem stilstaan. De stroom week even uit, naar links en
rechts: voor den
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schooier, die waarschijnlijk stond te bedelen; de stroom een klein eilandje op het
voetpad vrij latend.
‘Pardon!’ vroeg hij telkens, ‘pardon.’
Ten slotte ging hij dan maar weêr verder, zoekend naar eenen politieagent, op
hoop dat men hem eindelijk toch terecht zou helpen.
‘P a r d o n .’
Een diender keek hem vorschend in 't gelaat, draaide zijn knevel op.
‘R u e d e l a B o r n e , s ' i l v o u s p l a i t .’
‘Die straat ken ik niet. De agent zocht in een klein ‘i n d i c a t e u r d e s r u e s ’.
O, dat moet daar ergens op Montmartre wezen, heel in de hoogte. Steek maar over,
ga de eerste de beste straat maar door, tot u aan eenen anderen b o u l e v a r d
komt: C l i c h y o f R o c h e c h o u a r t e n vraag daar maar weêr.’
‘Is het ver?’
‘Dat geloof ik. Ver en hoog!’
De agent wees naar iets grijsachtigs, dat zichtbaar was boven de huizen van den
‘b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s ’ en scheen te rusten op eene wolkenmassa:
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‘Daar is de kerk ‘S a c r é C o e u r .’ Uwe straat moet daarachter liggen.’
De vreemdeling groette. Maar de agent riep hem terug.
‘U hoort daar dus niet thuis, op Montmartre?’
‘Ik ga er eenen vriend opzoeken, een schilder.’
‘Zoo!’ zei de agent, die een oogenblik lust had eens wat dienstijver aan den dag
te leggen, doch bij nader inzien vond dat dit hem misschien allerlei last en
onaangenaamheden zou bezorgen.
‘Dat heer ziet er verdacht uit. Nu, dit gaat de veiligheidspolitie aan, niet mij.’
En hij bekeek zijn prachtige stevels, die glommen alsof ze verlakt waren.
De moede schooier ging nu den rand van het voetpad langs om de houtbestrating
over te steken.
Maar, zoodra hij eenen voet vooruit schoof, klonk hem het klaaglijk geluid van
eenen omnibus hoorn in de ooren. Meteen rolde het gevaarte vlak langs hem,
schitterend in het elektrisch licht.
‘M a d e l e i n e - B a s t i l l e ’ las hij op het bovenbord.
Daarna kwamen équipages, wagens, karren,
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andere omnibussen: eene lange rij, waaraan geen einde scheen te wezen. Enkele
Parijzenaars huppelden langs al die rijtuigen heen, zich bukkend onder te ver
vooruitstekende boomen, alsof zij onder de paarden dachten door te kruipen. Maar
hij durfde niet. Hij was te moê, te dorstig. En hij drukte eene hand tegen zijne maag.
't Was of zijne ingewanden aan den binnenkant waren afgekrabt, zóó rauw voelde
het daar. Hij was erg duizelig. En zij was nog zoo ver, die straat, en zoo hoog. Maria!
zoo hoog!
Op eenen wenk van den diender, stonden alle rijtuigen stil. Men kon haastig een
vluchtheuveltje bereiken en daar wachten tot men verder kon gaan, wat mocht,
zoodra dit den diender van den overkant behaagde.
Hij kwam nu aan eene lange, drukke straat met eenen samengestelden naam,
dien hij niet kon ontcijferen. Een straatventer stond te schreeuwen op den hoek.
‘Zoudt u mij willen zeggen hoe deze straat heet, mijnheer?’
‘F a u b o u r g M o n t m a r t r e ’, Meteen ging de
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man door met zijn ‘d e m a n d e z “ l a F r a n c e ” , s o n c u r i e u x n u m é r o ,
d e r n i è r e é d i t i o n d u s o i r ; d e m a n d e z ....’
De deur van een wijnhuis ging open. In dichte rookwolken, stonden daar werklieden
te redeneeren, met groote gebaren hunne glazen absinth opheffend.
De vreemdeling keek naar binnen als een scheelaard: zonder het hoofd om te
wenden.
En meteen liep hij door, altijd maar door, hoe langer hoe langzamer, wijd stappend
om zijne moede beenen niet meer te bewegen dan noodig was. Doch men trapte
hem op de hielen, duwde hem òf van het smalle voetpad, òf tegen de ruiten der
winkels en wijnhuizen. Men kon immers wel aan hem zien dat hij te moe en te akelig
was om terug te dringen. Hij bood geenen tegenstand. Hij werd de wrijfpaal der
gehaaste menigte.
Op het eind der straat was een plein, waarop allerlei straten uitliepen.
‘S a c r é c o e u r ? ’ vroeg hij drie, vier malen tevergeefs.
Eindelijk antwoordde men hem toch.
‘Almaar rechtuit, door de ‘r u e d e s M a r t y r s ’.

Frits Lapidoth, Goëtia

170
Hij glimlachte even, in zijne bitterheid, om den passenden naam dier steil oploopende
straat, die hij nu voor zich zag, ook al krioelend van menschen. En alweder schenen
allen hem te gemoet te gaan, als met opzet, om hem te martelen, hem: den haast
bezwijkenden schooier.
Mooi aangekleede juffers, de gezichten beschilderd of vol rijstpoeder, huppelden
hem voorbij, keken hem aan, glimlachten, hare roodgeverfde lippen naar voren
stekend. En zij tilden hare rokken hoog op om te laten zien den zijden onderrok,
waaraan valsche kanten flapperden.
Telkens kwamen omnibussen aanzeulen, met vastgeremde wielen, dwars over
de keien glijdend, slierend langs den trottoirrand.
Dan week hij uit, instinktmatig, ofschoon er geen gevaar was.
Maar men duwde hem brutaal op zij: àf van de winkels, waar eetwaar lag uitgestald
en waaromheen vuile dienstmeiden stonden te dingen of gekheid te maken met als
heeren verkleede boeven, die boodschappen deden voor rekening hunner
vriendinnen.
In de ‘a v e n u e T r u d a i n e ’, bij een rijtuig-
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station, in het duister, stond eene bank. Hij waggelde er heen, viel daarop neêr,
uitgeput. Zijne maag deed hem nu zóó zeer, dat hij de handen er stijf tegenaan
moest drukken om niet in zwijm te vallen van pijn. Hij voelde geene koude. Hij leed
alleen maar door die pijn en door een branderig gevoel in de keel. De rijtuigen gingen
weg, één voor één, geroepen door dienstboden of gewenkt door druk pratende of
lachende paartjes. De a v e n u e werd al donkerder en al leêger. Het klokje van de
kiosk, waarin de rijtuig-opzichter zat, stond op acht uur. De bedienden uit den
kruideniers-winkel, over hem, haalden de buiten uitgestalde waar in huis.
Bij eenen duisteren straathoek, had eene deern staan wachten. Zij kwam naar
hem toe, sprak hem aan. Maar toen hij had gekermd:
‘Laat mij met rust, om Godswil, ik ben ziek,’ vroeg zij hem, plotseling op eenen
geheel anderen toon, dan waarop zij hem hare voorstellen had gedaan:
‘Ben je ziek? Wat zie je er ellendig uit. Maar.... je hebt honger, arme kerel, je hebt
honger. Ga

Frits Lapidoth, Goëtia

172
maar met me meê - voor niemendal, hoor! Ik heb een “p o t - a u - f e u ”, van avond,
en een liter van zestien sous, een besten liter!’
Toen schudde de schooier het hoofd. Hij greep de hand van die deern en hij
schreide.
‘Ja, beste vent, het is niet heel lollig op deze wereld. Daar weet ik van meê te
praten. Mijn vriend, B i b i p o i l u bijgenaamd, zit in de gevangenis omdat hij eenen
diender heeft afgeranseld. Ik mag hem niet eens opzoeken. Maar ik stuur hem geld,
zie-je. Arme Bibi!.... En wat moet jij nu beginnen?
Je lijkt het vroeger beter gehad te hebben. Zeg 't mij maar gerust, hoor!.... Kom
jij ook uit de.... Niet? Nu, dat zou geene schande wezen. Als je d'r inraakt wegens
vechtpartijen of omdat je de “r o u s s e ” op d'r huid hebt gezeten, noem ik het eene
eer. Ziedaar!’
Hij antwoordde niet. Langzaam stond hij op, schudde de hand der arme deern
en liep verder. Dat korte gesprek had hem toch goed gedaan. Het had hem nog
vaster overtuigd dat men, hoe lager men afdaalt, hoe meer echt gevoel kan ont-
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moeten. Zoo gaat het Geluk voor het Ongeluk uit den weg als voor eenen
melaatsche. Dit was het leven: een strijd niet, maar een guerilla-oorlog tusschen
geregelde troepen van bezitters en havelooze benden van uitgehongerden. En, in
onze moderne maatschappij, heeft men niet eens meer het recht arm te wezen en
buiten betrekking. Men is verdacht, als men de armen ondersteunt, zonder zelf rijk
te zijn. Dokter Kostroma was vermoord omdat hij gaf zonder ze]f te bezitten. Arme
Kostroma! Neen, gelukkige, driewerf gelukkige Kostroma. Dood! Dood zijn, dat is
niet-zijn, dat is het niet langer torschen van den aldoor zwaarder wordende last, het
niet-voelen onzer lichamelijke en moreele ellenden, het niet langer haten. O, niet
langer haten! Wat zou het wezen: leven zonder haat? Stephan Dourow wist het niet
meer. Hij vroeg 't zich nu af, voor het eerst, nadat hij beklaagd was geworden door
eene straatmeid en had geweend met eene veile deern! Niet haten.... Was dat nog
bestaan of was dat reeds zalig wezen, rustig als een verheerlijkte Christus op eenen
Ikoon? O, niet voelen, in zijn bloed, in zijne zenuwen,
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in zijne kleinste spieren, dat koortsachtige, prikkelende haten! Kunnen aanzien: de
gebouwen der rijken en de paleizen der vorsten, zonder te denken aan het bloed,
dat zij hebben gekost, aan de tranen, waarmeê parias ze hebben betaald. Op de
Perspectieve te St. Petersburg, niets méér te kunnen zien dan hetgeen daar staat
als eene uitdaging aan den rechtvaardigen God en niet te denken aan eenen
vermoorden Kostroma, aan het rieten dak vol gaten, waaronder de moejik tracht te
rusten, zoo hij niet sterft aan hongersnood of aan cholera, ondermijnd door
melaatschheid en bloedschendige ontucht....! Niet haten, dood zijn.... Maar hij mocht
niet sterven, hij, Stephan Dourow. Hij had zich vrijwillig gegeven aan het comité:
met ‘lichaam en ziel’, had hij gezworen, nadat men hem had helpen vluchten uit het
Nikolaas hospitaal te..., waar zijne vrienden waren doodgeschoten omdat zij eenen
opzichter hadden geslagen: een opzichter, die.... maar wat deed het er toe of de
man een vuil monster was? Hadden niet alle opzichters van alle mogelijke
gevangenissen ter wereld erger verdiend dan een pak slaag?
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Stephan Dourow liep nu wat sneller en hij voelde niet de pijn in zijne maag en het
branden zijner keel. Hij ging nu met opgeheven hoofde. De menschen zouden hem
noemen: een handlanger van misdadigers. Hij was ook: een riempje in den grooten
geesel Gods!
Dourow ging nu de steile hoogte van Montmartre op. Hij rustte nog even in het
‘s q u a r e S t . P i e r r e ’ en, bijna zonder te voelen dat hij het vermoeiendste stuk
wegs nu eerst beging, klom hij op tegen de eindelooze trappen, die men tegen de
helling heeft aangebouwd. Achter hem, lag, in eenen rossigen nevel, Parijs. Hij had
de stad kunnen hooren joelen, zuchten, brommen. Maar Stephan Dourow zag niets
en hij hoorde niets, dan het bonzen van zijn hart, dat ongeregeld klopte, nu hij zoo
snel klom. Hoe hooger hij kwam, hoe donkerder de weg en hoe lager de steeds
armoediger huizen werden. Hier en daar, had men wel nieuwe gebouwen gezet,
die in hunne nieuwe witheid, bij den avond, groote klompen kalk leken, maar de
buurt begon er toch al somberder uit te zien. Het
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was de voorwijk van Parijs bóven Parijs. Nu en dan, moest Dourow naar den weg
vragen. Hij ontmoette slechts deerns en gemeene kerels met hooge, zijden petten
op en wijde boezeroens aan. Zij hielpen hem terecht, met een enkel woord, en
beantwoordden nooit zijn beleefden groet. Een paar jongeluî, die zingend de hoogte
afdraafden, zagen hem strak aan, wantrouwend, en keerden zich eenige malen om,
toen zij hem voorbij waren.
‘E n v o i l à u n d r ô l e d e c o c o ,’ hoorde hij zeggen.
Eindelijk, vond hij toch de straat en het nommer, waar men hem had gezegd dat
Eugène Pinasse woonde. Die Eugène Pinasse moest een vriend der Russische
nihilisten wezen. Hij was, in elk geval, de correspondent van een Zwitsersch comité
en had zich bereid verklaard eenig geld voor Dourow in ontvangst te nemen en
dezen voorloopig te herbergen. Een jonge Rus, die te Parijs studeerde in de
medicijnen, had Stephan naar Pinasse gestuurd. De Rus woonde in de ‘r u e
D a g u e r r e , bij het kerkhof, ‘M o n t p a r n a s s e ,’ aan den anderen uithoek van
Parijs! En Dourow,
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met enkele franken van de ‘g a r e d e l ' E s t ’ gekomen, had den student niet durven
vragen om wat eten en had evenmin iets durven gebruiken van het geld, dat voor
de propaganda was bijeen gebracht. Hij achtte het zijn plicht zooveel mogelijk te
vasten, zoolang hij nog niets verdiende.
De concierge van het huis, waar Pinasse eene kamer had op de zesde verdieping,
vroeg aan Dourow: ‘Is u de schilder, uit het “q u a r t i e r l a t i n ”, die mijnheer Pinasse
wacht?’
Dourow kende 't consigne en antwoordde bevestigend.
‘Gaat u dan maar gauw naar boven. Zesde verdieping, rechts, tweede deur. Er
hangt een koperen ring aan 't schellekoord.’
Toen ging hij de smalle trap op. Het gaslicht brandde flauw in gebarsten globes.
Trapleuning en muren voelden klam aan. En hoe verder hij kwam, hoe vuiler de
treden werden, hoe verveloozer de deuren der appartementen, hoe primitiever de
schelkoorden. Op de vijfde verdieping, was het portaal reeds geplaveid met roode,
achtkantige baksteenen. Op de zesde, brandde niet eens gaslicht. Dourow
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zag, in 't halfduister, een achttal deuren, waarvan er eene wijd open stond. Achter
die deur, was een gootsteen, waarboven een scheef gedraaid kraantje, droppel
voor droppel, water liet vloeien in een blikken emmertje vol bulten en zonder hengsel.
Naast dien gootsteen, stond een vuilnisbak en, vlak daarover, gaapte de opening
van een vuilen bril. Een oud mannetje wachtte, met een eindje kaars in de hand, bij
zijnen emmer, waarin de droppels vielen met tergende langzaamheid.
Dourow kwam even aan den rand van zijn hoed.
‘Pardon, mijnheer, Pinasse woont op déze verdieping, niet waar?’
De oude man duwde hem het kaarsje onder den neus, nam hem bedaard op, van
het hoofd tot de voeten, en antwoordde, langzaam alsof hij spreken wilde in den
maat der druppels:
‘Mijnheer Pinasse? Ik moet u. zeggen dat ik geen mijner buren ken.’ Toen keerde
hij zich weder om, en Dourow zag den ouden, mageren rug vèr voorover buigen
over 't bultige emmertje.
Hij schelde toen, waar een koperen ring aan een stuk vuil touw vol knoopen naast
de deur hing.
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‘Mijnheer Pinasse?’ - vroeg hij, toen de deur op een kiertje gezet was.
‘Wie is u?’
‘Stephan.’
De deur ging weder toe. Doch zij werd, enkele seconden later, wijd geopend.
Dourow stond tegenover eene jonge vrouw, kort en dik, wier roode peignoir, van
boven niet vast geknoopt, hing over hare leden als een haastig omgeslagen
badmantel. Zij droeg een klein petroleumlampje.
‘Kom maar binnen, mijnheer. Pinasse wacht u.’
Dourow werd in een klein dakkamertje gelaten. Het was laag. Het rook er benauwd.
Hij onderscheidde eerst niemendal. Maar toen de vrouw haar lampje op een klein,
withouten tafeltje had gezet, zag Dourow een breed ledekant, waarop overjassen
en rokken waren gesmeten in weemakende wanorde. Onder den hoop kleêren,
kwam een hoofd uitsteken, toen eene hand, een forsche mannenarm.
‘Pinasse ligt heir, met uw verlof. Wij dachten dat u niet meer komen zou en zijn
maar te kooi gekropen, om vuur uit te winnen.’
‘Ja, dat is het voorwendsel!’ riep de vrouw,
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die luid ging lachen en verlegen heen en weder liep in het kleine vertrek. Eindelijk,
schoof zij het tafeltje naast het bed, zette de lamp er op en een matten stoel er voor.
Dourow ging zitten, zwaar neêrvallend naast het bed van Pinasse.
‘Hebt u gegeten?’ vroeg deze.
Dourow schudde van neen.
Toen kreeg de vrouw haastig, uit een ongeverfd buffetje, eene groote terrine met
hazenpastei, wat brood en eenen liter wijn.
‘Zouden we niet wat vuur aanmaken om mijnheer een kop koffie te zetten?’
‘Wis en zeker, Marion, en zoo gauw mogelijk, hè!’
Dourow protesteerde niet. Hij ging eten, zeer gulzig, als een uitgehongerd dier.
Pinasse keek hem glimlachend aan en, toen zij de kachel had aangemaakt, kwam
Marion over hem zitten, óók met welbehagen starend naar den bleeken Rus, die
bevend at en dronk, terwijl zijne groote, zwarte oogen rolden door de holle kassen.
‘Nu 't was hoog tijd, dat hij wat naar binnen kreeg!’ riep Pinasse goedig.
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Marion zette koffie, liep bedrijvig heen en weder; kreeg een groot stuk kaas uit het
buffet....
Eindelijk, leide Dourow even zijne vork neêr:
‘Jeluî bent heel lief voor me. Dank u wel, Pinasse;’ - hij stak eene hand uit naar
het bed - ‘dank u wel, m a d a m e ’ Toen zag hij dat het vrouwtje bijna niets aan had
en hare bloote voeten in dunne muiltjes had gestoken. En er lag niet het kleinste
stuk kleed op de roode steentjes, waarmeê de kamer was bevloerd!
‘Maar, u zult het koud hebben. Ik zal zelf wel op de koffie letten....’
Zij keek Dourow aan en toen Pinasse.
‘Wij hoeven ons niet te geneeren voor eenen ‘compagnon’; is 't wel, kameraad?’
Dourow wendde 't hoofd om. Het ledekant kraakte. Marion verdween onder den
hoop kleêren, achter Pinasse, die zich wat naar voren drong om zijnen nieuwen
vriend bij den arm te nemen.
‘Je kunt vrij spreken, Dourow. Zij is vertrouwd, hoor. Ik sta borg voor mijn vrouwtje.’
Maar Dourow sneed, zwijgend, een groot stuk kaas, krabde er den korst af en
begon weêr te
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eten, nu wat minder gulzig. Hij hoorde dat Marion iets fluisterde in het oor van zijnen
gastheer.
‘Je zit zeker te bedenken, waar je slapen zult? Er staat een ledekantje achter die
deur, daar. Je zult je moeten vergenoegen met een klein kabinetje. Maar ik heb je
mijne twee wollen dekens gegeven.’
De Rus keek rond. Het behangsel, een afschuwelijk papier, waarop geen figuur
meer viel te onderscheiden, hing in gescheurde lappen aan den zolder, stond, langs
de schuin oploopende wanden met een buik en ontbrak zelfs op enkele plaatsen.
Daar zag men dan den muur, groeselig grijs. Daar glommen vochtdruppels in 't licht
der petroleumlamp. Op eens, bedacht hij dat men hem eene kostbare hazenpastei
had voorgezet. Hij kleurde hevig. Zou hij gestolen goed hebben gegeten? Hij kon
toch niet vragen hoe zijn gastheer aan dat lekkers gekomen was! Verder, hinderde
hem de aanwezigheid dier jonge vrouw. Zij geleek in 't geheel niet op de Russische,
vrouwelijke nihilisten, die zich vaak moediger en standvastiger betoonen dan de
mannen. Zij was blijkbaar eene van die
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ongelukkige deerns, zonder wilskracht en zonder eenig zedelijk bewustzijn, die zich
laten verleiden door den eersten den besten man met wat energie. Wat kon Pinasse
verwachten van zulk een wezentje? Had hij haar bij zich genomen voor zijn pleizier
alleen?
Maar dan was hij ook geen ware broeder en verre van betrouwbaar.
Terwijl Dourow zich koffie inschonk, begon zijn gastheer te praten.
‘We zullen weldra weêr eens wat van ons laten hooren, amice. De b o u r g e o i s
heeft nu alweêr te lang aan één stuk rustig geslapen. Morgen komt Anelli met ons
beraadslagen over een heerlijk plan. Wij willen eenen kameraad wreken, die
veroordeeld is wegens diefstal....’
‘Van dynamiet?’
‘Neen, van wat zilver en wat snuisterijen van waarde. Hij heeft ingebroken in het
hotel van....’
‘Ingebroken? Zijn de Fransche anarchisten dan inbrekers?’ - vroeg Dourow,
onthutst.
‘Houd je nu niet onnoozel, amice. Eigendom is
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diefstal en, wie eenen aanslag tegen den eigendom begaat, bewijst met der daad
ons goed recht.... als hij dat doet als anarchist, natuurlijk.’
Dourow zag zijnen gastheer even aan. Wilde hij hem beproeven? Waarschijnlijk.
Hij antwoordde dan ook, zonder zich nog boos te maken:
‘Pinasse, ik ben door ons comité bevrijd uit het hospitaal. Ik heb mijne vrienden
te wreken, dat weet-je. Ik ben dus niet verdacht en je hoeft mij niet te beproeven.’
‘Nu, daar rekenen wij ook op. Maar ga nu slapen, hè? Je bent moê. Laat de kachel
maar uitbranden. Nacht, Stephan. Ik heet Eugène.’
Dourow drukte hem de hand, blies het licht uit en zocht, in donker, zijne slaapplaats
op.
Doch hij deed geen oog dicht, dien nacht.
Die Pinasse, die leefde met eene vrouw en hazenpastei at, kwam hem verdacht
voor. Men had hem, in Rusland eerst en, later in Zwitserland, al gewaarschuwd voor
de Fransche en Italiaansche anarchisten. Hij wist dat er gewone booswichten onder
waren, die gebruik maakten van de bescherming der nihilisten om des te veiliger
hunne mis-
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daden te kunnen bedrijven. Zij onteerden de partij. Maar men durfde niet met hen
breken. Zij waren vertrouwde bondgenooten voor ieder, die in gevaar verkeerde.
Zij hadden kranige dingen gedaan. Maar 't waren bandieten, toch, en een waarachtig
nihilist walgde van die compromittante vrienden. Waarom had men hem nu juist
gezonden naar zulk een verdacht broeder? Misschien waren er geene anderen, te
Parijs!
Dourow overdacht wat hij wist van de hoofden der Fransche anarchisten. Geen
hunner was volkomen onbaatzuchtig; geen hunner had een volkomen vlekkeloos
verleden. Niet overtuiging, maar genotzucht drong hen tot opstand tegen de
maatschappij. De treurige historie der Parijsche C o m m u n e had bewezen hoe
weinig men kon verwachten van die Fransche oproerlingen om den heb. De besten
waren nauwlijks meer dan moedige schurken, gedreven tot het uiterste en daartoe
overgaand met veel vertoon en onverdragelijken bluf. Men had hem opgedragen
de wereld der Fransche anarchisten te bestudeeren en na te gaan in hoeverre zij
zouden kunnen en willen samen-

Frits Lapidoth, Goëtia

186
werken met de Russische nihilisten. Men had hem gezegd dat er misschien iets
van hen viel te leeren; want de Rus is te openhartig en te weinig nauwgezet om een
goed samenzweerder te zijn. Hij is uitstekend geschikt om terstond, met
levensgevaar, iets te doen. Hij is niet geschikt om een plan voor te bereiden in het
diepste geheim. Hij is beter werktuig dan hoofd, in den regel. Wellicht, waren de
Fransche anarchisten beter georganiseerd. Dourow moest daaromtrent een rapport
uitbrengen aan zijn Comité.

