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I.
‘Licia, hoor eens, ik heb vanmiddag een vriend van me ten ete gevraagd, zal je nu
eens 'n beetje aardig tegen 'em wezen?’
‘Ben ik dan anders niet aardig tegen je vrienden, Hugh?’
Een krachtig hoofdschudden van Hugh was het antwoord. Felicia legde palet en
penseel op het Turksch tafeltje naast haar, sloeg den arm om het slank-krachtige lijf
van haar broêr en drukte hem tegen zich aan. ‘Maar, Hugh-lief,’ zei ze en haar
donkerblauwe zacht-levendige oogen zagen op naar de zijnen, ‘ik wist volstrekt niet,
dat ik onaardig tegen je vrienden was en 't is ook alles behalve m'n bedoeling, maar
weet je, je hebt altijd van die vrienden, die me niet bevallen: boksers, roeiers,
hardloopers, baseballspelers... waarom zoek je geen andere?’
‘Nu, iedereen kan ook niet zoo'n genie wezen als jij bent,’ antwoordde Hugh, een
tikje geraakt en zich uit de omarming van zijn zuster loswringende.
Felicia nam haar palet weer op en haar werk overziende, beloofde ze: ‘nu, ik zal
heel lief tegen je vriend zijn, hoor. Hei-je 't mama al gezegd, dat ie komt?’
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‘Natuurlijk,’ zei Hugh, terwijl hij de banjo die op een sofa lag, opnam en er een
deuntje op begon te tokkelen.
‘Wat is 't er voor een?’ vroeg Felicia, haar werk voortzettende. ‘Roeit-ie, zwemt-ie,
jaagt-ie, wat doet-i eigenlijk en is 't een New-Yorker?’
‘Allemaal mis!’ riep Hugh, de banjo neerleggende en lenig van beweeg
opspringende van de sofa. ‘Je raadt 't niet in zessen. 't Is 'n Ier en hij is pas van Europa
gekomen. Hij heet Patrick de Foyle en hij is de zoon van lord Fitzpatrick, die lid is
van 't Hoogerhuis, aan d' overzij. Als je maar een regeltje sportnieuws hadt gelezen,
zou je weten wie hij is. Alle kranten staan vol van 'em. Alleen, heelemaal alleen, dat
is te zeggen met een matroos, is hij in een klein yacht d' Oceaan overgekomen!’ En
Hugh's zwarte oogen schitterden en zijn gezicht kleurde van geestdrift.
‘Wel,’ zei Felicia, die oprecht bedoelde dat even mooi te vinden als Hugh, doch
er slechts gedeeltelijk in slaagde, ‘dat bewijst dat die meneer de Foyle durft. Ik zal
heel vriendelijk tegen 'em zijn, maar ik denk dat ie meer pleizier zal vinden in Mabel,
die meer voor sport voelt, dan in mij.’ En Hugh, die achter haar stond en, wijdbeens,
met de vuisten in de broekzakken haar schilderij stond te bestudeeren, boog zich tot
haar over en kuste haar op de wang.
‘Ik hou veel van je,’ zei hij hartelijk, ‘je bent lief en als Patrick jou niet even lief
vindt als ik zal ik 'em uitdagen om met me te boksen, hoor. Vertel 't me maar, als hij
je niet heel lief vindt; dan zal ie 'n leelijke pijp
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rooken. - Zeg, ik neem 'n paar sigaretten van je.’ En zonder haar toestemming af te
wachten ging hij naar een boule-schrijftafeltje, dat geopend achter een Japansch
kamerschut stond, vulde uit een doos sigaretten zijn zilveren étui, en stak een sigaret
op.
Felicia lachte luid en legde opnieuw haar palet neder. Zij stond op, keek even in
een Venetiaanschen spiegel boven de sofa en zich toen neêrleggende, lang uit, zei
ze: ‘je vriend Patrick vindt natuurlijk alleen maar zeemeerminnen en andere zulke
interessante vrouwen lief.’
Hugh lachte verwaand, terwijl hij zijn donzig, donker kneveltje opstreek. ‘Die zijn
misschien ook wel heel lief, ik ga d'r een zoeken,’ en nu floot hij een deuntje en ging
naar de deur. Maar halverwege bleef hij stilstaan en kwam een paar passen terug.
‘Weet je op wie hij lijkt?’ vroeg hij. ‘Op James O'Connell, je weet wel.’
Of zij 't wist! Het bloed vloeide plotseling op door haar bleeke wangen, haar hart
klopte een oogenblik niet meer bij het onverwacht hooren van den naam dien zij
vergeten waande. Zij sloot van ontroering d' oogen. Maar Hugh merkte dat niet en
vervolgde: ‘ik heb natuurlijk maar 'n flauwe herinnering van O'Connell, ik was nog
zoo'n kind toen ie hier aan huis kwam; maar toen ik de Foyle voor 't eerst zag, dacht
ik dat 't Jimmie was, want eigenlijk weet toch maar niemand of hij verdronken is of
niet.’ En zijn fluitdeuntje hervattende, ging hij terug naar de deur en die openende
zei hij: ‘hij komt tegen zes uur, ik zal 'em hier brengen.’
Felicia antwoordde niet. Hugh had haar alleen gelaten
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en nu de beide handen onder haar achterhoofd leggende, zag ze starend op naar de
lantaarn van haar atelier en peinsde.
Hoe kwam 't toch, dat zij niets voor die dingen voelde? Hugh, Mabel, al haar broêrs
en zusters, papa en mama, al hare vrienden interesseerden zich voor sport, alle
menschen deden 't, want de kranten hadden er alle dagen kolommen over en zij
voelde er zoo niets voor. Vond zij dan ook 'n gezond, krachtig, harmonisch
menschenlichaam niet mooi? Vond zij 't niet mooi wanneer 'n man moedig was en
zich kon verdedigen, of wanneer hij vlug was en volhardingsvermogen had? Dat
alles werd door sport bevorderd, waarom gaf ze er dan niets om? Een poos lang bleef
haar denken voor die vraag stilstaan. 't Eenige antwoord dat zij er in zag was dat
lieden die veel aan sport doen, dikwijls hun lichaam meer ontwikkelen dan hun
verstand. Zij kende die sportslui genoeg: Hugh had niet alleen, toen haar oudste
broêrs nog ongetrouwd waren, hadden ook die dan dezen dan genen kampioen, met
wiens vriendschap zij zich vereerd gevoelden, meegebracht en telkens had zij
ondervonden, dat die menschen geen ander discours hadden dan over sports-dingen:
goedhartig waren ze in hooge mate en beleefd ook; 't waren eerlijke, brave menschen
allemaal, maar hopeloos onwetend. En zij dacht nu aan dien nieuwen vriend van
Hugh, die wel als d' anderen zou wezen, die lord Patrick de Foyle, die alleen d' Oceaan
was overgekomen.
Alleen op den grooten Oceaan! Dat moest heerlijk zijn.