II.
Den volgenden morgen, stond hij op zoodra er wat licht drong door den handdoek,
dien men voor het eenige raam der kleine kamer had gehangen. Hij kleedde zich
haastig aan, sloop door het vertrek van Pinasse. Maar deze was ook wakker. De
mannen bekeken elkander nu, in 't grauwe
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morgenlicht. Dourow zag er somber uit, met zijn bleek gelaat en zijne lange haren.
Pinasse, daarentegen, glimlachte zeer tevreden. Zijne grijze oogjes schitterden,
zijne dikke wangen bloosden. Hij speelde met zijn dun, blond snorretje en drukte,
met zijne andere hand, het hoofd van Marion op zijn breeden, half ontblooten borst.
‘Ga je nu al uit? Maar, heb je wel geld? Ik heb drie honderd franken voor je
ontvangen en een koffertje, waarschijnlijk met linnengoed, hè? Want je schijnt daar
niet dik in te zitten.’
Dourow bezat geen overhemd. Pinasse moest gezien hebben dat hij een papieren
boord op zijn hoog toegeknoopt vest had vastgespeld.
‘Mag ik je een goeden raad geven? Laat je haren en je baard knippen; doe andere
laarzen aan. Je bent gruwelijk herkenbaar, zóó.’
‘Ik heb haren en baard laten groeien om dat niet te zijn. In de gevangenis, knippen
ze je die af.’
‘Jawel, natuurlijk. Maar hier ben je buiten gevaar. En, hoe heet je? Hoe heet je
voor de politie?’
‘Stephan Karlewsky, kunstschilder, van Warschau. Ik heb mijne papieren.’
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Toen ging hij de deur uit, verlangend naar wat frissche lucht.
Beneden aan de trap, moest hij parlementeeren met den concierge, die zijne stem
niet herkende en weigerde hem de deur open te trekken. Toen de man daartoe,
eindelijk, besloten was, bromde hij:
‘Men gaat zoo vroeg niet uit, in den winter!’
Hij had gelijk. 't Sloeg zes uur op het oude uurwerk van 't bouwvallige
parochiekerkje van Montmartre. De heuvel sliep nog. Dourow kwam enkel tegen:
mannen, die het licht in de gaslantaarns uitdraaiden. Zij liepen haastig, rillend onder
hunne versleten jassen. Maar, hoe verder hij stadwaarts kwam, hoe levendiger het
werd, in de straten. Het nijvere Parijs was wakker. Dourow zag niet naar het heerlijke
panorama, beneden hem. Hij liep somber peinzend verder. Ver achter hem, lag de
periode, waarin hij nog gevoelig was voor artistiek genot. Het eerste barbierswinkeltje,
dat hij open vond, ging Dourow binnen. De knecht, die hem helpen moest, lei, met
een verdrietig gezicht, een verfomfaaid dagblad neêr en begon dadelijk een praatje.
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Er was weder dynamiet gestolen. De anarchisten staken het hoofd op. Een paar
magistraatspersonen hadden dreigbrieven ontvangen. Maar 't zou daarbij misschien
wel blijven. Na den moord op generaal Seliverstoff, had men weinig meer gehoord
van de nihilisten en anarchisten. En de ‘m e r l a n ’ vertelde hoe men, naar zijne
meening, Padlewsky had laten ontsnappen om geen last met de Russische nihilisten
te krijgen, heel wat gevaarlijker dan de anarchisten, moest ‘meneer’ weten.
Dourow antwoordde met gebaren.
Het duurde een uur, eer de barbiersknecht hem vrij liet. De patiënt keek even
naar zijn mooi, lang haar, dat om zijnen stoel was gevallen in kronkellokken, lachte
om zijn ragebolshoofd en zijn kort afgeknipten baard....
‘Men zal u niet meer herkennen, mijnheer’, zei de knecht, argeloos.
Dourow had het nu, op straat gekomen, zóó koud dat hij naar huis terug draafde.
Zoodra hij had aangescheld, deed Marion hem open. De kachel brandde reeds.
‘Pinasse is al uitgegaan. Anelli is hem komen
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halen. Er moet iets aan de hand wezen. Ik geloof dat zij eene groote, Russische
dame op spoor zijn, die zoo wat nihiliste is en waarschijnlijk wel wat wil geven om
de kameraden te helpen; want er is een groot plan gemaakt. Het rechte weet ik niet.
Anelli spreekt zoo krom. Hij heeft veel meer accent dan u.’ En zij babbelde toen
door over den Italiaan, dien zij een mooien man vond, maar voor wien zij bang was.
‘Hij heeft iets verschrikkelijks uitgevoerd in zijn land. Hij heet natuurlijk niet Anelli,
dat is maar een pseudoniem. Ik wou dat Pinasse wat minder druk met hem omging.
Die man zal hem nog op het schavot helpen. Maar zeg niet over, wat ik u daar
vertelde. De anarchisten maken korte wetten met eene babbelaarster. Eugénie
Poupard is.... God, mijnheer, wat eene wereld! Maar, als men er eenmaal in is, komt
men er nooit meer uit. Wie van de ‘p è g r e ’ is, blijft van de ‘p è g r e .’
Dourow herinnerde zich dat ‘pègre’, in de boeventaal, ‘dievenwereld’ beteekent.
Hij vroeg niet naar bijzonderheden en ging zich op eenen stoel bij de kachel, zwijgend
zitten warmen.
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‘U ziet er heel wat knapper uit dan gisteravond. Jakkes! wat had u een baard en 'n
haren!’
Hij lachte even. Toen begon zij druk te praten over andere dingen, die haar belang
inboezemden: over de concierge, over den grooten aap van eenen schilder, die
over hen woonde.... Heel rustig babbelde zij door, alsof zij niet pas iets vreeselijks
had gezegd:
‘Wie van de “p è g r e ” is, blijft van de p è g r e .’
Marion drentelde bedrijvig door het vertrek, nu en dan zich beklagend over eene
buurvrouw of eene winkelierster en, herhaaldelijk, viel zij zichzelve in de reden:
‘Maar die Anelli staat mij niet aan.’
Dourow luisterde niet eens naar de jonge vrouw. Hij zat, met zijne hakken op de
sport van den stoel en zijne elboogen op de knieën, na te denken over dat gezegde
van Marion ‘wie van de “p è g r e ” is....’ Pinasse was dus een dief en Anelli
waarschijnlijk een moordenaar en Eugénie Poupard.... een slachtoffer, dat men
zeker spoorloos had doen verdwijnen, zooals er nu en dan vrouwen en mannen,
vooral kinderen, in Parijs ophouden
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te bestaan, zonder dat iemand weet hoe en wanneer ze zijn gestorven.
En die Russische groote dame, die nihilisten beschermde? Wat moest dàt
beduiden: eene groote dame, die hare natuurlijke vijanden beschermt, in Parijs? Zij
zou zich willen wreken, waarschijnlijk. Eene Slavonische is tot alles in staat, als de
Haat haar drijft. Maar de Russische nihilisten waren werktuigen in de hand van
hunnen wrekenden God; zij verhuurden zich niet aan jaloersche aristocraten. Wat
zouden Pinasse en Anelli van die vrouw willen hebben en voor haar willen doen?
Marion sloeg een warmen wintermantel om, wikkelde om het hoofd een gehaakt
wollen doekje en zei: ‘Ik moet even uit, Stephan. Wil ik een paar couranten voor u
meêbrengen? Doe in geen geval open, als er gebeld wordt. Ik kom dadelijk terug.
De vrienden wachten wel aan de deur.’
Dourow vroeg om een paar dagbladen. Toen hij alleen was, liep hij de kamer
door. Zij was armoedig gemeubeld. Pinasse moest zich, in geen geval, hebben rijk
gestolen! Toen viel zijn oog op het buffet. De bovenlâ was door middel van een paar
kram-
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men en een hangslot afgesloten. Daar moesten papieren en geld in worden bewaard.
Maar dat hangslot viel, afstekend tegen het witte hout, terstond in 't oog! Bij eene
huiszoeking, zou men dadelijk die lade doen openbreken. 't Was een list,
waarschijnlijk, om de aandacht der politie af te leiden. Daarom hield Pinasse zich
zeker ook zoo arm. Marion had te kennen gegeven dat zij niet naar bed waren
gegaan om brandstof uit te sparen....
Zij kwam reeds weêr binnen, stak Dourow eene courant toe en ging zelf de
feuilletons van eene andere lezen. Nu en dan, zuchtte zij zwaar of riep zij, half luid:
‘Hemel, wat gemeen! Hè, wat een schurk!’
Er werd gescheld. Marion sprong op, liep op de teenen naar de deur.
Dourow hoorde iemand iets fluisteren door 't sleutelgat. Toen ging de deur open.
‘Daar is Anelli’, zei Marion.
‘Anelli, die heer is Stephan.... Stephan.... hoe ook weêr?’ vroeg zij, voorzichtig.
‘Ik ben Stephan Karlewsky voor de politie en Stephan Dourow voor de vrienden.’
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‘Dan zullen we maar Stephan alleen zeggen om niet in de war te raken. Welkom in
Parijs, kameraad.’
Met tegenzin drukte Dourow de hem toegestoken hand. Toen zei Anelli, gebiedend,
tot Marion:
‘Ga jij nu maar eens een praatje bij de concierge maken, la m ô m e .’
Zij ging, met een verdrietig gezicht.
‘Stephan, wij kunnen op je rekenen, niet waar? We hebben uitnemende informaties
omtrent je ingewonnen. Je bent veroordeeld tot twintig jaar, hè? En ontsnapt uit het
hospitaal te..... Bravo! Wat denk je nu hier te doen? Ik bedoel om aan den kost te
komen?’
‘Anelli, het comité heeft mij naar Parijs gezonden en gelast te werken voor den
kost. Ik heb, in mijn fort, leeren schoenmaken. Misschien wil de een of andere lapper
mij wel gebruiken.’
‘Hoor eens, geene geheimen onder kameraden. Wie Pinasse is, weet je. Nu, we
doen onze zaakjes in den regel samen. Als jij meê wilt doen, ben je onze man.’
‘Ik doe alleen meê aan politieke aanslagen, als het comité mij dit gelast....’
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‘Comité, wat comité? Je zeurt met je comité. Je hebt je heel netjes door het comité
uit de gevangenis laten halen, laten weghelpen naar Parijs. Mooi zoo. Maar nu, heb
je verder geen heil te verwachten van die droomers. Want, met permissie, jeluî
Russische nihilisten zijn onpraktische luî. Je maakt heel wat lawaai met je bommen.
Je verspilt handenvol geld om eenen keizer naar de andere wereld te helpen en,
ondertusschen, lijdt jelui zelf armoê. Wij plagen den b o u r g e o i s heel wat meer
door hem af te nemen waaraan hij het meest hecht: zijne heerlijke dubbeltjes. Dàt
is de ware propaganda. Je zult toch niet dom genoeg zijn om....’
‘Anelli, iedereen heeft zijne manier van zien en ik mag niet oordeelen over die
van een kameraad. Maar ik doe niets buiten medeweten van de mannen, die mij
gered hebben.’
‘Zooals je wilt. We zullen zien of je niet verandert. Maar....’
‘O, ik zie niets, ik hoor niets en zeg niets. Je houdt me toch niet voor een
verklikker?’
‘Neen, neen, wis en zeker niet. Juist daarom, zal je zien dat je wel meê móét
doen. Medeplichtig
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wordt je toch, al was 't alleen maar door je stilzwijgen. Als kameraad....’
‘Wie van de “p è g r e ” is‘.... dacht Dourow.
‘Ik wou je nog over wat anders spreken, Stephan. Er doet hier, bij arme Russische
studenten, eene mooie - waarachtig, ik hoor dat ze magnifiek is! - eene mooie dame
uit de groote wereld de ronde. Zij wil niet zeggen hoe zij heet, maar men heeft een
gouden kroontje op haren porte-monnaie gezien. Het is geene cocotte, het is eene
echte Russische. Dat weten wij van eenen nihilist, die haar de deur heeft uitgezet
omdat ze hem geld wou geven, - eene rare reden, hè? - en omdat zij beweerde
tegen jeluî bomgooierij te wezen, waaraan de mooie dame gelijk heeft. De nihilist
heeft haar niet gevolgd. Maar Pinasse en ik wilden haar laten nagaan. Ongelukkig,
kennen we geen Russisch. Nu moest jij eene kamer huren in 't “q u a r t i e r l a t i n ”,
Sévérine gaan opzoeken en je nood klagen. Sévérine weet wie zij is en stuurt haar
adressen van arme studenten en ballingen uit Rusland. Maar Sévérine verraadt
niemand, zelfs niet eene dame van de “h a u t e .” Op jou heeft zij geen
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verdacht. Zij zal de dame bij je zenden. Je discht haar een verhaal op, vraagt
wanneer zij terug kan komen, waarschuwt ons en wij volgen haar.’
‘En dan?’
‘En dan? Dan hebben wij te kiezen tusschen drie of vier middeltjes om haar ook
voor ons milddadig te maken: “p o u r l a f a i r e c h a n t e r ”, om eene “technische”
uitdrukking te gebruiken....’
Dourow antwoordde niet.
‘Nu, daar denk je wel eens over na, hè? Pinasse heeft je dit allemaal niet kunnen
vertellen omdat Pinasse vooreerst heel slecht bespraakt is en dan.... Pinasse komt
van daag niet thuis en morgen ook niet, waarschijnlijk. Ik kan je niet zeggen waar
hij is. Hij is op eigen risico bezig.’
‘O, dan kan ik hier zeker niet blijven, hè?’
‘Neen. Maar, ik heb den sleutel van de lâ, daar.’
Anelli deed het hangslot open, haalde eenige bankbiljetten voor den dag, gaf die
aan Dourow en sloot toen, haastig, de lade weêr dicht.
‘Je koffertje ligt onder het ledekant; ziedaar. En nu opgemarcheerd. Ik ga met je
meê.’
‘Waar zou ik nu gaan wonen?’
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‘Waar je wilt. Ik raad je Montmartre niet aan. Ga voorloopig in een hôtel voor arme
handelsreizigers, ergens bij een spoorwegstation, dat is 't veiligst.’
Beneden, vonden zij Marion staan wachten in de gang.
‘Stephan gaat naar een logement. Eugène komt van daag niet thuis. In geval
van.... je weet wel, heb je nooit van mijnheer gehoord en van mij ook niet, begrepen?’
Marion knikte. Er sprongen tranen uit hare oogen.
‘Wat is er nu weêr?’ vroeg ze, angstig.
‘M o t u s !’ riep Anelli. En hij nam den arm van Dourow, die was blijven staan naast
Marion.
‘Die vervloekte liefhebberij van Pinasse om altijd vrouwen bij zich te hebben!’
bromde de Italiaan.
Zij liepen haastig den heuvel af. In 't s q u a r e nam Anelli afscheid van Dourow.
‘Pak nu een rijtuigje, dat staat goed, en rij naar.... wacht eens? Aan de ‘g a r e
d u N o r d ’ komen Belgische en Duitsche treinen aan. Aan de ‘Est’, Duitsche treinen.
Aan de ‘S t . L a z a r e ’,
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Engelsche treinen. Ze zijn eigenlijk allemaal verdacht; maar je kunt toch niet op
Montparnasse gaan zitten. Ga maar zoeken bij 't Oosterspoorwegstation. A u
revoir.
En, hoe vinden wij elkaâr?’ riep Anelli. Hij schreef haastig het adres van een
wijnhuis op een stukje papier en reikte dat Dourow toe. ‘Tot morgenavond, kameraad.
En denk om onze Russin.’
Nog dienzelfden avond, schreef Dourow aan het Zwitsersche comité dat hij vreesde
met eene dievenbende in aanraking gekomen te zijn en het wenschelijk achtte zich
terug te trekken. Maar men antwoordde hem, kort af, per telegraaf, dat men zeer
goed had geweten tot wien men zich had gericht en Dourow maar had waar te
nemen. In eenen toelichtenden brief, beval men hem zijne handen zoo rein mogelijk
te houden, doch geen Fransch anarchist tegen te werken of te vermanen. ‘Wie
eenen bondgenoot noodig heeft, kritizeert diens daden niet.’ Neen, maar als hij zich
moet verlagen tot medeplichtigheid, wat dan? Dourow schreef opnieuw om
instructies. In cijferschrift ver-
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telde hij wat men van hem verlangde ten opzichte der Russische dame. Maar er
kwam geen antwoord op dien brief.
Ongelukkig, had hij Anelli moeten zeggen waar hij woonde en deze kwam hem
herhaaldelijk opzoeken in de r u e d ' A l s a c e , naast het Oosterspoorwegstation,
om hem aan te sporen toch spoedig naar Sévérine te gaan. Pinasse was nog altijd
weg; Anelli vermoedde buiten Parijs. En de politie spoorde hem op; want zij had
huiszoeking bij hem gedaan en Marion voorloopig in hechtenis genomen. Hij had
haar wat geld gestuurd.
‘En de lâ?’ vroeg Dourow.
‘De lâ? O, daar was wat geld in, dat zij stil hebben laten liggen, en eene lange
lijst vol fictieve namen en woonplaatsen van anarchisten, waarvan zij zich hebben
meester gemaakt en die hen in een aardig doolhof zal brengen. Dat geeft ons
minstens veertien dagen tijd; want de b r i g a d e d e s r e c h e r c h e s is niet groot.
Maar wij moeten dien tijd nu ook nuttig, besteden. Er is weinig geld meer in kas.’
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Kort daarop, was de Italiaan weder bij hem gekomen.
‘Je bent toch nog niet op jacht gegaan? Laat je Russin voorloopig met vrede. Wij
hebben wat anders te doen. Ik heb geld zooveel als ik maar wenschen kon. Pinasse
is terug. En we gaan nu eenen flinken slag slaan. Jij zult ons nu wel willen helpen,
want het is niet om dubbeltjes te doen; maar om de huid van een paar vuile
b o u r g e o i s , een paar rechters. Het oogenblik is gunstig. Pinasse is woedend,
omdat zij Marion hebben opgesloten in de gevangenis S t . L a z a r e , en hij wil zich
wreken. Een militant anarchist is veroordeeld, wegens brandstichting, tot
levenslangen dwangarbeid. We worden geholpen door iemand van de “haute”....’
‘Dat vind ik altijd verdacht.’
‘In Rusland, is het dit misschien ook; maar niet hier. Het heerschap is in onze
macht, trouwens.’
Anelli noemde den naam van den grooten ‘a r i s t o ’. De anarchist was Pierre
Dubois. De rechters woonden: één op den b o u l e v a r d S a i n t - G e r m a i n en
de ander in de r u e C l i c h y . Maar, Pinasse moest nog een paar vrije dagen
hebben.
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Hij zou daarna bij Dourow komen om de noodige recepten. Pinasse, noch Anelli
waren voldoende op de hoogte om eenen bom te kunnen maken. En de Italiaan
sprong In Dourow's kamer rond van pret.
‘Sapristi! wat zal me dat eene opschudding geven! Zij zullen bibberen van angst,
die vervloekte rechters. O, Stephan, je zult eens zien wat wij kunnen, hier in Parijs,
en wat wij durven.’
Maar Dourow zei, somber:
‘Zijn de rechters gewaarschuwd? Zullen zij tijd hebben om hun testament te maken
en....’
‘En te biechten? O, jawel, waarde heer! Ze zullen gewaarschuwd worden, hoor.
O, weet-je wie ook meê doet? De student, die je 't adres van Pinasse heeft gegeven:
Michaël Baum.’
Dien avond, moest Stephan met Guizeppe Anelli gaan eten. Daarna troonde de
Italiaan hem mede naar den ‘Moulin-Rouge’, waar zij Pinasse zagen zitten bier
drinken met eene onbeschaamd beschilderde deern, die gaapte als de kikvorsch
van een tonspel. Maar Pinasse deed of hij hen niet herkende.
Bij 't heengaan, hoorden zij eenen straatventer schreeuwen met ‘L e s o i r ’.
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‘D e m a n d e z l e s h o r r i b l e s d é t a i l s ....’
Zij kochten het blad. In den omtrek van Beaune was een kluizenaar vermoord.
De man ging voor rijk en gierig door. Niemand kon gissen wie de dader was. De
misdaad was gepleegd, drie dagen voor dat men het lijk had gevonden. Dourow
dacht terstond aan het verdwijnen van Pinasse. Maar hij zei er niets van. Anelli
mompelde: ‘een flinke slag, s a p r i s t i !’
Zoodra Dourow den Italiaan, met weêrzin, de hand had gedrukt ten afscheid, ging
hij nadenken over de rol, die hij in Parijs had te spelen. Hij was nihilist geworden in
de gevangenis. Hij was het niet toen men hem arresteerde. Overtuigd nihilistische
lotgenooten hadden hem bemoedigd, geholpen zoo vaak zij konden. In het fort
‘Peter en Paulus’, hadden zij hem overtuigd van hun goed recht, van het
onvermijdelijke hunner gruweldaden. Geen hunner had iets anders op zijn geweten
dan wat alle politieke samenzweerders, na rijp beraad, op hunne verantwoording
nemen. Als zij slagen, noemt de geschiedenis hen helden, als zij niet slagen,
brandmerkt de historie hen als
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schurken. Maar hunne handen waren rein en hun verleden was eene martyrologie.
Zij terroriseerden tyrannen en deden dit met meer moed en volharding nog dan list.
Men had hem verteld hoe een tiental nihilisten, eenige dagen en nachten achtereen,
tot aan 't middel in het water staande, hadden gewerkt aan de mijn, die het keizerlijke
spoorrijtuig in de lucht moest doen springen. Die mannen werkten niet voor loon;
gaven zelfs het weinige, dat zij bezaten, nog uit voor werktuigen en wapens. Zij
werden gedreven door haat alleen. Zij wisten dat zij, vroeger of later, ellendig zouden
omkomen op een schavot of in de mijnen van Siberië, dat nooit hunnen naam zou
worden genoemd, zoo niet met afgrijzen. Maar zij deden het groote werk der wrake
bijna blijmoedig, rustig althans, overtuigd van hun recht. Met eenen hoofdknik, soms,
beloofde een der broeders zijn leven.
En Pinasse was een schurk. Hij haatte de Maatschappij; maar alleen uit wangunst
en omdat zij hem niet genoeg deed genieten. Hij stal, hij moest eenen moord hebben
gepleegd en Dourow geloofde dat hij alléén bevriend was met de nihilisten om,
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ingeval van nood, zich te kunnen beroepen op zijne politieke overtuiging, zoo het
comité, niet geheel machteloos, zelfs niet in Frankrijk, mocht weigeren hem te
redden. Pinasse speculeerde op de vriendschap der nihilisten.
Anelli was nog walgelijker individu. Hij moest een banaal booswicht zijn,
veroordeeld, in zijn land, wegens moord en diefstal en nu, in Parijs, lid eener groote
dievenbende, die - naar Dourow vermoedde - georganiseerd moest zijn, doch
waaromtrent hij het ware wel nooit zou vernemen.
Die Parijsche anarchisten hielden nuttelooze vergaderingen, zwetsten in vuile
blaadjes, braakten gemeene woorden uit in ‘L e p è r e P e i n a r d ’, organiseerden
werkstakingen met behulp van hersenlooze of misdadige afgevaardigden en lieten,
telkens, den werkman dienst doen voor politiek werktuig. Er bestond geene partij,
geen programma. Wat zij de partij noemden, was maar een samenraapsel van
boeven, die zorgden ieder voor zijne eigene belangen, en het programma kon
worden samengevat in één woord: roof!
Toch moest hier, waar Kropotkien had gewerkt,
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de kern van eene wezenlijke politieke partij bestaan. Maar noch Pinasse, noch Anelli
zouden hem daaromtrent kunnen inlichten. Waarschijnlijk was er ook niet meer dan
een overblijfsel van de ‘I n t e r n a t i o n a l e .’
Dourow nam zich voor Michaël Baum te ondervragen.
Den volgenden dag, ging hij naar de r u e D a g u e r r e .
Michaël lag, in zijn bed, met boeken en dictionnaires in groote wanorde over zijne
beenen geworpen, te studeeren. Het was één uur, toen Stephan bij hem aanklopte.
Een kameraad van Baum had hem open gedaan en vertrok meteen.
‘Neem mij niet kwalijk, dat ik blijf liggen,’ zei Michaël. ‘De natuur heeft het zóó
beschikt dat een mensch zijne eigen warmte voorloopig nog geen geld kost. Zij
zullen haar wel belasten, evenals het licht en de lucht. Maar, tot nu toe.... Je zult
het koud hebben? Hoe gaat het? Waar woon je? En onze anarchisten?’
Dourow begon te vertellen van Pinasse en Anelli, zeer langzaam, elk woord
wegend, alvorens het uit
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te spreken, zooals de Russen doen, zoo vaak zij iets gewichtigs mededeelen.
Toen hij had uitgesproken, bleef hij Baum aanstaren. Maar deze keek recht voor
zich uit, zwijgend.
‘Er wordt een domoor geboren,’ zei hij eindelijk, glimlachend.
‘Ik ben je geen Russisch spreekwoord komen vragen, maar een goeden raad,
Michaël Baum.’
‘Hoor eens, die anarchisten, ten minste de anarchisten, die wij kennen, zijn gewone
roovers. Hunne theorie is die van alle dieven en moordenaars, die het der moeite
waard vinden eene overtuiging te huichelen. Zij kunnen ons slechts compromitteeren.
Zij kunnen ons niet van dienst wezen. Het comité heeft ongelijk hen in onze zaken
te mengen. Maar, wat zouden wij doen tegen het comité? Wij zijn maar werktuigen,
Stephan Dourow. Wij worden getyranniseerd. Zie je, mij laten ze voorloopig met
rust. Ik mag studeeren, hier, en ik studeer hard. Het comité zal eenen dokter noodig
hebben! Maar jij.... Stephan, jongen, het zou mij niet verwonderen dat je slecht
aange-
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schreven stond bij je redders. Je hebt je bemoeid met iets, dat je niet aanging.’
‘Omdat ik mij beklaagde over onze correspondenten in Parijs?’
‘Neen, arme vriend, maar omdat je geschreven hebt over zekere Russische dame.’
‘Eene nihiliste!’
‘Morgen brengen! Die dame is eene vriendin der armen en verdrukten. Zij strijdt
op eene zeer bijzondere wijze tegen onze tyrannen. Maar zij is geene nihiliste. Die
dame, Stephan, werkt ons tegen. Ik kan haar dat niet kwalijk nemen; ofschoon ik
haar de deur heb moeten wijzen omdat ze mij geld kwam aanbieden. Zij meent wel
te doen. Doch het comité duldt geene medewerkers, die handelen op eigen initiatief.
Het comité huldigt het beginsel van pan-nihilisme. En de mooie weldoenster staat
op de lijst der verdachten.’
‘Weet jij wie zij is?’
‘Jawel.’
Weêr een lang stilzwijgen. Dourow verbrak dit, door te vragen:
‘En dat mag je mij niet zeggen?’
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‘Neen.’
‘Omdat ik, helaas! in betrekking sta met het geboefte Pinasse, Anelli en consorten?’
‘Daarom niet.’
Stephan stond van zijnen stoel op, liep door het naakte dakkamertje, keek naar
de sneeuw-vlokken, die dwarrelden langs het venster en een dicht gordijn vormden,
waardoor de huizen aan den overkant der straat niet waren te zien.
‘En hunne plannen omtrent de rechters van Dubois?’
‘Je moogt deze tijdelijke bondgenooten niet tegenwerken.’
‘Dus, ik ben maar eene machine of een wapen? Men verklaart mij niets; men kan
mij morgen gelasten mijn leven te wagen en mijne vrijheid prijs te geven, zonder
dat ik zelf weet waarom en of men niet helpt eene bende moordenaars in plaats
van betrouwbare broeders?’
‘De dolk vraagt niet wáárom men hem opheft, Stephan Dourow!’
‘Maar ik ben een mensch; ik voel, ik denk, ik haat....’
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‘Evenals de Russische dame, die wel doet en zich wreekt op ons aller tyrannen.’
Toen boog Stephan het hoofd. Eén woord meer en hij zou ook worden gerekend
tot de verdachten; men zou hem verstooten als woordbreker en valschen broeder.
Maar zijne ziel was zoo vol droefheid, dat hij zich moest beklagen bij dien landgenoot,
arm als hij, zeker niet zóó ongelukkig. En Dourow ging vertellen van zijn verleden,
van zijn verblijf te Charkow, van den armen dokter Kostroma, van dien engel der
armen: Olga, van wie hij, na zijne arrestatie, nooit meer iets had vernomen, ofschoon
hij haar had liefgehad met jeene jonge, kuische liefde, die, naar hij had meenen te
weten, was beantwoord.
‘Je spreekt over liefde, Stephan, maar je ziel moest vol haat wezen.’
Hij luisterde niet. Nu hij was begonnen te spreken over het groote gevoel, dat zoo
lang had gesluimerd onder het ijs van den haat, werd het grooter en grooter in hem.
Het drong de gedachten weg, het uitte zich in onsamenhangende woorden, in
kreten.... En hij had medelijden met zichzelf,
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hij schaamde zich over zijne zwakheid, maar hij sprak door.
‘....Zij hebben die liefde geëxploiteerd. Zij hebben mij gezegd dat Olga Kostroma
bedelde in Charkow; maar zij hebben mij niet vergund haar te zien of haar te
schrijven. Ik zou haar verdacht maken bij de politie! En ik heb hun gehoorzaamd,
Michaël; ik heb trachten te vergeten. Maar nooit, nooit vergeet men zijne liefde. Men
vergeet eerder dat men bloed heeft en zenuwen; men kan ongevoelig worden voor
pijn en koude en honger. De liefde is sterker dan alle denkbare ellende. Groote God!
zij is machtiger dan de haat!.... En toch, niets zou Olga voor mij geweest zijn, indien
ik te Charkow gebleven was. Wij waren te arm om te trouwen. Maar geen paar is
te arm om elkander te beminnen, om zalig te zijn, zoo 't maar vereenigd is,... om te
hopen, Michaël, om te hopen! Ja, als ik nog te Charkow was, met haar, zou ik hebben
gehoopt; gehoopt als een gek, zoo je wilt, gehoopt op een wonder, op eene
onmogelijkheid, maar gehoopt, toch. En nu....? Ik mag niet denken, niet lief hebben,
niet hopen. Ik zal haar
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nooit weêr zien en.... Maar, ik wil weten wáár zij is, wát zij is....’
‘Dat zál je weten, Stephan Dourow,’ zeide Baum plechtig.
Doch, toen zijn vriend hem om den hals viel, duwde Michaël hem weg:
‘Wie aan den boom schudt, doet misschien de rijpe, zeker de rotte vruchten vallen.’
Stephan protesteerde niet. Zijn vriend moest verbitterd wezen. Hij gebruikte dikwijls
van die sceptische uitdrukkingen. Michaël geloofde aan niets, zelfs niet aan de
wetenschap, niet aan het panslavisme, niet aan het welslagen der nihilitische
samenzwering. Hij was nihilist uit overtuiging. Dourow was maar nihilist geworden
uit haat tegen de Russische overheid. Hij begreep niets van het nihilisme als theorie.
Men had hem eenige werken en redevoeringen van nihilistische auteurs laten lezen;
doch wat hij daaruit begreep, was alleen dit: de verdrukten moeten in opstand komen.
Hij haatte de tyrannen; hij haatte noch de wetenschap, noch de kunst. Dat
beredeneerde wandalisme van Baum liet hem koud.
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En zoo waren er velen onder de nihilisten. De mannen die ‘onder het volk’ gingen,
zeiden niet alles omtrent hun programma. Zij vulgariseerden alleen dàt gedeelte
der theorie, waarvoor arbeiders en moujiks zich konden opwinden, Rousseau
citeerend en Saint-Simon en Karl Marx. Dourow was ‘bekeerd’ door zulke
zendelingen. Men had in den onschuldig veroordeelde een bruikbaar werktuig gezien
en als zoodanig zou hij moeten dienst doen. Een gemeen soldaat redeneert niet
over taktiek. Hij gehoorzaamt. Zoo moes Dourow ook gehoorzamen, niet denken
en redeneeren.
Maar Baum was vrijwillig tot de hoofden der partij gekomen. Hij had geene
verplichting aan hen. Hij was scherpzinnig, door en door sceptisch, een vijand van
alle beschaving, een levend geval van atavisme in de negentiende eeuw, nog behebt
met den wandalenijver van eenen Skyth. Het eenige wat hem aantrok in zijne
medische studiën was het wroeten met mes en lancet in 't slappe vleesch der lijken,
alsof dit hem versterken kon in de overtuiging dat er niets dan wat materie was, in
het dier h o m o , niets: n i h i l ! Met krankzinnigen-wel-
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lust bezag hij de groote, gekleurde platen van uitvoerige werken over pathologie.
Lang tuurde hij op de plekken vuil-grijs, vol zwarte stippels, die lagen tusschen
vuurroode stukken vleesch van een kankerachtig lichaamsdeel. Hij hypnotiseerde
zich door te staren op die afzichtelijke chromolithografieën. De spier werd grooter
en grooter: groot als een marktplein. En de vlek ging leven. Zij werd eene massa
van doorelkander krioelende melaatschen. Grooter en nog grooter ging hij de vlek
zien, tot hij ziek werd van walging. Dan had hij zich eene verschrikkelijke allegorie
van alle kwalen der menschheid gesuggereerd.
‘Wat weêr is het, Stephan?’
Dourow wees op het venster, waarachter nog altijd het dikke sneeuwgordijn
voorbijschoof. Baum lachte:
‘Ha, als dat zoo eens kon blijven doorsneeuwen, dagen en nachten en weken
achtereen! Zie je dat wel, Stephan, zie je dat in je verbeelding? De straat eerst wit,
heelemaal wit. Trams, die dérailleeren, rijtuigen, die blijven steken. De koetsiers
ranselen hunne paarden, gaan van den bok. Slen-
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teraars kijken naar 't geval. Overal oploopjes, die de dienders niet kunnen beletten.
De passagiers gaan uit den tram, de koetsiers zien hunne klanten weghollen. Maar
het sneeuwt door. De paarden staan tot den buik in het kristallen kleed. Hunne
beulen worden bang; de slenteraars willen terug, naar huis. Maar zij kunnen niet
terug. Zij buitelen over elkander heen; loopen rond als razenden op de plek, waar
de sneeuw wat gesmolten is en bezoedeld; zij rennen in tegen den meterhoogen
sneeuwmuur om hen heen, gillen van angst. Maar niemand kan hen helpen. Half
Parijs krioelt zoo in zijn lijkkleed. Ha! het sneeuwt door. Al dichter en dichter vallen de vlokken. Nog slechts een
paar menschenhoofden komen boven het witte veld uit. Hoor ze gieren, die
menschen! Zie hunne monden. Ze staan wijd open. De adem wordt er uit gestooten
mèt het gebrul en vermengt zich met de sneeuw. Zie hunne gezichten! De oogen
puilen uit de kassen. Tranen rollen door de diepe voren, die de angst heeft gegroefd
om de hoog opgetrokken wangen. Ha! de haren zijn wit van sneeuw. Het
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gebrul wordt zwakker en zwakker.... houdt op. Alleen enkele paarden hinniken nog
maar hunnen doodskreet uit. - Stephan Dourow, zie je dat wel, dat prachtige tooneel?
Ha! Ha! De menschen in de huizen beginnen nu ook ongerust te worden. Hier en
daar, heeft de sneeuw al kostbare spiegelruiten van groote winkels ingedrukt. Bezemt
maar niet, domme b o u r g e o i s , rekent evenmin op uwe overheid. Niemand kan
iets voor u doen.
Zie je, ze gaan uit de ramen der bovenverdiepingen hangen! Zij gillen elkander
hunnen angst toe. Rijkaards bieden geld. Anderen dreigen den eeuwig Onbekende.
Kijk die bankier daar, aan den overkant. Hij wuift met bankbiljetten, laat zakken vol
goud zien, strooit er tientjes uit in de sneeuw. Een paar musschen schieten er op
toe, pikken er aan, maar fladderen heen, teleurgesteld. Dat is toch je geld, baron
Rothnase, dat is toch je geld, waarvoor je hebt gelogen, gestolen en getrouwd de
oude tooverkol, die je nu van je weg dringt en die je niet redden zoudt, hè?
Ha! ha! ha! Hooger en hooger komt de sneeuw.
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Hooger en hooger klouteren de menschen. Een paar vrouwen springen uit het raam;
vallen neêr, heel dwaas. Maar de mannen, die toch uren lang drentelen om wat wits
te zien schemeren, tusschen bottine en japon, letten niet eens op haar. Zij huilen
door, met al schorrer en schorrer stemmen.
Hoor, Stephan, de klokken gaan luiden.
Dat diep gebrom komt uit de torens van N o t r e - D a m e - d e - P a r i s . Dat hooger
geluid komt van de S a i n t - S u l p i c e . De Heilige Genoveva, de schutsvrouwe van
Parijs, houdt haren mond. Zij is leek geworden. In haren tempel, heeft men
nietbediende dooden geborgen. Het P a n t h é o n blijft stom. Leve 't P a n t h é o n !
Zij zullen daar goed liggen, in hunne graftomben: die groote dooden, als aanstonds
ket afschuwelijke ‘monument’ ingesneeuwd wezen zal.
Hoor 't geklep van S t . G e r m a i n d e s P r é s . Wat een ouwe-kerks-stemmetje,
hè? En S a i n t - R o c h , de kerk van 't adellijk gespuis.... Hoor je S a i n t - R o c h ,
wel? De kerk jammert. Geene mooie trouwpartijen meer, geene ‘eeuwige’ missen....
Je wordt arm, S a i n t - R o c h , arm als het parochie-
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kerkje op Montmartre, dat zal blijven kleppen met het kleine klokje, lang nadat jou
beiaard zal zijn verstomd.
Ha! Ze gaan kanonnen afschieten op de forten.
Hoor de M o n t - V a l é r i e n eens aangaan! Hij buldert als in '71. Maar de vijand,
die nu Parijs bestormt, is niet weg te sturen met vijf milliard en een paar provincies.
Bulder maar, geweldige M o n t - V a l é r i e n , de Eeuwig Onbekende kan nog luider
bulderen dan jij. Maar Hij zwijgt en stil valt het doodskleed over 't levende Parijs.
Ha! ha! Kijk nu eens, Stephan Dourow, mijn kameraad.
Ze zijn op de daken geklommen. Zij verdringen zich in de goot. Men worstelt. De
goot is te nauw. Een paar mannen beschermen hunne vrouwen en kinderen. Maar
zij worden overmand. Zij glijden.... Zij vallen zacht neêr op het dikke sneeuwbed,
waarin zij langzaam zullen verdwijnen.
Daar staat de bankier. Zijn dikke buik hindert dien werkman, zie je wel? En de
proletariër gaat dreigen. Maar de baron geeft hem eenen zak vol geld, nog een,
nog een. Zij drukken elkander de
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hand. De werkman trapt wat leien stuk en klimt op het dak. Maar hij heeft zijne
handen niet vrij. Hij is zoo zwaar met al dat goud onder zijne armen. ‘Rrrrrfffff’ daar
valt.... daar ligt.... daar verzinkt hij in de sneeuw, zóó snel of hij in't water was geploft.
Arme drommel! Nu weet hij wat geld is.
De bankier glimlacht even. Hij heeft zijne laatste mooie affaire gedaan.
En de menschen, die nog zijn overgebleven, gaan elkander ranselen en trappen.
Men slaat vrouwen en kinderen. Er druppelt bloed van de daklijst. De sneeuw wordt
bezoedeld. Diepe gaten boort dat warme menschenbloed in de sneeuw....
Ha! ha! ha! Dourow, jongen, nu moeten wij er aan. Laten we ons lijden verkorten
en naar beneden springen. Het lijkkleed zal ons genadig verstikken. O, ik wil sterven
met eenen homerischen lach, die davert over het onafzienbare, witte veld:
‘Ha! ha! ha! - Ha! ha! ha! - Ha!....’
Dourow greep zijnen vriend om 't middel.
Maar Baum zei, ineens weder kalm:
‘Ik trakteer mij zoo nu en dan op bemoedigende

Frits Lapidoth, Goëtia

220
vizioenen. Je dacht dat ik gek was, hè? Neen, mijn waarde, ik ben niet krankzinnig.
Maar ik droom wel eens, wakend. Ga nu heen. Ik moet opstaan. Tot spoedig.’
Toen ging Stephan Dourow, bevend, het kamertje uit en de trap af.
Op straat, voelde hij dat het hem duizelde. De sneeuwlaag werd dikker en dikker,
juist zooals Michaël had gezegd. En de paarden der omnibussen vielen gedurig....
Hij snelde eene restauratie binnen om niet langer ten prooi te blijven aan het
verschrikkelijk vizioen, dat Baum hem had gesuggereerd.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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III.
Op de enge binnenplaats van het particulier hotel in de a v e n u e d e l ' A l m a
stond, vóór de breede m a r q u i s e , Olga's kleine c o u p é gereed. De stalknecht,
die eenen koetsierskraag van bont had geslagen over zijn blauw-lakensch livrei-pak,
streelde den neus van het lievelingspaard der gravin: een kleinen vos met licht-bruine
manen en staart, dien ze haar ‘b l o n d e ’ noemde. Enkele dunne sneeuwvlokken
dwarrelden tusschen de hooge muren van het c o u r en vielen op den grond, waar
zij bleven liggen zonder te smelten. De verlakt lederen, platte livreipet van den
stalknecht werd, langzamerhand, wit en zwaar van die vlokjes. En de vos schudde
telkens den kop omdat zij hem in de ooren woeien en daarin smolten, tusschen de
rossige haartjes.
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De koetsier, deftig en lui als altijd, stond te wachten onder de marquise, terwijl een
huisknecht allerlei speelgoed laadde in het rijtuigje. Met een verdrietig gezicht,
bewust dat hij iets beneden zijne waardigheid verrichtte, stapelde hij groote
bouwdoozen op ovale kistjes vol miniatuur keukengerij en zette hij groote harlekijns
te paard op zorgvuldig verpakte poppen, waarvan de voeten staken uit zwaar
pakpapier.
‘Als alles ingepakt gebleven was, zou ik heel wat minder moeite hebben gehad,’
bromde de knecht.
‘Ja, maar de gravin wil nu eenmaal niet dat er adressen op de pakjes gezet worden
en, als er geene adressen op staan, kan zij niet weten voor wie de pakjes bestemd
zijn.’
‘Hm! Als de inhoud, duidelijk omschreven werd op een stukje papier, dat er aan
kon worden vastgemaakt,’ antwoordde de huisknecht, doorbrommend.
En hij ging weder naar binnen, om weldra terug te komen met andere pakjes.
Maar een mager, bleek man, in armoedige plunje, kwam de vestibule door en
keek de plaats rond.
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‘Wat moet jij?’ snauwden stalknecht en koetsier hem tegelijk toe.
‘Woont hier niet de gravin Tredjakow?’ vroeg de man.
‘Vraag maar aan den concierge; of ruk uit, en gauw wat.’
De armoedig aangekleede man verdween in de buitengang.
‘Dat zou er niet beter op worden. Dat de gravin bedelaars opzoekt in de
armenwijken moet mevrouw zelf weten. Maar wij kunnen toch niet lastig gevallen
worden door dat gespuis,’ merkte de huisknecht op. Een snerpend ‘sssttt’ bracht
hem tot zwijgen. De tweede kamenier kwam de deur uit met eene waterstoof en
een reisdeken.
‘Charles, op den bok, en maak wat voort, hè? De gravin komt de trap al af.’
De koetsier sprong naar zijn paard, klom op het rijtuig, wikkelde zich haastig in
zijne deken, nam zijne zweep en hield die loodrecht in de hoogte.
‘P l a c e d e l a B a s t i l l e ,’ zei de kamenier.
Toen kwam Olga.
Zij droeg een eenvoudig, zwart kostuum, waar-
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over een met grijs bont gevoerden, zwarte mantel was geslagen. Heur blonde haren
krulden onder een zwart kapothoedje, waarop groote gitten flonkerden. De zwarte
v o i l e verborg haar gelaat.
De kamenier, hoogst dienstijverig, wikkelde hare meesteres in de reisdeken,
schoof de pakjes van hot naar her, betastte de waterstoof....
‘'t Is goed zoo, Amélie. Ik heb haast.’
Het portier viel dicht, de stalknecht sprong op zij. De vos danste voor 't rijtuig.
Toen rolde dit, langzaam, de voorgang door en het trottoir over.
Maar een havelooze man stak zijn bleek gelaat vooruit, bijna tegen 't portier.
Olga drukte op eenen caoutchouc bal, die naast haar hing te schommelen. Een
vensterglas viel neêr.
‘Gravin Tredjakow, ik ben een vriend van de Russische nihilisten, ik....’
Maar de man sprak zóó slecht Fransch, dat Olga niet meer verstond.
‘Kom morgen terug!’ antwoordde zij, in het Russisch.
Het fluitje gierde en de coupé stoof nu de a v e n u e d e l ' A l m a door, naar den
Seine-kant.