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Dagenlang en nachtenlang alleen en altijd maar alleen, ja, met een metgezel, maar
dien men zoo kon kiezen, dat hij gevoel noch denken stoorde. Alleen met de
zeevogels, met de visschen, met het spoelende water opstuivende tegen de kiel, die
deinend voortschoof over de golven, omhoog nu omlaag dan, altijd dat onafzienbare
gegolf, de schuimende golftoppen, in wit getril aansnellende uit het effen horizontvlak
en, het vaartuig in rechte lijn voortjagend, wegsnellende naar een anderen horizont,
over het Al welvend, het peillooze hemelblauw met zijn onaanzienbare zon of zijn
jagende blanke wolken daags straks, de zon ondergegaan in purperen en gouden
wolken, de nachthemel die nog veel onmiddellijker dan de zon d' eeuwigheid
verklaarde, wanneer het oog, doordringend in het duister omhoog, de sterren voorbij,
nieuwe werelden in goddelijker eeuwigheid vond. En in die onmetelijkheid, waarin
de mensch alleen was met zijn God, de wind, de zingende, spelende wind nu, de
huilende, verpletterende storm dàn, die in den nacht als een verraderlijk hoofdman
over een niet te tellen leger barbaren op het schip toesnelde om het te vernielen en
het wakkere sterke schip en de wakkere sterke man op dat schip, die moedig streden
tegen het heerlijke, mooie gevaar en zich zoo overmoedig sterk mochten gevoelen
als, de strijd geëindigd, het schip, gehavend of niet, voortzeilde, voortzeilde, altijd
nog het onafzienbare vooruit, het onafzienbare achtergelaten, onafzienbaarheid links
en rechts, nu, zelf een wereld, evenveel recht had zich tegen over d' elementen te
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stellen als de grootste werelden omhoog. Maar als het daagde, en de vermoeide
afgeslagen vijand zich had teruggetrokken, of elders op d' Oceaan woedde, terwijl
hier de golven nog bergenhoog opstegen en valleien-diep wegzonken en het schip
omringd scheen soms door groene muren van schuimend doorzichtig water, dan de
heerlijkheid van dien nieuwen dag levens, waarover de zon eerst haar teedere, straks
haar gloeiende en diepe kleuren uitzond, om als een onaanzienbaar God boven de
deinende wateren op te komen: dit alles was de schoonheid des levens dieper te
gevoelen dan het iemand waar elders gegeven was. Alleen te zijn met God en Zijn
oneindigheid, was dat zich niet aan God en aan Zijn oneindigheid meten? Nu en dan
een ander schip, ja, een atlantische stoomer, met de mast-toppen aan de kim
verschenen, oprijzend, naderkomend, langs heen gegaan en - seinen soms gewisseld
- achteruit aan de kim verdwenen,... dan niets anders meer dan de vogels die met het
schip meesnelden door de lucht en de visschen die met het schip meespeelden door
het water en soms in dartel gestoei opsprongen als om te zien wie daar aan boord
was - eindelijk, na de werelden omhoog te hebben gezocht, neder te zien in die eene
zonderlinge wereld omlaag, waarvan de dartele visschen zooveel konden vertellen;
te denken, dat indien het schip zich minder kloek hadde gehouden wij leven zouden
zijn van die wereld, die den mensch zoo lieflijk lokt om in haar neer te dalen, en niet
meer van deze lichte wereld om ons heen; dat, als de storm terugkomt en zijn geweld
van
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vernieling opnieuw beproeft wij misschien den nieuwen dageraad niet meer zullen
zien en de visschen ons zullen ontvangen in hun heem. O, de man die deze emoties
dieper had gevoeld dan ieder ander die d' Oceaan overstak met een stoomer, en dat
moest hij in zijn grootsche eenzaamheid, die man moest een dichter zijn. Want als
hij in dien overtocht niets anders had gezien dan een record, dan een
krachtsinspanning, als hij tijdens dien overtocht niets anders was geweest dan een
kloek en moedig zeiler, dan, voelde Felicia, kòn zij niet vriendelijk jegens dien man
zijn. Hij moest een dichter zijn, want hij vreesde d' eenzaamheid niet, integendeel
zocht haar en dit reeds trok haar in dien nieuwen vriend van haar broêr aan. D'
eenzaamheid die zij zelve zoo lief had en die haar nooit zoo troostend had geleken
als, naar Europa gaande of daar vandaan komende, op d' Oceaan. En hoe weinig nog
was dat de ware eenzaamheid: het leven op een grooten atlantischen stoomer is altijd
zoo vol, zoo rumoerig, dat zij enkel d' eenzaamheid kon vinden voor op de plecht,
waar zich weinigen waagden. Dat een mensch de zee zocht, dat hij alleen met de zee
wilde wezen, dat begreep zij zoo goed en altijd had zij zich aangetrokken gevoeld
niet alleen tot de zee, maar tot allen die met haar leefden.
Zij trachtte zich nu dien alleenigen zeeman voor te stellen. Zijn voorkomen, dat
was makkelijk genoeg, omdat hij zoo op dien ander leek, maar hòe hij zou wezen:
zijn doen, zijn inborst, wat hem in d' Oceaan, in de eenzaamheid aantrok? Zij voelde
zich - en zij wist niet waardoor - tot dien onbekende aangetrokken en meende hem
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aan boord te zien van dat kleine yacht, tegenover haar op een schilderij die zij gemaakt
had, dat met bolle blanke zeilen tegen diepblauwen hemel over een wilde zee
heensnelde en zij zag hem nu duidelijk als James en opnieuw doorsidderde haar een
felle ontroering. Zou de zee hem dan waarlijk teruggegeven hebben, en hij als een
andere Henoch Arden teruggekomen zijn om zijn vrouw te zien? Was het wonder
gebeurd, dat zij eerst afgesmeekt, toen gehoopt, vervolgens verwacht en eindelijk
vergeten had? Want levend nog was hij in haar denken. Hij was haar liefde, haar
man geweest en zij voelde dat hij dat nog was en indien het wonder gebeurde, dat
de zee haar man teruggaf zou hij vinden, dat er niets in haar hart veranderd was, dat
hij nog altijd in haar onverzwakte maar wachtensmoede liefde leefde en hij zijn
vrouw slechts had terug te nemen, zooals hij haar verlaten had. Want hij had haar
verlaten, die valsche man: dien dag toen hij met een klein zeilvaartuig in zee gestoken,
heengegaan was voor goed, verdwenen, vergaan, verloren, men wist niet hoe en
waardoor, want de zee was volkomen kalm gebleven, geen wind was opgekomen en
nooit meer had men iets van hem gehoord, noch van zijn boot; niemand had een van
beiden ooit teruggezien; enkel was, dagen later, zijn pet van luitenant bij de marine
aangespoeld.
Felicia voelde een onzegbare pijn nu zij opnieuw dacht aan dat vreeselijke verleden,
waarvan de herinnering doodsblank en grafstil in haar was geworden, en zij
verwonderde zich dat haar verdriet zoo volkomen had kunnen af-
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bloeden. Want dat zij nu het napijnen van haar smart gevoelde was enkel door de
verwachting, dat zij een man zou zien die hem geleek: een levend lichaam zou voor
haar staan, levende oogen zou zij zien, een levende stem hooren en dat lichaam en
die oogen en die stem zouden haar herinneren aan den man dien zij had liefgehad,
die haar had liefgehad en dien zij verloren had. Maar zij loochende niet, dat zij in de
laatste jaren niet meer om hem getreurd had: zij had haar ongeluk aanvaard in moedige
gelatenheid. Zij verklaarde 't zich eerst nu: in haar ziel was een zoo volkomen rust
gekomen, die, uit het aanvaarden van het verlies ontstaan, reeds de plaats aanwees
waar mogelijk een nieuw geluk kon bloeien. En zij glimlachte bitter, over zich zelve,
over het leven dat na zulk een verleden opnieuw kan droomen van geluk. Zij wist 't
sinds lang: alle verlies vindt zijn berusting en niet alleen dit, maar eenmaal het lijden
er van overwonnen, eindelijk de hevigste droefheid geleden, groeide er altijd weer
nieuw geluk waar het verlies het leven geschroeid had en met dit geluk levensvreugde
en levenskracht. Aldus stierven de dooden langzaam een tweeden dood: een natuurwet
die zich in haar hart had doen gelden en waartegen zij zich met alle kracht maar
tevergeefs had verzet. Nog altijd had zij James lief; indien hij terugkwam zou zij zijn
vrouw zijn, evenals zij zijn vrouw was geweest tòen; zij had zich in waarheid zijn
weduwe gevoeld; terwijl allen bij haar aandrongen, dat zij dezen of genen die dat
wenschte zou huwen, was zij de liefde harer jeugd getrouw gebleven, had zij zich
voor heel het
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leven verbonden gevoeld aan den heengeganen man, met wien niet de wet maar een
alles-overwinnende liefde haar had vereenigd en aan wien zij zich had gegeven,
machteloos tegenover zijn mannenkracht en jubelend, dat zij zich geven kon. Steeds
had zij hem gewacht, waanzinnig eerst van droefheid, in opstand tegen God en het
leven, allengs, niet geloovende aan zijn dood, denkende dat hij was heengegaan,
ergens, geroepen door een onbekenden maar onafwijsbaren plicht, de dagen in
zieleschroeiende begeerte doorlevende, hem zoekende in de stad, aan de haven,
ontroerd door hallucinaties die haar hem deden zien: daar wàs hij, daar kwam hij
aan, daar stond hij voor haar, d' armen naar haar uitstekende om haar in zijn omhelzing
te ontvangen, d' oogen glimlachend; - dan voelde zij hem achter zich, zij hoorde zijn
voetstap, zijn stem, - en als zij zich omkeerde - o God, o God die teleurstelling! dat
inkrimpen van haar hart, dat plotselinge stilstaan van haar leven; dat langzaam
wegteren van ongeduld, opziende naar de klok, tellende d' uren, de minuten;
luisterende naar de schel, naar het open en dicht doen van de huisdeur en of zij zijn
stem niet hoorde; - slapeloos de nachten, zich afpijnigend met de vraag die als vuur
door haar denken woelde, waar hij toch, wààr hij toch was indien hij leefde en hoe
gestorven, indien hij dood was, maar het denkbeeld van zijn dood verwerpende
dadelijk en dan opnieuw het gegloei in haar denken van de vraag, wààr hij toch in
Godsnaam kon zijn? - door die vraag voortgezweept als zij, den nacht doormoeid,
afgebeuld opstond
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van het ijselijke bed harer waanzinnige weduwschap... eindelijk het heengaan van
haar verstand, het voelen dat zij krankzinnig werd, het weten dat zij dwalend in ieder
hem herkende en hem steeds opnieuw in ieder zag. De moedeloosheid eindelijk, het
stil neerzitten met starende oogen, onverschillig voor alles, maar langzaam oplevende
toch, vooral door haar tweede reis naar Europa, een winter te Parijs, waar zij haar
schilderen hervat had, studeerende op een atelier met allerlei jonge vrouwen die haar
deden vergeten, maar nog steeds twijfelend aan zijn dood, doch nu alsof zijn
terugkomst nog lang kon duren en zich misschien nooit zou verwezelijken en lest
was in haar die transparante, troostende rust gekomen, waarin 't haar soms leek alsof
zij, der wereld afgestorven, in een blanke vaagheid van loutere en schoone droomen
leefde, waar de kunst zelf en het geluk zelf aan ontbloeide. Want juist in die jaren
had haar ziel die kracht van verheffing en haar hand dat meesterschap van doen
gekregen, waardoor zij zich gelukkig voelde op een wijze, die haar voorheen onbekend
was gebleven. Er was nu, met den wil om te vergeten, niets anders dan kunst, dan
creëeren, dan werken voor haar. Wat zij van zich zelf vroeger had gegeven aan hem
dien zij had liefgehad, wijdde zij nu, haar liefde bijgezet in het sépulcre van gelaten
smart, de herinnering daaraan vervaagd in haar denken, aan haar kunst die zij liefhad
met hartstochtelijke toewijding. En nu verklaarde zij zich, terwijl zij aan James dacht,
dat zij in de laatste jaren niet meer gewenscht had hem terug te zien. Had zij hem
dan vergeten? Haar ontroering,
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de zonderlinge pijn, die zij weer voelde, alsof haar hart werd toegeknepen, toen Hugh
gezegd had, dat zij iemand zou zien die op hem leek, bewees dat zij hem nog liefhad.
Maar was zij in waarheid zijn herinnering niet ontrouw geworden door een zoo
volkomen toewijding aan de kunst, dat al wat van vroeger en al wat van heden was
voor haar wegviel? Indien hij nu terugkwam, wat dan? Hoe zou zij tegenover hem
staan, hoe tegenover haar kunst? Er waren menschen bij wie de liefde de kunst en
de kunst de liefde bezielde: het laatste begreep zij, het eerste niet. Was zij dan enkel
de kunstenares geworden die zij was en die roem had gevonden in haar vaderland
en in Europa, omdat zij, na te hebben liefgehad en geleden, liefde en lijden aan haar
kunst ten offer had gebracht? Zij wist 't niet. Haar denken waasde door over deze
vraag, terwijl zij opstond en uit de doos sigaretten op het schrijftafeltje een opnam
en aanstak. Zij zag, midden in haar atelier staande, terwijl zij den lucifer achteloos
in den ledigen open haard wierp, peinzend rond, terwijl haar oog hier en daar op een
schilderij bleef rusten: haar werk of het werk harer Europeesche meesters en vrienden.
Gaf de zee inderdaad terug wat zij genomen had? Acht jaren was 't geleden, dat James
was uitgegaan, heen, de zee in en nu kwam uit die zelfde zee, alleen zooals hij, een
man die hem leek. Moest dat James niet zijn? Zij rookte haar sigaret, waarvan zij de
blauwe fijne rook nastaarde en ging naar het doek waaraan zij bezig was: een
zonne-effect in Madison-square met het bonte gewoel van Broadway tusschen de
boomstammen door gezien, en zij bleef
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het een oogenblik aanstaren. Maar nog doolden haar gedachten in het verleden. Wel
nam zij het penseel op met wat verf en verbeterde aan het boomengroen een veeg
hier en daar, maar dadelijk wierp zij het weer weg.