Frits Lapidoth, Goëtia

5
Het ééne venster bleef neer. Een versterkende wind woei door het rijtuig en Olga
krulde haar v o i l e hoog over het voorhoofd. Zij haalde diep adem, de winterlucht
vol ozon gulzig opsnuivend. Groote huizen snorden haar voorbij, ‘monumentale’
hekken schenen te dansen, zóó wiebelde het coupétje op de acht stalen veêren.
Zij floot drie maal. Charles wist nu dat hij bijna stapvoets rijden moest. Een
oogenblik dacht zij er over een eind te gaan wandelen. Maar die geheimzinnige
vriend der nihilisten had haar wat ongerust gemaakt. Wat zou die man haar te
zeggen hebben?
‘Och, eene banale bedelpartij. Er bestaat immers, in Parijs, een gëautografeerd
dagblad voor bedelaars, waarin de adressen van goedgeefsche menschen en een
paar karakteristieke bijzonderheden omtrent hunne relatiën worden vermeld! Mijn
naam zal daarin staan met de aanduiding: “zich uitgeven voor nihilist of vriend van
Russische nihilisten.” En zoo komt de man aan zijn fabeltje. We zullen dit wel zien,
trouwens.’ Toen dacht zij niet meer aan den bedelaar. Zij liet zich
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zachtjes wiegen. De papieren van hare pakjes wapperden in den wind, bolden zich
op, gingen rukken aan de touwtjes, alsof de voorwerpen, die er in waren gepakt,
ook hunkerden naar wat versche lucht en zich trachtten los te wringen uit hun
knellend kleed. Zij gleden over elkander heen, die pakjes, rolden naar voren.
Eindelijk, viel een harlekijn op Olga's knieën.
Zij lachte en bekeek zich in het smalle spiegeltje, dat een druk op een klein, ivoren
knopje deed te voorschijn springen vóór het breede venster over haar.
Boven hare schouders uit, stak de grappige stapel van kinderspeelgoed. Zij zou
weldra al dat moois tegen zich aankrijgen. Poppen en doozen rolden naar haren
kant, lichter pakjes lagen al op den grond. En 't was aardig zichzelf zóó te zien, als
een over-elegant vrachtrijderesje, blozend een beetje door den wind en vooral van
genoegen, tusschen die pakken en pakjes, die haar dreigden te bedelven.
O, zij zou heel wat gelukkigen maken, dien dag. Heel wat kinderoogen zouden
glinsteren door háár toedoen. Olga zag hare vriendjes en vriendinne-
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tjes reeds staren en grijpen naar hunne pakjes. Ze zijn heel wat menschelijker dan
de menschen, die kleine wezens, die nooit huichelen en alleen bedanken op bevel
van de ouders, gelukkig met hun nieuw speelgoed, zonder nog op zich te voelen
den last der verplichting, na elk aannemen van iets, dat geen loon is. Velen zouden
verbaasd wezen, meer nog dan verrast: een beetje bang waarschijnlijk, voor
speelgoed, dat zij nooit dan achter dikke spiegelruiten van rijkeluîs-magazijnen
hadden gezien. En dat aristocratische speelgoed zou, van de meisjes althans, kleine
aristocraatjes maken, want een klein meisje verheft zich zeer gemakkelijk tot de
hoogte, waarvan eene bijzonderheid uit hare omgeving, een paar woorden, een
bezoek en vooral een kleedingstuk of een stuk speelgoed haar een denkbeeld
geven. Olga had dit reeds dikwijls opgemerkt. De jongens hebben het liefst wat al
hunne kameraadjes ook bezitten en vernielen, in gezelschap hunner makkers, het
al te mooie en te kostbare speelgoed. De meisjes verkiezen het fijnste en het teêrste,
iets, dat al het moois der anderen grof doet schijnen en banaal. Ze zijn veel eerder
eenigs-
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zins artistiek ontwikkeld dan hare broêrtjes en, in negen van de tien meisjes uit den
Franschen werkliedenstand, sluimert de groote dame of de c o c o t t e . De trots der
eene, de blufzucht der andere ligt, in kiemen, op den bodem dier jonge zieltjes.
En de ouders! Zij wist reeds vooruit hoe déze moeder zou kijken en hoe eene
andere. De eene zou dadelijk het stuk speelgoed waardeeren en uitrekenen hoeveel
handdoeken of boezelaars of onderrokken zij wel had kunnen koopen, indien men
háár geld had gegeven, in plaats van speelgoed aan het kind. Maar de ander zou
blijder nog zijn dan de begiftigden; met haar kroost dansen om de tafel, waarop het
moois zou worden uitgestald, en jubelend roepen: ‘Wat zal vader opzien! Hemel,
wat zal vader kijken!’ Enkele ouders namen, zwijgend, de geschenken voor hen en
voor hunne kinderen aan. Zonder ze uit te pakken, bedankten zij, kortaf, zich
onthoudend van overdreven dankbetuiging. 't Waren de armen, die vroeger
welgesteld waren geweest, en nu, door elke gift, werden herinnerd aan hun vroeger
welzijn en hunne tegenwoordige nooddruft. Jegens die menschen was
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Olga nog kiescher dan jegens de anderen. Zij wist dat niets moeilijker is dan geven,
waar niet dan noode wordt aangenomen. En, terwijl zij gaf, vroeg zij dien kwestbaren,
in eenen blik vol deemoed, vergeving voor hetgeen zij hun misschien voor kwaads
mocht doen....
De vos danste voor 't rijtuig. Het dier werd koud en ongeduldig. De coupé begon
te stooten; want in den steenharden mac-adam-weg waren voren, zoo hard als holle
rails, en groote gaten, waarin de wielen gleden met lang gejiep-jiep der veeren.
Toen floot Olga weêr. Charles moest ophouden. Zij wilde een eind wandelen.
Hare vriendjes moesten maar een kwartiertje geduld hebben.
Doch het was kouder dan zij had gemeend. Een gure wind stak op, smeet haar
scherp stof in 't gezicht, deed hare wangen gloeien, hare voeten verkleumen. In
eens dacht zij toen aan Charkow en aan den tijd, toen zij loopen moest in heel wat
erger koû en worstelen tegen heel wat harder wind, minder wel beschermd tegen
de Russische koû dan zij het nu was tegen den niet trengen, Parijschen
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winter. Op de gevoelige plaat harer herinnering, kwam 't somber beeld van hare
jeugd. Zij zag haren vader, hare altijd versufte moeder; zichzelf en het zoo somber
gemeubelde huisje van Fedor Wassilijewitsch, den vriend der armen. Zij zag
werklieden uit de suikerfabrieken en ijzergieterijen ziek liggen in hunne diepe,
donkere bedsteden en zij hoorde hunne al te spraakzame vrouwen opdreunen het
relaas harer wederwaardigheden en de optelling harer schulden. Zij zag, maar
vluchtiger, vager, het binnenhuisje: heur vader zijne instrumenten oppoetsend bij 't
lamplicht, aan degroote, vierkante tafel. De studenten, die bij hen aan huis kwamen,
op en om de kachel. Dourow voordragend onschuldige verzen, op haar vervaardigd,
naar Poutschkines modellen, of lezend uit verboden boeken over
staathuishoudkunde.....
Zij vroeg zich af wat er zou gebeurd zijn met haar, indien heur vader niet in
hechtenis ware genomen en men de onschuldige studenten Stephan, Nikolaas,
Boris, Peter en Alexander rustig hunne studiën had laten voortzetten aan de
hoogeschool te Charkow. Zij zou dan misschien eene akte

Frits Lapidoth, Goëtia

11
hebben gekregen en wat lessen of zijn geplaatst aan een of ander goedkoop
meisjes-kostschool. Wellicht ook, zou zij tehuis zijn gebleven om het huishouden
van haren vader te besturen. En dan, eindelijk, als Dourow gepromoveerd was, ten
huwelijk zijn gevraagd door den vreedzamen minnezanger of misschien door een
ander.
Zij had wel van Dourow gehouden; maar heel flauwtjes, toch. Hare genegenheid
voor hem was nader verwant geweest aan vriendschap dan aan liefde. Toch zou
zij hem hebben gehuwd, waarschijnlijk. Zij vermoedde destijds niet dat de kracht,
welke het jonge meisje drijft naar iederen jongen man, die haar het hof maakt, kan
aangroeien tot eenen zielvervullenden hartstocht. Arme Dourow! Zij moest hopen
dat de oude Danowitsch, die op haar verzoek naar hem had geïnformeerd, waarheid
had gesproken: dat Stephan Dourow was doodgeschoten in eenen opstand tegen
zijne bewakers. Beter dood dan mijnslaaf in Siberië.
Hare verbeelding snelde weer terug naar Charkow en het vage veld harer
hypothezen.
Zij zou zijn getrouwd; waarom niet? Zij zou
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waarschijnlijk moeder zijn geworden, evenals die vrouwen, voor wier kinderen zij
haar rijtuig vol pakjes had geladen. Ze hield zooveel van vreemde kinderen, zoo
hartstochtelijk veel! Hoe groot gelukkig zou zij niet geweest zijn, zelfs arm, met een,
met verscheidene kinderen van haarzelf! Zij zag ze spelen in haren schoot, krioelen
om hare voeten, bij de groote, lauwe kachel, in de huiskamer van eene woning, die
meer zou hebben van eene isba dan van haar hotel in de a v e n u e d e l ' A l m a .
Welk een leven van eindelooze liefde en voortdurende opoffering zou zij hebben
geleid naast den armen dokter, die haar zou hebben vereerd! Liefde, hartstocht,
Hemel, wat waren die als hoog verheven voorgestelde begrippen eigenlijk nog
dierlijk. Hoelang duurt liefde en hoelang duurt hartstocht? Enkele maanden. En wat
wordt er van indien zij niet, gelijdelijk, verloopen in diepe genegenheid, in '
vriendschap, die bereid maakt tot àlle offers? Uit et dier kwamen zij voort en met
het dier gingen zij weg, van den huislijken haard tot andere vrouwen, zoo niet wat
anders in de plaats gekomen was van dat geduchte instinkt:
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wat hoogers, dat den man ketende aan de vrouw en aan zijne kinderen. Zij had
nooit nog liefgehad en niet geweten wat de hartstocht der liefde vermag. Maar
anderer leven had haar dit geleerd! En Olga treurde niet over hare jeugd, die was
voorbijgegaan zonder haar liefde te doen gevoelen: liefde voor eenen man. Maar
moederliefde, dìè had zij willen voelen in hare groote ziel, nu vol haat.... Vol haat?
Helaas niet vol; doch dorstend naar; wat anders, wat hoogers dan was de duistere
lust om te wreken haren armen vader en hare vrienden en geheel het Russische
volk: het Slavonische Slavenvolk. En zij dacht aan Hessa Helfman en Vera
Zassulitsch en Sophia Perowskaja en die arme, anonyme medewerkster op de
geheime drukkerij der ‘N a r o d n a j a N o l i a ’, die het befaamde manifest aan den
Tsaar had gezet met hare van tering doorschijnende handjes. Die vrouwen en
meisjes hadden kunnen leven van haat. Zoo scheen het. Doch, wreekten zij niet
eenen beminden revolutionnair, werden zij niet bezield, per slot van rekening, door
eene tragische, maar toch nog weldadige liefde?
O! te worden gewiegd in de armen van eenen
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echtgenoot, die vriend zou worden; te wiegen, op haren schoot, kleine wezens, die
nog konden en mochten hopen en lachen en dartelen: belichaamde lachjes en
microcosmen van vroegere geslachten....
Maar zij was gedoemd door het leven te gaan als rijke, elegante heks. Eene
vreeselijke kracht dreef haar voort en zij had haar in zich ontwikkeld, zij had haar
de alleenheerschappij gegeven over haar bestaan. Zij was de Furie; zij was de Straf;
zij was de vrouwelijke Geesel der menschheid, priesteres der zwarte kunst: Goëtia!
O, ware zij maar niets dan dat geweest! Doch Olga was vrouw gebleven.
Zoo aanstonds, zou zij weer in zich voelen die weldadige zielewarmte, die haar
had verkwikt toen zij nog jong was en nog zoo arm: te Charkow. Maar, later,
dienzelfden dag nog, des avonds in haar druk bezocht salon, zou zij weder moeten
voortzetten dat verschrikkelijke werk der Wrake. Waarom rustte zij niet? Hare
slachtoffers waren velen. Fedor Wassilijewitsch was gewroken; gewroken waren
Stephan en Nikolaas en Boris en Peter en Alexander. Want, vergiftigd, verdierlijkt,
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erger dan krankzinnig geworden, bewaakt door de oppassers van speciale
ziekenhuizen in St. Petersburg en elders, lagen te vergaan prinsen en graven en
generaals, die door haar zich hadden leeren inspuiten met morphine, leeren kennen
chloraal en ether, leeren oproepen geesten van wellustige vrouwen: van Sapho en
Aspasia, van Cleopatra en Messalina; zich leeren suggereeren het vizioen der orgiën
van Nero en Borgia; leeren genieten meer dan een lichaam genieten kan: leeren
ontucht bedrijven met hunne enkele verbeelding, geprikkeld door wat giften en wat
occulte praktijken.
En in Parijs, waar zij nu de gevierdste van alle dames in de mode was, waar men
bedelde om uitnoodigingen voor hare s o i r e e s , waar men, na het artikel van Jean
d'Alsace, novellen over haar schreef en ingewikkelde romans, waar men haar
noemde: ‘de levende quintessens der echt eindeeuwsche decadentie-vrouwen’ daar
had zij in de mode weten te brengen alle doodelijke bedwelmingsmiddelen, alle
geniepig-wellustige praktijken der oosterlingen, alle gevaarlijke kunsten der
occultisten, die lichaam en ziel doen verkwijnen, tot
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het verstand ten onder gaat en eene niet meer te genezen zenuwziekte den lijder
doet sterven in, vreeselijke pijnen. En zij zelve bleef gezond en krachtig en helder
van hoofd. Zij geloofde niet jaan het mysticisme, dat zij verkondigde; zij deed
wonderen met hare zeldzame psychische kracht en wilde nu ook de lessen van sir
Johnson in praktijk gaan brengen. De leden der Russische kolonie, meest
leegloopers, die zich verveelden en niet wisten hoe te genieten van hunne millioenen,
waren bijgeloovig in de hoogste mate. Zij wilden wat nieuws: nieuwe aandoeningen,
nieuwe gewaarwordingen, nieuwe vergiften om den ouden brandewijn en den
banalen champagne tè vervangen. Het was tè gemakkelijk, dat werk der Wraak!
Zij wilde rusten. Maar zij kòn niet rusten. Zoodra zij die mannen en vrouwen om
zich heen zag, begon de geheimzinnige Macht haar te drijven. Goëtia was zelf
behekst, ten prooi aan een niet te ontworstelen idée-fixe. Zij was maar werktuig.
En, als men haar smeekte om te worden gehypnotiseerd, als men haar door
tegenspraak noopte hare psychische kracht te laten werken of met eenen
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sceptischen glimlach dwong om te laten voelen den invloed van opium en haschisch
en morphine, dan spaarde zij niemand, dan kòn zij niet weigeren, al wilde zij 't een
oogenblik.
Evenals de heks uit de middeleeuwen, stond Olga alléén. Hessa Helfman, Vera
Zassulitsch, Sophia Perowskaja en zoovele vrouwelijke nihilisten leefden samen
met de anderen, hadden hare vrienden en vriendinnen, werden voor enkele nachten
geherbergd en overladen met eerbewijzen, waar zij verblijf hielden, op hare tochten
door Rusland. Men bewaarde, in zekere woning, den stoel, waarop Hessa had
gezeten, als een reliek!
Maar de nihilisten beschouwden Olga als eene vijandin. Zij had er niet toe kunnen
besluiten hun werktuig te worden. Zij achtte de comités veel te eenzijdig, te tyranniek
en keurde, bovendien, af het terrorisme, zooals zij dat in praktijk lieten brengen. Om
den armen moejik en de duizende andere verdrukten te wreken, niet alleen, maar
ook behulpzaam te wezen, was het niet voldoende eenen tsaar te vermoorden en
wat ambtenaren om 't leven te brengen. De tsaar en zijne ambte-
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naren handelden niet vrijwillig: zij waren in de macht der bevoorrechte klassen. De
Russische keizer, meende Olga, is de gevangene zijner camarilla. Men moest,
derhalve, de camarilla treffen; niet het Hoofd van staat en kerk, niet zijne trouwe
dienaren. Men verbrandt niet de isba omdat er insecten in zijn; men doodt de
parasieten en laat de woning staan. De nihilisten wilden het gebouw verbranden.
Zij had parasieten gedood. De bommen der nihilisten en anarchisten troffen meer
onschuldigen dan veroordeelden. Enkelen vermoordden den gemeenschappelijken
vijand. Zoo Padlewsky, die een der hoofden van de politieke politie doodschoot,
naar Parijs gezonden om de uitgeweken nihilisten te bespieden: generaal Seliverstoff.
Maar, was Padlewsky wel gemachtigd door het comité? Een Fransch publicist had
hem helpen ontvluchten en het plan was ten uitvoer gebracht met behulp van Fransch
geld. Zij dacht nu over dien moord. Zij zelve had erger dingen gedaan: maar zij
behoefde niet te vluchten; niemand had recht haar ‘moordenares’ te noemen. Zoo
is de menschelijke Gerechtigheid! Doch er is eene andere, hoogere, eene
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onfeilbare Justitie. Zou die haar veroordeelen? Zij wist het niet. Mocht een kind den
vader ongewroken laten? Doch de kwestie was ingewikkelder. Zij handelde niet uit
vrijen wil. Zij werd beheerscht door die verschrikkelijke macht, die zij in haar voelde,
soms latent, maar altijd op het punt van vrij te worden.
Het leven met zijn lief en zijn leed kende Olga niet bij ondervinding. Want haar
bestaan was geen leven, zoo min als dat der kloosterlinge leven mag heeten. De
non bad en vereerde. Goëtia haatte en doodde. De non had, uitsluitend, in zich
ontwikkeld het mystieke element der ziel en kon nu niets anders gevoelen dan
bovenaardsche liefde en vreeze. Goëtia had in zich ontwikkeld die abnormale,
psychische kracht èn haren haat. Zij kon nu niet anders dan haten en kwaad doen
met haar occultistisch vermogen. Noch de non, noch zij waren meer van deze wereld.
De eene was uitsluitend in dienst van hare kerk en van haren God. Olga was des
Duivels.
Des Duivels? Of was zij voorbestemd om te wezen: een der groote geesels Gods?
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Zij had nu gewandeld tot aan de ‘p l a c e d e l a B a s t i l l e ’. Charles wachtte haar.
De vos stond te trappelen. Een paar slenteraars keken naar het elegante rijtuig vol
pakjes, waarin niemand zat. Toen zij aankwam, weken de nieuwsgierigen uit, om,
op eenigen afstand, te blijven staan kijken.
Olga nam eenige pakjes uit den c o u p é en ging daarmede den ‘t a u b o u r g
S t . A n t o i n e ’ in. Zij liep nu langzaam, vermoeid van hare lange wandeling. In de
‘r u e d u p e t i t M u s c ’, zocht zij naar een huisnommer. Een paar arme kinderen
drentelden om haar heen, vroegen om eene aalmoes en, toen zij wat gekregen
hadden, bleven zij haar voor de voeten loopen, nieuwsgierig.
‘Anastasie Cullère, dat is toch hier?’ vroeg zij aan eene conciërge.
‘Trap D. Vier hoog. Deur rechts, in 't midden.’
Toen ging zij de binnenplaats over, hare voeten kwetsend aan de puntige keien.
Het rook vunzig op de smalle, vuile trap. Maar zij was gewend aan den eigenaardigen
reuk van de woningen der armen. Slechts was zij bang haar speelgoed te breken;
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want, nu en dan, stootte zij met een der groote pakken tegen leuning of zijmuur.
Eindelijk, kon zij haar moois op den grond leggen en aanschellen.
Vrouw Cullère deed haar open. Zij hield zich zeer verrast, ofschoon Olga alle
veertien dagen, op denzelfden dag en hetzelfde uur ongeveer, bij haar kwam.
Twee kleine meisjes en een jongentje jubelden van pleizier bij 't zien der groote
pakken. Maar vrouw Cullère zei, half fluisterend:
‘Mevrouw, er is hier een kerel geweest, een schooier met een Italiaansch accent,
om te vragen of de gravin Olga Tredjakow niet dikwijls hier kwam om mij wat te
brengen. Er komt hier niemand dan u. Maar ik heb gezegd dat ik nooit iets kreeg
van rijke luî.’
‘En hoe zag die man er uit?’
De beschrijving, die vrouw Cullère van hem gaf, was van toepassing op den man,
die haar om eene aalmoes had gevraagd, terwijl zij uit reed. Hij moest dus een spion
zijn. Maar van wien? Van de Russische Regeering, van het Fransche Goevernement
of van de Russische nihilisten? Zou zij door een
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der comités op de lijst der verdachten geplaatst zijn en zou men haar willen
vermoorden, zooals men generaal Seliverstoff had doodgeschoten? Of was het
misschien den berooiden man te doen om geld van haar te krijgen?
Olga verbleekte even.
‘Wanneer is die man bij u geweest?’
‘Verleden week, ook op eenen Woensdag, zooals nu. Hij moet weten op welken
dag u hier komt.’
Na eenige oogenblikken te hebben gepraat met de kinderen, vertrok Olga. Zij
had een uur tijd, met de wandeling verspild, zoo spoedig mogelijk in te halen.
Wáár zij verder kwam, werd haar hetzelfde gezegd. De man moest precies weten
welke gezinnen zij op Woensdag bezocht. Niemand had haar verraden. Allen
betoonden zich hoogst bezorgd over haar. Men had in de dagbladen gelezen dat
de anarchisten weêr van zich lieten hooren. De vroeger onbekende geefster moest
rijk wezen. Op haar had men het voorzien; daaraan viel niet te twijfelen. Een
ivoordraaier, die thuis werkte voor een groot magazijn, wilde haar met alle geweld
naar heur hotel terug brengen. Doch Olga weigerde. Zij was niet bang.
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‘Maar, als men u wil aanranden?’
‘Op klaarlichten dag?’
‘Of wil nasluipen tot in uw hotel?’
‘Maar ik heb vertrouwde bedienden.’
De ivoordraaier haalde de schouders op. Olga speelde wat met zijn ziekelijk
dochtertje. Zij kwam alleen om dat kind bij den werkman, dien zij aan eene betrekking
had geholpen en die nu aardig wat verdiende. Het meisje greep naar de pareltjes,
die zij in de ooren droeg, hare nieuwe pop al weêr vergetend. Olga schroefde ze
los en stak ze het kind toe.
‘Minette, ben je mal, kind. Mevrouw, neem haar niet kwalijk. Ze kent de waarde
niet van die dingen. Geef ze terug, Minette.’
Toen zei Olga bedaard:
‘Och, het is mijn laatste c a d e a u . Zij mag ze houden als eene herinnering. Maar
jeluî moeten mij beloven ze nooit weg te doen, hoor. Ook niet als ik al lang dood
zal zijn.’
De ouden zwegen. Maar het kind juichte van geluk.
Tegen hare gewoonte, vroeg Olga om wat drinken. Zij schoof haren stoel vlak bij
de tafel, lei de
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hand op den arm van Minette's moeder en vertelde:
‘Ja, beste vrienden, ik heb er een voorgevoel van: het is om mij te doen. Ik ben
werkelijk de dame, naar wie men u heeft gevraagd. Maar, toen ik jong was, toen
mijn vader nog leefde, was ik niet rijker dan u nu zijt. En daarom wou ik nog een
oogenblikje hier blijven zitten praten. Het lijkt hier meer op mijn vroeger tehuis dan
bij mij, in mijn groot hotel. Zet mij een kop koffie, madame. En vertel u mij nu eens,
Legros, wat er van morgen in uwe courant stond.’
Maar Legros had nog geene krant gelezen. Hij las altijd een avondblad, als zijn
werk af was. Dat blad zou weldra komen. De courantenverkoopster bracht het hem
boven. 't Lag misschien al onder de deur. Zijne vrouw ging kijken, kwam terug met
eene courant, waarin vlak onder den titel, met groote letters iets gedrukt stond.
Legros keek even naar die letters, verbleekte, vouwde het blad toe en zei:
‘Dat is de verkeerde courant. Breng haar terug, vrouw.’
Maar zij protesteerde. Het was wèl de goede. Toen, op eens doodsbleek wordend,
zag zij Olga
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aan en snelde de deur uit, blootshoofds, zonder mantel of doek.
‘Wat is er Legros? Hebben ze bij me ingebroken of....’
‘Neen, niet ingebroken; niet bij u. Maar, u moet het tòch hooren, mijne vrouw is
zoo onhandig geweest! Er is.... er is....’ Toen sprong hij op en ging gillen bij de trap.
‘Eugénie! Eugénie! De krant; breng de krant!’
Toen man en vrouw beiden terug kwamen, vonden zij Olga rustig zitten bladeren
in een prentenboek van Minette.
‘Hebben zij mijn hotel in brand gestoken?’
‘Neen. Maar er is dynamiet gevonden in den kelder van een huis in de “c h a m p s
E l y s é e s ”. Ze moeten eene bom door een kelderraam hebben geworpen. Maar
zij is niet ontploft.’
Olga glimlachte, treurig.
‘Het zal hier precies gaan als in Rusland!’ riep Legros, verontwaardigd.
‘Maar de bommen der Fransche anarchisten ontploffen niet.’
Meteen stond Olga op.
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‘U onthoudt wèl wat ik u gevraagd heb omtrent de pareltjes?’
Zij kuste Minette lang goeden dag. Toen liep zij haastig het vertrek uit, zonder
om te zien.
Op eenigen afstand van de deur, stond een f i a c r e stil. In 't voorbijgaan wierp Olga,
werktuigelijk, eenen blik door het geopende portier. Een man boog zich haastig naar
achteren, drukte zich tegen den achterwand van het rijtuig. Zij meende den bedelaar
te hebben herkend. Men ging haar dus na. Zij wist dit immers? Zij zou er wel aan
gewennen.
‘R u e d e R o m e , Charles.’
Daar woonde de heer Frèrebeau, origineel van beroep, een beetje waarzegger
en heel erg occultist, die een middel had uitgevonden om te leven van zijne
kwakzalverij. Hij kon - als iedereen, trouwens - somnambules in slaap maken,
teekende prachtige horoscopen, kende een paar boeken over chiromancie van
buiten, schreef artikeltjes in dagbladen voor de cocotterie over bekende juffers en
actrices, die in ‘R e v u e s ’ optraden om te zingen, met zoo wat Engelsch accent:
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‘Je suis la tour Eiffel,
Si haute, si haute!
Je suis la tour Eiffel:
La jolie demoisell'!’

en dergelijke, hoog begaafde kunstenaressen, die iets over hadden voor reclame.
Maar één horoscoop van dien man was toch beroemd geworden. Hij had, uit de
sterren, gelezen dat de Lesseps nooit het Panama-Kanaal voltooid zou zien en een
dagblad, waaraan hij mede werkte, had deze voorspelling, en den horoscoop in
kleurendruk daarbij, gepubliceerd. Sedert, gaf Frèrebeau zich den titel van
‘hoogepriester der Magiërs’ en verkoos hij alleen genoemd te worden bij zijnen
pseudoniem: Philalethus. Olga wilde hem, dien avond, bij zich hebben. Hij was
reeds lang te voren gevraagd; doch hield zich soms vergeetachtig. Het was goed
's mans geheugen te hulp te komen. En dit kon men niet doen met leêge handen.
Olga bracht hem daarom eene portefeuille met gouden sterretjes op het leêr en een
bankbiljet daaronder. Maar dan moest Philalethus ook het origi-
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neel van zijnen mooien horoscoop medebrengen.
Zij vond den hoogepriester der magiërs in een klein r e z - d e - c h a u s s é e -vertrek
van een nieuw huis vol rumoerige bewoonsters, waar pas, door de zedenpolitie,
eene huiszoeking was gedaan.
Eene familiare concierge belde voor haar aan en liet haar binnen.
Philalethus kwam Olga tegemoet, herkende haar eerst niet; want zijn vertrek zag
op een eng ‘c o u r ’ uit en, tegen de ruiten, hingen brokstukken van gekleurde glazen,
door looden lijstwerk bij elkander gehouden. Door die dubbele ruiten, viel maar
weinig van het vale daglicht naar binnen.
Nochtans gaf hij haar de linkerhand, trok hij haar zachtjes mede naar binnen.
Philalethus gaf altijd de linkerhand. De rechter was onrein, volgens hem, omdat
men daarmede van alles aanvat; terwijl de linker onbezoedeld blijft. Hij was het zelf
niet: onbezoedeld. In zijnen langen, zwarten baard, kleefde opgedroogd eierstruif.
Zijne lange haren hingen verward, tot ver over den vettigen, rossig-zwart fluweelen
riddermantel, die, gapend, een groezelig nachthemd en eene gore
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onderbroek liet zien. Nochtans, trok Philalethus dien mantel niet dicht.
‘Wie is de schoone bezoekster en wat wil zij van haren slaaf?’
Olga noemde haren naam. De ‘hoogepriester’ scheen zich niemendal te
verwonderen. Hij was gewend aan hoog bezoek. Zich vooroverbuigend, kuste hij
haar op den handschoen.
‘En u komt het orakel raadplegen, gravin?’
Met een gebaar wees Philalethus Olga eenen manken eetkamerstoel, waarvan
de leeren zitting nog slechts met een paar spijkers aan het houtwerk was bevestigd.
Hijzelf liet zijne korte gestalte verzinken in een hoogruggigen, breeden leunstoel,
vol geborduurd zijden kussens en lei zijne blanke handen op de gapende
sphinxkoppen, waarin de leuningen evenals de rugstijlen, uitliepen. Zonder zich in
het minst te schamen over zijn ongepast kostuum, legde hij den linker enkel op de
rechter knie, glimlachend van zelfbehagen.
‘Ik kom geen orakel raadplegen, maar u herinneren aan mijne uitnoodiging.’
‘Welke?’ vroeg Philalethus en hij sloeg de groote,
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donkere oogen naar een vuil-wit plafond, ging peinzen. Olga liet hem stil bedenken,
keek het vertrek rond. Een breed ledekant, waarvan de lakens en dekens over den
grond hingen, doch waarboven was vastgemaakt een baldakijn van zwart laken met
eene groote zon van gouddraad er in gestikt. Op tafeltjes en é t a g è r e s , stapels
oude boeken in perkament, snuisterijen van groote waarde, een porceleinen hoofd
met het systeem van Gall er op geteekend, een half leeg bord met gekookte
chocolade, waarin stukken brood dreven, enkele stapels dagbladen, flesschen met
cognac..... van alles stond daar dooreen. Op de tafel, een berg boeken en brochures,
inktkokers en schrijfgerij, een borstbeeld in pleister van den heer des huizes, vazen
en sacerdotale ornamenten benevens een klein, by-zantijnsch lampje, waarin een
brandend pitje dreef op blonde olie. Dat was het ‘eeuwige licht’ van Philalethus'
tempel! Eindelijk, vroeg zij:
‘Laten uw geheugen en uwe magische kracht u in den steek?’
‘Neen, koningin. Maar ik maakte gebruik van den tijd, dien uwe schoonheid mij
liet, om haar
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rustig te bewonderen. O, Slavonische, uwe ziel moet wezen als de grot van Han:
duister, maar fantastiek, vol grilligheid en vol niet-banale pracht. Want uwe
ooglijnen....’
‘P a r d o n , maar ik ben u niet komen consulteeren. Ik heb een bewijs van hulde
voor u meêgebracht.....’
‘Waarop uwe feeënhand heeft geborduurd....’
‘Niemendal. Maar het is van hemelsblauw leêr en gouden sterretjes zullen u
herinneren aan uw liefst succès.’ Zij stak hem de portefeuille toe Philalethus deed
het papier er af, bekeek even het leêr en de sterretjes, hield hem toen laag achter
zijne opgetrokken knie, om met zijne lange vingers te grabbelen tusschen de vouwen
der binnenzakken. Hij glimlachte even.
‘Ik zal komen, gravin. Hoe kon u denken dat ik uwe vereerende uitnoodiging
vergeten zou?’
‘Dat dacht ik niet. Maar ik wilde dat mijne gasten uwen beroemden horoscoop
zagen. Het origineel, wel te verstaan. Zoudt u dit willen meêbrengen?’
‘Maar, prinses, ik ga uit te voet door de onvei-
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lige straten van 't moderne Babylon. Als het eens slecht weêr werd en ik mij moest
laten dringen door 't gespuis, dat onze omnibussen verontreinigt, als een Philistijn
me eens....’
‘Natuurlijk zal ik u mijn rijtuig sturen en u laten thuisbrengen.’
Hij wilde hare hand nemen. Zij trok die terug. Haar oog was gevallen op zijn vuil
ondergoed en zij bloosde. Frèrebeau grinnikte even.
‘Amant alterna camoenae’ - en hij trok haar naar zich toe.
Olga antwoordde met een ander spreekwoord:
‘Latet anguis in herba.’
‘Zoo, zoo! Kent mijne prinses latijn?’
‘Neen. Maar men heeft mij latijnsche spreuken uit het hoofd laten leeren evenals
u, waarschijnlijk.’
Toen begon hij over zijne.... wetenschap en zijn occultisme.
‘Domkoppen hebben getracht mij belachelijk te maken. Maar ik beheks hen,
allemaal. Geen mijner vijanden kan mij ontgaan; want met mij strijden de lichtgoden.’
‘O ja, en uw duël met Silas?’
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‘Met den kroegenbaas van Montmartyrum, bedoelt u? Ik kan met den vent niet
vechten. Hij heeft mij getrapt.... van achteren. Maar, prinses, als ik met hem ging
vechten zou ik hem dooden. Ge weet waarom. En, als ik hem gedood had, zou ik
in staat van magische onreinheid verkeeren. Van die smet kan alleen het concilium
der magiërs eenen priester zuiveren. En zulk een concilium bestaat er thans niet.
Vandaar dat ik niet vecht met Silas, noch met iemand anders. Bovendien: aquila
non capit muscas.’
‘En hoe denkt u over onze anarchisten, Philalethus?’
‘Zij bestaan niet, mijne dochter,’ antwoordde Frèrebeau op plechtigen toon. ‘De
anarchisten zijn machteloos en hunne bommen en dynamietpatronen zullen nooit
ontploffen in Lutaetia. De lichtgoden zijn tegen hen en het groot-orakel heeft
gesproken.’
‘Bij monde van den hoogepriester Philalethus?’
‘Juist, prinses.’
Olga stond op. De kwakzalver begon haar te vervelen. Maar, voor zij zich op den
handschoen liet kussen, zei ze:
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‘Hoor eens, wilt u een schitterend succes behalen? Voorspel dan van avond dat er
weldra geweldige dynamietaanslagen zullen worden gepleegd en dat uwe gastvrouw
niet veilig is in Parijs. Teeken een mooi plaatje.... ik bedoel: maak eenen mooien
horoscoop en doe uw voordeel met mijne waarschuwing. Het orakel heeft zich
vergist, Philalethus, het orakel heeft zich vergist!’
Frèrebeau zag zijne bezoekster verbaasd aan. Hij geloofde juist genoeg aan zijn
occultisme om zeker te zijn dat Olga ten minste verder moest gekomen zijn dan hij
en dat hare psychische kracht onloochenbaar was en éénig op 't oogenblik. Hare
oogen flonkerden, hare lippen trilden.
‘Dan zal ik het groot-orakel verkeerd hebben verklaard,’ zei de ‘hoogepriester’,
nederig.
Zoodra Olga weg was, nam hij passers en linialen, verf en inkt van allerlei kleur
en haastig begon hij te teekenen op een groot stuk perkament....
't Begon donker te worden in de diepe straten van Parijs. Men stak licht op achter
de groote winkelruiten. Haastige mannen tooverden, met hun-
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nen langen stok, lichtgevende vleêrmuizen in de glazen kooitjes der stadslantaarns
en de vleugels dier wonderdieren fladderden in den tocht, want het was gaan waaien
eenen scherpen noordewind, die pijn deed aan 't gezicht.
Olga had nog een paar menschen op te zoeken. Vooreerst den hypnotiseur van
beroep Leboeuf.
Leboeuf gaf hypnotische voorstellingen in de provincie, altijd in besloten
gezelschappen, sedert de politie had verboden in 't openbaar zenuwzwakken te
maken tot zenuwlijders. Hij was zelf een zeer burgerlijk, bedaard mannetje met een
zwart ringbaardje om de welgevulde kin en zeer gewoon, donker haar, niet te lang,
noch te kort, boven een laag voorhoofd. Met zijne oogen zonder veel uitdrukking
en zijne gelaatstrekken zonder karakter, geleek hij op eenen ‘c h e f d e r a y o n ’,
een hooggeplaatst winkelbediende uit een der groote, Parijsche magazijnen. Hij
had niemendal van eenen toovenaar. De man exploiteerde zijn talent als hypnotiseur
met veel overleg, maar zonder bluf. Hij werkte, zooals een salongoochelaar werkt:
netjes, kalm en vlug. Als
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er soms een klein ongeluk gebeurde en een zijner sujetten - 't gebeurde alleen met
liefhebbers - een toeval kreeg of niet dan na uren tobbens wakker wilde worden,
schoot zijn broeder, die hem altijd vergezelde, op 't gewenschte oogenblik te
voorschijn om den rustverstoorder te helpen in eene andere, zoo ver mogelijk van
het salon afgelegen kamer. Die broeder was dokter en de twee heeren Leboeuf
zonden, na afloop der voorstelling, hunne gezamenlijke rekeningen in, of er een
‘accident’ gebeurd was of niet. ‘Hypnotische séance.... zooveel. Medische hulp....
zooveel.’
Olga ging Leboeuf vragen of hij een goed sujet kon aanbevelen voor eenen
liefhebber, die met geene zijner kennissen uit de salons kon slagen. De hypnotiseur
ontving haar in eene spreekkamer, waar niets bijzonders te zien was en zei:
‘Zeker, mevrouw. Ik heb eene somnambule, die slaapt als men haar maar op
eenen stoel, midden in een kringetje van menschen zet. Zij vraagt tien franken voor
zich en tien voor het magnetisch instituut: ‘M e s m e r e n C h a r c o t ’.
Olga wist wel dat het magnetisch instituut alleen
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bestond in het grootboek van den heer Leboeuf; maar zij bedankte dezen voor zijne
inlichting, schreef het adres der somnambule op en ging heen.
‘Ik moet u vijf franken commissie vragen, mevrouw.’
Zij lachte even; maar betaalde.
Toen reed zij naar de beroemde waarzegster Antoinette Théot, naar zij voorgaf
verwant aan de heldin der geweldige mystieke klucht van de ‘M è r e d e D i e u ’,
te Parijs vertoond, tijdens de groote Omwenteling. Deze vrouw, begonnen als
kaartlegster en koffiedikroerster in een spelletje op wielen, was nu, op haar
vijf-en-tachtigste jaar, het orakel der bijgeloovige dames uit de groote wereld. Men
kwam tot haar, niet alleen uit den f a u b o u r g S a i n t - G e r m a i n , maar uit alle
oorden van Frankrijk. Zij vroeg vijf lodewijken voor een consult en twee honderd
franken voor ‘l e g r a n d j e u ’, waarbij koffiedik, wit van eieren, tarokkaarten en
eene tamme slang te pas kwamen. Zij woonde in eene dwarsstraat van de r u e
R i v o l i , waar zij tien duizend franken huur betaalde. Een knecht in livrei deed de
deur open en een neger leidde hare bezoekers
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naar de altijd volle wachtkamer. Eene somnambule, een hypnotiseur en een dokter
waren aan haar établissement verbonden. Deze vrouw deed of liet doen nog wat
anders dan waarzeggen. Zij bezat een recept - naar 't heette geheim - om de huid
harer cliënten altijd jong en blank en glanzend te doen schijnen. Zij verniste haar,
eenvoudig, met een soort van émail. Deze voor de gezondheid hoogst schadelijke
kunstbewerking kostte ettelijke duizenden; maar men wees elkander dan ook het
levend staaltje harer kunst: de oude, doch nog altijd ‘schoone’ mevrouw X., wier
portret prijkt op alle mogelijke schilderijententoonstellingen, tusschen een conterfeitsel
van den paus en een portret van president Carnot.
Olga wilde de waarzegster dien avond bij zich aan huis hebben. De prijs was
bepaald en gedeeltelijk zelfs reeds betaald. Maar Antoinette Théot werd wel eens
ongesteld op 't laatste oogenblik. Zij was zoo oud! Daarom ging Olga haar nu even
bezoeken. Zij werd in de wachtkamer gelaten, waar nog een paar dames, met dikke
v o i l e s voor 't gelaat, zenuwachtig heen en weder liepen of be-
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keken de pastelportretten aan den wand. Onder die portretten waren, op de zwaar
vergulde lijsten, mat-vergulde c a r t o u c h e s aangebracht, waarop de namen der,
zeer waarschijnlijk niet authentieke modellen waren geschreven. Men zag, bij de
waarzegster, vooreerst het conterfeitsel van Catharina Théot en verder dat van de
eerste vereerders dezer gewezen dienstmaagd, die overtuigd was, of zich overtuigd
hield, op haar veertigste jaar eenen nieuwen Verlosser te zullen schenken aan de
wereld. De namen van Quévremont, Dom Gerle, de markiezin van Chatenois en
eene mevrouw Geoffroy prijkten onder de andere portretten. Wat diploma's van
‘magnetische’ en ‘spiritistische’ instituten hingen aan de overige muren. Men bekeek
die vodden met diep ontzag.
Eene nog jonge dame verliet de spreekkamer. Zij drukte haar zakdoekje tegen
de oogen; vluchtte, ontsteld, uit de woning der sibylle.
Toen werd Olga binnen gelaten, vóór de anderen.
Antoinette Théot ontving haar in een vertrek, waarvan de helft voor den bezoeker
verborgen bleef achter een zwaar, Perzisch gordijn. Slechts consul-
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tanten, die twee honderd franken wilden betalen, werden daarachter gelaten. De
mindere klanten moesten zich vergenoegen met eene onbeduidende
tooneelschikking. Het oudje zat achter eene kleine tafel op drie pooten, waarover
een lang, zwart kleed hing. Op dat kleed, waren de teekenen van den dierenriem,
een pentagram en andere indrukwekkende, symbolische teekens geborduurd.
Wat zeer moderne leunstoelen, eene Persische vaas van gedreven koper, waarin
enkele ingrediënten waren geborgen, een kort, ebbenhouten staafje, waarom eene
zilveren slang kronkelde.... verder zag men er niets bijzonders in het voorste gedeelte
van 't vertrek.
Antoinette Théot was gekleed in eene witte tunica met wijde mouwen, waaruit
staken hare buitengewoon magere armen tot aan de roode, puntige ellebogen. Om
hare vaal-grauwe haren, droeg zij eenen krans van wassen klimopbladeren, waar
bovenuit eene matzilveren halfmaan en eene gouden zon schitterden. Het gelaat,
vaal op den dag, maar nu geel verlicht door eene kleine moderateurlamp, die op
het tafeltje stond, was akelig mager. Een
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groote haviksneus boog zich, vèr over den ingevallen mond, naar de spitse kin en
van den ontvleeschten, langen hals, recht uitstekend boven den gekromden rug en
de ingevallen borst, hoog houdend dat skelettenhoofd boven de puntige schouders,
zag men de spieren als dikke, stijf bevroren koorden onder het taaie vel, dat diep
inviel achter de kin en aan weêrszijden van het strottenhoofd.
‘Ik kom vragen of ik op u rekenen kan voor van avond,’ zei Olga.
‘Dat kun je. Maar mijne attributen neem ik niet meê.’
‘U hadt toch beloofd.... Maar dat is minder. Ik heb u een zeer suggestief kabinetje
laten in orde maken. Maar het tamme slangetje, als u dat zou willen meêbrengen.
Dat maakt altijd veel effekt, dat lieve dier. Ik zal het beest afzonderlijk honorarium
geven.’
‘Dat hoeft niet, mijne dochter. Ik zal Python meêbrengen. Ik beloof het je. En....
wie krijgen we, van avond?’
Olga noemde eenige namen van gasten.
‘Allemaal trouwe cliënten van mij! Des te beter. Ga nu heen, mijne dochter. Men
wordt ongeduldig,
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hiernaast. En je bent zelf nog altijd even ongeloovig?’
‘Ik voorspel mij zelf eenen gewelddadigen dood, binnen drie maanden,’ zei Olga,
kalm.
‘Kom, malligheid. Is er een jaloersche minnaar in 't spel? Wil ik even je kaarten
nazien?’
‘Er is geen minnaar in 't spel en de kaarten vertrouw ik niet. Ik heb een onfeilbaar
orakel, hier.’ - Zij wees op haar voorhoofd. - Toen verliet zij haastig het vertrek.
Enkele minuten later, was zij aan haar hotel.