't Was nog altijd het oude, zoodra zij aan het verleden dacht was de lust om te
werken weg. Zij was dus enkel kunstenares geworden, ten koste van een volkomen
vergeten. Een halfuur, een uur geleden werkte zij als altijd in een nerveus doen, dat
haar alles om haar heen deed vergeten, daar was Hugh gekomen met zijn mededeeling,
dat die Ier kwam, die haar volkomen onbekend was en vooral onverschillig indien
hij niet, volgens Hughs zeggen op James O'Connell had geleken, en weg was haar
werkkracht op het enkele noemen van den naam harer liefde. Nu was 't helder in
haar, dat zij haar kunst niet meer wilde missen; dat zij de loutere vreugde die deze
haar gaf in d' onbewogen kalmte harer ziel niet wilde missen voor de onstuimiger,
de geweldiger en de wisselvalliger vreugden van liefdegeluk. In het stilzijn van haar
verweduwde ziel was zij de laatste jaren zoo gelukkig geweest als, dacht zij, geen
mensch door de liefde voor een mensch kon zijn en dat, wanneer zij dit geluk had
op te geven voor een ander geluk: den terugkeer van haar bruidegom, zij zich
ongelukkig zou achten de keus tusschen den teruggegeven doode en haar kunst die
zij in zich leven voelde te moeten doen en dat zij dan misschien den teruggekomene.....
Maar met een glimlach om haar dwaas denken wierp zij het mondstukje van de
sigaret ergens heen, achter zich.
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Kwamen de dooden dan ooit terug? En die meneer Patrick door wiens toevallige
gelijkenis met James, die misschien enkel in de verbeelding van Baby bestond, zij
zich reeds van te voren liet bang maken, was misschien d' een of andere domme
zeiler of roeier, die enkel verstand had van stuurboord en bakboord.
Maar waarom had zij dan nu geen werklust meer? En waarom keek zij dan nu
weer in den spiegel? Zij bestudeerde haar smal en bleek gezicht met zijn donkere
groote oogen, melancholisch bezield, overboogd door fijn-smalle zwarte
wenkbrauwen. Zij merkte op hoe scherp en groot haar neus was, hoe onregelmatig
haar mond, die door zijn volle karmozijnen lippen aan haar parelmoer-doorzichtige
bleekheid kleur gaf, hoe krachtig vooruit haar fijne kin stond en zij zag met genoegen
naar haar donker krullend haar, in een zwaren wrong, waaruit een tros kleine krullen
afhing, opgebonden, dat met een weelderig gezwier op het breede blanke voorhoofd
zoo goed deed. En zij glimlachte en zag nu haar kleine regelmatige tanden,
schitterende onder het purper harer lippen en terwijl zij de kleine krulletjes aan haar
slapen verschikte, beschouwde zij haar teedere, blanke hand met de blauwe aderen
er door geslingerd, de kuiltjes onder de smalle, spitse vingers met de rozige ronde
nagels en aan haar linker ringvinger den grooten amethyst omkransd van diamanten,
en met voldoening ontdekte ze weer, na langen tijd, dat ze er ten slotte toch niet
kwaad uitzag, al was zij wat de menschen slank noemden, waarmee ze mager
bedoelden, wat nu in het groote grauwe schilderboezelaar
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dat haar heele lijf omhulde niet zoo uitkwam. Maar haar contemplatie van zelfbehagen
verdween voor een bittere gedachte, die zich in een smalenden glimlach uitsprak.
Zij leek Mabel wat met haar koketterie van oude vrijster. Wat had dit alles te maken
met het leven harer ziel? Was zij niet 'n vrouw van bijna dertig, weduwe, door het
leven zooveel en zoo fel gepijnigd, dat ze wel aan andere dingen te denken had dan
of zij mooi was of leelijk? Inderdaad, dat was goed voor Mabel, haar zusje, een jong,
vroolijk ding van achttien, die niets anders te doen had dan te flirten en paard te
rijden en te schermen en naar de winkels te loopen.
Zij schelde. Een kamermeisje kwam het atelier binnen en zij gaf bevel: ‘laat Dick
den panier inspannen, voor Central Park; ik ga me kleeden.’
Zij had geen lust in het werk, dien dag, en kon evengoed een ritje in het Park
maken. 't Was heerlijk weer; d' Indiaansche zomer gaf zijn laatste mooie, warme
Oktoberdagen. Zij wierp de deur van haar atelier achter zich dicht en ging, zacht
fluitend, de trap op naar haar kamer. Daar koos ze zich een bruin fluweelen kleed,
dat wist zij haar goed stond, half kwaad nog op zich zelve om haar jonge-meisjes
koketterie, maar niettemin haar kamenier beknorrende, die haar een hoed aanreikte
die haar niet beviel, en zij hechte een tak rozen Maréchal Niel dwars over den boezem
naar haar zijde en liet haar handschoenen vastknoopen, terwijl ze weer dat deuntje
fluitte, dat haar plotseling was ingevallen. Zij wist niet meer wat zij voelde, wat zij
dacht, wat zij was, maar
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gaf zich over aan een kracht die sterker was dan zij, een kracht van nieuw, onstuimig,
jong en warm leven, die in haar opstroomde en haar wangen deed gloeien.
De Beveridges woonden in een der paleizen, in Engelsche gothiek gebouwd, aan
de 5e Avenue, tegenover het Central Park. De oude heer Beveridge, mijn- en spoorweg
speculant, was eenige malen gesprongen, nu weer millionnair, eigenaar van een der
mooiste huizen der Avenue: drie zonen en twee dochters rijkgehuwd; twee zonen
bekende figuren in Wallstreet, evenals de vader, de derde vruchtenkweeker in Florida;
een dochter, gehuwd met een congreslid, woonde in Washington, de andere, lijdend,
bracht het grootste gedeelte van het jaar met haar gezin in Zuid-Californië door.
Ongehuwd waren nog Felicia, de oudste dochter, die zich een kapitaal had gewonnen
door haar schilderijen, die in Amerika beroemd waren, de jongste, Mabel, om wier
hand een Duitsche baron aanhield, en Hugh, de jongste zoon, student van Harvards
College, een nietsdoener, behalve dat hij zich van den morgen tot den avond afbeulde
met boksen, hardloopen en balslaan in het gymnasium van de Manhattan-club. De
familie was zeer gezien in New-Yorksche kringen: mevrouw Beveridge organiseerde
's winters aardige feesten, en was presidente of bestuurslid van zooveel vereenigingen,
dat zij zelve ze niet uit elkaar kon houden, en gedwongen was steeds van huis te zijn,
behalve wanneer er ten haren huize vergadering was of zij en haar dochters receptie
hielden, een keer in de week. Dan werd Felicia's atelier - omdat de meeste bezoekers
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de kunstenares vroeger telkens lastig vielen om haar schilderijen te zien, werd de
receptie dààr gehouden - ingenomen door luidruchtige vriendinnen van haar moeder,
voorname vreemdelingen, speculanten die zich uit de zaken teruggetrokken hadden,
kunstkenners, verslaggevers van artistieke of mondaine bladen, ‘beroemdheden,’ en
al de kennissen en vrienden der familie, die zij 's winters t'huis of in andere
familiekringen zagen. Voor Felicia was dit altijd een verloren middag. Wel poogde
zij nu en dan iets te doen, maar later deed zij altijd over wat zij op den receptiedag
gedaan had. Die menschen roezemoesten te veel om haar heen. In haar atelier,
half-salon, half-museum van rariteiten, met een groot vallicht en een breed venster
op het Noorden, waren aardige hoekjes met gemakkelijke stoelen en zachte divans
onder breede palmen, achter antieke kamerschutten, onder baldakijns van Oostersche
tapijten opgehouden door oude speeren; hoekjes die zij dus had ingericht om, als zij
voor een half uur geen lust in werken had, overal een plaats te vinden waar zij met
een boek en een sigaret kon neervallen en gemakkelijk liggende kon lezen. Maar op
den receptiedag was 't als een invasie: zij was geen meester meer in haar eigen atelier;
zij was er niet meer t'huis. Van achter de schutten in de groote ruimte, uit alle hoeken
steeg een luid en verward gepraat op, waar soms een vroolijk gelach door heen
schaterde, en als zij schilderde stond altijd een of ander achter haar om haar werk te
bespieden of haar aandacht af te leiden door zijn gebabbel of zijn overdreven vleierij.