IV.
In de groote zaal van het hotel Tredjakow, onder 't echt ‘eind'-eeuwsche’ p l a f o n d
van Willette, waarop was afgebeeld ‘Parijs’ in vijf composities: een groot middenstuk
en vier kleine hoekversierselen, wandelden, nòg rustig en wat te stil, een twintigtal
paren tusschen rijën van mannen in gekleurde rokken en korte, satijnen broeken.
Zij bekeken het werk van den teekenaar, wiens per-
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soneel talent niet genoeg wordt gewaardeerd om den artiest voor armoede bewaard
te houden.
‘P a r i s - B o u l e v a r d ’, ‘P a r i s - M o n t m a r t r e ’, ‘P a r i s - M o n t r o u g e ’,
‘P a r i s t r o t t i n ’ en ‘P a r i s l a n u i t ’ werden gekommenteerd. In een der hoeken
van het salon, was een hellende spiegel geplaatst, waarin de zolderschildering werd
gereflekteerd in eene lijst van grijs fluweel. Een paar heeren, die voor kunstkenners
wilden doorgaan, brachten, voor het groepje dames òm hen, de gedachte van den
kunstenaar onder woorden. En allen stootten, als op kommando, gelijktijdig een
paar flauwe kreten van bewondering uit, die meer voor de ciceronen dan voor den
artiest bestemd moesten zijn, althans de heeren bogen, glimlachend en vouwend
hun heele bovenlijf, want anders konden zij niet buigen wegens de hooge boorden,
gesteven door Londensche strijksters.
Al meer en meer genoodigden kwamen binnen.
Zij werden aangekondigd door eenen grijzen ‘m a î t r e d ' h ô t e l ’, die in de
hoofddeur stond en hun, met eenen lichten hoofdknik, wees waar Olga wachtte op
hunnen groet, in een der hoeken van
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't salon, staande naast den ouden graaf Alexander Danowitsch, haar c a v a l i e r
voor dien avond.
Men bewonderde het elektrisch licht. Aan den zolder, op met veel smaak gekozen
punten, om de composities van Willette, waren bevestigd: bloemruikers,
druiventrossen en groote vruchtentrossen van gekleurd glas, waarnaast wat bladeren
en rozen vèr afhingen. In het hart der rozen, brandden de gloeilampjes, overgietend
de gaande groepen met zacht, rozerood licht, zeer mooi makend de naakte
schouders der dames en werpend, over de vaalste gezichten, een schijnwaas van
gezondheid en jeugd. Over de wanden, tusschen breede pilasters, was gedrapeerd
een licht rozerood velum, waarop bleekgroene bladeren en slechts even rood getinte
rozen waren geborduurd.
Op den gladden parketvloer lagen, waar geene stoelen stonden, dikke, Perzische
tapijten.
Aan een der uiteinden van het salon, stond eene haag van bloeiende camélias
en, daarachter, moesten muzikanten zitten; want bescheiden gestem van snaren
klonk uit boven 't gefluister der genoodigden. Over die haag, aan een ander uiteinde,
waren
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twee tentjes van Smyrnaasch tapijtwerk opgericht. De voorhangsels bleven nog
gesloten en twee knechts bewaakten die geheimzinnige r e t i r o s . In 't midden der
zaal, werd eene T-vormige ruimte opengehouden door koperen paaltjes, waardoor
zware, met rozerood fluweel omwikkelde koorden liepen. Om die open plek, stonden
kleine, vergulde stoeltjes, welker zittingen bekleed waren met eenzelfde stof als dat
glansde aan de muren der zaal, onder 't warme schijnsel der elektrische lichten.
Al talrijker werden de genoodigden en al luider werd het gegons der stemmen.
Langzaam vormden zich groepjes om het fluweelen koord. Men ging stoelen
verschuiven en nam plaats, talmend eerst, later gehaast, gretig kiezend in de voorste
rijen, dringend zonder op te houden met glimlachen, elkander toewenkend en
toebuigend. De muziek begon, vulde de zaal met bescheiden harmonisch geruisch.
De heeren schaarden zich langs de wanden, reeds wuivend met hunne g i b u s ,
onverschillig rond ziende of elkander wijzend op de paren, die nog binnenkwamen,
heel gehaast nu, met de oogen zoekend naar goede plaatsen, terwijl zij
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bogen voor de gastvrouw en wisselden, met haar en Danowitsch, ultra-banale
komplimentjes. Toen werd het stil. De muziek hield op. Men hoorde het geklepper
der waaiers en men rook, tegelijk, wolken geur, alsof eene vlucht welriekende vogels
streek door de groote zaal. Een paar heeren kwamen nog na. Zij drongen langs de
wanden, zochten hunne gastvrouw, bogen en maakten zich schuldig aan eene
belachelijke herkennings-pantomime, die de waaiers naar de monden der dames
tooverde en ettelijke c l a q u e s deed opheffen in de rijen der kleuriggerokte, tot
ledige karyatiden verstijfde heeren aan den wand.
Aan den arm van Danowitsch, ging Olga nu langs de buigende heeren en statig
groetende dames naar de ruimte in 't midden der zaal. Een knecht bracht haar twee
stoelen, die aan het langste been der T werden geplaatst en waarop zij en
Danowitsch plaats namen. Toen hoorde men 't geritsel der op geparfumeerd papier
gedrukte programma's en opnieuw dreven wolken geur door het salon.
Een hypnotiseur kwam, met zijn sujet aan den arm, de afgepaalde ruimte binnen.

Frits Lapidoth, Goëtia

47
Men applaudisseerde. Hij liet zijne somnambule, een jong meisje, eenige der gewone
kunstjes doen. Zij geraakte in extase, werd boos, zag smachtend op naar de heeren,
schreide als eene wanhopige, viel met gevouwen handen op de knieën. Daarna gaf
men haar een stukje tot prop verfrommeld papier, dat zij voor eene bloem hield,
berook, bekeek en waarmeê zij zich tooide.
Toen boog de hypnotiseur en hij vroeg of niemand der aanwezigen lust had zijne
magnetische kracht te beproeven. Maar men antwoordde hem niet. Slechts een
paar heeren, leden van graaf Constantinus' ‘S o c i é t é p u y s é g u r i e n n e ’, juichten
den man uitbundig toe, groetten den hun bekenden kermis-hypnotiseur, alsof zij fier
waren op deze relatie!
‘L e s m é d i c a m e n t s . L e u r i n f l u e n c e à d i s t a n c e p a r M .
B e a u n a y ’ stond op 't programma.
Beaunay hield eene korte voordracht, waarin hij uiteenzette de theorie, door
professor Luys van het gasthuis L a C h a r i t é , zoo niet het eerst verdedigd, dan
toch in Frankrijk het eerst gevulgariseerd. Hij beweerde dat enkele geneesmiddelen
en opwek-
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kende kruiden, zelfs in gesloten reageerbuisjes, eenen grooten invloed hebben op
zekere sujetten, als men de reageerbuisjes plaatst op eenigen afstand van een
bepaald punt van hun lichaam. Toen vroeg hij of eene der dames het kleine rekje,
waarin de reageerbuisjes stonden, voor hem wilde vasthouden. Twintig handen
werden, uitgestoken. Aan tien verschillende dames gaf hij ieder een buisje. Beaunay
ging zijn sujet halen. Een knecht bracht nog eenen leunstoel binnen.
Men werd onrustig in de zaal. De banale proefnemingen van den eersten
hypnotiseur hadden reeds eenen diepen indruk gemaakt op enkele dames. Er
werden flacons met Engelsch zout te voorschijn gehaald en men zag door
zenuwachtigheid verwrongen gelaatstrekken. De muziek hervatte, zeer zacht, eene
sombere melodie. Terwijl men luisterde, kwam Beaunay binnen met eene jonge
vrouw, zeer donker van uiterlijk, vrij gezet, maar bleek. Het dikke haar krulde over
heur voorhoofd en de groote, donkere oogen lagen diep onder zware wenkbrauwen.
Zij nam bevend plaats in den leunstoel.
Het werd duister in de zaal. Toen beval Beaunay
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haar te gaan slapen. Met een paar sobere gebaren hypnotiseerde hij zijn bekend
sujet in enkele oogenblikken. Hij vroeg een reageerbuisje. Men reikte er hem een
toe.
Hij bekeek het, drukte het toen in den hals der vrouw. Zij wierp zich achterover,
opende den mond als om eenen gil uit te stooten. Hare oogen rolden door de kassen.
Men zag bijna niets dan het wit. Zij wrong de armen om de leuning van haren stoel
en hijgde zwaar. Zij scheen zich te willen opheffen en dit niet te kunnen, ten prooi
aan eenen verstijvenden schrik.
‘Genoeg! Genoeg! Schei uit!’ riepen de heeren.
Beaunay nam het buisje weg, liet zijn sujet even rustig sluimeren.
‘Het was tijm-extract,’ annonceerde hij.
Daarna reikte men hem een ander buisje toe.
Hij hield het ter hoogte van 't linkeroor der sluimerende vrouw.
Zij lachte als iemand, die zacht wordt gestreeld. Hare oogen schitterden van
pleizier, werden klein en zeer breed. Zij liet haar lichaam heen en weder golven in
den leunstoel, lachte luid, toen, en luider, terwijl
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eene breede plooi kwam onder hare gevulde kin.
Men zuchtte diep in 't gezelschap. Enkele dames lachten ook, zenuwachtig,
aangestoken door het gelach van Beaunay's sujet, en zij gingen wiegelen op hare
lichte stoeltjes.
Toen nam de hypnotiseur het buisje weg.
‘Er is peper in!’ zei de man, droogjes.
Een dik heertje grinnikte luid: ‘Hi-hi-hi-hi!’
Beaunay nam nog andere buisjes, o.a. een met strychnine-sulfaat, dat zijn sujet
deed schaterlachen; wees op 't verschil van effekt als men hetzelfde buisje rechts
of links, voor of achter het sujet hield, en begon zijne inleidende dissertatie uit te
werken. Maar men werd spoedig moê, luisterde niet langer naar hem, ging fluisteren
en door alle rijen vloog de uitroep:
‘Die peper, hè? - ‘Die peper!’
Verdrietig besloot Beaunay zijne voordracht. Men juichte hem toe, zeer voldaan
toch, vooral over dat peper-experiment. En de jonge vrouw ging schreiend heen,
het aangezicht verbergend in hare handen, vol van schaamte omdat zij wel
vermoedde wat er met haar moest zijn gebeurd.
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Toen werd het weder licht in de zaal. De muzikanten speelden polka's en walsen.
Men praatte druk, de dames fluisterden onder elkander, achter hare waaiers, hoog
blozend en lachend. Enkelen bleven voor zich zien, bleek, half ziek van aandoening.
Doch de knechts presenteerden vruchten en champagne. Men ging wat
rondwandelen. Er zat ‘flirtation’ in de lucht.
Een klein heertje kwam, haastig, de zaal binnen. Hij drukte zich eenen m o n o c l e
in 't oog, keek rond, drentelde heen en weêr, iemand zoekend. Eindelijk, dringend
door de woelig geworden menigte, schoot hij toe op eenen jongen ‘g o m m e u x ’,
die zich stond te vervelen, nu, tusschen de drapeering van eene zijdeur.
‘Hé, mijnheer Bocage! Ik ben blij u hier te zien. Hoe gaat het?’
‘Mijnheer Steinfeld, niet waar? Het is mij ook zeer aangenaam, zeer aangenaam....
Ik ben hier in kwaliteit moet u weten, als “Jean d'Alsace”. De “E c h o d u m o n d e
é l é g a n t ” heeft eene uitnoodiging voor het feest gekregen en mij heen gestuurd.
Maar ik hoop dat de gastvrouw mij even-
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min persoonlijk kent als ik haar. U herinnert u mijn artikel over “Goëtia”. Vooral geene
indiscreties, hè?’
‘Neen, neen; natuurlijk niet. En, denkt u nu weder iets pikants- te maken?’
‘Niet over de gastvrouw, in elk geval. Dat is 't consigne: “n e t o u c h e z - p a s à
l a r e i n e !” Trouwens.... waar is zij: de koningin van 't feest? En wat doet men?
Wil u mij eens op de hoogte helpen?’
Steinfeld gaf eenige inlichtingen. Hij was nog pas sedert kort te Parijs om kennis
te maken met de voornaamste, Fransche correspondenten van het bankiershuis
o

zijns vaders: ‘Steinfeld en C .’, gevestigd te St. Petersburg. Jean d'Alsace was aan
hem voorgesteld op een partijtje, dat een zijner vrienden had gegeven aan de
d i v e t t e in de mode. Later, hadden de heeren elkander ontmoet op wedrennen
en eerste voorstellingen in Parijsche theaters.
‘De gastvrouw wandelt dáár, aan den arm van dien ouden heer: Alexander
Danowitsch.’
‘Een pretendent?’
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‘Ik geloof het niet.’
‘Een.... een commanditair vennoot?’
‘Mevrouw Tredjakow heeft er geen noodig.’
‘Eene vlag, dan?’
‘Als u wilt. Een zeer vriendelijk grijsaard, in elk geval. Een echte Rus, weet u?’
‘O, jawel, jawel. Sedert de vermoedelijke Franco-Russische overeenkomst, kent
ieder Parijzenaar de uitmuntende hoedanigheden van den “echten Rus.” Jammer
maar dat hier zooveel valsche Russen rondloopen. Ieder, die niet durft zeggen waar
hij vandaan komt, geeft zich uit voor Rus. U begrijpt hoe dit mogelijk is. Enkele
Franschen kennen nog Italiaansch of Spaansch, doch niemand kent hier Russisch.’
‘Behalve de leden der Russische kolonie dan toch!’
‘Zóó? Heusch? Ik heb mij laten vertellen dat de Russen uit de groote wereld
eigenlijk maar heel weinig Russisch verstaan. Maar men vertelt zoo veel onzin te
Parijs. Het is niet meer de “V i l l e - L u m i è r e ”, het is eene “B l a g u e - v i l l e ”
geworden.’
Steinfeld protesteerde. Het Fransche volk was het schranderste, het geestigste....
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‘Ja wel. Dank u, mijnheer Bondgenoot. En laten wij nu mevrouw Tredjakow tegemoet
gaan, hè?’
Olga droeg, dien avond, eene japon van witte zijde, nauw sluitend om de heupen.
Het keurslijf was laag uitgesneden over borst en rug, zonder mouwen, maar met
breede plooisels over de schouders en daaronder. Effen glad getrokken tot boven
den sleep, was dit keurslijf, van voren, gemaakt alsof het bestond uit twee ver over
elkander slaande helsten. De haken gingen, van 't midden, onder den hals, naar de
uiterste linkerzijde, ver onder den arm, zich verliezend in de ceintuur. De bovenen
onderranden waren gegarneerd met wit dons en pluimvormige figuren van witte
parels waren op de stof geteekend. Zij liepen door over den voorkant van den eng
sluitenden rok, tot waar de breede plooien begonnen van den langen sleep, die ook
was omzoomd met eenen smallen rand wit dons.
Een parelsnoer was in heur blond haar gevlochten en eene breede, maar niet
hooge pluim van dezelfde kleur als het omzoomsel van rok en keurslijf, golfde boven
een klein gravenkroontje van robijnen,

Frits Lapidoth, Goëtia

55
diamanten en parels. Olga droeg geene andere versiersels. Hare handschoenen
reikten niet hooger dan de benedenarm en lieten de kuiltjes in de ellebogen onbedekt.
Zij had door geen der bekende kunstmiddelen den glans harer natuurlijke
schoonheid willen verhoogen. Daarom ook had zij effen wit gekozen en geen blauw
of rozerood, dat de blankheid en fijnheid harer huid beter zou hebben doen uitkomen.
Sedert den dood van Tredjakow, had zij nooit anders dan zwarte of witte kostuums
gedragen. Hare vrouwelijke genoodigden waren haar dankbaar voor dit betoon van
groote bescheidenheid, ook gewaardeerd door de heeren, die fluisterend spraken
over hare schoone vormen en de onregelmatige trekken van haar gelaat ontleedden.
Vooral prees men het vlasblonde, zeldzaam fijne haar en den fieren hals,
waarboven het kroesde in grillige lokjes, die deden denken aan licht schuim en het
matblanke voorhoofd, tot vlak onder het hoofdhaar, bedonsden.
Men giste naar den vorm der omhulde schouders, cyniek veronderstellend dat
Olga wat te verbergen
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moest hebben omdat zij niet zoo naakt verkoos rond te loopen als enkele kolossale
dames, wier grove stukken rug en borst de gedachte opdrongen aan vleeschhallen
en wier altijd glimmende, vormlooze schouders het licht weêrkaatsten der vele
gloeilampjes, zoodra het matmakend laagje rijstpoeder was verstoven of verpapt.
Jean d'Alsace verschool zich achter een groepje heeren om Olga bedaard te
kunnen gadeslaan. Hij wilde hare gestalte en hare gelaatstrekken onthouden. Maar
de trekken wisselden telkens van uitdrukking, vooral die om den echt slavonischen
mond, die nu eens wreedheid, dan verfijnden wellust uitdrukten; dàn droevig stonden
en dàn schenen te getuigen dat mevrouw Tredjakow hare gasten en de gansche
menschheid met hen verachtte.
‘Messalina en Hessa Helfmann!’ zei Bocage tot den jongen bankier. Toen begon
hij, met halver stem:
‘Oh! Bouche slave! en toi, sur toi revit Prothée,
Ame changeante, en chair! Inquiétante Orchidée,
Tu fais rèver d'amour en nous montrant le dard,
Qui....’
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‘Zachtjes, als 't u belieft. Zóó, hebt ge mijne improvisatie onthouden?’
‘Niet in haar geheel. Dat is jammer. Voor eenen vreemdeling is zij zeer kranig,
op mijn woord.’
Hoogst gevleid, stak Louis Steinfeld zijnen arm door dien van Jean d'Alsace. En
hij vroeg:
‘Kan ik u ook van dienst wezen? Wilt u worden voorgesteld aan een paar
invloedrijke leden onzer kolonie?’
‘Invloedrijk - dat is roebelrijk, hè? Niet van avond, amice, van avond blijf ik in
c o g n i t o . Vertel mij liever eens hoe onze gewezen nihiliste in kennis gekomen is
met graaf Tredjakow.’
‘Heel eenvoudig op deze, banale manier. Men gaf haar s o u p e r s te St.
Petersburg. Tredjakow verliefde op de zonderlinge vrouw. Hij verschool een
huwlijkscontract tusschen de bloemen en de vruchten.’
‘En uw vriend Alexeï Newsky, was die de hartsvriend, tot dat de actrice gravin
werd?’
‘Vriend, ja. Meer niemendal. U zult dat vreemd vinden. Bij ons is zulk eene
verhouding eene zeldzaamheid, wel is waar, doch geenszins eene onmogelijkheid.
Alexeï was haar pretendent.’
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‘Voor de linkerzijde?’
‘Toch niet.’
‘Wat blieft u? Newsky.... de jonge Newsky, wou die ook al met die intrigante
trouwen? Neen maar, jeluî slaven bent onverbeterlijk. Dat een oud, of ten minste
afgeleefd man zoo iets doet, laat ik nog daar. Maar Newsky.... Trouwen met.... Neen,
hoor eens, jeluî moeten nog meer van ons overnemen. Laat Westersche “B l a g u e ”
jeluî wat opfrisschen. Newsky! En is hij dáárom zoo gebeten op de gravin? Hij moest
haar dankbaar wezen. Als ik zoo een blauwtje geloopen had, zou ik de wreede
beminde - van vroeger! - vereeren, bewierooken, weet ik al. En Newsky laat mij een
nijdig artikel maken. Jeluî bent onverbeterlijk, op mijn woord, d é l i c i e u s , ben jeluî!’
Zij wandelden verder, gingen uit het groepje heeren, waar zij Olga hadden staan
bekijken, lieten zich dringen naar een ander salon.
Maar op eens stormden de genoodigden terug naar de groote zaal, waar het licht
weder verflauwde. De twee tenten van Oostersch tapijtwerk waren geopend. Knechts
deelden nommers uit.
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Steinfeld raadpleegde zijn programma.
‘Philalethus zal ons waarzeggen in het tentje, rechts. Over hem, in 't andere tentje,
is Antoinette Théot te consulteeren voor twintig dames. Men deelt de nommers uit.
Willen wij er machtig zien te worden?’
‘Dank u wel. Wat doet men in de andere salons?’
‘O, dáár? Daar doet men van alles. Ga maar meê. Ik weet hier ongeveer den weg.
Ik ben hier drie maal geweest, voorverleden jaar; kende toen niemand, verveelde
mij en maakte reisjes door de heele verdieping. Ik zal u 't Oostersch salonnetje eens
laten zien.’
Maar Jean d'Alsace verkoos zich alleen te mengen onder de heeren en dames,
die een der beide orakels gingen raadplegen. Hij dacht aan zijn artikel. Licht ving
hij een paar woorden op, die de zegslieden zouden lezen, met grooten schrik, in
‘L ' é c h o d u m o n d e é l é g a n t ’. Men wantrouwde den eenzamen wandelaar
niet, hield hem voor eenen vreemdeling te Parijs, genoodigd ter wille van een of
ander bloedverwant. Zelfs de Franschen, die op de partij waren, bleken hem niet
te herkennen of
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misschien hadden zij hem wel nooit anders dan van naam gekend. Zij gaven voor
heel wat aan te merken te hebben op het feest; maar moesten toch toegeven dat
men zich overal verveelde, behalve bij ‘la Tredjakow’, zooals men Olga noemde
met eene sterke schakeering van geringschatting.
De journalist sloop achter Olga en Danowitsch, die zaten te kijken naar 't gedrang
der nieuwsgierigen om de tentjes. Men werd al zenuwachtiger, verdrong elkander,
keek over elkaârs schouders naar de nommers, die een paar knechts, deftig blijvend
in 't gewoel, uitreikten aan wie het dichtst bij hen stonden. Achter de bevoorrechten,
gonsde eene teleurgestelde menigte en nijdige kritiek werd geoefend op de
organisatie van het feest. Een paar dames trachtten uit te rekenen wat dit nieuwtje
wel zou kosten. Antoinette Théot rekende, tehuis, minstens honderd franken per
consult. Dus honderd maal twintig.... Doch misschien deed zij wel ‘l e g r a n d j e u ’
en zij rekten zich uit, gingen op de teenen staan om iets te zien in de kiosk der
waarzegster. Geene enkele dier dames beweerde dat zij niet hechtte aan de
voorspellingen van
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m a d a m e Théot. Zij betoonden zich alleen slecht geluimd omdat zij niet zouden
kunnen profiteeren van een gratis consult. Een paar Franschen lachten om dat
dringen en dwingen; bekeken de opgewonden dames, vrij luid de opmerking makend
dat het beschavingsvernisje gemakkelijk af gaat van de vrouw. En zij vergeleken
de bijgeloovigheid der dames uit de groote wereld met de speelzucht harer
echtgenooten. Eiwit of karton - het een noch het ander was zeer verheven. Wie
zich, ronduit, fatalist durfde verklaren, werd, in alle salons, uitgemaakt voor vrijdenker,
voor gevaarlijk mensch. En toch, al die trouwe kerkgangsters, al die mannen, ook,
die hunne kinderen lieten doopen, hunne dochters lieten opvoeden in kloosters,
waren door en door fatalisten. Zij lieten zich waarzeggen en brachten hunne nachten
door op de deftige sociëteiten, waar werd gespeeld tot laat in den morgen. Het
Noodlot! Wie harer en wie hunner voelde er zich niet door aangetrokken? Het
fatalisme leefde op den bodem der zielen....
Jean d'Alsace glimlachte even, zijns ondanks.
In elk der tentjes, was eene der genoodigden
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gegaan en men sloot het voorhangsel. De anderen trappelden van ongeduld, lachten
gemaakt, wilden coquetteeren. Maar de hofmakerij scheen banaal. De zinnen
sluimerden. Slechts de ziekelijke nieuwsgierigheid waakte en heerschte. Geene der
dames kon er toe besluiten rustig te gaan zitten. Zelfs zij, die geen nommer waren
machtig geworden, drentelden heen en weêr om de geheimzinnige tentjes, hare
waaiers open slaand en dicht vouwend, kleurend onder het rijstpoeder, glimlachend
uit gewoonte, maar boos uitkijkend boven den glimlach, die deel uitmaakte van haar
kostuum. Enkele dames gingen fluisteren met goede vrienden van Olga, bedelden
om een kaartje, deden haar best om kinderlijk-ontevreden gezichten te zetten en
grappig-verdrietig te schijnen. Maar de heeren trokken de schouders op; lachten
flauwtjes; beproefden zich van haar af te maken met eenen kwinkslag, zoekend
naar een goed heenkomen.
Olga zag rond en luisterde. Maar Danowitsch begon een lang gesprek met haar.
‘Ik begrijp niet dat men zoo verzot is op die waarzeggerij. Ze zijn niet alleen
nieuwsgierig, die
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dames. Zij wenschen iets te vernemen omtrent de toekomst. En, er staat toch
geschreven....’
‘Zeker, beste vriend, zeker staat dat geschreven. Maar al dat geschrevene heeft
niet belet dat de hoogst geplaatste geestelijken zich inlieten met sterrenwichelarij.
Het bijgeloof is een der ouders van het geloof. Ik wil geen blauwkous schijnen, omdat
ik het niet ben, anders....’
‘Anders?’
‘Zou ik u zeggen dat Ruggieri, de sterrenwichelaar van Catharina de Médicis, een
Italiaansche priester was: een abt, Alexander Danowitsch, een heusche abt.’
‘Nu ja. Er loopt hier nu een abt Bolo rond, die waarzegt en doet aan graphologie.’
‘En die er op rekent den kardinaalshoed te erlangen! Maar de voorganger van
Ruggieri aan het Fransche hof was Luc Gauric, bisschop van Civata-Ducale. Mézeray
vertelt, in zijne kroniek, dat die bisschop aan Catharina voorspelde hoe St. Germain
haar zou zien sterven. En niemand minder dan paus Pius IV deed aan astrologie.
Hij raadpleegde Augier Ferrier.’
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‘En Augier Ferrier?’
‘Was een beroemd dokter, lijfarts van Catharina en schrijver van een merkwaardig
boekje, dat echter niet zonder sleutel te lezen is: ‘I u g e m e n t s a s t r o n o m i q u e s
sur les Nativités par Auger Ferrier, médecin de la Royne,
met den zinspreuk: ‘quod tibi fieri non vis, alteri ne fecaris.’
Mevrouw de Grust kwam Olga aanspreken. Zij werd gevolgd door de Pomard,
een zestigjarig grijsaard, die het twintigjarige gravinnetje het hof maakte. De markies
bewoog zijne onderkaak als een visch, die adem schept, en dit was het teeken zijner
opgewondenheid.
‘Mevrouw is teleurgesteld. Zij had zich zoo graag laten waarzeggen.’
‘Luister niet naar hem, beste Olga. Hij beweert dat Théot mij zou hebben
voorspeld.....’
‘De zegepraal van de Pomard? Welzeker, zeg het maar. De Pomard is oud; maar
ondervinding is ook wat waard, en ik heb ondervinding; heel wat meer dan mijnheer
de Grust’, zei de markies.
‘Kibbelt nu niet, beste vrienden. Een ander
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maal wordt mijne beste Amélie een nommer machtig en anders noodig ik haar uit
voor eene speciale s é a n c e ; tenzij de markies....’
‘U hecht niet aan die fratsen.’ Toen streelde de Pomard het vrouwtje over de
hand. Zij sloeg hem met haren waaier op de vingers. Daarna vluchtte zij, altijd nog
gevolgd door den grijsaard, wiens onderkaak rammelend sloeg tegen de
boventanden.
‘Wat een kerel!’ liet Danowitsch zich ontvallen.
‘Amice, dat is alles wat van de aloude, Fransche ridderlijkheid is te zien in onze
Russisch-internationale salons. Maar wij hadden 't over astrologie. Weet u wat
Philalethus u zou kunnen vertellen - als hij 't weet? Dat de wijsgeer Descartes heeft
geconsulteerd den astroloog Morin de Villefranche, die zijne wijsheid had van den
Schot Davidson. Morin de Villefranche voorspelde den juisten datum van 't overlijden
van Gustaaf-Adolf en van Wallenstein. Hij voorspelde Cinq-Mars diens onthoofding
en Richelieu en Mazarin raadplegen hem, na Descartes.
De Jezuït Kircher, groot geleerde voor zijnen
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tijd, geloofde, in de zeventiende eeuw, aan de astrologie op grond dat men anders
ook zou moeten twijfelen aan de waarde der voorspellingen in het Oude Testament
vervat; Bruyère durft niet volstrekt ontkennen, Joseph de Maistre schrijft, nog anno
1820, in zijne beroemde “S o i r é e s d e S t . P e t e r s b o u r g ”: la divination par
l'Astrologie n'est point une science absolument chimérique’.
Eene dame verliet, snikkend, het tentje van Philalethus.
‘Het is vreeselijk, vreeselijk. Gaat er niet in, dames; gaat er in Godsnaam niet in!’
Men verdrong zich om haar, wilde iets weten omtrent de voorspelling, die haar zoo
had aangedaan. Doch zij riep om haar rijtuig, bevend van ontsteltenis en telkens
herhalend:
‘Het is vreeselijk. Gaat er niet in!’
De Pomard liet mevrouw de Grust alleen, snelde op de zenuwachtige dame toe,
bood haar den arm.
‘De markies offert zich op. Dat is mooi van hem,’ zei Olga, droogjes.
‘Maar, mevrouw, misschien was het wenschelijk den kwakzalver te verbieden
uwe genoodigden
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van streek te maken. Wie weet wat hij heeft verteld, wat het gevolg zal wezen zijner
onvoorzichtigheid. Dat is geene aardigheid meer.....’
‘Eene aardigheid? Maar de astrologie is geene aardigheid, mijn goede Danowitsch.
Na al mijne citaten.....’
‘Jawel, jawel. Ondertusschen, lacht u zelf om Philalethus.’
‘Soms. Maar ik moest nooit lachen in het bijzijn van getuigen.’
‘En uwe andere autoriteiten?’ - vroeg Danowitsch, bang te ver gegaan te zijn.
‘Balzac, niemand minder dan Balzac. Herlees, in deel XXXVIII zijner complete
werken, “S é r a p h i t a ”.....’
De Pomard kwam weder binnen, zonder de ontstelde dame. Hij zocht mevrouw
de Grust. Zijne onderkaak ging weder onheilspellend klepperen.
‘Mevrouw de Grust is hiernaast, markies!’ - riep Olga, lachend.
Een luid gejubel ging op vóór het tentje van Philalethus. Twee dames wilden, met
alle geweld, tegelijk naar binnen. De knecht maakte koddige
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gebaren. Men hoorde den astroloog brommen achter de zware tapijten; maar de
vriendinnen hielden vol, drongen tegen den knecht aan, arm in arm, rood van
opgewondenheid. Jean d'Alsace snelde toe, mengde zich in het groepje heeren,
dat stond te lachen. Hij vroeg naar de namen dier onscheidbaren. Olga stond op,
ging, door de groepen heen, het tentje binnen. Eenige oogenblikken later, werden
de dames gezamenlijk toegelaten.
De jonge Steinfeld kwam zijn nieuwen vriend halen.
‘Er wordt gerookt in 't Oostersch salon. Ga mêe kijken. 't Is heel, heel curieus!’
‘Wat? Dat rooken?’
‘Ja, dat rooken. Hebt u het zoo dikwijls gezien?’
‘Zien rooken?’
‘Nu ja, rooken of schuiven: zien opium rooken, bedoel ik.’
‘Maar men vergiftigt hier de menschen op alle mogelijke manieren!’ riep de
journalist, half luid.
‘Dat is “eind'-eeuwsch”, mijn waarde. Het salon, waar u komt kijken, is alleen
dáárom beroemd in Parijs.
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Wij willen wat nieuws. Mevrouw Tredjakow bezorgt ons het allernieuwste. Trouwens:
kaarten of horoskopen, brandewijn of opium..... het zijn allemaal giften voor de ziel
en voor het lichaam. Als men zich met alle geweld wil vergiftigen, is 't maar beter
dit naar den laatsten smaak te doen. Laat ons in de mode blijven. We hebben
niemendal anders uit te voeren! Ik spreek voor de heeren en dames uit zekere
wereld, natuurlijk.’
Zij gingen nu naar een klein salon, ver achter de groote receptiezaal. Niemand,
die niet tot de getrouwen behoorde, kwam zóó ver alleen. Maar Steinfeld schoof
een zwaar gordijn weg, ging een klein tusschenvertrek door en sloop, gevolgd door
Jean d'Alsace, de kleine rookkamer binnen.
Zolder, vloer en wanden waren bedekt door zware tapijten van Tunis, welker
harde kleuren verdoft waren door den rook en een harmonisch geheel vormden
onder 't gestreel van het zachtroode licht der Turksche lampjes die, aan dofzilveren
kettingen, afhingen van den zolder.
In het vertrekje, stonden drie breede divans langs de muren, wat tafeltjes en de
rookbenoodigd-
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heden daarvóór. Het was de banaal geworden Oostersche bontheid, maar in de
echte stoffen.
Een viertal heeren lagen, op breede kussens, midden in het salon, te kijken naar
een jong man, akelig mager en bleek, die hen somber-glimlachend aanzag, terwijl
hij een zilveren spirituslampje ophief om het aan te steken. Hij wendde nauwelijks
het hoofd om, toen Bocage en Steinfeld binnen kwamen; ging bedaard door met
zijne uitlegging.
‘Ziet ge, ik heb eerst het metalen fornuis van mijne pijp afgewasschen met een
vochtig sponsje. Ik noem het “fornuis” en niet “kop”, omdat het ronde, schotelvormige
plaatje heelemaal niet lijkt op den kop van eene tabakspijp. Mijn lampje brandt. Ik
neem nu eene der zilveren naalden, doop die in mijnen pot met opium, totdat er
een druppel van het stroopachtig vocht blijft aankleven. Nu maak ik dien druppel
warm. Het opium, dat op vloeibaar goud gelijkt, gaat knetteren, dreigt in de vlam te
vallen. Maar ik wentel de naald snel om tusschen mijne vingers. Het balletje wordt
taaier en taaier. Ik maak het dikker door 't in het opium te doopen, verwarm het
weêr, draai mijne
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naald sneller en sneller tusschen de vingers. De druppel is groot en taai genoeg.
Nu leg ik de pastille op het fornuis, dat op een derde van den afstand tusschen
mondstuk en sluitstuk van het rieten roer is vastgeschroefd, het dichtst bij het
barnsteenen sluitstuk. Ik plaats de pastille op de opening in 't fornuis, prik er een
gaatje in, juist in 't verlengde van de holte, die uitloopt in het roer, en steek voorzichtig
mijne pijp aan. In eene halve seconde is zij uitgerookt. Dat is alles, mijne heeren.’
‘Hoeveel pijpen rookt u wel per dag?’ vroeg een der aanwezigen.
‘Vijftig of zestig of meer soms. Ik móét wel rooken. Na uit Indië terug gekomen te
zijn, heb ik, op raad van mijnen dokter, getracht mij te onthouden van opium. Maar
dat bezorgde mij vreeselijke maagkrampen. Mijn verstand werd beneveld, mijn
eetlust verdween, ik kon niet leven zonder mijn gif.’
‘En het opium bezorgt u mooie droomen, eene extase....?’
‘Helaas, niets van dit alles! Ik ben gewend aan
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mijn gif. Ik kan er niet meer buiten. Maar ik rook alleen omdat ik móét rooken. Voor
eenige oogenblikken wordt mijn geheugen verscherpt, mijn geest wat minder
beneveld; maar de extase treedt niet in en het is reeds lang, heel lang geleden dat
ik droomde, na eenen ganschen dag rookens. Het opium, mijne heeren, is als de
banale vrouw, tot wie de jonge man gaat vol illuzie en van wie de rijpe man zich
afwendt, vol schaamte, omdat hij zoo weinig heeft gevonden, dat bestand bleef
tegen 't slijten van zijn enthousiasme en de onvermijdelijke verstomping zijner zinnen.
Geen enkel genot wederstaat onze genotzucht. Wij vernielen ons speelgoed, mijne
heeren; we zijn als de kinderen. En daarom schijnt ons het leven enkel treurigheid
of enkel banaliteit; want de weemoed blijft en het tergende banale houdt den
weemoed gezelschap tot het einde.’
Toen zuchtte de opiumschuiver en, werktuigelijk, wiesch hij zijne pijp schoon,
doopte hij eene zilveren naald in den pot met opium, begon hij eene nieuwe pastille
te draaien boven de spirituslamp en het was zóó stil in 't oostersch salon, dat men
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de harsachtige zelfstandigheid hoorde knetteren in de vlam.
‘Hoe begint men te rooken; waarom?’ vroeg iemand, ten slotte.
‘Waarom? Waarom? Omdat men zich verveelt in Indië, omdat men het h e i m w e h
heeft, omdat men altijd, vroeger of later, in kennis komt met een dier ongelukkigen,
die propaganda maken voor het gif, niet uit verdorvenheid, maar uit zwakte, daar
ieder nieuw slachtoffer eene levende verontschuldiging, minstens eene verzachtende
omstandigheid is voor hunne verslaafdheid. En dan, men hoort in Annam van niets
anders. 't Is het verboden genot bij uitnemendheid. De gezellin, die men zich daar
kiest, is gewend de opiumpijp klaar te maken: zij heeft nooit haast voor iets anders
gediend.’
‘Maar getrouwde ambtenaren?’
‘Hoeveel zijn er, in dat verschrikkelijke land? Hoeveel willen er hunne altijd
ziekelijke vrouwen bij zich houden? En als er kinderen komen, wat dan? We zijn
daar alléén met onze zwakheid.
En, hoe wij er toe komen te gaan rooken? Ik zei het u al. De verleider wacht den
pas ont-
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scheepten Europeaan reeds op. Nieuwsgierigheid is eene zijner medeplichtigen,
de verschrikkelijke verveling is de andere.’
Olga kwam binnen aan den arm van Danowitsch.
‘Mijnheer de Lasséran maak mij eene pijp klaar, hè? U moet een meester wezen
in de kunst.’
Toen ging zij liggen op een der divans, vroolijk dien avond, wat opgewonden zelfs.
‘Onze waarzeggers zijn nog bezig. Wat een succès, mijne heeren! Wat een succès!
En, aanstonds, zal de groote magiër Philalethus eene voordracht houden over
Rozekruisers en astrologie, naar aanleiding van een pas verschenen werk over
Cagliostro. Het Bijgeloof hult zich tegenwoordig niet meer in monnikspijen om de
menschen te verschalken. Het kleedt zich in professorale toga's. Leve de Dwaasheid!
Jammer maar dat zij niet vroolijk meer is. Want onze dwaasheid is somber, mijne
heeren, somber als eene gevangenisdeur...’
Zij rookte hare pijp leêg in een paar halen. Toen sprong zij op, lachend.
‘Ik doe van alles. Opium, Morphine, Ether... ik gebruik alle moderne giften. Maar
ik zal dááraan
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niet sterven. Want niets bevredigt mij ten volle. Ik kàn mij aan niets verslaven. Er
trekken wel “demonen aan de slippen” van mijn kleed, maar de rafels blijven in
hunne grepen zitten.’
Toen ging zij plotseling naar Bocage toe.
‘Mijnheer, u is Jean d'Alsace. Niemand heeft het mij gezegd. Maar ik had er een
voorgevoel van dat u komen zoudt voor “L ' é c h o d u m o n d e é l é g a n t ”. Welnu,
er is heel wat te vertellen over dit feestje, hè? Geef mij uw arm, kwaadaardig kritikus,
en laat ik het genoegen hebben u voor te stellen aan den goeden Philalethus en
aan Théot, onze rijke sybille.’
De journalist lachte gemaakt, bood zijnen arm aan met eene diepe buiging en
beiden verlieten het salon.
‘Mag ik weten hoe u hebt kunnen raden....’
‘O, heel eenvoudig zóó: in het Oostersch salon komen enkel vrienden van mij,
meest gewezen ambtenaren en groote koopluî uit Indië. Steinfeld gaat er nu en dan
heen uit verveling. Bleef: één onbekende. Steinfeld kent u. Hij kan u van dienst
wezen, omdat Alexeï Newsky, mijn vijand, zijn
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vriend is. De jeugdige bankier is als de rest. Hij praat zijnen neus voorbij uit verveling.
Daarom hebt ge u door hem laten vervelen: om wat kwaads van mij te hooren.
Waarom dat niet aan mij gevraagd, waarde heer? Ik zou u verschrikkelijke dingen
hebben verteld. Uw blad leeft van schandaaltjes en u leeft van uw blad. U sluipt
rond op onze s o i r é e s , u speelt den luistervink, den verklikker. Vroeger, werd men
in Frankrijk, op groote partijen, gespionneerd door vertegenwoordigers der geheime
politie. Wat zij hoorden, bleef geheim. Het waren geruïneerde mannen uit de groote
wereld. Nu wordt men het door burgerjongens, gezonden door de Pers. De
schandaaltjes, waar of niet waar, worden openbaar gemaakt. Wij zijn er bij verslecht.
Want, mijnheer d'Alsace, uw talent is groot, maar niet groot genoeg om uw gebrek
aan m o n d a i n e kennis en vaardigheid te vervangen. U begrijpt ons niet. U oordeelt
verkeerd. En de menschen, voor wie u schrijft, lezen uw proza alsof het iets meer
ware dan 't gehunker van eenen fijn georganiseerden Tantalus-journalist. U verraadt
- meent ge - de geheimen der groote wereld aan

Frits Lapidoth, Goëtia

77
de.... pardon: aan de “c o c o t t e r i e ”. Vindt u die dames heusch zooveel
belangwekkender dan ons?’
‘Ik zonder u uit, gravin, maar....’
‘Nog eens: pardon! U hield mij voor eene nihiliste, dat ben ik niet; voor eene....’
Doch de Pomard kwam aanhuppelen op zijne stramme beenen.
‘Mevrouw, onze “tooverprins” vraagt het woord. Hij staat al binnen de paaltjes,
maar hij ziet er uit alsof hij van plan is de perken te buiten te gaan.’
‘Tot genoegen, mijnheer d'Alsace,’ - zei Olga, den arm van de Pomard nemend.
Zij gingen niet dadelijk naar de groote zaal. De markies vertelde Olga dat men
druk aan 't flirten was, nu de voorspellingen waren afgeloopen. In een der kleine
salons, had men eene ‘q u a d r i l l e n a t u r a l i s t e ’ gedanst en waren nu drie
Amerikaansche jonge meisjes aan het touwtje springen, tot groot genoegen van
ettelijke heeren, die premies uitloofden en stoeiden met de onhandigen.
‘De mama's zitten, vergeten, ergens in eenen hoek. Ze zijn allerliefst, die meisjes.
Een blondje,
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Lydia Brown, laat zich het hof maken of, liever, maakt het hof aan den “p r i n c e
c h a r m a n t ” en het is te harer eer dat hij zijn versje zal opzeggen. Hare zuster
Esther en Mary Bradburry hangen aan de armen van den ouden baron, u weet wel,
baron.... baron....’
‘Laat ze maar hangen, markies, laat ze maar hangen. En, bij die q u a d r i l l e ,
waren daar enkel goede vrienden bij? Ik houd niet bijzonder van zulke aardigheden.
Men permitteert zich zoo iets alleen bij “rastas” en daar wil ik niet toe gerekend
worden, al ben ik vreemdelinge.’
‘O, enkel goede vrienden onder elkaâr. De Sentin-de-Maurs met zijne vrouw,
Bellemain, natuurlijk, de la Rive met zijne schoonzuster, en....’
‘Geene halve vreemden?’
‘Neen. O, en dan moest u eens zien in de speelzaal. Uwe Russische grootvorsten
pimpelen en kaarten daar van belang! S a p r i s t i , gravin, wat 'n magen en wat 'n
beurzen.’
‘En u drentelt nog altijd achter mevrouw de Grust.’
‘Och ja. Ik kan niet anders. Mevrouw de Grust
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is 't voorwerp mijner droomen. En ik zal haar wezenlijk niet compromitteeren, wat?’
Olga lachte.
‘U is een fat, markies.’
In de groote zaal, gekust door het rozerood licht, golfden weelderige vrouwenarmen
en schoven rijpe torsen langs jonge busten. Enkele gemengde groepjes van heeren
en dames lieten zich omwoelen door de mollige volte, gelukkig in de geurzwangere
atmosfeer, tusschen kostbare stoffen en groote stukken naakt, tusschen stervende
bloemen in glinsterend haar en dons en kant op klepperend blond schildpad en mat
ivoor. De heeren, die rondwandelden, meest twee aan twee, langzaam pratend of,
integendeel, snel elkander wat fluisterend in het oor, gingen hoogstappend, waadden
door de lang-gaande sleepgolven: golven van wit satijn en rozeroode zij, van
goudkleurig fluweel en van foulard, zoo licht als zeeschuim, dat enkele dames
ontkleedde. Zij baadden zich in die vrouwenweelde, die hunne knieën omgolfde,
scheerde langs hunne ruggen en borsten, schitterde, in diamantfonkeling, tegen
hunne
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hoofden. Er waren er, die glimlachten van welbehagen; er waren er, om wier mond
diepe naden zich groefden en wier oogleden, snel knippend, beefden over de
brandende appels. Want, op eene groote partij, zijn altijd meer slachtoffers dan
dankbare gasten onder de mannen. Velen kritiseeren het feest en de toiletten der
dames. Zij vertellen elkander hoevele nog van zulke s o i r é e s zij hebben bij te
wonen in de eerste veertien dagen. En, zuchtend, kijken sommige wandelaars rond
naar hunne vrouwen, elders bezig, in druk gesprek met hofmakende jonge lieden,
wier zoete gezichtjes nog worden vervrouwelijkt door een klein, vlassig snorretje,
dat kroest boven hunne te roode lippen.
Vele dames waren nog onder den indruk van hetgeen zij voor buitengewoons
hadden gezien en gehoord. Men had haar zenuwachtig gemaakt en nu praatten zij,
drukker dan gewoonlijk, met sneller gebaren, over hypnotismus en astrologie, over
alle mogelijke soorten van waarzeggerij, kibbelend met ongeloovige heeren, de
onmogelijkste feiten aanhalend als argumenten, verwarrend spiritismus en
magnetismus, spartelend in eene zee van onzin,
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ijlend zonder koorts en in-gelukkig te kunnen gebruiken zoovele vreemde woorden
waarvan zij de juiste beteekenis niet vermoedden.
De tentjes stonden nu open. Men kon ze bekijken, drie voor drie. In het eene,
stond Philalethus, - gekleed in een soort van Hamletkostuum met groote lubben en
lange, kanten manchetten, - tusschen twee op perkament geteekende horoscopen.
Hij boog als een vorst, telkens als er dames in zijn tentje kwamen.
Sommigen kenden hem, staken hare handjes uit en lieten zich de polsen kussen
door den kwakzalver, dien zij ‘een genie’ noemden en die zich dan ook wezenlijk
geniaal ernstig kon houden, gedurende deze dwaze vertooning. Enkelen vroegen
hem iets; bijvoorbeeld, of Vrijdag een geluksdag was of een ongeluksdag en of de
veelvouden van het getal 13 eveneens fataal waren als die noodlottige faktor zelf.
En Philalethus sloeg dan zijne groote oogen op, liet hun helder wit bewonderen,
bracht zijne blanke hand vol groote zegel-ringen aan het voorhoofd en antwoordde,
eindelijk, zóó deftig alsof hij een vonnis uitsprak.
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‘Dank u, meester, dank u!’ ruischte het dan van trillende, vochtige lippen; waarna
Philalethus zich verwaardigde te buigen.
Dan ging men een bezoek brengen aan Antoinette Théot, gehuld in eene nieuwe,
blinkend witte tunica, gezeten op eenen drievoet van verzilverd hout. Naast haar,
lag de makke slang Python te sluimeren in eene verzilverde kist op drie pooten, die
uitliepen in tijgerklauwen. Op een klein tafeltje, stonden de gewone ingrediënten.
De dames streelden Python over de kille huid, na eerst gevraagd te hebben of dit
geluk aanbracht. Dan gaf de sybille haar adreskaarten, waarop allerlei geheimzinnige
figuren geteekend en spreuken gedrukt waren in rebussen, die men dadelijk ging
ontcijferen. En niemand kwam uit het tentje zonder te beven van ontzag voor het
halfnaakte, oude wijf, wier oogen flonkerden van hebzucht en van wier mond ieder
onbevangene de diepste minachting voor hare cliënten zou hebben kunnen aflezen.
Maar de Dwaasheid zegevierde, dien avond, onder de dames. Die zich sceptisch
betoonden in hare salons, op klaarlichten dag, geraakten, in 't halfduister der tenten,
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onder den indruk der handig belezende kwakzalvers. De algemeene opinie was
vóór hen, verhief hen tot genieën en de algemeene opinie wist zich op te dringen
aan allen.
De heeren, uit traagheid half, half omdat er toch niet viel te redeneeren met de
opgewonden dames, roemden ook meê, overdreven, ironiek. De groote woorden
die zij, lachend, hadden uitgevonden, deden de ronde als de eenig gepaste
loftuitingen.
Olga ging, met de Pomard, langzaam door de volte, nu en dan opgehouden bij
een groepje, wisselend wat groeten en buigingen. Zij genoot van de domheid harer
genoodigden; zij was werkelijk gelukkig met de komplimentjes, waarmeê men haar
kwam bestormen.
‘O, mevrouw, die Philalethus! Wat een man! Wat een genie! En wat is hij geestig!’
‘En hoe beschaafd, hoe door en door fijn van vormen! Wat een “h o m m e d u
m o n d e !’
‘Théot - Théot doet ijzen. Hu! wat eene vrouw! Zij leest in uwe ziel!’
‘En in de toekomst.’
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‘Ja, in de toekomst. En in het verleden. Zij heeft dadelijk gezien dat ik.... dat ik....’
De Pomard moest de spreekster te hulp komen:
‘Op de kloosterschool al bedorven werd om uwe schoonheid, mevrouw!’
Lydia en Esther Brown kwamen binnen. Mary Bradburry volgde haar aan den
arm van eenen hypothetischen pretendent.
‘Philalethus heeft ons voorspeld dat wij zouden trouwen met eenen man uit
Oost-Europa, aan Lydia en aan mij hetzelfde!’ vertelde Esther, ongevraagd. En,
toen men lachte:
‘De Franschen lachen altijd om wat zij niet begrijpen!’
Men vond het antwoord alleraardigst, in het groepje. Hoe natuurlijk waren die
Amerikaantjes, en hoe vrij! Het systeem van opvoeding in haar land was heel wat
beter dan het Fransche. Men wist wat men aan haar had; terwijl het Fransche
jongemeisje een levend raadsel is, totdat haar echtgenoot, te laat, ontdekt wat er
schuilt achter hare zachtzinnigheid en haren eenvoud, gehuicheld op bevel.
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Olga liet zich niet uit over de kwestie. Trouwens, de Russische prins stond nog altijd
te wachten binnen zijne paaltjes; met de oogen zoekend naar den markies, die hem
beloofd had de gastvrouw te zullen roepen. Deze kreeg medelijden met hem, ging
naar den verzenzwangren prins toe:
‘U is àl te goed! En wat zullen wij te genieten krijgen?’
Hij antwoordde, zoo luid sprekend als hij kon:
‘Ik heb beloofd een gedicht van mij voor te dragen. En een vorstenwoord staat
gelijk met eenen eed. Ik zal daarom de eer hebben U te laten hooren: “L e c h a t ”,
humoristisch gedicht. De Fransche dames en heeren zullen wel willen bedenken
dat ik vreemdeling ben.....’
De prins begon te stotteren, want Jean d'Alsace was vlak over hem gaan staan
en bekeek hem, nog zeer nieuwsgierig, met wat vertrokken gezicht omdat hij zijnen
m o n o c l e in 't oog had gedrukt.
‘Bravo! Bravo!’ riep men reeds luid en zichtbaar applaudisseerend; vooral om niet
te lachen; want de prins had een erbarmelijk accent.
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‘L e c h a t ,’ fluisterde men elkander toe: ‘L e c h a t .’
‘Met eene t?’ - ‘Of met eene h?’
‘Dat zullen wij wel hooren.’
‘Misschien!’
‘Sst, sstt!’ werd er geroepen. Toen begon het slachtoffer zijner ijdelheid coupletten
op te zeggen in dezen trant:
‘Le chat, ce gentil animal,
Va, mainte et mainte fois au bal.
..............
Avril venu, mois printanier,
La chatte va, dans son quartier,
Sur les toits chercher aventure.
Pas un amour de chat qui dure.
C'est tout comme dans nos salons
Seuls, les très courts régals sont bons.

De laatste regels werden uitbundig toegejuicht. De Franschen, gelukkig te kunnen
lachen zonder onbeleefd te wezen, jubelden van pleizier, herhaalden luid de
slotwoorden, riepen ‘nog meer!’, ‘nog meer!’ Trouwens, de dichter had nog niet
gedaan:
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‘La chatte est très, très musicale,
Et souvent elle nous régale:
Pas en touchant du piano:
Ell' fait “r o n r o n ” - c'est bien plus beau.’

‘Heerlijk! Hoe geestig! Allerliefst, prins, allerliefst!’
Jean d'Alsace stond, achter den rug van Steinfeld, te schrijven op zijne
manchetten. De prins bedacht zich even en vervolgde met nog een paar coupletten
om te eindigen met déze énormiteit over de kinderen der katten:
On ne les met pas au collège
On ne les met pas au solfège,
Comme vous faites vos enfants.
Mais, dans un sac, ce qui vaut autant.’

Men vond dit wel wat onbeleefd. Misschien juist dáárom, om den vreemdeling een
lesje in de wellevendheid te geven, gingen Fransche heeren hem komplimentjes
maken. De prins lachte goedig, bedankte terloops en wachtte blijkbaar op vrouwelijke
hulde. Maar die bleef uit. Een ander zou haar
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inoogsten met een eindeloos vers over een verliefden paria, die eenen hond van
den radjah had verjaagd en daarvoor gestraft was geworden. Ooren en neus werden
hem afgesneden. Toen maakte zijne liefste zich blind om haren misvormden minnaar
niet te zien en Boeddha zegende die twee. Dàt was mooi.
Mary Bradburry danste eenen Spaansch-Amerikaanschen dans, waarna men
‘ollè! ollè!’ riep, tot zij weder begon, rammelend met hare danskleppers, maar niet
opgewonden, toch, dansend om het effekt, dat zij hoopte te maken, zooals eene
geblaseerde danseres van beroep rondhuppelt over het tooneel.
Een der Fransche genoodigden droeg een paar gedichten van Coppée voor;
werkelijk alleen ten genoege der gasten, die wachtten op Philalethus, altijd nog
bezig met zich te laten zien in zijne tent. Olga liet hem roepen. Maar, ongelukkig,
was juist de muziek weder begonnen en de groote magiër wilde niet binnenkomen
met muziek.
Eindelijk kwam hij dan toch. Een knecht droeg hem zijne mooie horoskopen
achterna.
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‘Nu nog een schildknaap om de slippen van zijnen mantel te torschen!‘ fluisterde
Bocage den jongen Steinfeld in.
Maar de dames lachten niet. Zij vlogen toe op de stoelen om de T-vormige ruimte,
gingen zitten, haastig, grepen hare f a c e s - à - m a i n en spraken niet, ofschoon
Philalethus nog bleef zwijgen, waardig rondziende.
Olga stond in eenen hoek van de zaal te fluisteren met Danowitsch.
‘..... ja, op de kleine vergadering van spiritisten, die ik hier houd in Maart, zal men
eenen heuschen geest zien verschijnen op mijnen wensch. Maar ik duld niet meer
dan twintig genoodigden. Wilt u komen?’
‘Heel graag. Maar, worden sceptici wel toegelaten?’
‘Zeker, zeker. Trouwens, u komt misschien als scepticus, u zult heengaan als
geloovige. Sint Thomas in persoon zou spiritist zijn geworden, indien hij eenen geest
had gezien, naast het medium. Dat is altijd de kwestie, weet u? Maar ik geloof dat
u niet veel weet omtrent het spiritisme.’
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‘Neen, daar hebt u gelijk in. Ik vind zelfs, beste mevrouw, dat mijne goede vriendin
zich wat veel ophoudt met al die geheimzinnigheden, die ons niemendal verder
brengen. Uwe gasten hebben gerild, geijsd en velen zullen slecht slapen in het
stukje nacht, dat u hun overlaat. Maar zijn zij iets wijzer geworden omtrent de
onzichtbare dingen, waarvan noch Philalethus, noch Théot iets meer, misschien
zelfs veel minder weten dan de eenvoudige moujik? Het komt mij voor dat u zelf....’
‘Ik, beste Danowitsch, ik roep geesten op, ik hypnotiseer, ik bezit eene zeldzaam
groote, psychische kracht. Mij dunkt, daaraan twijfelt niemand, die mij proeven heeft
zien nemen.’
‘Nu, ik zal komen, op dat r e n d e z - v o u s der geesten.....’
Philalethus begon zijne voordracht. Hij herinnerde aan de beroemdheid van
Cagliostro en hoe deze vreemdeling eene prinses de Lamballe wist te bewegen
zich als grootmeesteres zijner Roze-kruisorde te laten huldigen op eene
geruchtmakende bijeenkomst; hoe de koningin van Frankrijk dien Cagliostro
begunstigde. Daarna, sprak hij over den
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naam ‘Roze-kruis.’ Volgens den Egyptischen magiër Hermes-Thoth, was het
roze-kruis de symbolistische definitie van 't godsbegrip. R o o s , omdat haar sferische
vorm uitdrukt de eenheid, haar geur de openbaring is van het leven. Het K r u i s
merkt het punt, waar twee rechte hoeken, (waarvan de lijnen tot in 't oneindige
verlengd kunnen worden gedacht in hoogte, breedte en diepte), elkander raken.
Dat symbool werd gemaakt van g o u d omdat dit metaal voor de magiërs beduidde:
licht en reinheid. R o z e - k r u i s , sfeer der Oneindigheid, noemde Hermes dit teeken.
Maar de groote moeilijkheid ligt in de letters I.N.R.I., geschreven tusschen de hoeken
van het kruis. Cagliostro, daartoe uitgenoodigd door de vrijmetselaars, verklaarde
deze letters, op de vergadering van 10 Mei 1785, aldus:
I is I o ï t h i , in de taal der ingewijden: ‘werkend schepper.’
N is N a ï n , ‘passieve stof.’
R is R a s i t h , ‘de verbinding van twee beginselen en de duurzame vervorming
der geschapen dingen.’
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I (I o ï t h i ), nu aan het eind der formule geplaatst, wil zeggen dat hetgeen komt uit
de scheppingskracht zich daarin ook weder oplost.
Toen wachtte Philalethus even om zich, eenige oogenblikken later, te herhalen.
‘I is I o ï t h i .....’
Men zag hem bewonderend aan. Niemand der aanwezigen scheen vermoed te
hebben dat Cagliostro zóó ver was geweest in de taal der magiërs en niemand
twijfelde aan het bestaan dier taal. Het klonk zoo geleerd, wat Philalethus daar
vertelde, en men nam zich voor, zoo niet de magische woorden, dan ten minste
hunne beteekenis te onthouden.
Zelfs Danowitsch maakte de opmerking:
‘Die Philalethus schijnt toch ernstig te meenen wat hij verkondigt omtrent zijne
astrologie. Ik heb hem altijd voor een handig kwakzalver gehouden.’
‘En Cagliostro?’ vroeg Olga, lachend.
‘Van Cagliostro weet ik niets dan hetgeen Dumas van hem vertelt in zijnen roman
Joseph Balsamo en dat is waarschijnlijk niet voldoende. Maar Philalethus interesseert
mij, dat moet ik bekennen.’
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De magiër was nu begonnen aan de theorie der voorspellingen van Cagliostro. Hij
beweerde dat deze den sleutel op het vermaarde boek van Auger Ferrier had bezeten
en zijn systeem identiek was aan de methode van Ruggieri. Toen volgden
bijzonderheden, die men niet snel genoeg in 't geheugen kon prenten om den spreker
te volgen. Zij lieten het gehoor koud; men verlangde naar een voorbeeld. Philalethus
beloofde eenige historische en eenige geheel nieuwe voorspellingen. Een paar
knechts brachten hem een groot, zwart schoolbord op eenen ezel. Op dat bord ging
Philalethus allerlei wiskundige figuren trekken, lange berekeningen maken en een
vreemd alphabet schrijven. Hij las het een en ander uit een klein aanteeking-boekje
voor, o.a. dit:
‘Louis, seizième du nom, roi de France et de Navarre, (Auguste, duc de Berri),
sera-t-il heureux jusqu'à la fin de sa vie, et lèguera-t-il le trône à son fils?’
Philalethus schreef deze woorden, of liever de gelijkwaardige cijfers, volgens het
eerst verklaarde alfabet, in eenen cirkel, rekende hardop, trachtte
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duidelijk te maken waarom hij die en die bewerkingen deed en las, ten slotte: ‘Que
Louis XVI, roi fictif, abattu du trône ruiné de ses aïeux, se garde d'aller mourir sur
l'échafaud, vers sa trenteneuvième année d'âge.’
‘Deze voorspelling werd gedaan, door Cagliostro, op den tienden Mei 1785,’ zei
Philalethus, plechtig. ‘Men vindt de bewijzen voor hetgeen ik zeg in de
gedenkschriften van Court de Gébelin.’
‘Zijn die uitgegeven en verkrijgbaar?’ vroeg Danowitsch aan Olga.
‘Helaas neen. Zij bestaan in het handschrift en in kopieën. Maar, gaat u al weêr
twijfelen?’
Philalethus vervolgde. Hij haalde nog andere voorspellingen aan, rekende en
schreef al meer op het bord. Men werd moê; maar bleef aandachtig luisteren, vol
bewondering. Eindelijk, na de voornaamste toeren van Cagliostro te hebben
opgesomd, vroeg Philalethus vergunning een kwartier te mogen rusten. Daarna,
zou hij 't over de eigenlijke horoscopen hebben; minstens een paar treffende
voorbeelden geven, als het te laat mocht zijn om in bijzonderheden te treden.
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Het wàs laat. Men haastte zich naar het buffet. In 't midden van twee groote eetzalen,
die in elkander liepen, stond een koud s o u p e r gereed. De gasten drentelden
reeds om de tafels, proefden van het een en ander, merkten luid op dat men wel
eerst eten kon en dan het vervolg der voordracht hooren. Maar niemand dacht aan
heengaan. De dames waren moê, maar ook moedig en frischten zich op door telkens
lagen rijstpoeder over hare gezichten en schouders en armen te doezelen. Zij
redeneerden druk over Cagliostro; vonden dat Philalethus onwederlegbaar had
bewezen dat men gelooven moest aan voorspellingen, getuigden van haar diep
ontzag voor al die cijfers en vreemde letters en samengestelde figuren. 't Was
historisch, arithmetisch en geometrisch bewezen - vonden zij - dat Cagliostro den
dood van Lodewijk XVI, Marie Antoinette, de prinses de Lamballe en de inneming
der Bastille had voorzegd. Dus kon men gelooven aan de waarzeggerij van
Philalethus en m a d a m e Antoinette Théot, zonder zich te hoeven schamen. De
prinses de Lamballe grootmeesteres der Roze-kruisers! Deze bijzonderheid trof
haar
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vooral. Noch Péladan, noch Papus, noch Philalethus waren zóó in de mode. Eene
prinses de Lamballe! Maar men zou weêr gaan gelooven aan het bovennatuurlijke....
En zoo redeneerden zij door, snoepend van de s a n d w i c h e s , de getruffelde
ganzen-leverpasteitjes, de taartjes van versche bananen.... met een glas champagne
in de hand, die gesticuleerde, en druk bewegend het pinkje der hand, waarmede
zij aten. Groote stukken lever en vleesch vielen op het tapijt, werden weggeveegd
door slepen van brocaat en gingen kleven aan satijnen balschoentjes. 't Was eene
redeneer-en-eet-orgie, die allen vermaakte, zelfs de heeren, wier rokken vol
rijstpoeder zaten en die nu gewillig dienstdeden voor champagne-roovers en
huisknechts.
In de biljartzaal, hoorde men luid praten. Eenige Russische heeren waren daar
aan 't spelen, van elf uur af, en het was vèr na tweeën. De speelzaal zat ook vol
drinkende gasten, die zich vermaakten met de Fataliteit op hunne wijze, zeer blij
dat hunne vrouwen hen nog niet lieten roepen om naar huis te gaan; rustig
dobbelend, als op de sociëteit.
Jean d'Alsace had zich laten voorstellen aan
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Philalethus. Antoinette Théot was hem ontsnapt. Maar hij moest even naar 't bureel
om een bericht over het feest weg te brengen, opdat het den volgenden morgen
reeds zou kunnen verschijnen. Steinfeld zwierf alleen rond, zich al weder vervelend.
Maar Lydia Brown kwam hem aanspreken. Zij wilde weten wie de vriend was, met
wien hij den ganschen avond had geredeneerd. Jean d'Alsace boezemde haar
belang in omdat hij zoo ironiek rondkeek. Louis vertelde een leugentje en bood
zijnen arm aan de Amerikaansche, die hem voorstelde aan hare moeder, met wie
de jonge Rus dadelijk zeer eigen was, een spoedig bezoek belovend.
Toen de journalist terug kwam van zijn bureel en uit zijn rijtuig stapte, werd hij
aangesproken door eenen man, dien hij eerst hield voor een der onvermijdelijke
portieropendoeners, die zwerven om alle huizen, waar partijen gegeven worden.
‘Ik heb eenen brief voor gravin Tredjakow. Er is haast bij. Men heeft mij niet willen
doorlaten en ik mocht den brief niet aan den portier overhandigen.’