Dan, vermoeid op een divan neervallende, moest
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zij praten over dingen die haar niet interesseerden en soms gaf zij verkeerde, soms
scherpe antwoorden. Zij had den naam excentriek te zijn, maar op den receptiedag
was zij 't inderdaad, verveeld door al die menschen om haar heen en lusteloos, met
hangende armen, rookte zij d' eene sigaret na d' andere, glimlachte vaag als haar iets
gezegd werd, absent altijd, en enkel met een half oor luisterende.
En nu, terwijl zij op dien mooien herfstnamiddag door de breede lanen van het
Park reed, een negergroom achter haar, terwijl een heldere zonneschijn de roode en
gele bladeren goudkleurde, zuchtte zij in het vooruitzicht dat 't morgen weer
receptiedag zou zijn. Waar zij kon reed zij snel door, maar soms moest zij stapvoets
rijden: reeksen equipages, huurrijtuigen, mailkoetsen, omnibussen en daar tusschen
wielrijders, ruiters en amazones reden met haar mee of in tegenovergestelde richting
haar voorbij en telkens werd zij gegroet en moest zij groeten, zoodat zij bij het meer
een zijlaan insloeg, waar het minder druk was. Zij liet de zweep knallen aan d' ooren
van haar klein Mexicaansch paard, dat hinnikend van pleizier, hoofd-schuddend
voortrende, terwijl het schichtig soms in galop ging, verschrikt door een eekhorentje,
dat voor zijn snellen loop dwars den weg over vluchtte en in de half-ontbladerde
takken van de herfstboomen verdween, waar Felicia in het voorbijsnellen nog even
het gefladder van de bruine staartpluim kon zien. En telkens liet zij de zweep knallen,
vroolijk zelve: de oude luidjes, de moeders of de kindermeiden op de banken zagen
haar
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nieuwsgierig aan en riepen de spelende kinderen toe uit den weg te gaan. Zij voelde
zich zoo jong heden, zoo krachtig, zoo gelukkig, dronken bijna van een levensdrank,
dien zij niet wist gedronken te hebben, een drank van zonneschijn en levenskracht
en levensblijheid, waaraan haar ziel zich onbewust zoozeer had bedwelmd, dat 't een
en al gejuich in haar was. En vaak vroeg zij zich af wat haar in Godsnaam bezielde?
Haar verdriet was dood, 't is waar; haar lijden had uitgeleden; zij had geen oorzaak
meer zich ongelukkig te gevoelen, integendeel, zij was jong, levenslustig, gezond
en een kunstenares die het creëeren heerlijk niet alleen maar buitendien wel beloond
vond. Maar dit alles bezat zij reeds lang; zij moest er aan gewoon zijn. Wat was er
dan in haar gemoed, dat als deze nazomer zelf op den najaarswinter weer een herleving
der natuur gaf, alsof in April; welke geheime veer werkte in haar ziel, welke vreemde
kracht die zij niet kende of niet meer in zich vermoedde? Zij wist 't niet, maar wel
wist zij, dat zij, dertigjarige vrouw, zich op dat oogenblik jong en levenssterk en
gelukkig gevoelde zooals in den tijd van haar meisjesjeugd, toen zij in ditzelfde Park
op haar poney door de lanen rende, waarin zij later, als een door onheil
voortgestriemde, in de wanhoop harer eenzaamheid, het moede lichaam met het heete
zware hoofd vol van wilde oproerige gedachten had voortgesleept.
Bij het Casino ontmoette zij Mabel in gezelschap van haar baron, beiden te paard,
gevolgd door een groom. Zij hield stil om het tweetal aan te spreken. ‘Ik dacht
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dat je vandaag niet uitging!’ riep Mabel haar al uit de verte tegen.
Felicia lachte en zag er haar mooie jonge zuster, die altijd uitging, eens op aan:
jong, vlug en dartel, als een dier eekhorentjes die zij gezien had, met roode wangen
en schitterende oogen van het paardrijden, elegant in haar engsluitend keurs van
amazone, waarvan de heerenhoed haar ietwat ouder deed schijnen dan ze was. Maar
als men dien altijd lachenden en snappenden mond zag, met zijn fijne volle lippen
en jong-witte tanden, die altijd vroolijke donkere oogen, dan twijfelde men geen
oogenblik langer aan haar jeugd. ‘Ik kom bij je in de panier,’ zei ze en met, terwijl
zij haar amazone ietwat oplichtte en baron Von Stein, dien Felicia intusschen als een
oude bekende gegroet had, den teugel van haar paard reikte, dien de groom
onmiddellijk kwam overnemen, gleed zij van het zadel op den grond en zette zich
naast Felicia in het rijtuigje. Felicia ging nu weer voort, terwijl Von Stein naast den
panier reed.
‘Weet je dat Patrick de Foyle van middag bij ons komt?’
‘Ja,’ zei Felicia, verwonderd over die vraag. ‘Je spreekt over lord de Foyle alsof
't een oude kennis van je is.’
‘Wel, dat is ie ook. Hugh heeft 'em aan mij voorgesteld. Ik brandde natuurlijk om
'em te kennen: ieder die zich voor sport interresseert vindt dat ie 'n verbazend stout
stuk heeft gedaan. Ik heb z'n portret gekocht.’
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‘Maar Mabel...,’ beknorde Felicia haar, terwijl zij er den heer Von Stein eens op aan
zag: een jonge blonde Duitscher, met een verfijnd, droomerig gezicht en een
opgestreken knevel. Mabel's vriend glimlachte flauwtjes, ietwat spijtig, en nog
spijtiger toen het jonge meisje voortging Patrick de Foyle's qualiteiten te roemen: 'n
prachtige jonge man, groot en gespierd met mooie, grijsblauwe oogen en een blonden
knevel en baard en vroolijk altijd, geestig zelfs, enfin een Ier, besloot Mabel, die
vond dat alle Ieren geestige menschen waren. ‘Hij was met Hugh in 't Park, hei-je
ze niet gezien?’ vroeg ze haar zuster, ‘ze waren per fiets.’
Felicia glimlachte. De heele familie Beveridge en al hun vrienden waren dus in 't
Park, allemaal gesépareerd. 't Was over vijven, om half-zeven werd gedineerd, er
was dus nog tijd te over. Niettemin reed Felicia de richting naar huis terug, door de
drukke lanen opnieuw, waar zij telkens langzaam moest rijden of stilhouden soms,
als hier en daar de reeks rijtuigen tot staan werd gebracht. Mabel praatte door, een
enkelen keer maakte Felicia Von Stein opmerkzaam op een voorbijganger, te paard
of per rijtuig, bekende New-Yorksche personen of kennissen van haar en haar familie.