Frits Lapidoth, Goëtia

98
De journalist vermoedde wel dat de man loog. Maar 't geval was niet onaardig. Een
brief kon niets materiëel-gevaarlijks bevatten. Waarom zou hij hem niet aannemen?
Misschien zou hij, door het wel te doen, wat ergs hooren; een drama bijwonen, stof
voor een prachtig artikel opdoen.... Op de trap, had hij spijt. Toen dacht hij er over
het ding maar te verscheuren. Eindelijk, snelde hij terug om den man te zoeken en
hem zijnen brief weerom te geven. Doch de man was verdwenen. Met geen der
wachtende koetsiers had hij gesproken en geen hunner had hem gezien. Toen ging
Bocage weder naar boven, boos op zichzelf, besluiteloos. Maar, bij den ingang der
eetzaal, trof hij Danowitsch aan, alleen. Met een paar woorden, vertelde hij het
geval. De Rus glimlachte. Het zou niemendal te beduiden hebben. De gravin deed
veel wel, kwam in aanraking met allerlei menschen. Waarschijnlijk had een
landgenoot van haar eenen bedelbrief willen zenden, juist terwijl zij aan 't feestvieren
was, hopend daardoor eenen diepen indruk op haar te maken. Dat de portier hem
niet naar boven had laten gaan, vond Danowitsch natuurlijk en even
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natuurlijk scheen het hem dat de brenger den brief niet had willen afgeven aan den
concierge. Deze zou hem zeker dien avond niet hebben overhandigd.
‘Wilt u hem dan geven?’ vroeg Jean d'Alsace.
‘Zeker, met pleizier. Maak u maar niet ongerust. Ik ken mijn volkje. 't Is juist een
idée voor eenen Rus. Uw heerschap verbeeldt zich een “Mene, mene, Tekel
Upharsin!” te roepen, dat goud zal doen regenen.’
Philalethus was reeds weêr aan het declameeren over Cagliostro. Hij beschreef
diens vertrek uit Frankrijk, na de halssnoergeschiedenis.
‘Duizenden en duizenden vergezelden hem naar Calais, men liet zich door hem
zegenen, overhandigde den wonderdoener lange smeekschriften....’
‘Cagliostro is gestorven, of, liever, vermoord door de Inquisitie van Rome. Maar
zijne kunst heeft hem overleefd. Ziet hier de bewijzen. Deze horoscoop heeft eenige
vermaardheid gekregen. Ik mag veronderstellen dat ieder der aanwezigen mijn werk
heeft gezien.’ - Philalethus wees op zijn Panama-horoscoop. - ‘Deze andere heeft
betrek-
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king op eene groote dame uit de Russische kolonie, zelve eene onzer eerste
occultisten en gevierd c o n f é r e n c i è r e . Ik noem geenen naam doch gij raadt wie
ik bedoel. Laat mij nu de orakeltaal der sterren voor u vertolken.’
De m a g i ë r begon eene ingewikkelde toelichting, teeken voor teeken van zijnen
horoscoop verklarend, langzaam vorderend alsof hij zelf niet wist wat de uitslag
zijner vertaling zou wezen.
Men luisterde, zenuwachtig. Het was doodstil in de zaal.
Inmiddels, had Danowitsch het brieije aan Olga overhandigd. Zij zag het in,
glimlachte even, reikte het over aan haren vriend.
‘De teekenen zijn dreigend. Het Tiende Huis is bezet door Saturnus in vereeniging
met Jupiter. Ik heb u reeds gezegd wat dit beteekent. Mijne cliënte wordt bedreigd,
ernstig bedreigd....’
Philalethus wachtte even.
Toen zei hij, langzaam, dieptoonig:
‘Bedreigd door moordenaars.’
Een paar heeren maakten zich boos.
‘Dat gaat te ver; dat is ongepast. Heeft uwe
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cliënte u toegestaan deze onzinnige voorspelling openbaar te maken?’
‘Ik doe u opmerken dat ik haren naam niet heb genoemd. Maar ik zou dien mogen
noemen, mijne heeren. Indien u mij niet gelooft....’
‘Philalethus heeft gelijk. Ik ben zijne getuige!’ riep Olga.
Men zag haar onthutst aan.
‘En om u te bewijzen dat de astrologie niet maar een kunstje is van handige
bedriegers of hersenlooze droomers, dat ik u niet, gedurende mijn verblijf in Parijs,
wat heb laten wijsmaken door mijne vrienden, de occultisten, daarvan kunt ge u
allen overtuigen want zijne voorspelling zal weldra worden vervuld. De sterren
hebben in geen geval gelogen en hare orakeltaal is goed verklaard. Ik heb, terwijl
Philalethus mijnen horoscoop onder woorden bracht, eenen dreigbrief van
anarchisten gekregen. Mijn vriend Danowitsch zal hem laten lezen aan wien er
belang in stelt. Wie nu nog twijfelen mocht....’
Maar alle aanwezigen waren opgesprongen. Men omringde Olga. Enkele dames
stormden naar de deur, bevreesd dat het hôtel in de lucht zou sprin-
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gen, terwijl zij er nog in waren. Haar hoog gegil overstemde 't gegons der druk
pratende mannen, stukken sleep scheurden van de rokken, werden vertrapt,
weggeschopt door de heeren, die hunne vrouwen zochten, zelf ook ongerust, onder
den indruk der paniek. Men holde door de zalen, men verdrong elkander bij de
deuren. Toch konden de meesten er niet toe besluiten te vluchten. Zij liepen heen
en weêr, de uitgangen versperrend, groote gebaren makend en rauw schreeuwend
onsamenhangende woorden. Enkele groepen werden gevormd, tolden door de
menigte, groeiden aan. Men twistte. Sommigen, toch, hielden 't er voor dat men hen
had bedrogen, beweerden dat de brief niet binnengebracht was, doch vooruit klaar
gemaakt en zij riepen om Jean d'Alsace, die zwoer en zich boos maakte, eindelijk
zelf bevreesd eene belachelijke rol te hebben gespeeld. Hij kon geene inlichtingen
geven omtrent den brenger. Men vond zijn verhaal verdacht. Bovendien, die
geheimzinnige nihilist was misschien een handlanger.
Toen riep d'Alsace, moê van zijn gezweer, wanhopig omdat niemand hem gelooven
wilde:
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‘Laten wij de zaak dan aangeven.’
Men juichte hem toe.
‘De politie! De politie! Naar den Commissaris!’
Danowitsch protesteerde. Dat zou het geval nog erger maken. De politie moest
den brenger opsporen en, als zij hem vatte, zouden de kameraden hem wreken.
Maar hij werd overstemd.
‘De waarheid! Wij willen de waarheid weten!’
‘Met welk eene aandoenlijke eenstemmigheid wagen zij er mij aan,’ zei Olga tot
Danowitsch.
De oude graaf trachtte nog eenmaal het woord te nemen.
Maar men overschreeuwde hem. Iedereen vergat waar hij was en wie hij was.
Als een troep straatjongens begonnen de heeren te zingen, op de wijze van ‘L e s
l a m p i o n s ’:
‘Commissazr', commissair', commissair'!’
De Pomard kwam aanstrompelen. Hij drong midden in de groep, waar het luidst
werd geschreeuwd:
‘Stilte, mijne heeren, stilte! Laat een oud man u twee woorden zeggen.’
Het geschreeuw bedaarde.
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‘Wij zijn allen gasten van eene dame, mijne heeren. In deze hoedanigheid, hebben
wij allen ruimschoots gebruik gemaakt van onze rechten. Laten wij nu ook vervullen
de verplichtingen, die op ons rusten. Mevrouw Tredjakow is alleen verantwoording
schuldig aan ons; niet aan de politie. Laat Danowitsch ons, namens haar, vertellen
wat er gebeurd is en wij dien man van eer verzekeren niets te zullen doen wat hij
tegen 't belang onzer gastvrouw acht.’
Enkelen applaudisseerden. Maar de meesten verzetten zich tegen dat plan.
‘Mijne heeren, de Fransche ridderlijkheid gebiedt ons....’
‘Sssttt. Geene toespraken meer. De politie!’ riep men terug.
Toen kwam Olga tusschenbeiden. Hare oogen flonkerden. Zij glimlachte nog
altijd, ironiek, nu. Men zweeg, nieuwsgierig, maar de aanwezigen voelden den
onsympatieken stroom, die ging door de groep.
‘U wilt de politie mengen in mijne zaken? Het zij zoo. Ik vraag niet wie uwer de
aangifte wil
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doen; want iedereen zou zich verontschuldigen. De heeren Danowitsch en Pomard
zullen mij vergezellen naar het commissariaat. En nu, mijne heeren, vermaakt U
verder zoo lang U goeddunkt. Er wordt gedanst.’
Inderdaad, hadden de knechts de staketsels weggenomen. Muziek ruischte door
de zaal, overstemmend het gebrom der pratenden en de pauwenkreten van enkele
nog niet bedaarde dames.
Olga ging, fier, aan den arm van de Pomard, langs rijen van heeren, die niet meer
bogen en voorbij dames, die veinsden hare gastvrouw niet te zien. Zij beefde van
verontwaardiging. Toen, langzaam zich latend omvatten door haren geleider, walste
zij met hem, het bal openend of er niets gebeurd ware. En omdat het zoo echt
‘eind'-eeuwsch’ was te dansen in een bedreigd huis, waarin den volgenden dag
misschien dynamiet zou springen, volgden een twintigtal paren haar voorbeeld.
En Philalethus stond, met zijnen horoscoop in de hand, versuft dat dansen aan
te zien.
Hij wist niet of hij een vizioen had of werkelijkheid aanschouwde.
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Toen geloofde hij, gedurende enkele minuten, voor het eerst zelf aan zijne kunst.

V.
De politie deed onderzoek.
De dagbladen hadden over het geval gesproken en deelden meê dat er, werkelijk,
iemand had trachten binnen te dringen, doch de concierge van het hotel Tredjakow
den man had teruggestuurd. Jean d'Alsace en alle genoodigden wisten dus dat
Olga niemand had misleid en Philalethus' voorspelling gedeeltelijk was uitgekomen,
terwijl hij haar bekend maakte aan de gasten zijner cliënte. De brenger van den
dreigbrief liep, tot nu toe, vrij rond in Parijs. Men had nog slechts een viertal
onschuldigen in hechtenis genomen en weder vrij gelaten. Natuurlijk, vond men
Olga nu nòg belangwekkender. Zij werd overladen met beleefdheden in allerlei
vorm. 't Was heerlijk griezelig bij haar aan huis te komen; nieuwmodisch en
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‘eind'-eeuwsch’ in haar hotel te dansen en te doen aan f l i r t , met de gedachte dat
men in de lucht zou kunnen springen onder eenen wals en tot poeder geslagen
onder 't aanhooren eener gepeperde liefdesverklaring. Na elk feest, kon men dan
vertellen, in andere salons: ‘ik ben er geweest. Er is niets gebeurd; maar dit neemt
niet weg dat men geen oogenblik veilig is, bij gravin Tredjakow.’ Dan werden allen,
vooral de dames, bewonderd om den betoonden moed; dan regende het meer of
minder geestige gezegden en kwinkslagen, dan begon er altijd wel een of ander
praatgraag lid van den senaat, de kamer of eenig ander officiëel college, te vertellen
van komplotten onder Napoleon III en andere narigheden, die lekker smaakten bij
de thee. Opgehemeld werd Philalethus. O, die Philalethus! Hij was een tweede
Cagliostro, die Philalethus!
Olga ging door met het volvoeren van haar groot programma voor het
ontvangseizoen. Zij ging ook voort met het bezoeken harer oude vrienden uit de
armenwijken, voorbereid op het ergste, soms vermoedend dat deze of gene, dien
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zij bezocht, een harer ergste vijanden was, maar niet bevreesd, daarom. Zij had
kwaad gedaan, met opzet, en ging voort kwaad te doen volgens een vooruit
vastgesteld plan. Zij zou moeten boeten voor dit alles. De Rus onderwerpt zich
gelaten aan de straf, die de Voorzienigheid hem oplegt. Hij haakt naar de voltrekking
van het vonnis, dat hij verwacht. Olga w i s t dat haar einde naderde. Zij had haren
vader en hare vrienden nu gewroken. Hare taak was volbracht. Geluk, Liefde, Rust
zou zij niet smaken op deze wereld. Daartoe was het kind van den berooiden,
verminkten dokter Kostroma niet geboren. Zij had nooit gerekend op een groot geluk,
eene innige vreugde. Zij had zich, van kind af, werktuig gevoeld. Werktuig van Wien,
van Wat? - Dat was haar niet gebleken. Maar zij voelde dat het werktuig had
uitgediend en kon worden vernietigd.
Waarom zou haar dat angstig hebben gemaakt? Zij had nooit bemind. Zij had
weinig vriendschap ondervonden en gekoesterd. Zij verachtte de maatschappij,
waarin zij leefde. Sedert lang, maakte zij zich niet eens meer boos op weekelingen,
die haar
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vleiden en verraadden. Wat zij kende van de wereld, van het leven, was bitter, was
erbarmelijk.
Misschien zou zij groot belang hebben kunnen stellen in het dreigende
arbeidersvraagstuk, indien men het, in eenige politieke groep, maar eerlijk en zonder
baatzucht had willen trachten op te lossen. Doch politici van beroep maakten het al
ingewikkelder, vischten, in het meer van tranen der arme werkloozen, naar een
burgemeesterschapje of eenen kamerlidspenning, werkte nog tegen de eerlijke
droomers, die toch al zoo weinig konden uitrichten voor hunne vrienden en niet veel
meer deden dan schrijven dikke boeken en dunne brochures, al maar door roepend
om aansluiting van de welgezinden, alsof de ‘weigezinden’ niet allen zouden blijken
te zijn òf enghartig, òf bang, òf machteloos. De besten onder hen misten de
onmisbare welsprekendheid, de ruwe, doch afdoende éloquentie, die gaat tot de
zielen der proletariërs. Zij waren elegant. De geschiedenis der volken kent geene
elegante hervormers. Tegenover den knuist van den volksverleider, moet men niet
het stalen pennetje van den artikeltjesmaker stellen.
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O, zij kende èn politici uit eerzucht en om den heb, èn machtelooze droomers uit
overtuiging. Zij wist dat er honderden werklieden werden gedemoraliseerd tot stukken
voor het groote, politieke schaakbord en dat niemand hen kan waarschuwen zonder
zich verdacht te maken, 't allerminst hunne waarachtige vrienden. Zij wist dat velen
bereid waren groote offers te doen voor den zich noemenden vierden stand; maar
dat de volksleiders niet vroegen om offers, maar om invloed en baantjes. En Olga
voorzag eene verschrikkelijke omwenteling, die niets zou verbeteren, maar veel zou
vernielen. Zij voorzag het op nieuw overgaan van groote schatten in andere handen
en het gedruppel, door de vingers der verdeelers, van enkele goudstukken op de
hoofden der proletariërs, die zouden kunnen grabbelen, tot een nieuw ‘redder der
maatschappij’ de menschheid zou aderlaten en het aantal hongerenden verminderen
door er een paar millioen te laten vermoorden op slagvelden en oceanen. Zóó
beschouwde zij het leven: een eeuwig tegen-elkander-opgeweeg van twee schalen:
in de eene, de Macht, in de andere, het Recht en altijd Macht tegenover

Frits Lapidoth, Goëtia

111
Recht en Recht tegenover Macht; dàn het Recht zwaarder voor korten tijd, dan de
Macht weêr voor ettelijke jaren; maar nooit Macht en Recht gemengd in dezelfde
schalen. Want, naar Olga's meening, verslond de Macht het Recht, zoo zij 't niet
verknoeide tot machtpomp.
Het Recht der machteloozen.... dàt was een ideaal, waarin men kon gelooven,
waarover men kon schrijven, dikke boeken, die werden bekroond en niet gelezen.
Maar in welk werelddeel bestaat het, in welk wetboek wordt er op gezinspeeld?
Macht was immers het attribuut van bezit, van invloed, van getalsmeerderheid, van
list, van ‘kennis’, naar luidde een verjaard spreekwoord. Doch welke macht heeft
hij, die niets bezit van dit alles? Niet eens de vergunning om te sterven van honger
op den openbaren weg!
En zij herinnerde zich te hebben gelezen, in een werk van eenen magistraat, den
rechter van instructie Guillot, hoe de lijken der overledenen in de Parijsche hospitalen,
zoo spoedig mogelijk, opdat de familie ze toch maar niet bijtijds kome opeischen,
worden vervoerd naar de snijkamers en
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vandaar naar een somber huis, buiten de vestingwerken, waar men het vleesch laat
afkoken van de beenderen om daarvan skeletten te maken: mooie skeletten voor
de Fransche universiteiten en burgerscholen, voor de studeerende of zich
amuseerende jongelingschap; hoe van den arme, toch reeds stervende, nog een
lichaamsdeel wordt geamputeerd, tot leerïng der ‘carabins’, en de lijder kan
berekenen dat zijn schedel, binnen korten tijd, zal dienen voor tabakspot van den
beul, die hem 't ontleedmes prikt in 't nog levend vleesch.
Zij herinnerde zich een bezoek aan de ‘M o r g u e ’, dat vreeselijke
tentoonstellingsgebouw, waar worden bewaard, achter glas, de lijken der onbekende
overledenen, zelfmoordenaars en slachtoffers van misdadigers. Dàt recht had de
berooide: daar te worden bekeken, na zijnen dood, door verdorven winkeljuffertjes,
straatdeerns en leerling-moordenaars.
En toch - zij wist het bij ondervinding - er werd veel gedaan, zeer veel, voor de
armen. Er waren er, die deden wat zij konden. Maar zij konden toch niet meer dan
aalmoezen uitdeelen:
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dat is vernederen, demoraliseeren, hetzij direct, hetzij indirect: met behulp van eene
werkgeefkomedie-vertooning, die niemand, allerminst de aan schijnwerk geholpene,
voor werkelijkheid hield. Niettegenstaande al dat welgedoe, kwam er toch geen
spoor van Macht in de schaal van het Recht.
De anarchisten wilden haar vermoorden. Zij vermoedde waarom. Het schrikbewind
had de Girondijnen vermoord. Het volk is tijger of lam. Zij had niet meê willen doen
met de tijgers. Zij had, na den dood haars vaders, niet meê mogen blaten in de
kudde der kaalgeschoren lammeren. Zij was alléén haren duisteren weg gegaan.
En dat konden de tijgers niet gedogen. 't Was logisch, even logisch als hunne
anarchistische theorieën zijn en juist dààrom even wreed. Het is den mensch, die
zich zooveel voorstelt omtrent de macht van zijn verstand, niet gegeven tot in de
uiterste consequenties de raadgevingen zijner intelligentie op te volgen, zonder
zijnen ondergang tegemoet te snellen.....
Slechts algemeene menschenliefde zou iets vermogen. De vorderingen van
wetenschap en nijverheid hadden hoofdzakelijk bevorderd de concur-
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rentie: het tegenovergestelde, dus; want, waar concurrentie is, daar is haat.
Verbittering, enkel verbittering was er geboren met onze prachtige werktuigen en
snelle verkeersmiddelen. De individueele vrijheid van den werkman werd bedreigd,
nadat de eerste groote fabriek was opgericht; die van den kleinen neringdoende,
met de stichting van het eerste groote magazijn. Als soldaten stonden, sedert, de
fabrieksarbeiders onder strengen tucht. Als machines werkten zij met machines,
zonder ooit verder te kunnen komen. De kleinhandel wordt doodgedrukt door
monsterfirmas en naamlooze vennootschappen en monstermagazijnen. Wie baas
had kunnen wezen, vóór vijftig jaar nog, is nu gedoemd zijn leven te eindigen als
huurling, vernederd - niet door eenen ‘heer’, dien hij heeft geleerd boven zich te
achten, aan wien hij gehoorzaamt uit traditie - maar door eenen gelijke in beschaving
en aanleg, door iemand, die slechts één ding meer bezit dan hij: kapitaal.
Hoe zou er liefde kunnen wonen, in zulk eene maatschappij van
monstergeldgroepen waar de man, die kapitaal uitleent, nooit iets bespeurt van hen,
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die 't vruchtbaar maken; waar de dienst, door lange reeksen van tusschenpersonen,
gescheiden is van den wederdienst?
Waarachtige menschenliefde - Olga ontkende niet dat zij bestond, dat zij weldadig
werkte. Maar de Maatschappij leefde van naijver. Hoe kwaadaardiger concurrentie,
hoe beter en goedkooper produkt. Geene broederschap en geene gelijkheid: zij
waren onmogelijk, nu, als vroeger. Geene vrijheid; want het Bezit, meer of minder
anoniem, is de slavenhouder van millioenen en millioenen.
Men had scholen opgericht, al meer en nog al meer scholen. Men wilde, met de
allerbeste bedoelingen, kennis verbreiden onder alle standen. Indien men de groote
massa rechthebbenden nu maar zóóveel kon schenken dat die kennis werd tot eene
macht! Voldoende volksontwikkeling zou tengevolge hebben: voldoende
volksveredeling. Maar de kinderen bleven lang genoeg op school om te leeren inzien
wat er haperde aan de maatschappij; niet lang genoeg om te leeren begrijpen wat
er haperde aan de meerderheid harer leden. Zij leerden te veel - èn veel te weinig....
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Hoe verder zij nadacht, hoe meer 't haar ging duizelen. Het sociale vraagstuk is een
raadsel, dat niet kan worden opgelost door redeneering, dat vooreerst niet zal worden
opgelost door eenige spontaan-heroïeke daad van ettelijke duizenden, bezield door
de hoogste liefde; dat door ettelijke gruweldaden en wandalismen slechts kan worden
gedwongen eenen anderen vorm aan te nemen om - evenals na de groote
omwenteling - de menschheid te bedreigen en wanhopig te maken met andere
formules en wat minder uitgediende utopieën.
O, zij was nihiliste, door en door nihiliste: Olga Tredjakow, al was zij dit ook op
eene geheel andere wijze dan de Russische samenzweerders. Zij had geleefd voor
hare wraak en zij had welgedaan zonder illuzie. Zij geloofde niet eens dat de
volkomen vernietiging van al 't bestaande de menschheid iets verder zou brengen
op den weg, die moet leiden naar een Koninkrijk der Liefde: het eenig
maatschappelijk ideaal, waarmede men 't nog nooit ernstig heeft beproefd en zij
hield er zich van overtuigd dat elke maatschappij der
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toekomst, wat er ook zou staan geschreven in hare wetboeken en op hare openbare
gebouwen, zou berusten op de noodlottig gebleken bases: ‘strijd om 't bestaan’ en
‘macht geeft recht.’
Om eerlijk te controleeren hare overtuiging dat het lijdende volk niets heeft te
verwachten van zijne onbevoegde leiders die, achter elke werkstaking, eenen
gemakkelijk te veroveren zetel in de Kamer der Afgevaardigden zien, slaande de
groote trom op de ruggen der door hen omgeprate slachtoffers, (even zeer van de
politici als van het kapitaal) geëxploiteerd door schijnvriend en schijnvijand beiden,
was Olga begonnen de vergaderingen van socialisten en nihilisten bij te wonen.
Wat zij daar hoorde was onthutsend. Met eene lichtvaardigheid, die òf onkunde en
domheid òf erger dan struikrooversgemeenheid moest doen veronderstellen, hitsten
zekere volksleiders de zoogenaamde proletariërs op tegen.... het kapitaal, naar 't
heette, tegen de maatschappij (als ideale gemeenschap) in werkelijkheid. Want zij
trachtten te dooden, in hunne hoorders, het gevoel van verantwoordelijkheid, het
plichtbesef, de vaderlands-
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liefde en, te schatten vèr beneden enkele ietwat tè leerstellige, maar zeer zeker
waarachtig overtuigde socialisten, schetterden die kamerzeteljagers op alles wat
den werkman kon worden voorgesteld als eene beperking van zijne vrijheid, zijn
genot, zijn menschelijk recht. Zij vroeg zich, ontzet, af wat er zou gebeuren, indien
de gepredikte ‘l e v é e e n m a s s e ’, de aangeraden ‘d e s c e n t e d a n s l a r u e ’
eens plaats had. Deze moderne veldheeren van het geduchtste leger, dat de
menschheid nog ooit onder de wapenen heeft gezien, demoraliseerden hunne
troepen - stelselmatig zou men zeggen - jaren en jaren vóór den grooten strijd,
leerden hun dat slechts een man met slavenaard kan gehoorzamen aan een ander
man en vergaten hun te leeren dat eene macht doet veronderstellen eene organisatie
en eene organisatie niet mogelijk is zonder vertrouwen, zonder ontzag, zonder
gehoofzaamheid der leden aan een of meer hoofden. Die ‘volksvrienden’ maakten
elkander verdacht, lieten elkander afranselen, in hunne vergaderingen, elkander
uitschelden in hunne blaadjes. De massa van ontevredenen zou wezen, als zij
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eenmaal was gemobiliseerd, eene massa van Wandalen, erger nog: eene
ongedisciplineerde, niemand gehoorzamende menigte, gruwelen plegend zonder
plan, verwoestend en roovend zonder baat, ongeschikt om iets tot stand te brengen
en, na de eerste overwinning op het gehate gezag, reeds rijp om de tyrannie van
een ander te ondergaan. Al die volksvrienden werkten voor den aanstaanden dictator
van genie.
Het antisemitisme (in Frankrijk gepredikt door eenen man, die gelooft aan
voorteekens, doet aan chiromancie, aan allerlei occultisme) gebaseerd op rassenhaat
en, door eenen rijken ‘g o m m e u x ’, voorgesteld als stormram tegen het kapitaal,
zou slechts ten goede kunnen komen, als zijn programma werd verwezenlijkt, aan
de zonen der Heilige, Roomsche Kerke.
Wat, toch, kon het volk winnen bij den overgang van de geweldige vermogens
der Israëlieten in de handen hunner meer of minder christelijke vijanden? Niemendal!
Maar men trachtte het antisemitisme te gebruiken als werktuig. Dat was een variant
op het eeuwige staatkundige thema: de
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massa, geleid en geëxploiteerd door wat politici. Struikrooverij op groote schaal,
mogelijk gemaakt door de dommekracht der goedgeloovige menigte, ontrukt aan
de handen der priesters om te vallen in die der demagogie!
En, hier en daar verspreid in de beschaafde wereld: enkele edele zielen, groote
droomers, in zich dragend de kiemen van eene grootsche toekomst, waarachtige
vrienden, niet alleen van ‘het volk’, maar van de menschheid; doch ploeterend aan
een systeem, predikend tegen een paar millioen misverstaanders, hunne schoone
woorden galmend hoog heen over de hoofden der massa, slechte politici,
onbekwaam in de praktijk, niet bekend met het vuile raderwerk van algemeen
stemrecht en met de onmisbare kroegebaas-regulatoren daarvan.
Elders, geniale hoofden en groote harten, worstelend tegen eene nòg uitmuntend
georganiseerde, sterke meerderheid van blinden en baatzuchtigen, gekompromitteerd
door een dilettant-socialistisch autocraat....
Zóó begreep Olga de sociale kwestie. Ik zeg niet dat zij dwaalde. Ik zeg niet dat
haar diep
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pessimisme na verwant was aan het gevoelen van duizenden machteloozen. Ik
noem het evenmin verdedigbaar. Doch het verklaart hare onverschilligheid ten
opzichte van 't gevaar, waarin zij verkeerde. Wie een hart heeft, alleen staat op de
wereld en aldus denkt over de maatschappij, kan den dood slechts vreezen uit
physieke lafheid.
O, die gruwelijke, burlesk-tragische tooneelen in de Parijsche vergaderzalen van
lantaarn-socialisten en anarchisten! Zij had er zenuwschokkende gezien. Wat was
háár satanisme, vergeleken bij dat der volksvrienden uit Belleville? Een dier
tooneelen had zij voor enkele dagen bijgewoond.
S a l l e F a v i é , r u e d e B e l l e v i l l e . Eene estrade. Tafeltjes langs de muren
der zaal. Aan elk dier tafeltjes, vier of vijf haveloozen, uitgevast, klappertandend
van honger. Men heeft hun soep beloofd. Soep van anarchisten, van ‘broeders’. Zij
zouden ook soep hebben aangenomen van Rothschild en van eene Evangelische
Gemeente en van 't Leger des Heils en van de Mormonen. Maar zij hunkerden naar
eten. Men gaf hun een partij-
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blaadje, dat zij lachend aannamen. Zij lachten, nog, die ongelukkigen! Zij lachten,
ofschoon verhongerend, omdat het zoo in-broederlijk was - of zoo in-satanisch een krantje, te geven aan menschen, die hunkerden naar eten. Wat er in dat krantje
stond? Dat de Maatschappij niets voor hen deed, de rijkaards, individueel, evenmin,
maar dat de ‘broeders’ soep zouden uitdeelen. Waar bleef dat warme eten?
Zij riepen om soep. Zij begonnen zich boos te maken.
Doch de ondervinding had hen tè sceptisch doen worden om lang boos te blijven.
Zij gevoelden het duivels komieke van den toestand. Zij voelden Satan rondwaren
langs hunne tafeltjes: Satan, die; alle eeuwen door, de armen heeft getroost door
hen te laten lachen.
Toen, begonnen zij te zingen, àl die schooiers. Het ééne lied voor, het andere
na: hoe langer hoe gemeener liederen. Zij waren immers bij anarchisten, bij roode
vrijdenkers? Dat was hùnne wijze van manifesteeren voor de afschaffing van alle
hinderpalen tegen de menschelijke vrijheid.
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Er stond voor vijf duizend menschen soep te koken.
Doch er waren maar vijftig kommen.
Die, eindelijk, eten konden, moesten zich haasten. Hunne makkers keken naar
de bewegingen der lepels, luisterden naar hun geslurp, hun afgelik der kommen en
het gehijg der zatwordende mannen, die hunne buiken voelden zwellen, hunne
voorhoofden zweeten, hunne lendenen zwaar worden en loom.
Die, aldoor maar, wachtten, voelden hunne zielen volloopen van afgunst en haat.
De ‘broeder’ was ‘bezitter’ en gedroeg zich als bezitter, schijnbaar hatelijk en
uitdagend opzuigend het warme voedsel: zóó hoorbaar dat de honger der
wachtenden erdoor verergerde.
Ten slotte, aten de laatsten toch ook. Maar toen hadden de eersten alweder
honger en keken zij met afgunst naar hunne benijders van een uur te voren. Anderen
waren belust op eene cigarette, dachten ineens aan den in zoo lang niet bezochten
‘m a s t r o q u e t ’. Wat zou een borrel goed smaken, nu de maag niet meer leêg
was!
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Zij kregen tabak noch absinth. Zij kregen heel wat erger gif van hunne ‘broeders’.
De ‘c o m p a g n o n ’ Murjas beklom de estrade en ging spreken over ‘l e d r o i t
a u v o l ’. Dien schooiers werd gezegd dat zij het recht hadden te stelen, wat men
hun niet geven wilde. Een ‘geleerde’, van wien zij nooit hadden gehoord, doch die
een vanbelange vriend der armen moest zijn, zou dit hebben bewezen, zonneklaar.
Murjas beriep zich op Hobbes.
Kon het Satanischer? Als Olga, om haren vader en hare vrienden te wreken, aan
geblaseerde leêgloopers uit de groote wereld de kunsten der moderne occulisten
leerde, deed zij minder kwaad aan hare vijanden dan Murjas deed aan zijne
‘broeders’.
Eene andere zaal. Een zelfde publiek.
Op de estrade, eene tafel, waarop twee zware knuppels dreigen, waarachter
geschaard zitten, om den markies de Morièz, antisemitische en socialistische
demagogen. Hij is keurig gekleed, de markies': uitdagend mooi gekleed en men
voelt dat de
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knuppels daar liggen om te antwoorden aan de eenvoudigen van hart, die den
antisimiet-socialist mochten willen vragen: ‘waarom draagt Gij mooie kleêren, als
Ge gaat spreken tot berooiden, en met welk recht komt Ge onze boezeroenen
beleedigen door de uitstalling van uw kostbaar linnen?’ Niemand vraagt dan ook
iets en iedereen luistert.
De Morièz doet als Philalethus. Hij tracht zijne kwakzalversredeneering te
beschutten door groote cijfers en quasï-statistiek gereken. Hij beraamt het
maatschappelijk kapitaal van Frankrijk op twee honderd milliarden en drukt den
‘edelen’ wensch uit dat ieder dienstplichtige, op den dag der loting, erlange vijf
duizend franken voor zich en, later, zal krijgen drie duizend franken voor ieder zijner
kinderen. Men vindt dat denkbeeld grootsch en edelmoedig. De knuppels dreigen.
Niemand protesteert. ‘Leve de markies!’ En onze straat-Mirabeau buigt, uit gewoonte,
is blij met zijne ovatie, meent dat hij volksvriend is. O, Tartarin der antisemitische
zwendelarij!
Olga heeft hem aangehoord. Het gebulder van de toejuichende menigte doet
haar sidderen. Dàn
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springen haar de tranen in de oogen. In jaren heeft zij niet zóó geschreid; niet over
hare ellende, niet over de ellende van hare armen. Groote God! Is deze
volksverleiding niet erger, niet duivelscher dan de verleiding van 't eerste
menschenpaar door den slangenduivel Satan?
Zij juichen den spreker toe, die armen van geest, die eenvoudigen van hart.
Overtuigd door wat groote getallen, blij te weten dat hun vaderland zóó rijk is, verleid
door de conditionneele belofte van vijf duizend franken, gaan zij naar huis: het hart
vol haat en hoop, met een dwaalbegrip meer in zich, een dwaalbegrip, dat gedijen
zal en waarvan het jonge geslacht van heden zal hooren spreken, in eene niet verre
toekomst.
Dit gebruik wordt gemaakt van onze hoogopge-vijzelde Vrijheid! En de populariteit
van deri mooi-aangekleeden markies berust op.... op wat? Op minder dan niets: op
leugen. Bij hongerenden is immers het populairst, niet wie eenige kruimels geeft,
maar wie ponden brood belooft. ‘Arm volk. Arme maatschappij! Slechts eene
collectieve heldendaad kan u behoeden voor den naderenden
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ondergang. Maar Ge zult haar niet verrichten, althans niet bij tijds!’ - dacht Olga.
‘In den blinde, gaat Gij voort, al meer en meer groepeerend uwe kapitalen,
verwerktuigend uwe kinderen. C r e d i e t e n V e r d e e l i n g v a n d e n A r b e i d
noemt Gij dat. En, wìe genieten van uw Crediet, wie vinden baat bij die Verdeeling
van den Arbeid?.... Eenige namen ontvielen haren lippen, maar zij sprak die uit
zonder haat. De dragers waren bezweken voor de verleiding, te groot voor menschen,
wier opvoeding was gebaseerd op het begrip, dat geld álles geeft: macht en eer en
een gerust geweten, als men enkele duizenden strooit over de hoofden van
proletariërs.
Niets hield haar op. Niet het vaag bewustzijn dat een rechtvaardig God zal
vergoeden wat menschen lijden door menschen. Er was niets overgebleven van
haar jonge-meisjes-geloof dan eene onbevredigde behoefte aan berusting. Berusten,
dankend aannemen het leed, dat men moet dragen.... 't Was mogelijk. Maar berusten
in het leed, dat eenen vader wordt aangedaan, berusten in het lijden van geheel
het menschelijk geslacht,
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berusten in het gelieg en gehuichel van volksmenners en volksvampiers, dàt kon
zij niet, daarvoor was hare ziel nog te nauw verwant aan de groote ziel der
menschheid, daarvoor gevoelde Olga zich nog te zeer microcosmos: mededraagster
van 't leed der Wereld; mededraagster van aller verantwoordelijkheid. Liefde had
haar nooit den gezichtseinder beperkt tot eenen engen kring. De grenzen van haar
gevoelsleven waren de grenzen harer kracht tot meêleving met allen.
O, de gelukkigen, die zich kunnen opsluiten in een huishoudentje, een kunstvak,
eene betrekking, voor wie niemendal bestaat dan hùnne genegenheid en hunne
roeping, afstekend tegen eenen grijzen achtergrond van politiek en
staathuishoudkundig geharrewar, dat hen soms verontrust, nooit ontroert en, na
elken blik op de groote wereld, des te inniger doet liefkrijgen de kleine, waarin zij
alles vinden, wat hun gemoed noodig heeft om niet te verhongeren! Olga vergeleek
hen bij kanaries, geboren en groot geworden in eene kooi met andere vogels,
bedeesd en nieuwsgierig kijkend naar de groote ruimte achter hunne tralies, angstig
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vluchtend voor de muschjes, die komen pikken aan het zaad in den kooirand, zingend
als de zon schijnt, zingend ook bij lamplicht, niet vermoedend de ellende, niet
vermoedend den wellust van hongerlijdertjes en onafhankelijken, vrij vreedzaam
samenlevend met de andere kooienaren, enkelen vreezend, door anderen ontzien.
Zij had geleefd als een arend: eenzaam, hoog en.... moordend.

VI.
Een klein aantal boosdoeners was er in geslaagd eene paniek teweeg te brengen
in Parijs. Vier dynamietaanslagen in ééne maand hadden de bevolking angstig
gemaakt, radeloos. Binnen- en buitenlandsche bladen hielpen, zonder het te willen,
het vage plan der dynamiteurs verwezenlijken. Zij verergerden de vrees, hielden
haar zoo lang mogelijk levendig, maakten melding van rechters en commissarissen
van politie, die tevergeefs zochten naar eene woning, nadat men twee huizen, waarin
rechters
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woonden, had trachten in de lucht te doen springen. En men sprak druk over het
geval van den Franschen beul, die ook al moest zoeken naar een onderkomen.
Ettelijke dreigbrieven werden verzonden, ettelijke ongepaste grappen uitgehaald
door hersenlooze spotters en, onderwijl, verlustigden zich de anarchistische bende
in het sidderen der burgers en het domme gelach van zoogenaamd ‘geestige’
dagbladschrijvers.
Een oogenblik kon men denken dat het terrorisme zou zegevieren, als in 1871.
Na de ontploffing in de r u e d e C l i c h y , waardoor de eerste slachtoffers vielen,
zocht de politie ettelijke dagen tevergeefs naar de schuldigen. Zij arresteerde
verdachten, zette berooide vreemdelingen over de grenzen, zocht naar Russische
nihilisten, ofschoon dezen geheel onschuldig waren aan de misdaden der
anarchisten. Anelli was gevat, eenige dagen na de overhandiging van zijnen
dreigbrief. Pinasse werd, den dag der ontploffing in de r u e d e C l i c h y , reeds in
hechtenis genomen en overtuigd van medeplichtigheid, eenige vrienden van
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Baum hadden Frankrijk moeten verlaten. Dourow liet men met rust. Noch Michaël,
noch Baum waren, trouwens, bekend geweest met de plannen der anarchisten en
Baum beweerde zelfs dat zij niet handelden naar een bepaald plan, doch zich
wreekten ieder op eigen verantwoording en eigen initiatief. Hij had zijnen vriend te
verdedigen tegen eene beschuldiging van het Zwitsersche comité, dat Dourow een
zeer slecht ingelicht correspondent vond en begon te twijfelen aan zijnen goeden
wil. Toch zond men hem eene maandelijksche toelage.
Stephan verontrustte zich daarover. Wat kon men voorhebben met hem? Baum
zinspeelde er, in zijne gesprekken, op dat men hem noodig had en weldra een
bewijs van zijne dankbaarheid en zijnen ijver voor de ‘goede zaak’ zou vragen. Maar
welk? Hij vroeg, hij smeekte Michaël hem dit te zeggen. Doch deze beantwoordde
zijn verzoek om inlichting doorgaans met schouderophalen of met een paar van die
nietszeggende woorden, die het ergste doen veronderstellen en de somberste
gedachten en voorgevoelens gegrond doen schijnen.
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Reeds maanden lang had hij, tevergeefs zoekend naar werk, geleefd op kosten der
‘broeders’. Hij kon dat geld der nihilisten met een gerust geweten aannemen, zei
Baum. Dus verlangde men iets van hem. Wat? Wanneer? Men voedde hem, zooals
men een stuk vee voedt, voornemens het ter slachtbank te voeren. Maar alvorens
te worden gedood, zou hij zelf dooden moeten, waarschijnlijk: dooden, niet in
Rusland, maar in den vreemde; dooden, niet een der hooggeplaatste onderdrukkers
van het Russische volk, doch.... doch wien?
Men wilde 't hem niet zeggen. Maar elken dag, elk uur, kon het bevel komen:
‘dood!’ De dynamietaanslagen der anarchisten, gevolgd door uitzetting van eenige
Russen, moesten het Comité dwingen tot haast maken. Baum zou kunnen worden
bedreigd en Baum was, dit begreep Dourow wel, de man die zijne hand zou wapenen
en, namens het Comité, zou bevelen als het uur der wrake geslagen was.
Zij kwamen vaak bij elkander, Dourow en Baum, maar zij spraken zelden met
elkaâr en bijna nooit over de aanslagen, die toch eene paniek in Parijs

Frits Lapidoth, Goëtia

133
hadden veroorzaakt. Meestal, zaten zij uren lang in hetzelfde vertrek, bij Dourow of
bij Baum, te lezen en te rooken, nu en dan een onbeduidend woord wisselend,
elkander voortdurend bespiedend, achterdochtig beiden en beiden denkend aan
de occulte Macht: het Comité.
Michaël had eens gezegd dat hij niets dan afschuw of minachting kon gevoelen
voor de anarchisten, die wreekten niet een onderdrukt volk, maar eenen gestraften
boef, die zich niet opofferden voor een grootsch doel, doch botvierden hunnen
wraaklust, op persoonlijke vijanden van hen of van hunne kameraden. Volgens hem,
was de politieke misdaad slechts verschoonbaar, indien zij werd gepleegd met
offering van de grootste belangen en, desnoods, de heiligste betrekkingen des
daders. En zijne theorie was zóó streng, zóó verheven in hare absurditeit, dat Dourow
vervuld werd met ontzag voor dien somberen Michaël, wiens hart scheen verstaald
in 't vuur zijner politieke overtuiging. Hij voelde dat er nooit sprake zou kunnen zijn
van strijd tusschen den wil van Michaël en den zijne, dat hij, meer en meer, het
werktuig
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werd van Baum en zelfs door diens zwijgen werd voorbereid op het gruwelijke, dat
men van hem zou vergen.
In 't begin, had Dourow nog geworsteld, was hij in opstand gekomen tegen de
tyrannie van het Comité, had hij nog in zich gevoeld eenen wil, die in verzet zou
kunnen komen tegen den wil van Michaël Baum en van het Comité. Nu, was hij
verweekt tot slachtoffer, dat zich slechts bij zichzelf durft beklagen.
En Baum mat, nu en dan, die verslapping van Stephan's wil; door eene enkele
vraag een beslist antwoord uitlokkend en dan beproevend de geuite overtuiging te
bestrijden.
Hij merkte op dat het hoe langer hoe gemakkelijker ging Dourow van inzicht te
doen veranderen, dat diens lijdzaamheid grooter werd en hij van hem had gemaakt
een fatalist, voor wien het Noodlot belichaamd was in het Zwitsersch Comité voor
Propaganda.
Minder van nabij, maar niet minder zorgvuldig, bestudeerde hij Olga Tredjakow.
Na de aanslagen der anarchisten, was zij –
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hoewel herhaalde malen bedreigd door vrienden van Anelli - meer en meer zich
gaan bezig houden met hare armen; maakte zij, in de volkswijken van Parijs, bepaald
propaganda tegen het terrorisme, tegen de Morièz, tegen alle demagogen, die het
volk trachten te exploiteeren. Daar zij veel wel deed en schatten uitdeelde aan alle
behoeftigen, die men haar aanbeval, of die zij opzocht op hare zwerftochten door
het noodlijdende Parijs, werd haar invloed grooter en grooter. Bij verscheidene
Russen en Polen was zij gekomen niet alleen als weldoenster, maar als profetesse
tegen het terrorisme, dat zij voorstelde als het werk van Wandalen, meer vernielend
dan wrekend, veel meer onschuldigen treffend dan schuldigen. En men geloofde
haar. De belangstelling in de nihilisten, die reeds had geleden door de algemeene
verontwaardiging tegen de anarchisten, werd zwakker en zwakker bij die vroeger
tamelijk betrouwbare kolonie. Olga was, met hare sociale begrippen en door hare
edelmoedigheid, eene macht geworden tegenover de macht van het Comité, des
te gevaarlijker, omdat hare theorieën zoo weinig ver-
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schilden van die de nihilistische propagandamakers omtrent de rechten van den
arme verkondigden. Zij had zich gewroken op hàre wijze. Zij ging nu ‘in het volk’ uit
eigen hoofde.
Baum wist ook dat zij anarchistische en socialistische vergaderingen bijwoonde
en vermoedde dat eenige goed geschreven artikelen in volksblaadjes door haar
waren geïnspireerd.
Het Comité drong aan op eene spoedige executie. Olga Tredjakow was
veroordeeld sedert lang. Baum had het instrument der wrake sints maanden in zijne
macht. Waarom draalde hij? Hij draalde, omdat Stephan Dourow niet genezen was
van zijne liefde en, in den strijd tusschen liefde en plicht, weegt de laatste niet altijd
het zwaarst.
Misschien zou hij hem vertellen wat er geworden was van Olga Kostroma. Maar
nòg niet. Stephan Dourow zou haar wellicht vergeven dat zij zich had verkocht om
haren vader te kunnen wreken. Baum zou hem nooit kunnen bewijzen dat zij
Tredjakow had bemind. En hij wachtte, geduldig, zooals alle sterken van wil.
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VII.
Goëtia behoefde niet veel meer te arbeiden aan het werk der Duisternis.
De moderne magiërs en de spiritisten, het heirleger van kermishypnotiseurs en
waarzegsters en specialiteiten in graphologie en chiromancie en de honderden, die
in Parijs leven van het negentiende eeuwsch bijgeloof, werden met den dag
populairder en vermeteler. De Pers bemoeide zich met hunne onderlinge twisten,
gaf uittreksels uit hunne boeken, verslag van hunne zittingen, constateerde de
tegenwoordigheid van klopgeesten in een huis op den b o u l e v a r d d u T e m p l e
en hield hare lezers op de hoogte van de hekserijen der heeren Boullan en de
Guaëta. Men las, in groote bladen, dat de een den ander had behekst door, in een
pop van was, het hart te doorprikken, waarna de behekste was overleden. 't Geval
werd niet als waar voorgesteld, doch evenmin werd het relaas uitgemaakt voor
onzin. In een gasthuis van Parijs werd, niet een wassen pop, maar de gevoelige
plaat van een fotografeertoestel, dragend het licht-
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beeld van eenen zenuwlijder, mishandeld en men beweert dat de patiënt de klappen
voelde, die de gevoelige plaat hadden getroffen. Geleerden als Louis Figuier en
Camille Flammarion deden aan spiritisme en, met hen, tallooze dames en heeren,
die liefhebberden in de Fransche salons en elkander de akeligste spookhistories
opdischten, zonder lachen. Men wees elkander teekeningen van geesten met rood
krijt geteekend op dun papier, alsof zij waren overgetrokken op een portret of
vervaardigd door zekere teekentoestellen met matglas. Men hoorde stemmen,
waarschuwend gebons en gekraak en wees elkander levens- en gelukslijnen in de
hand of V-tjes, die moesten beteekenen ‘v e u v a g e ’.
Dit bijgeloof, hernieuwd na dat der middeleeuwen, vormde een waardige
tegenhanger met het terrorisme, dat deed denken aan de ‘j a c q u e r i e s ’ uit
denzelfden tijd. Geheimzinnig verkeer met geesten, geheimzinnige komplotten van
misdadigers; een huis, waar het spookt, naast een huis, dat gedeeltelijk is vernield
door dynamietpatronen, een behekste magiër en een verbrijzelde politie-
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agent.... De ‘Zwarte Kunst’ telde priesters en priesteressen te over, in allerlei
onderdeelen van de groote, Parijsche wereld.
Er waren heel wat minder menschen bereid om van den vrijen tijd en het geld,
dat de duistere praktijken der occultisten kostten, gebruik te maken ten bate der
armen en zieken van Parijs. Het spokenprobleem trok meer aan dan het probleem
der behoeftigen, toch niet minder wanhopig-ingewikkeld dan het eerste en dreigender
dan de geesten van Aristoteles en Shakespeare.
Terwijl Olga reed naar de nauwe straatjes der aloude ‘C i t é ’, dacht zij aan dien
geest van den grooten Engelschman, die door de spiritisten niet slechts was
opgeroepen, maar hoofdredacteur gemaakt van een spiritistisch tijdschrift, waarvoor
hij zijne geregelde medewerking had toegezegd. O, onthutsend teeken des tijds!
Een geest, die zijne kopy afstaat aan een tijdschrift, die zich verkwanselt of, minstens,
zijne vrijheid laat rooven. Shakespeare hoofdredacteur, collega van Madame Adam!
De ergste en ergerlijkste dwaasheden, die men kon bedenken, waren overtroffen
door de spiritisten uit
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onze eeuw. Wat geen Cagliostro had durven doen, doet, tegenwoordig, een anoniem
mannetje, dat zenuwachtige dametjes van streek kan brengen!
Olga was moê, dien dag, wat lusteloozer dan gewoonlijk.
Er ging geen week om zonder dat zij dreigbrieven ontving van Anelli's vrienden.
Twee dienders bewaakten hare woning en een agent der veiligheidspolitie volgde
haar dikwijls, tegen haren zin, op bevel van den prefekt. Geen spoor van eene
poging tot aanslag, nochtans, en hare genoodigden durfden zich niet meer
verhoovaardigen op hunnen moed om bij haar aan huis te komen. Men lette niet
meer op de dienders, men las niet meer, in de dagbladen, over de bedreiging der
anarchisten, waaraan ieder belanghebbende zoo langzamerhand ging gewennen.
De voorspelling van Philalethus werd ook vergeten. Men dacht aan een toeval,
spotte nu met zijne horoscopen en deed, ondertusschen, met nog altijd even veel
ijver aan het occultisme, evenals men voortging met zich te verslaven aan aether
en chloraal en morphine, de giften in de mode.
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Op den b o u l e v a r d S t . M i c h e l , stond het rijtuig stil.
Daar nam zij een f i a c r e .
Zij zocht naar een arm, Poolsch student, die zwaar ziek moest liggen in een hôtel,
waarvan men haar den naam niet had weten te zeggen. Toen zij 't, eindelijk, vond,
hoorde zij dat de lijder naar een zijner vrienden was gebracht. Die vriend woonde
veel verder: in de r u e D a g u e r r e .
Toen zij, ten slotte, het huis had ontdekt, moest zij zoeken naar de concierge, die
zich had laten vertegenwoordigen door een bordje, waarop geschreven stond: ‘L a
c o n c i e r g e e s t d a n s l ' e s c a l i e r ’. Er was maar ééne trap en Olga riep, van
beneden naar boven, volgens Parijsch gebruik:
‘Madame la concierge!’
Doch ‘madame’ was blijkbaar niet op de trap of een der portalen aanwezig.
Een jong vrouwtje, kort en dik, met een rozenrood, gehaakt wollen doekje over
de van voren daaruit krullende haren, kwam van boven, knikte Olga toe, vragend:
‘Zoekt u iemand?’
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Olga noemde de naam van den student.
't Gezicht der jonge vrouw betrok. Zij antwoordde, half ironiek, half medelijdend:
‘U komt te laat, mevrouw. Ossinsky is gisteravond overleden.’
‘Bij zijnen vriend?’
‘Bij Michaël Baum, ja, mevrouw. En wij hebben hem bewaakt, van nacht....’
‘Is U misschien Mevrouw Baum?’ vroeg Olga, deelnemend.
‘Neen, mevrouw. Ik ben de vriendin van eene kennis van mijnheer Baum;’ toen,
om niet verder te worden ondervraagd, zei ze, haastig: ‘als U toch naar boven mocht
willen gaan, zal ik U terecht helpen. Misschien wilt U bidden voor dien armen
Ossinsky. Zijne vrienden hebben dat niet gedaan. Die bidden niet, weet U? Dat is
hun geloof niet. Maar ik ben Roomsch en ik heb voor hem gebeden. Ik ken wel
geene gebeden, maar de woorden, die doen er niet toe....’ Zij hijgde van het
trappenloopen, herhaalde zich, woordafhakkend: ‘woor- woorden.... die.... doen er
niet toe, die- doener- niet toe.’

Frits Lapidoth, Goëtia

143
‘Zou ik nuttig kunnen zijn voor.... voor de plechtigheid?’
‘Voor de begraving? Dat geloof ik niet. Alles is besteld. Maar, Mevrouw, als U er
iets aan kunt doen dat zij hem naar de kerk laten brengen.... Zij willen hem zoo maar
laten begraven, als een godloochenaar, mevrouw. Meneer Baum is heel goed voor
hem geweest, en Ossinsky was toch niet eens een vriend van hem, een kennis,
meer niet; maar van de Kerk wil meneer Baum niemendal weten, omdat zijn geloof
dat niet meê brengt.’
Zij stonden nu op het portaal der bovenste verdieping.
De jonge vrouw klopte op eene der deuren.
‘Ben jij dat, Marion? Wat is er?’
‘Eene dame, mijnheer Baum. Voor....’ - zij bedacht zich even, toen, niet wetend
hoe zich anders duidelijk te maken, zei ze: ‘voor Ossinsky.’
Inééns, terwijl de deur openging, herinnerde Olga zich eenen Baum te hebben
bezocht, lang geleden, zóó lang dat de naam haar niet bekend was voorgekomen,
toen men hem opgaf aan 't hôtel in de Cité. Inééns ging het door haar hoofd

Frits Lapidoth, Goëtia

144
‘Baum - Rus - hulp geweigerd - nihilist.’ Maar de student had haar herkend. Zij
herkende hem ook. Ze zagen elkander strak aan, ééne seconde. Toen opende
Baum de deur geheel, zich wegduwend daarachter, tegen den muur, want het vertrek
was klein en nog een ander man stond nù voor haar, vragend haar aanziend, met
geheel zijn wezen verbazing uitdrukkend. Zij zag dadelijk dat ook die ander een
Rus was.
Baum sloot de deur, na Marion te hebben weggezonden.
‘Gravin Olga Tredjakow, hebt U Ossinsky gekend?’
‘Neen, mijnheer. Men heeft hem mij aanbevolen. Helaas te laat. Maar, ik ben zoo
vrij geweest naar boven te gaan omdat ik misschien helpen kan, nù óók nog: voor
de begrafenis, voor de plechtigheid in de kerk. Ossinsky was Katholiek....’
‘Niet al te geloovig, gravin Tredjakow. Hij heeft zich niet laten bijstaan door eenen
priester. Trouwens, zijne vrienden zullen hem begraven zooals zij goeddunken. Ik
dank U voor uwe goede
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bedoeling, maar wij hebben het geld van Tredjakow niet noodig. Niet waar, Stephan
Dourow?’
Dourow schudde ‘neen’, zwijgend, starend naar Olga, zoekend in 't verre verleden
naar eene gestalte en een gelaat, welke moesten hebben geleken op die der gravin.
Maar, toen Baum den naam van zijnen vriend had uitgesproken, was Olga verbleekt.
Zij herkende Stephan volstrekt niet, kon niet gelooven dat haar vriend uit Charkow
zóó was veranderd, dat hij hier kòn wezen en die naam, die zoo vaak herdachte
naam, scheen gestolen door dien vreemdeling.
‘Stephan Dourow? Mijn beste vriend heette zoo: Stephan Dourow’, en Olga sprak
den naam zacht uit, hem bijna zingend, met liefkozende stem.
‘En is die overleden, die vriend van u?’ vroeg Baum, ongerust kijkend naar
Stephan, die met starre blikken naar Olga bleef zien, bevend nu van snelwassende
ontroering.
‘Overleden? Vermoord is hij. Ze hebben hem vermoord, in een fort, in Si....’
‘O! Groote God! Olga.... Olga Kostroma.’
‘Je vergist je, beste vriend. Olga Kostroma is
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dood voor je. Buig voor de gravin Tredjakow, eene der rijkste vrouwen uit de
Russische kolonie, nu vermaard occultiste, vroeger vermaard tooneel-speelster te
St. Petersburg en de lievelinge onzer soupeerende losbollen. Terwij jij werkte in het
fort “P e t e r e n P a u l u s ” en ziek lag in het Nikolaashospitaal, heeft je vriendin
het ver gebracht in de wereld. Maar zij zal je wat aanbieden van Tredjakow's geld,
heel veel misschien; weet ik hoeveel wel? Zij is liefdadig, gravin Tredjakow.’
‘Ik weet niet waarom en met welk recht u mij beleedigt, mijnheer Baum. Maar ik
vind het laf van Dourow dat hij mij beleedigen laat in zijne tegenwoordigheid. Is hij
een werktuig van uw Comité geworden? Dan ware 't misschien beter voor hem
geweest te sterven in Siberië. Stephan Dourow, heb je geen woord meer over voor
Olga Kostroma?’
Dourow antwoordde niet. Doodsbleek, met verwrongen gelaatstrekken, stond hij
te staren naar zijne vroegere vriendin, gehypnotiseerd door die onverwachte
verschijning, met stomheid geslagen.
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‘Stephan, ik heb je veel te zeggen. Wil je met mij meê gaan om mij aan te hooren?’
‘Wil je met haar meê gaan, Dourow, naar het paleis in de “a v e n u e d e l ' A l m a ”
om te zien hoe rijk graaf Tredjakow haar wel heeft gemaakt?’
Stephan schudde ‘neen’ met het hoofd. Toen kon Olga hare woede niet langer
beteugelen. Zij trad op hem toe, fonkeloogend, rillend van toorn:
‘Je hebt je laten vernederen tot slaaf, Stephan. Je bent een slaaf, een slaaf, een
slaaf! Een werktuig van het Comité. Je bestaat niet meer, Dourow: een levend wapen
ben je geworden, een dynamiet-legger, een moordenaar op commando. Ze hebben
je de ziel uit het lichaam genomen....’
Toen greep zij de deur en, wijzend op Dourow met een gebaar, dat een vuistslag
gold:
‘Je kornak zal je gelasten mij te vermoorden, armzalig werktuig! En je zult het
doen. Maar ik vrees den dood niet. Duizendmaal liever dood dan verlaagd tot slavin
van uw Comité. Tot weêrziens, vrije Russen!’
‘Laat ons arresteeren!’ riep Baum haar toe.
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Maar Olga snelde reeds naar beneden, ademloos van woede.
Dourow bleef nog altijd zwijgen. Toen greep Baum hem in den arm, schudde hem
heen en weêr, driftig:
‘Ben je dan een kind, Stephan Dourow? Ben je eene vrouw?’
‘Ik weet het niet. Ik voel niets; niets dan eene akelige leegte in mij.’
‘Geen haat?’
‘Geen haat!’
‘En.... wat anders? Dàt ook niet?
Ik weet het niet, Michaël. God, ik weet het niet. Waarom heb je mij nooit gezegd
dat Olga hier was? Waarom heb je mij onkundig gelaten omtrent haar verleden?’
‘Waarom? Omdat je een zwakkeling bent, Stephan Dourow, niets meer dan een
zwakkeling. Ik zou je alles hebben gezegd, zoodra het oogenblik daar geweest zou
zijn om te handelen. Niet te voren. Want zij zou je hebben omgepraat. Zij zal je nòg
ompraten, misschien. Maar wij hebben je woord....’
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‘Mijn woord, mijne ziel.... Het Comité kan bevelen. Maar 't zal toch niet willen dat....
Wat Olga zei?’
Dourow huiverde. Hij drukte zich de hand voor de oogen, ziende het vreeselijke
tooneel: Olga aan zijne voeten. Hij hoog houdend den dolk. Een stuk blanken hals.
Eene golf bloed.
‘En dat wil je niet zelf? Je haakt niet naar het oogenblik, waarop je haar zult kunnen
doen boeten voor haar verraad? Stephan, moet ik je hare levensgeschiedenis
vertellen? Vermoedt je niet hoe Olga Kostroma gravin Tredjakow is geworden?’
‘Ik vermoed veel, Michaël. Ik zal Anelli moeten wreken: Anelli, den booswicht.’
‘Neen, niet Anelli; maar jezelf, maar je vrienden, maar de geheele partij.’
‘Zij was vrij, Michaël. Zij heeft mij nooit beloofd mijne vrouw te zullen worden. Ik
heb geene rechten op haar gehad. Ze heeft gezondigd? God moge 't haar vergeven.
Ik ben haar rechter niet. Ik kàn haar beul niet worden.’
‘Zoo. Nu spreekt je duidelijk, ten minste. Wij hebben je 't leven gered....’
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‘Helaas! Helaas!’
‘Wij hebben je eed aangenomen, je eed van trouw en gehoorzaamheid. Wij hebben
je opgenomen in onzen schoot, onder de getrouwen, gelijk gesteld met de
beproefden. Wij hebben je naar Parijs laten gaan....’
‘Helaas!’
‘Val mij niet in de reden met je vrouwelijk gezucht. Wij hebben je gevoed, gekleed,
gehuisvest....’
‘Ja, klaar gehouden voor 't beulenwerk. Het Comité heeft mij laten leven. Waarom?
Om mijnentwil toch zeker niet? Ik ben minder geweest voor het Comité dan het stuk
vee is voor den slachter. Ik kan mijne schuld niet afkoopen met den dood. Ik moet
moorden.’
‘En dat wist je niet, hé? toen je onze hulp aannam om te vluchten uit het
Nikolaashospitaal? Toen dacht je zeker dat tien onzer beste vrienden hun leven
waagden om jou te koppelen aan Olga Kostroma, de gevierde “s o u p e u s e ” van
St. Petersburg?
Maar, ik heb je niets te zeggen, Dourow. Je
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hebt gezworen. Je behoort ons toe. En, als je lust mocht gevoelen ons te verraden,
laat mij dan uitleveren aan de Russische politie. Ga mij zien ophangen in St.
Petersburg, Stephan; men zal den verrader wel gratie geven, zeker een vrijgeleide.
Want, als je ons ontrouw wordt en mij niet verraadt, dan zal ik zelf doen wat jou is
opgedragen en ìk zal Olga Tredjakow overleven.’
Plotseling begreep Dourow wat men van hem verwachtte. Zijn gelaat verhelderde.
En, kalm nu,verzekerde hij:
‘Het Comité kan over mij beschikken. Ik ben bereid.’
Toen ging Baum vertellen wat men wist van Olga: hoe zij tooneelspeelster
geworden was, na de inhechtenisneming haars vaders, hoe zij had geleefd in St.
Petersburg en waardoor zij vooral vermaard was geworden, hoe zij zich het hof had
laten maken door Newsky om, eindelijk, de echtgenoote te worden van den
afgeleefden rijkaard Tredjakow. Doch Stephan voelde geen haat tegen haar. Zij
had gezondigd. Hij zou haren beul moeten wezen. Maar, samen zouden zij sterven,
eindelijk toch
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vereenigd; vereenigd in den dood; misschien vereenigd in eenen langen, langen
droom.
Dagen en dagen verliepen, zonder dat het bevel van 't Comité kwam. Dourow
vermeed Baum nu zooveel mogelijk, verkoos alleen te wezen met zijne sombere
gedachten. Etmalen achtereen, peinsde hij over Olga, herlevend hun leven te
Charkow, zich afmartelend met de beelden, die zich opdrongen aan zijn tè vlugge
fantazie: Olga als tooneel-speelster, Olga soupeerend met groote, Russische heeren,
Olga zich verlagend, verdervend.... En dan de boete. Hij beul. Neen, hij niet beul,
maar bevrijder. Olga Kostroma had gezegd dat zij den dood niet vreesde. Dat moest
waar zijn. Wat had het leven voor haar kunnen wezen? Niet dragelijker, niet minder
verschrikkelijk dan het voor hem was geweest. Zij had het geluk gezocht, waar
niemand het vinden zal: op den breeden weg der ontucht. Arme Olga!
Hij kon haar niet voorstellen als verontreinigd door haren val. Zij was voor dit
leven van hem gescheiden. Zij zouden zich zuiveren, hij en zij,
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te zamen in één oogenblik van phyzieken angst, gevolgd door eenige seconden
phyziek lijden.
Dourow maakte zich zóó vertrouwd met het denkbeeld: ‘dood’, dat hij niet huiverde
als hij dacht aan het beulswerk, dat hem zou worden opgedragen. Zijne verbeelding
voerde hem op.
Soms, voelde hij zich nederig boodschapper voor 't hiernamaals. Hij zou langs
Olga gaan en haar, met éénen ruk haar drukkend tegen zijne borst, medenemen
naar het onbekende land. Hij zou haar, in één oogenblik, terugvoeren naar Charkow,
naar het tijdperk harer jeugd en reinheid en hun beider bloed zou uitwisschen de
schande van haar en de misdaad van hem.
Eén enkel, pijnlijk oogenblik. Eén enkel voeling hebben met den Angst.
Meer niets.
Was dat zoo verschrikkelijk voor wie niets kennen van het leven dan de onreinheid
en de smart?
Hij had er daarom geene behoefte aan Olga te zien. Olga Tredjakow was hem
vreemd. Wat zou hij er aan hebben zijne Olga, de Olga Kostroma
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van Charkow, te kennen in eene verachtelijke belichaming?
Hij wilde niets naders weten omtrent haar verleden, niets hooren van haar
tegenwoordig bestaan en, vooral, niets zien van de weelde, die haar nu omringde.
Met groote bitterheid, bedacht hij dat er eenige overeenkomst bestond tusschen
hun beider levensloop. Zij hadden zich beiden verkocht. Hij was de slaaf van het
Comité; zij was de slavin harer wereld, de slavin van haar verleden.
Eindelijk, begon hij te vinden dat het uur hunner bevrijding laat sloeg.
Hij haakte naar het einde: naar de Vereeniging; al moest het dan ook wezen in
het niet-zijn.