Felicia wist niet waarom, maar ze interesseerde zich voor dien nieuwen vriend van
Hugh, misschien was 't enkel om te zien of hij wezenlijk zoo op James O'Connell
leek? Ook Mabel was in vlam voor hem, maar zij en Hugh interesseerden zich al
heel gauw voor vreemden om, wanneer zij ze een beetje kenden, niet meer naar ze
om te zien. Nu
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waren die twee babys weer in de wolken voor dien meneer Patrick en over een paar
maanden zou 't weer een ander zijn. Maar zij-zelve? Och, interesseeren deed ze zich
voor heel-weinig menschen in New-York, die waren allemaal zoo anders als zij,
hadden allemaal zoo'n heel-ander levensdoel. Dat zij nu belangstelde in dien vreemde
was heusch enkel om zijn gelijkenis met James. Wie weet, als zij hem vijf minuten
kende, zou haar belangstelling voor hem weer voorbij zijn: zoo'n zeiler! Maar zij
herinnerde zich weer zijn wekenlangen tocht over den Oceaan. Goed, 'n zeiler, maar
tenminste geen alledaagsche en, opnieuw van de menigte ver, zette zij haar paardje
wat aan en liet den zweep knallen aan zijn ooren en riep 't luid op, dat 't zulk heerlijk
weer was vandaag.
Niet lang daarna waren ze thuis. Von Stein logeerde bij de Beveridges, aan wie
hij door een voornamen Londenschen kennis aanbevolen was. Mevrouw was nog
niet teruggekomen: de Matigheids-Unie voor Zeelieden, waarvan zij secretaresse
was, hield dien middag vergadering. Mabel snelde de trap op naar haar kamer, Von
Stein zocht de zijne, Felicia ging naar haar atelier, een gebouw aan d' achterzijde van
het huis. Zonder haar hoed af te zetten, nadat zij enkel haar handschoenen had
uitgetrokken en een sigaret opgestoken, ging zij dadelijk op de schilderij toe, waaraan
ze bezig was, nam haar schildertuig en hervatte haar werk. 't Viel haar in, dat ze alles
een toon lichter moest nemen. Zij zuchtte er bij met grappige wanhoop: je hadt de
natuur nooit te pakken. Als je dacht, dat je d'r was, zag je duidelijk dat je d'r bezijden
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was. En haastig, nerveus, mengde ze haar verven en maakte ze licht en goud. Zooals
vandaag had ze de zon nog nooit gezien. Ze had haar werk tot in 't kleinste effect in
haar denken-zien en het onderweg telkens vergeleken: de zon wierp op den bodem
veel lichter, veel gouder vlekken door het gebladert dan zij had gegeven; dat moest
in de schilderij opjubelen als de stemmen van spelende kinderen. Ze had 't veel te
donker gezien. En zij werkte en werkte; het licht werd slecht, 't was laat- Oktober en
't werd al vroeg donker, maar zij trok de schermen van het vallicht weg, verschoof
dit en dat in het atelier dat schaduwen wierp, gierig om niets van het licht te missen.
Haar wangen gloeiden er bij, haar oogen straalden, haar hand deed driftig, nu en dan
trad ze even achteruit om met haar blik heel haar werk te overzien en dan kwam er
iets van tevredenheid in haar oogen en mompelde ze: ‘'t is niet slecht, maar....’ en
voort ging dan haar hand; ze leefde niet meer voor wat om haar heen was, zij en haar
werk, dat was voor haar heel de wereld.
Maar buiten klonk gelach; daar was Hugh! De deur van het atelier werd geopend,
zij zag op en liet van verbazing en ontsteltenis haar penseel vallen. Zij duizelde een
oogenblik; alles draaide voor haar oogen en om haar heen. D' adem stokte in haar
keel. Als Hugh haar niet gezegd had, dat zijn vriend zoo op James leek, had zij op
dit oogenblik, met een juichkreet die reeds in haar opgierde en die zij met moeite
onderdrukte, in zijn armen gelegen, denkende dat haar man haar was terug-
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gegeven. En nu nog wist zij niet wien zij zag, terwijl Hugh achter Patrick de Foyle
en gevolgd door Mabel, reeds voor het diner gekleed, binnenkwam en haar toeriep:
‘Licia, daar hei-je m'n vriend, Patrick de Foyle, meesterzeiler van de wereld!’
Was 't mogelijk! Konden twee menschen zoo op elkaar lijken? De Foyle zei wat,
zij verstond 't niet; zij hoorde enkel zijn Iersch accent en zijn stem: een volle,
klankrijke weelderige en toch zachte stem en nog sidderde zij van ontroering, terwijl
zij haar palet neerlegde en op den vreemdeling toetrad en hem de hand reikte. ‘Ben
je nu nog niet eens gekleed?’ zei Mabel. Felicia verontschuldigde zich, wees den
vreemdeling een fauteuil, zette zich tegenover hem op een pouf, 't aan Hugh en Mabel
overlatende hier of daar neer te vallen, en daar ze toch iets moest zeggen, zei ze: ‘ik
heb van uw reis gehoord.’
‘Uit de kranten?’ vroeg De Foyle met een evenklankje van zelfbewustheid in zijn
stem.
‘Niet uit de kranten.’
‘Ze bemoeit zich niet met sport,’ viel Hugh haar in de reden en Felicia vervolgde:
‘ik lees zelden sportnieuws, maar Hugh en mijn zuster hebben me van u verteld.’
Zij bleef hem aandachtig aanzien in den aanvankelijken schemer van dien
Oktoberdag, terwijl Hugh zijn vriend vertelde, dat zij de eenige was van de heele
familie, die niets, absoluut niets om sport gaf. Een gelijkenis zooals ze nog nooit
gezien had! En toch, er waren kleine ver-
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schillen. Zij had dadelijk gezien, dat hij grooter was dan James O'Connell: een slank,
krachtig, mooi, geëvenredigd lichaam met hoog-gewelfde borst; hij was blonder dan
James; hij had grijsblauwe oogen, had Mabel gezegd, ze kon de kleur niet
onderscheiden, maar zag dat zij een peinzend-weemoedige uitdrukking hadden;
James had bruine oogen die krachtbewust en fier het leven aankeken. De neus
zweemde een tikje naar het Iersche, onmerkbaar licht omhoog; maar overigens
hetzelfde gezonde, zonnebruinde gezicht, dezelfde lange blonde knevel, het zelfde
puntbaardje, dezelfde fijne zinnelijke mond; dezelfde energische kin, het zelfde
breede en hooge voorhoofd. Zij sloot d' oogen, bedwelmd door een dof pijngevoel,
vermengd toch met een emotie van welbehagen; iets als een weldoende warmte, die
haar lichaam streelde, maar haar diep binnenin schrijnde. Zij kon zich niet verklaren
wat zij gevoelde. Was 't nog altijd het oude verdriet, een wond in haar hart die, reeds
genezen, nu nog trok en napijnde? Maar hoe dan die streeling van warmte door haar
lichaan? Zij voelde iets in zich opleven, een gevoel van verjongde kracht, van
hernieuwde jeugd, van herboren levensblijheid, zooals zij reeds dien middag onder
het rijden gevoeld had, toen zij dacht, dat 't de zon was die haar koesterde, maar nu
voelde zij 't nog sterker, terwijl zij luisterde naar die mooie warme stem, die zoo
vroolijk en zoo licht antwoordde op Mabels vragen, die louter belangstelling was
voor Patrick's reis en met gloeiende wangen en schitterende oogen luisterde. Felicia
voelde met den rug van haar hand: ook haar
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wangen gloeiden; zij voelde dat zij een kleur moest hebben en haar verwarring werd
nog grooter. Zij had nog bijna niets tot den vreemdeling gezegd en begreep, dat zij
den indruk moest maken weer onbeleefd te zijn; zij herinnerde zich haar belofte aan
Hugh, die haar al eens had aangezien. Maar ze wist niets te zeggen of te vragen,
niets. Die Mabel had veel meer ‘savoir faire’ dan zij, die snapte en snapte maar door
en lachte en was vroolijk en zij zat er bij en leek heelemaal vergeten.