VIII.
Zij waren bijeen in het kleine dakkamertje, dat Marion bewoonde, heel boven op
Montmartre, achter de kerk ‘S a c r é - C œ u r ’. Michaël Baum
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had daar doen komen: Dourow, drie Russische vertrouwden en twee Fransche
anarchisten, die zich bereid hadden verklaard de Russen - door de politie
achtervolgde studenten - over de grenzen te helpen. Verkleed als ‘p l â t r i e r s ’, in
wijde kielen en vol pleister, met witte vlekken op handen en gelaat, waren de
Franschen binnengekomen. Dourow en de drie andere Russen hadden 't onnoodig
geoordeeld zich te vermommen. Marion drentelde, blijkbaar angstig, heen en weder,
nu en dan een der grove glazen, die voor de haar opgedrongen bezoekers stonden,
vullend met wijn van zestig centimes per liter: zeer donkerrooden wijn, violetachtig
klevend tegen de ledige bovenhelsten der glazen.
Zij vertelde van Pinasse, die zij nog niet had mogen bezoeken in zijne gevangenis,
doch van wien zij het een en ander had gehoord door vrienden, die voorgaven op
de hoogte te zijn, ofschoon niemand haar kon verklaren hoe zij aan hunne berichten
kwamen.
Hij gaf voor onschuldig te worden verdacht van moord en aanslagen; maar zij
geloofde niet aan
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zijne onschuld, hem genegen blijvend, nochtans, met dierlijke getrouwheid. Gelaten,
verzekerde zij er een voorgevoel van te hebben dat men haar weder in hechtenis
zou nemen en doen voorkomen op de zitting, als Pinasse zou worden gevonnisd.
Zij wist niets. Zij zou hem niet bezwaren. Zij verlangde er naar met hem te worden
geconfronteerd om hem te zien en te spreken, al was het dan ook in
tegenwoordigheid van eenen rechter en van dienders.
Bovendien, had men haar verteld dat de vriendinnen van groote misdadigers vaak
alleen werden gelaten met de beschuldigden. Zij moesten hen vermurven, aansporen
alles te bekennen; men rekende soms op hare domheid, die haar, bij 't verhoor na
't samentreffen met hare minnaars, terwijl zij nog onder den indruk waren van het
gehouden gesprek, bezwarende antwoorden kon doen geven op de strikvragen des
listigen rechters van instructie.
En, dierlijk onkuisch, onbewust gemeen, sprak zij over de soms toegestane
vrijheden, waarnaar zij verlangde, met de sombere mannen te harent, die niet
glimlachten, sedert lang gewend aan dergelijke
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mededeelingen, onverschillig aanhoorend de jonge vrouw, die sprak omdat zij zoo
angstig was, zoo-als men zingt van honger en lacht van schrik.
Men wachtte Michaël Baum.
De Russen spraken in hunne moedertaal.
De anarchisten fluisterden, nu en dan, met elkander, werden ongerust, keken
telkens naar de deur, alsof zij eenen overval duchtten.
Het begon duister te worden.
Door het eenige raam zag men de grillige lijnen van een kolossaal amphitheater
vol daken en schoorsteenen en torens en kale boomtoppen al meer en meer
wegdoezelen door de vale duisternis en, vèr en zeer laag, drong blauwachtig licht
naar boven: het elektrisch licht der b o u l e v a r d s .
Katers miauwden reeds in de breede goten. Hun gekrijsch klonk hoog in de stilte
van den Montmarteriaanschen heuveltop.
‘Arme beesten,’ zei Marion.
Toen begon zij te vertellen van den ongelukkigen Ossinsky, die bij Michaël Braum
gestorven was en men niet had willen laten bijstaan door eenen priester. Eene
mooie, rijke dame had er op moeten
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aandringen dat men hem ten minste eerst naar de kerk bracht, alvorens hem te
begraven. Dit had toch kunnen gebeuren. Maar zij hadden niet gewild: Baum niet
en Dourow niet. De dame was nooit wedergekomen. Het speet haar. Niet omdat
deze wellicht iets voor haar had kunnen doen, maar omdat zij zoo vriendelijk was
en er zoo lief uitzag.
‘Ik denk nog dikwijls aan haar. Zij hebben mij niet willen zeggen hoe zij heette.
Maar men heeft zooveel geheimen voor mij. Ik moet maar gehoorzamen, blindelings,
als een soldaat. En ik gehoorzaam. Waarom weet ik zelf niet. Ik houd niet van
mijnheer Baum en ik voel niets voor U, Stephan. Jeluî bent geene mannen. Jeluî
gaat op in de politiek. En daar heb ik nooit iets van begrepen, van politiek....’
‘Nu, dat is maar goed ook, Marion’ - zei Dourow.
Zij antwoordde niet, deed de deur even open, luisterde.
‘Daar komt mijnheer Baum. Ik herken zijnen stap, in de gang’
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‘Precies een hondje!’ merkte een der anarchisten op.
De anderen lachten flauwtjes, knikten ‘ja’, nu ook luisterend.
't Was Baum, inderdaad.
Men hoorde hem de trappen opsnellen. Toen stormde hij binnen.
‘Wij zullen het land worden uitgezet. Men heeft besloten maatregelen te nemen
tegen ons allen. Het best is onze inhechtenisneming te voorkomen. Onze Russische
vrienden vertrekken dezen avond nog. Ik ga morgen weg. Ik heb een paspoort weten
te krijgen.’
‘Een paspoort?’ - vroeg Dourow.
‘Ja, en nog andere papieren ook, zelfs brieven!’
‘Van wien?’
Baum fluisterde Dourow toe:
‘Van Ossinsky.’
Toen wierp hij zijnen mantel van de schouders, nam eenen stoel, groette de
aanwezigen, hun de handen drukkend terwijl hij reeds zat, moê blijkbaar: hijgend
en zich het voorhoofd droogvegend met eene snelle beweging, telkens herhaald,
driftig.
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‘Marion, daar heb je een frank, beste meid. Neem den omnibus, ga naar de kamer
van mijnheer Dourow en maak zijn vuur aan. Geef haar den sleutel, Stephan.’
‘Moet ik U wachten?’
‘Ja; maar je weet niet waar we zijn en je gelooft niet dat wij van avond komen,
hoor? Den sleutel heb je van morgen gekregen, op straat.’
Marion sloeg een wollen doekje om; groette pruilend, ging zuchtend naar de deur.
‘Je bent een goed kind, hoor!’ - zei Stephan.
‘Ja, dat is mij een zorg, of U mij goed vindt....’
‘Ziezoo’, - begon Baum - ‘nu eerst onze zaken, hè? Zijn jeluî klaar?’
De anarchisten vertelden hun plan. Dourow schoof hun een taschje met bankpapier
toe. De Russen drukten hem de hand, zeiden fluisterend iets in hunne moedertaal,
een paar woorden slechts. Toen bleef men een oogenblik zwijgen. ‘Je hebt ons nog iets beloofd’, ‘c o m p a g n o n ’ - zei een der Franschen.
‘En ik zal woord houden.’
‘Maar, je hebt niets bij je, Baum.
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De student glimlachte; kreeg een klein, langwerpig-vierkant doosje uit den zak en
begon het uit te pakken. De anarchisten gingen over de tafel hangen om goed te
kunnen toezien. De Russen keken, onverschillig, voor zich uit. Dourow liet, zachtjes,
de jalousieën neêr, sloot de gordijnen, hing daarover nog eene reisdeken en stak
toen eerst de lamp aan.
Hij bracht Baum eene karaf, half met water gevuld.
‘Ik veronderstel dus dat Ge hebt: een ijzeren pot en wat dynamiet. De kwestie is
déze: hoe kunt Ge de ontplofbare stof laten springen, zonder zelf het eerste
slachtoffer te wezen? Welnu, er zijn verscheidene middelen: verscheidene
“d é t o n a t e u r s ” voldoen aan dit vereischte. Ik heb beloofd er U een te leeren
maken en kies het soort, dat onlangs door uwe broeders is beproefd. Er zijn er, die
ik voor beter houd; er zijn er niet eenvoudiger.
Ge ziet wel: ik neem eene karaf met water, eenen kurken stop, die daarop pasklaar
kan worden gemaakt, en drie buisjes van ongelijken diameter.
Dan maak ik twee gaten in den stop: één voor
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elk der twee dunste buisjes. 't Allerdunste buisje wordt zoover in de karaf gestoken
dat het ondereinde boven 't water uitsteekt als men het geheele toestel omkeert.
Het andere mag niet verder komen dan hoogstens halverwege kurk en water en
dat buisje verstop ik met eenige propjes vloeipapier. Aan het einde, dat boven den
stop uitsteekt, bevestig ik, door middel van een kurkje, het dikste buisje, half gevuld
met sodium en kwik-fulminaat, waarna ik de twee kurken met een laagje lak
hermetisch sluitend maak.
Dit toestel bevestig ik in mijne lading dynamiet. Als ik den bom nu maar recht
houd, kan ik hem transporteeren waarheen ik wil, zonder eenig gevaar. Doch, als
ik hem omkeer, zal de ontploffing weldra volgen, juist wanneer ik wil, indien ik mijne
maatregelen goed heb genomen; want ik kan vooraf zien hoevele minuten het water
noodig heeft om door het vloeipapier te sijpelen. Wat, toch, gebeurt er als de karaf
is omgekeerd?
Door het dunne buisje, dringt lucht naar binnen. Door het dikkere sijpelt het water
tot het diepste propje van vloeipapier, dóórdringt dat, stuit op
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een volgend enzoovoort. Eindelijk, druppelt het op de kleine hoeveelheid sodium,
die gaat gloeien zoodra zij in aanraking komt met het water en aldus het
donderpoeder aansteekt. Dat laatste zal ik er nu niet indoen.’
Baum had zijn toestel gereed, hield een stuk papier voor 't lamplicht en liet, in
den schaduw, het sodium zien, dat begon te gloeien zoodra het water door de
vloeipapiertjes was gesijpeld. Toen maakte hij den stop van de karaf weder los en
wierp kurk en buisjes in 't vuur. Eenige minuten later, namen de anarchisten afscheid.
Michaël Baum begon toen, met de Russen, het ontworpen reisplan te bespreken,
gaf hun uitvoerige instucties, ried hen aan vooral te zorgen dat de anarchisten niet
te veel dronken, want hij vertrouwde weinig op die mannen, misschien vervuld met
goede bedoelingen, doch niet schrander en slecht bestand tegen de verleiding van
een paar flesschen wijn of een liter cognac.
Hij sprak op bevelenden toon, maar luchtig, nochtans, alsof het iets van weinig
belang gold. Doch, plotseling, werd zijne stem diep, indruk-
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wekkend. Hij stond op en, Dourow aanziende, begon hij:
‘Stephan Dourow, mijne broeders, heeft, als wij allen, trouw en gehoorzaamheid
gezworen aan het Comité. Er zijn ettelijke maanden verloopen, eer men hem een
bewijs van vertrouwen heeft kunnen geven. Stephan Dourow heeft lang behoord
tot de broeders, die werden verdacht van lauwheid. Maar ik weet nu dat hij bereid
is het groote Werk, waarvoor wij ons leven veil verklaard hebben, te bevorderen.
Hij wacht een bevel. Het is tot mij gekomen. Ik moet er ook u mede bekend maken.
Morgenavond, zullen drie onzer broeders worden uitgeleverd aan de Russische
politie. Dan zal ook de executie plaats hebben van eene veroordeelde door het
Comité. Stephan Dourow is belast met het werk der Wraak. Laten wij zijne belofte,
die hij wel voor ons zal willen herhalen, aannemen en daarvan melding maken aan
de broeders, die ons wachten over de grenzen.
Het bevel heb ik hier. Ge kent het cijferschrift, waarin het is opgesteld.’
Baum reikte het papier over aan een der Russen.
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Terwijl deze 't hardop ontcijferde, bleef het stil in Marion's armoedig kamertje.
Men hoorde de aanwezigen ademhalen.
Dourow staarde naar Baum, die hem hypnotiseerde door zijnen starren blik.
‘Het Comité verklaart ter dood: Olga Kostroma, dochter van Fédor, Wassilijewitsch
Kostroma, in leven arts te Charkow. Zij is weduwe van graaf Iwan Tredjakow en
woont te Parijs, a v e n u e d e l ' A l m a . Met de executie is belast: Stephan Dourow,
lid van het geheime genootschap ‘H e t V r i j e R u s l a n d ’, wonende te Parijs. Dag
en uur zullen worden bepaald door Michaël Baum, lid van het uitvoerend Comité....’
‘Moet de veroordeelde worden gewaarschuwd?’ vroeg een de Russen.
‘Dat is onnoodig. Zij weet wat haar wacht,’ antwoordde Baum.
Toen vroeg hij, langzaam uitsprekend de weinige woorden:
‘Is Stephan Dourow bereid zijne belofte te vervullen?’
‘Ik ben bereid, Michaël Baum.’
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Stephan keek, werktuigelijk, naar het wekkertje, dat stond te tikken op den naakten
schoorsteenmantel. Het wees half negen.
Daarna omhelsden de mannen elkander. De brief van het Comité werd verbrand.
‘Ik moet heengaan, mijne vrienden,’ - zei Baum - ‘en mag niet zeggen waarheen.
Wij zullen één voor één dit huis verlaten om zoo weinig mogelijk achterdocht te
wekken....’
‘Wij zullen elkander nooit weêrzien, Michaël. Laat het Comité weten dat ik
gehoorzaam zonder wijfelen. A d i e u !’
Baum verliet het vertrek.
De anderen wachtten, zwijgend. Zij ademden zachtkens, bewogen zich langzaam,
vreezend geluid te maken, alsof zij eenen doode bewaakten.
Een hunner vertrok, bijna geruchteloos.
Toen wachtte men weder.
Geen der overigen durfde Dourow aanzien. Niemand wilde den schijn hebben
hem te bespieden: te zoeken naar eenen angstverradenden trek op zijn bleek gelaat,
te wachten op eene korte trilling van hoofd of ledematen.
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Weêr suisde de deur. Koude lucht stroomde binnen. De stroom werd afgehakt. Het
slot sprong toe met eenen korten slag. Men hoorde de treden der trap kraken, maar
geenen voetstap.
Stephan begreep wat sterven is: 't voelen weggaan van de wereld: 't zich
verstooten voelen in 't Alleenzijn, voorhof van het Niet-zijn, misschien.
De Rus, die alleen met hem was overgebleven, hield zich alsof hij, door eene reet
van 't gordijn, naar buiten staarde. Doch Dourow had zelf de jalouzie neêrgelaten,
herinnerde zich dat, wist dat de man niets kòn zien en leed nu door diens verraden
behoefte om weg te wezen, weg van den beul, weg van den man, in wiens ziel zoo
ontzettend veel had kunnen omgaan.
Inderdaad, gevoelde Stephan hoe langer hoe minder: heel weinig meer dan die
ergernis en de hoop dat men hem spoedig alleen zou laten.
De man ging weg van het raam, bukte zich om een propje papier van den grond
op te rapen, wierp dat in den haard, schoof langs den wand verder, eenen langen
omweg makend om naar de deur te komen. Maar Stephan wist, zonder te zien,
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dat hij bezig was te sluipen naar den uitgang. Hij hoorde eenen stoel verschuiven,
begreep dat de man er zijne overjas afnam, hunkerde naar 't geknars van de deur,
er vurig naar verlangend dat het eindelijk uit mocht zijn: dat gehuichel, dat
wegsluipen, dat lijkbidders-gevoelsvertoon.
De laatste ging toch ook, eindelijk!
Stephan was nu vrij. Hij kon schreien, zonder door iemand te worden gehoord of
gezien. Maar hij had geene tranen. Hij was niet bedroefd. Hij was niet bevreesd. Hij
vond het verschrikkelijk zóó weinig te gevoelen. 't Was of iets verdoofd was, in hem.
Bedaard, overlegde hij het reeds met Baum besproken plan.
Verkleed als é l e c t r i c i e n , met behulp van een door Pinasse indertijd gevonden
‘l i v r e t ’ en eenen valschen brief, zou hij gemakkelijk Olga's hôtel kunnen binnengaan
en worden toegelaten overal, waar electriciteits-geleiddraden liépen. Zijn moordtuig
was sedert lang gereed. Hij had den bom maar ergens te plaatsen, in de nabijheid
van Olga's slaapvertrek. Het toestel was klein, zou ge-
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makkelijk te verbergen zijn achter draperieën of onder een meubel.... Hij kon het
brengen in een foedraal voor gereedschappen, tusschen verwarde geleiddraden
en elementen.
Hij had gehoopt haar te mogen dooden met eenen dolk. Baum had hem dit
verboden. Men moest niet alleen dooden; maar ook terroriseeren. Stephan wist wat
dit zeggen wilde. Hij zag, zoo duidelijk als iemand de werkelijkheid zou kunnen zien,
wat er zou worden van het vertrek, waar hij, den volgenden avond, zijn moordtuig
moest plaatsen.
Zij zou sterven in eene verschrikkelijke apotheose, de moderne toovenares!
En hij ook. Hij zou niet vluchten. Hij zou met haar willen spreken, eenige seconden
vóór de ontploffing. Zij moest weten dat hij stierf met haar, naast haar....
Dit alles bedacht Stephan met kille kalmte.
Hij wist niet wat hij haar zeggen zou, zocht naar woorden: naar zachte woorden
van genegenheid en naar woorden, die moesten uitdrukken zijn echt slavonisch
fatalisme, zoo speciaal in zijne ver-
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wantschap met het o t s c h i a n i j é , waarvan eenige volksuitdrukkingen beter
getuigen dan lange omschrijvingen.
Stephan zag slechts op tegen den langen nacht en den volgenden dag.
Hij zou zijn moordtuig moeten laden, allerlei werk doen met de handen: brieven
verbranden, enkele boeken vernietigen en daarbij kunnen peinzen. Hij was bang
weêr gewoon te zullen gaan nadenken, te geraken buiten den invloed, die hem nu
alles zoo gemakkelijk deed vinden, zoo natuurlijk.... juist zooals hij het vond, terwijl
Baum met hem praatte over den aanslag, eenige dagen te voren.
Zij hadden maar zelden wijsgeerige gesprekken gehouden, Baum en hij. Doch
Michaël suggereerde hem zijn fatalisme. Gehoorzamend aan Baum, gevoelde hij
zich gehoorzamen aan eene bovenmen-schelijke Macht, een onbelichaamden Wil.
Olga had hem ‘slaaf’ genoemd. Hij was het. Hij vond dat alle menschen slaven
zijn van eenen onbekenden gebieder. Zij zelve was slavin. Voelde zij dat niet? Bezat
zij nog de illuzie van iets te
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willen, van te kunnen bevelen uit eigen naam? Misschien. Er waren er zoo. En tot
die hooger bewilden voelde Stephan zich aangetrokken om dezelfde reden, als
waarom een hond zich bij voorkeur hecht aan eenen wilskrachtigen meester en
sommige vrouwen uit het volk zich zoo gemakkelijk laten tyranniseeren door mannen,
die haar afranselen. Ze zijn fatalisten van aanleg en vereeren, desonbewust, in den
gebieder, het stuk Noodlot, dat in hem is belichaamd.
Hij verliet nu- ook het vertrek, om Marion niet te lang te laten wachten.
Als een slaapwandelaar, liep hij door de stad, zonder naar iets om te zien,
werktuigelijk gaande.
Marion deed hem open, trok hem bij de handen naar binnen.
‘Gelukkig, gelukkig dat u daar is! Ik ben zoo bang geweest, terwijl ik alleen was,
zoo vreeselijk bang.’
Als iemand, die pas ontwaakt, antwoordde Dourow met toonlooze stem:
‘Bang? Waarom bang? Men zal bij mij niet
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komen inbreken. Of is de politie hier geweest?’
‘Neen, Stephan, niet de politie; maar een spook’
‘Een spook? Je bent toch niet dronken, Marion?’
‘Ik weet het niet. Dronken niet; maar misschien krankzinnig. Terwijl ik u wachtte,
druilend van vermoeidheid en verveling, is hier een geest gekomen. De geest van
de dame, die bij mijnheer Baum is geweest toen Ossinsky dood was, u weet wel:
de mooie, rijke dame, van wie u mij nooit den naam hebt willen zeggen. Ik heb haar
herkend. Zij droeg eene witte japon, laag uitgesneden over de borst en in den rug,
met witte bloemen bestikt. En zij had een diadeem in het haar en groote parels,
zooals ik er nog nooit heb gezien....’
‘Je hebt gedroomd, Marion.’
‘Neen, Stephan, ik heb niet gedroomd. Ik was wakker, toen zij kwam. De lamp
brandde. Ik hoorde het kacheltje snorren en de rijtuigen rollen over de keien. Ik zag
de pendule staan op half negen....’
‘Op half negen?’ vroeg Stephan, zich herinnerend het wekkertje van Marion op
half negen te hebben zien staan, toen hij zich bereid verklaarde
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om aan het bevel van 't C o m i t é te gehoorzamen.
‘Op half negen. Ineens stond zij voor mij. En, met hare lieve stem, die ik dadelijk
herkende, ook omdat mij trof hetzelfde, vreemde accent, dat mij bij haar bezoek
was opgevallen, zei de vreemde dame:
‘En jij ook, Marion, zult hooren dat Stephan Dourow mij heeft vermoord op bevel
van het C o m i t é . Ik vergeef het hem. Hij bevrijdt mij van eenen vreeselijken last:
den last des levens. Maar ik vergeef hem niet mij te hebben laten beleedigen door
Michaël Baum, te willen doen omkomen, met mij, onschuldige bedienden, die de
nihilisten niet zouden verhinderen hun beulenwerk te volvoeren. Arm kind, zal jij
niet worden verdacht, na den aanslag? Zal men je niet in hechtenis nemen en
opsluiten in de vrouwengevangenis S t . L a z a r e ? Als ik het nog kon, zou ik voor
je bidden....’
Stephan Dourow werd doodsbleek.
‘En haar naam, Marion? Heeft zij haren naam niet genoemd?’
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In verrukking, met uitgespreide armen, de oogen strak houdend, vervolgde deze:
‘.... O, vrouw met het hart van een kind; o, verachte, doch reine van hart,
eenvoudige onder de eenvoudigen, tracht het leven niet te begrijpen en hoop dat
ge nooit zult vermoeden het bestaan van levensraadselen. Wie trekt aan den
Isis-sluier zal worden doodgedrukt door den last des levens en slechts den
eenvoudigen van hart is aardsch geluk beschoren....’
‘En toen, Marion, wat heeft zij daarna gezegd?’
‘Toen heb ik eerst niets meer gehoord, in langen tijd niets. Maar, Stephan, zij zal
hier komen, die dame, ik voel dat zij hier zal komen, bij U; want zij wil U ook
toespreken.’
Dourow trachtte te glimlachen; maar hij beefde toen hij, op somberen toon, de
luchtige woorden sprak:
‘Kom, je hebt gedroomd, Marion. Er zijn geene spoken en er zijn geene geesten.’
‘Ik zeg U dat zij komen zal, Stephan. Ik zeg U dat zij komt. Dat zij komt!’
Driftig, greep hij een pakje brieven en wierp dat in het vuur; een paar boeken
scheurde hij aan
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flarden. Toen nam hij een zwaar pak onder den arm.
‘A d i e u , Marion. Ik moet weg, dadelijk, voor goed. Daar, in het buffet, tweede lâ
van boven, liggen drie bankbiljetten van honderd franken en wat geld. Alles is voor
jou. Ik ga terug naar mijn vaderland, Marion. Vaarwel!’
Toen snelde hij heen, de jonge vrouw ontzet achterlatend.
Zij durfde hem niet volgen; bleef wachten, bewegingloos, een uur lang.
Er werd gescheld.
Werktuigelijk, als in een droom, deed Marion open.
Olga trad binnen.
‘Ik ben hier voor een paar uur ook al geweest. U had de deur niet gesloten. Ik heb
gescheld, geklopt; maar kreeg geen gehoor. Toen ben ik naar binnen gegaan en
heb U slapende gevonden bij de kachel. Dourow was niet thuis, hè?’
‘Hij is weêr niet thuis, mevrouw. Ik wist niet dat U werkelijk hier geweest waart.
Ik dacht.... ik weet niet wat ik dacht; maar ik heb U hooren zeggen....’
‘Voelen denken; want ik heb niets gezegd.’
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‘Voelen denken, dan. Ik heb U voelen denken:’
‘En jij ook, Mar ion, zult hoor en dat Stephan Dourow mij heeft vermoord...’
‘Heb je dat verteld aan Dourow, wat je gedroomd hebt?’
‘Ja, mevrouw. Ik was zoo ontdaan en hoopte dat hij mij zou gerust stellen.’
‘Dat heeft hij niet, natuurlijk. Mag ik weten wat je bij hem deedt, Marion?’
‘Mijnheer Baum heeft mij gezegd zijne kachel aan te maken en hem te wachten....
om den sleutel weet u? Maar hij is weggeloopen. Hij gaat naar zijn land terug....’
‘Naar zijn vaderland?’
‘Ja, mevrouw.’
‘Naar het land, vanwaar wij allen komen en waarheen we allen teruggaan.’
Marion glimlachte, begreep Olga niet en herhaalde, vragend:
‘Waar we allemaal vandaan komen? Daar kunnen wij toch niet meer naar
teruggaan. Ik begrijp u misschien verkeerd. Ik ben zoo dom, mevrouw; veel dommer
dan eenige andere vrouw van mijn leeftijd.’
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Olga streelde haar over de wangen, zelf ook glimlachend.
Doch Marion sloeg de armen om haren hals, begon hevig te snikken:
‘Lieve mevrouw, ik houd zoo veel van u. Zij willen u vermoorden. U hebt het mij
gezegd, terwijl ik sliep. Waarschuw de politie. Pinasse is toch onschuldig aan het
komplot. Baum is de hoofdschuldige, geloof mij. Laat Baum in hechtenis nemen.
Dat kunt u wel: U is zoo rijk. En ik zal voor u getuigen. Ik weet veel. Ik heb veel
gezien en gehoord. Ik wil niet hebben dat zij u vermoorden....’
‘Maar zij zouden zich wreken op jou en ik zou niet gered zijn door je aangifte. Ik
wil, trouwens, niet gered wezen. Maar mijne bedienden, Marion, die hebben hun
niets gedaan en die zijn ook in gevaar. Daarom ben ik hier gekomen, bij Dourow,
om hem te zeggen, om hem te bevelen, die onschuldigen te sparen.
Voor jou zal ik ook zorgen, hoor! Je zult niet worden lastig gevallen, als het gebeurd
is, en je zult kunnen leven zonder geld te hoeven aannemen van je anarchistische
vrienden.’
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Zij bleven een tijdlang zitten, hand in hand, zonder een woord te kunnen uitbrengen.
Toen ging Marion, schuchter eerst en daarna met gloed, weder praten over
Pinasse.
‘Je hebt hem dus lief, arm kind? En als men je nu eens bewees dat hij een
booswicht is?’
‘Dat kan men mij niet bewijzen, mevrouw.’
Olga gevoelde het grootsch eenvoudige van dit antwoord.
‘Vergeef mij, Marion, ik heb nooit iemand lief gehad. Daarom hecht ik geene
waarde aan het leven...... Doch, vertel mij nu eens wat je zult gaan doen.’
Marion had geenen tijd tot antwoorden. Men bonsde op de deur van het
dakkamertje:
‘A u n o m d e l a l o i , o u v r e z .’
Een vloek klonk door het portaal.
‘A u n o m d e l a l o i , D o u r o w . N o u s v o u s s o m m o n s d ' o u v i r .’
De beide vrouwen verroerden zich niet. Toen klonk het, ten derde male:
‘In den naam der wet....’
Daarna, sprong het slot stuk. Het hoofd der
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veiligheidspolitie en vier inspecteurs traden binnen, maakten zich meester van
Marion.
‘En u, wie is ü, mevrouw?’ vroeg, vrij beleefd, de ‘c h e f d e l a s u r e t é ’.
‘Gravin Olga Tredjakow. En dat meisje is een mijner vriendinnetjes.’
‘En Stephan Dourow, mevrouw, beschouwt u dien als uw vriend, wellicht?’
‘Neen, mijnheer. Stephan Dourow is mijn vriend niet. Maar hij is onschadelijk. Ik
weet dat hij de Fransche grenzen is overgegaan....’
‘Mag ik u verzoeken u wel te willen verwijderen, mevrouw? Een mijner inspecteurs
kan u naar uw hotel terugbrengen.’
Het was een bevel. Olga moest gehoorzamen.
Op de trap, hoorde zij Marion gillen.
‘Mishandelen uwe kameraden dat meisje?’ - vroeg zij aan den inspecteur.
De man haalde de schouders op.
‘Men doet huiszoeking’ - zei hij, droogjes.
‘Maar men zal haar toch niet arresteeren?’
‘Niet arresteeren? De minnares van Pinasse wordt verdacht van medeplichtigheid
aan moord, dief-
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stal en dynamiet aanslagen. S o n c o m p t e e s t b o n .’
Bij de buitendeur gekomen, riep de inspecteur een der op straat wachtende
dienders binnen.
‘Uw rijtuig wacht zeker in den omtrek, mevrouw. Wij zullen 't moeten laten
voorkomen; want er staan heel wat nieuwsgierigen op straat te snakken naar een
aangrijpend tooneel. Men zou u voor eene nihiliste houden en uitschelden.’
Toen wachtte zij in de gang. Olga hoorde 't gemompel en gezang der wachtende
menigte, hoorde de dienders luid bevelen geven en dreigen.
De concierges drukten hunne gezichten tegen 't glas der l o g e -deur. Het gaslicht
in de gang brandde flauwtjes, met flikkervlam. Telkens gingen er deuren open op
de bovenportalen. Half gekleede bewoners waagden zich op de trap, strompelden
de treden af, behoedzaam.
De inspecteur verzocht hen naar hunne appartementen terug te gaan; doch niet
allen gehoorzaamden.
Er vormde zich een groepje, op enkele passen afstands van Olga.
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Toen hoorde men luid gejammer, boven op de duistere trap. Mannenstemmen
bromden zwaar uit boven vrouwegegil. Marion werd naar beneden gesleurd.
‘Ik ben onschuldig! - Niet naar St. Lazare! – Ik wil niet weêr naar St. Lazare!’
De buitendeur vloog open. Plotseling greep de inspecteur Olga om 't middel, hief
haar op en droeg haar, door eene haag van politieagenten, in haar rijtuig.
‘Niet naar....’, hoorde zij nog. Maar huisdeur en rijtuigportier hakten, tegelijk
toevallend, Marion's angstkreet in tweeën.

IX.
Enkel getrouwe bezoekers waren genoodigd.
Met uitzondering van Danowitsch, rekende Olga hen tot overtuigde spiritisten,
geloovend in de macht der moderne wonderdoeners, zwerend bij Allan Kardec,
verdedigend de mediums van beroep,
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die hen op 't onbeschaamdst exploiteerden. Zij wilde hun een wonder te zien geven,
zooals zij er nimmer een hadden zien gebeuren in een particulier huis en, daarna,
onmeêdoogend voor de spiritistische goochelaars, dat wonder verklaren; niet op
hoop van enkelen te overtuigen, doch vooral ter wille van haren ouden vriend, die
begon te wankelen en wiens langzaam toetreden tot het spiritisme zij op haar
geweten had.
Op hare laatste en zoo vaak reeds beloofde spiritistische s o i r é e , wilde zij geheel
waar zijn en eene goede daad verrichten door het kunststukje der materialiseerende
mediums, leerlingen van New-Yorksche en andere ‘academies’, op duidelijke wijze
te verklaren, na er eerst eenen grooten indruk door teweeggebracht te hebben.
Men kwam op het bepaalde uur.
Een klein salon van Olga's hotel was ingericht tot ‘zaal der verschijningen’ en zóó
gedrapeerd, dat de geloovigen, bij 't binnentreden reeds, door hunne leden moesten
voelen gaan die akelige en toch zoo algemeen verlangde rilling, die onze moderne
wonderdoeners terecht beschouwen als hunne
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beste bondgenoote in den strijd met het beetje gezond verstand, dat nog mocht zijn
overgebleven bij hun vooraf wèl bewerkt publiek.
Zolder en wanden waren bekleed met een zwart velum, waarop zilveren sterren
waren gehecht. In de vier hoeken, grijnsden doodshoofden. Op een klein, met zwart
fluweel bekleed altaar, brandden, in groote zilveren kandelaars, zeven zwarte
kaarsen, verlichtend de gele bladen van een opengeslagen, eeuwenoud tooverboek.
De grillige figuren dansten in 't geflikker der trillende vlammetjes, schenen te leven
en te krioelen over 't opbobbelend perkament, vol gaande schaduwen. En de roode
hoofdletters leken bloedvlekken.
Op den grond, een dik, zwart kleed, vóór het altaar bestikt met zeven wijde cirkels,
een gemeenschappelijk middenpunt hebbend. Op dit middenpunt, stond eene
afgeknotte zuil van dof wit marmer.
Van den zolder afhangend, zeven zilveren kettingen, waaraan pentagrammen
van hetzelfde metaal trilden. Elk dier pentagrammen droeg, aan de hoekpunten,
een langbevlamd olielampje.
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In twee hoeken van het vertrek, waren met zwart fluweel bekleede banken geplaatst.
In eenen anderen hoek, was het traditioneele kabinet voor 't medium.
Die 't eerst binnenkwamen, zagen verbaasd rond; gevoelden lust tot spotten over
dit praalvertoon, dat al te somber scheen om indruk te maken en deed denken aan
verjaarde romans over geheime genootschappen. Doch, als zij eenige minuten
hadden gezeten op de zwarte banken, als hunne oogen moê waren geworden door
't staren op de flikkerende kaarsen en olielampjes, op al dat zwart en dat zilver,
hielden zij op met fluisteren, hypnotiseerden zij zich doordat hunne blikken
vastgehouden werden door enkele lichtpunten of ingezogen door het zwarte velum,
waar men niet bleef tegen zien, doch waarìn men onwillekeurig trachtte te staren,
zooals men duisternis peilt met de oogen.
Een gevoel van phyzieke moêheid, van eenen vagen, nog nooit ondervonden
halfangst, verwant aan kinderlijke spokenvrees, kwam over de mannen, die eerst
wat spottend hadden rondgekeken. De nieuw aangekomenen, verrast door 't zwijgen
der
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anderen, geraakten nog eerder onder den indruk omdat zij de moêheid en den
halfangst der eersten overerfden.
Niets bewoog dan de vlammen. Geruchtloos kwam men binnen. Zwijgend maakten
de zittenden voor de nieuwaangekomenen plaats op de mollige kussens der zwarte
banken.
Toen allen - een twintigtal heeren - gezeten waren, hoorden zij gesuis door de
zaal gaan, alsof de avondwind had kunnen dringen door muren en velums. De
zwarte kaarsen op het altaar doofden uit, ééne voor ééne. Toen de eerste kaars
niet meer brandde, hoorde men zeer zacht snarenspel, dat luider begon te klinken,
telkens als er een licht was verkwijnd. Na de kaarsen, schenen de lampen door
onzichtbare handen te worden gebluscht: licht na licht en pentagram na pentagram.
Alle zintuigen werden tegelijk gemarteld. De oogen spalkten zich, tevergeefs,
wijder en wijder open, nog immer zich richtend op dezelfde punten. De overspannen,
gehoorzenuwen werden getergd door het snaargetokkel, waarvan het niet mogelijk
was te raden uit welke richting het kwam. De ge-
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doofde lampen verspreidden ambergeuren. De huid trilde, zoekend naar den wind,
dien men hoorde en niet voelde....
Toen stroomde, uit de oogkassen der doodshoofden, blauwachtig licht, waarvan
de stralen zich concentreerden op eene dichtomsluierde gedaante, vóór het altaar,
leunend tegen de afgeknotte zuil van wit marmer. Zij begon te bewegen, die
gedaante, zeer langzaam. Zij overschreed den binnensten cirkel, knielde neder,
kustte den zilveren rand op den grond, hief zich weder op en ging toen, langzaam
en cirkel langs, voortdurend het gelaat naar 't altaar gekeerd houdend.
Zoo overschreed en omschreed zij kring voor kring, totdat zij, vlak voor het altaar
gekomen, met beide handen het tooverboek aangreep.
Het licht werd nu sterker en witter. De sluier, die de gedaante omnevelde, werd
dunner en scheen zich op te lossen. De muziek verstomde. Men herkende Olga.
Uit twintig borsten rees één zucht van verlichting.
‘Doctor Faustus!’ riep Olga.
‘Doctor Faustus, in naam van Nostradamus!’
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Zij herhaalde nog tweemalen deze formule.
Toen verflauwde het licht weder.
En men zag Olga staan, bij den ingang van het kabinet, naast eenen grijsaard
met langen baard en gehuld in eenen nevellichten sluier.
Zij schreed naar voren, met den geest, rechtaf op de zwarte banken, en betastte
het gelaat of de handen der aanwezigen, waarna zij verdween in het kabinet.
Een oogenblik later, deed doctor Faustus alléén de ronde en, toen de geest was
verdwenen, vonden de toeschouwers, op hunne knieën, perkamenten bladen uit
het tooverboek.
Ontzet, betastten zij die, trachtend te lezen in het halfduister.
Maar elektrisch licht stroomde in 't vertrek. De achterwand, gevormd door een
zwaar gordijn, ging open en Olga trad haren gasten tegemoet uit eene gewoon
gemeubelde en verlichte kamer. Zoodra allen daar bijeenwaren, werd het zware
velum weder toegeschoven en deed men de schuifdeuren tusschen beide vertrekken
weder dicht.
‘Beste vrienden, ik ben voor u opgetreden als
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heks. Zoo aanstonds zal ik u leeren hoè men in onze eeuw toovert. Maar eerst wat
rust en wat verfrisschends.’
Zij nam den arm van Danowitsch. Maar men bestormde haar met vragen, waarop
zij, glimlachend, antwoordde:
‘Aanstonds, mijne heeren, aanstonds. U zult alles weten, hoort ge? Alles - dat is
misschien meer dan u lief zal zijn. Laat mij nu even uitblazen, weêr mensch worden
en gastvrouw.’
Er vormden zich groepjes, waarin druk, fluisterend werd gesproken. Op gevaar
van onbeleefd te wezen, nam de vriend den vriend mede naar eenen hoek van 't
vertrek om hem spiritist-gewetensvragen voor te leggen.
‘Was de vertooning eene mystificatie geweest?’
Zij vroegen elkander dit, terwijl zij nog rilden van aandoening, angstig te vernemen
dat zij werkelijk uit geesteshanden wat perkament hadden ontvangen en toch
bevreesd Olga te hooren bewijzen dat zij bedrogen waren geworden.
Toen dan ook de gastvrouw het vertrek had verlaten om zich voor te bereiden
voor het tweede gedeelte
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der ‘s é a n c e ’, werden de heeren luidruchtig. In alle groepjes, kibbelde men met
groote opgewondenheid. Toch waren allen 't hierover eens dat, indien de gravin
hun een goocheltoer had vertoond, dit nog niets bewees tegen de materialiseerende
mediums.
Een der heeren beweerde nog: ‘En zelfs niemendal tegen de werkelijke
verschijning van doctor Faustus naast de gravin. Zij heeft den geest opgeroepen.
Zij zal nu willen laten zien, dat men eene dergelijke verschijning zoo ongeveer kan
nabootsen. Wij, spiritisten, bedriegen ons niet in de echtheid eener materialisatie.
Deze Faustus wàs echt. We zullen wel zien dat de Faustus van zoo aanstonds
onecht is.’
De man, bij wien 't geloof zóó zat ingeroest, vond algemeenen bijval.
Slechts Danowitsch glimlachte, bescheiden-sceptisch.
Alleen in de zwarte zaal, stak Olga de kaarsen en lampen zelf aan. Zij ging haar
medium-kabinet
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binnen en drukte op de verschillende knoppen voor 't elektrisch licht om zich te
overtuigen dat haar samengesteld toovertoestel naar behooren werkte. Maar er
moest iets gebeurd zijn met de geleiddraden. Zij kon geen elektrisch licht krijgen,
op welk knopje zij ook drukte.
Een der knechts kwam vertellen dat de ‘é l e c t r i c i e n ’ wel had vermoed dat er
iets haperen zou en daarom eenen werkman had gezonden.
‘De m a î t r e - d ' h o t e l heeft zijn l i v r e t gezien, mevrouw. Wij hebben den man
daarom in huis gelaten. Verkiest mevrouw dat hij hier komt?’
‘Natuurlijk.’
Een oogenblik later, liet de knecht den wachtende binnen.
Toen deze den drempel van het vertrek overschreed, voelde Olga dat haar hart
eene seconde ophield te kloppen. Zij begreep alles.
‘Je kunt gaan, Baptiste.’
De knecht verwijderde zich.
‘Stephan Dourow, je ziet dat ik ons eene mooie sterfkamer heb bereid. Een altaar
en kaarsen. Het symbool van den Dood aan de vier hoeken van
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het vertrek. Eene zuil, die voor een graf was bestemd. De beul ontbrak nog. Hij is
nu gekomen. Stephan Dourow, doe je beulswerk. Ik ben bereid. Maar ik wil niet dat
nog anderen dan ik omkomen door jeluî helsch werktuig.’
Zij trad op hem toe, drong hem in het licht der zwarte kaarsen, lei hare handen
op zijne schouders en zag hem strak aan:
‘Stephan Dourow, waar is je helsche machine?’
Hij antwoordde niet.
‘Stephan Dourow, in naam van Fedor Kostroma, in naam van onze
kindervriendschap, waar is je moordtuig?’
Stephan beefde. Hij trachtte de oogen neêr te slaan, wilde ze afwenden.... Maar
hij kon niet. Hij voelde zijne oogspieren verstijven, zijne ledematen onafhankelijk
worden van zijnen wil en hij bleef Olga aanstaren, zijns ondanks, verstramd, terwijl
hij zich bewust werd dat hij binnen ééne minuut, binnen enkele seconden, het
antwoord zou m o e t e n geven. En dat bewustzijn werd tot behoefte, die behoefte
tot drang.
Automatisch wees hij op zijn lederen foedraal,
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dat achter hem op den grond lag met het deksel naar beneden.
Olga stootte hem vàn zich, keerde het foedraal om, droeg het weg in eenen hoek
van het vertrek. Toen ging zij weder vóór Dourow staan, hernam haren suggestieven
invloed op hem en vroeg, bedaard:
‘Heb je een dolk, Stephan?’
‘Ja.’
‘Geef hem mij.’
Werktuigelijk stak hij haar het wapen toe.
Olga nam het aan, liet het blauwachtige staal flonkeren in 't kaarslicht en gebood:
‘Word nu wakker, Stephan Dourow. Je hebt mij misschien nog iets te zeggen,
vóór wij samen heengaan. Ik, ten minste, heb je, onder eede, iets te verzekeren.
Luister.’
Doch hij stond nog altijd vóór haar zonder zich te bewegen. Toen kreeg zij, uit
haar kabinet, een natten doek, en bevochtigde hem de slapen tot de uitdrukking
van zijn gelaat veranderde en er leven kwam in zijne trekken. Eenige seconden
verliepen, eer hij tot bezinning kwam.
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‘Mijn foedraal? Waar is mijn foedraal! Ik heb gezworen, gezworen......’
Maar zij greep hem bij den arm.
‘Stephan Dourow, ik zweer je dat ik te Sint Petersburg geweest ben de moderne
heks, die betoovert en te gronde doet gaan; maar niet de veile vrouw, die men je
heeft afgeschilderd. Ik heb geleden, Stephan, geleden erger dan menschen kúnnen
lijden. Ik heb gehaat met helschen haat en ik heb mijnen vader en mijne vrienden
gewroken beter - of erger - dan een van je nihilistische vrienden de hunnen vermogen
te wreken. Anders, heb ik mij niets te verwijten, hoor je? Niets! Zij hebben eene
wolvin van mij gemaakt en ik heb zielen verscheurd en hersens verwond. Ik wil
boete doen voor het kwaad, dat ik bedreef. Maar ik wil niet door jou worden verdacht
van kwaad, waaraan ik niet schuldig ben. Begrijp je mij, Dourow? Geloof je mij,
Stephan, geloof je mij? Ik zweer het je bij mijnen vader....’
‘Olga Kostroma, ik geloof je. Maar ik zou je niet hebben kùnnen minachten, al
ware je schuldig geweest aan dàt.
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Ik heb je lief, mijne arme Olga en, nu wij samen zullen boeten voor wat wij misdreven,
nu mag ik je dit wel zeggen, niet waar? De beste oogenblikken van mijn leven waren
die, waarin mijne gedachten gingen naar Charkow, naar het huis van den goeden
Fedor Wassilijewitsch..... Ik had je kunnen dooden en mijzelf meteen, toen ik nog
overtuigd was van je schuld. Dat zou je hebben gezuiverd, Olga. Bloed wischt vele
zonden uit. Maar nu - nu kan ik het niet meer. En ik heb toch gezworen...... Ja, ik
heb gezworen. Doch alleen omdat ze mij misleid hadden en voorgelogen. Ik dacht
te dooden eene bezoedelde vrouw. Ik heb niet beloofd......’
‘Stephan Dourow, ik zal je moed geven. Je hebt mij lief, arme jongen. Maar ik
voel niets dan vriendschap en medelijden voor den goeden vriend van Charkow. Ik
zou nooit je vrouw zijn geworden en ik zàl nooit je vrouw worden, zelfs niet in de
laatste minuut, die wij samen doorleven. Mijn haat heeft de kiemen der liefde in
mijne ziel verstikt, vóór zij wortel konden schieten. Ik ben nooit vrouw geweest: enkel
furie.....’
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‘En je arme vrienden uit Charkow en Parijs? En Marion, Olga?’
Zij kon niet antwoorden.
Tusschen hen in, drong Michaël Baum.
Zwaaiend met het zwaar geladen foedraal van Dourow, brulde hij met schorre
stem:
‘Ik verklaar je, namens het Comité, voor eerloos, Stephan Dourow. Je naam zal
worden gevloekt door alle broeders, door alle martelaren voor onze groote zaak.
Roep maar om hulp, gravin Tredjakow, hoe meer er toe snellen, hoe meer er zullen
worden verbrijzeld. Als er maar één buiten dit vertrek blijft, en door uwe dikke muren
in veiligheid, om te getuigen wàt hier is gebeurd; om mijn testament te vinden,
waardoor Stephan Dourow's naam voor eeuwig zal zijn geschandvlekt. Roep ze
bijeen: uwe vrienden en uwe slaven......’
Baum zelf krijschte, met overslaande stem:
‘Moord! Moord! Moord!’
De deur sloeg open. Men drong binnen in eene dichte massa.
‘Voor het Vrije Rusland!’ riep Baum.
En hij wierp de bom met geweld op den grond.
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Eéne seconde bleef het moordtuig liggen.
Toen was het vertrek vol bloederige stukken lijk.....................................................
30 Maart 1893.
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