Gelukkig kwam haar broer Madison en haar schoonzuster Hesther, even later
gevolgd door Mevrouw Beveridge met baron Von Stein: de heeren allen in rok met
het breede witte ovaal van hun plastron op de borst. Hugh stelde zijn vriend voor,
maar Mevrouw Beveridge, door haar dochters en zoons op de wang gekust, zei:
‘maar ik kan meneer nauwelijks zien, jelui zit zoo in donker.’
Felicia ging naar een hoek van het vertrek en draaide het electrisch licht op. Het
atelier met zijn gedekte kleuren, waarin het goud der schilderij-lijsten aan de wanden
of op de standaards en het wit der marmeren beelden in de hoeken helder oplichtten,
zijn lijnen-gewoel van voorovergebogen palmbladen, gedrapeerde tapijten, bollige
kussens en hoekige schermen, opende zich plotseling in een blank licht, dat in het
midden van een sprankelend-kleurige Venetiaansche kroon straalde, en in licht van
verschillende kleuren, dat uit de lantarens in de hoeken gehangen op de étagères en
de tafeltjes met boeken en maandbladen viel. Ook Mevrouw Beveridge was al
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gekleed: een bejaarde, kleine, gezette vrouw, elegant, maar ietwat te jeugdig
aangedaan in haar donker-zijden, laag uitgesneden japon, haar blank-gepoederde
boezem vleezig en vol opdringende onder den dikken met diepe rimpels doorsneden
hals, waar een fonkelende rivière om af hing, een diamanten parure in haar gepoederd
haar, dat jong-vlokte boven het schrandere gezicht met zijn heldere oogen en
lachenden mond, waarvan de meeste tanden glinsterden in gouden lijstjes. En zij
maakte er een aanmerking op, dat Felicia nog niet gekleed was. Deze verontschuldigde
zich; zij was wat laat blijven werken, maar zou nu dadelijk naar haar kamer gaan.
Trouwens een andere gast, de senator Van Euke, was aangediend en zij hoorde ook
de stem van haar vader, die nòg een gast meebracht. Zij snelde weg, het atelier uit,
de trap op, naar haar kamer, waar zij haar kamenier vond, die al een japon had
klaargelegd, die, meende zij, Felicia zou wenschen te dragen. ‘Neen, neen,’ zei
Felicia, ‘geef me mijn zwarte kanten kleed en haal me 'n paar roode orchideeën.’ Zij
liet haar fluweelen kleed, losgehaakt door de kamenier, afglijden, stapte er over heen,
ging naar haar toilet, waar zij haar gezicht met wat rozenwater verkoelde, poederde
zich een weinig, schikte haar zwarte haar, waarvan zij de wrong met een paar
handstreken vaster knoopte, krulde de haren die haar blanke voorhoofd zoo mooi
omzwierden, wat op, trok de zwarte japon aan, die voor haar lag uitgespreid en niet
te veel gedecolleteerd was, omdat haar ‘slankheid,’ zooals ze het schertsend noemde,
dat niet kon velen, nam uit
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haar juweelkistje een snoer van drie rijen parelen, die zij zich om den hals legde en
terwijl de kamenier, haar keurs van achter vastreeg, spelde zij aan haar zijde met een
diamanten vlinder de vlam-roode orchideeën vast, die zij bevolen had haar te brengen.
Dit alles werd zoo snel gedaan, dat zij er den adem voor het liedje, dat in haar denken
zeurde, bij miste: stukjes zang luidden uit haar half-gesloten lippen op, plotseling
begonnen, plotseling afgebroken, en nu was zij klaar en zag zij zichzelf in den
staanden spiegel aan. Zij wendde zich om en om, bestudeerde elken plooi van haar
kleed, keek zich nadenkend in het gezicht: zij kon op sommige momenten wel mooi
zijn, vond ze, maar die twree sombere sneden daar tusschen d' oogen maakten haar
zoo ouwelijk. Maar wat hinderde dat? Wat verwachtte zij nog als vrouw? Als
kunstenares, goed, als kunstenares, lag nog een heel, een mooi leven voor haar open,
maar als vrouw? En niettemin kwam de wensch in haar op weer jong te zijn en mooi,
onweerstaanbaar mooi, zoodat ze ieder door en voor haar schoonheid won, ook hen
die zich niet wilden laten winnen, vooral die.
Zij ging naar d' eetzaal. Het gezelschap, vermeerderd door haar broêr George en
zijn vrouw, wachtte haar reeds. Zij kuste haar vader, op wien ze met haar scherp
gebogen neus en donker ietwat mager uiterlijk meer leek dan op haar moeder, op
den wang, groette de pas aangekomenen, ook den heer Chauncey Meyer van Chicago,
een kaalhoofdige, nerveuse Amerikaan, met een beenderig gezicht, waarin een paar
slimme oogen in levendig
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spel waren met de dunne lippen en scherpe trekken om den mond. Felicia
verontschuldigde zich, dat zij het gezelschap had laten wachten - ‘dat zijn we van
jou gewoon,’ zei Madison, lachend - en vond haar plaats aangewezen tusschen den
Senator Van Euke en Patrick de Foyle - Hugh en Mabel, die hun nieuwen vriend
geen oogenblik wilden verliezen, met de vrouw van George tegenover haar.
Terwijl de negerbedienden onhoorbaar in de stemmige eiken-beschoten eetzaal,
met haar goudlederen behangsel hier en daar door een stilleven versierd, aan- en
afgingen en d' entrées rondbrachten, werden de gesprekken, door Felicia's komst een
oogenblik afgebroken, voortgezet. Door de heeren Beveridge, Meyer en Van Euke
werd over de kansen van de republikeinsche en democratische politiek gesproken.
Het volgend jaar moest weer een President gekozen worden en de vraag was of
Tammany-hall, de machtige democratische vereeniging, die door haar fooien overal
haar invloed deed gelden, ook nu weer sterk genoeg zou wezen om de Democraten
te doen winnen. De heer Beveridge had juist d' exploitatie van een zilvermijn in
Colorado opgenomen, waaraan hij zes jaren geleden gesprongen was: een
Democratisch ministerie moest hem daarbij helpen, moest hem concessies toestaan
voor nieuwe ondernemingen, die op zich zelf niets waard waren en zeker het geld
van de menschen die er zich aan waagden zouden verorberen, maar waardoor de
zilvermijn-aandeelen 150% zouden stijgen. Als dat zaakje dan gelukt was, kon men
altijd zien hoe en
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waardoor de aandeelhouders in de nieuwe ondernemingen waren te redden. Des te
erger voor hen als 't niet lukte: het geld was in de wereld om verloren en gewonnen
te worden; nu bezat d' eene het morgen d' ander en een man van energie en
vindingsgave maakte altijd zijn 200,000 dollars in 't jaar. En de senator beloofde
hem in de politieke kringen van Washington ten gunste van de Colorado-mijn te
zullen werken, indien de ‘waarde gastheer’ de maryland-tabak, waarbij hij belangen
had, een beetje op de New-Yorksche markt kon vooruitduwen, waarvoor de twee
jonge Beveridges op zich namen te zorgen. Wat den heer Meyer betreft: voor zijn
varkensvleesch-export naar Europa hoopte hij gunstiger tarieven van d' overwinning
der Democratische partij te erlangen. Dat hing voor een groot deel af van den heer
Beveridge, die een van de bazen was van Tammany-hall. Daarentegen zou hij gaarne
de nieuwe aandeelen van de Lake- en Sint-Louis spoorweg, ook een der
ondernemingen van de Beveridges, op de Chicago'sche markt wat opdrijven. Men
moest elkander helpen, niet waar? Anders snoepten die Republikeinen hun de vetste
brokken af. En naar dat gesprek, dat de heeren met d' openhartigheid van eerlijke
menschen die het belang van het algemeen dienen voerden, terwijl de negerbedienden
met een verstijfden grijnslach in hun donkere gezichten, geruischeloos op en neer
gingen om de tafel, zat baron Von Steyn zu Steyn, met een ironieken glimlach
aandachtig te luisteren. Hij zou dat gesprek in d' ooren houden; als hij ooit zijn
voornemen om een boek over Amerika te schrijven, volvoerde, moest
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dàt er in. Maar spoedig had hij te luisteren, terwijl de heeren hun gesprek over
zaken-doen voortzetten, naar mevrouw Beveridge, die met haar schoondochter Alice
over de filosofie van Emerson sprak en nu, terwijl Mabel een oogenblik naar haar
moeder hoorde, vertelde Patrick de Foyle aan Felicia zijn leven en zijn reis, waar
naar Hugh, die vergat te eten, met half-geopenden mond aandachtig luisterde.
Hij was in Donegal geboren en op zee om zoo te zeggen groot geworden. Indien
zijn vader er zich niet tegen verzet had, zou hij zeker zeeman geworden zijn. Maar
hij was toch zeeman geworden, al was 't niet bij de marine. Hij was visscher geweest,
matroos geweest, zeiler bovenal. Hij had op school gegaan, op d' Universiteit, hij
had geleerd, ja, maar wat er hem aan vrije uren overschoot had hij aan de zee gegeven.
Visschers, matrozen waren zijn liefste vrienden, zeilen zijn liefste sport. Om andere
dingen gaf hij niet veel, een beetje paardrijden, maar overigens: geen balspel, geen
roeien, geen boksen, geen hardloopen; zeilen en niet anders. 't Was een hartstocht
bij hem. En hij had allerlei tochten gemaakt: het Kanaal over, d' Iersche zee over, de
Noordzee, altijd met denzelfden metgezel, den matroos Frank Killrey, die reeds bij
zijn vader, ook een voortreffelijk zeiler, in dienst was toen hij, Patrick, geboren werd.
Frank was zijn beste vriend. Hij hield van hem om zijn leven voor hem te geven, als
't noodig was; hij hield meer van Frank dan van zijn vader. Nu, dit keer in den Oceaan
was Frank overboord geslagen en zijn eerste beweging was
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hem na te springen. Maar de Zeemeeuw, zijn schuit, was in vollen vaart; het viel hem
oogenblikkelijk in, dat zij beiden verloren zouden zijn, en die heerlijke Zeemeeuw
ook, indien hij in zee sprong om Frank te helpen, die trouwens zwom als een eend.
Het groote gevaar was ook enkel, dat er misschien een haai in de nabijheid kon zijn.
Hij wendde oogenblikkelijk en Frank was spoedig weer aan boord. Toen waren ze
elkaar in d' armen gevallen en hadden geschreid. Frank Killrey, die al zooveel met
hem meegemaakt had, was ook dadelijk bereid geweest den gevaarlijken tocht over
d' Oceaan mee te maken. Gevaarlijk, maar niet voor hen. Want beiden hadden de
vaste overtuiging, dat het land voor hen veel meer gevaar bezat dan de zee en dat zij
op zee niet zouden sterven. Hoe dikwijls waren ze vroeger door stormen overvallen,
hoe dikwijls hadden zij den dood in d' oogen gezien: de kiel lek, de masten stuk
geslagen, het roer onwillig om te gehoorzamen en steeds hadden zij, na den
stormnacht, den rustigen morgen zien dagen en altijd een veilige haven gevonden.
Was dat dan niet om te gelooven, dat zij beschermelingen van de zee waren? En nu,
voor dezen tocht: zij wisten 't dat één onvoorzichtigheid, een golfslag, een rukwind
voldoende was om hun een onvermijdelijken dood te geven; hoe, met hun kleine
gehoorzame Zeemeeuw, zouden zij zich kunnen redden midden op d' Oceaan, indien
bijvoorbeeld het stuur niet langer gehoorzaamde? En zij hadden een storm gehad
zooals zij nog niet beleefd hadden, een storm van drie lange dagen en nachten, waarin
geen van beiden had geslapen of een
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oogenblik rust gehad, en den vierden dag was de storm gaan liggen en zij zelven en
de Zeemeeuw waren ongedeerd! O, zij kenden de zee, Frank en hij, en zij wisten, dat
zij behouden aan d' andere zijde zouden komen.
‘Wat trok u vooral in dien gevaarlijken tocht aan?’ vroeg Felicia.
Wel, natuurlijk om te weten in hoeveel tijd men 't kan doen, maar vooral om
heerlijk lang op d' Oceaan te wezen, om zich geheel te voelen vervreemden van het
land, met zijn factice beschaving die hij en Frank haatten, om zich heelemaal vrij te
gevoelen, om den morgen met de zee te ontwaken en 's avonds met haar te rust te
gaan, om altijd haar muziek te hooren, om een te worden met haar zouten lucht, met
haar vollen wind, met haar verre verschieten, met haar leven. 't Was zoo goed geweest,
dat zij spijt gevoelden dat de tocht niet nog langer duurde en op hun reis reeds het
voornemen opvatten om, in Amerika aangekomen, zich een ietwat grootere schuit
te laten bouwen, ietwat sterker ook en daarmee van Californië den Stillen Oceaan
over te steken, het volgend jaar, in den zomer, of wanneer er het beste seizoen voor
was.
Allen aan tafel luisterden nu naar het verhaal van Patrick de Foyle: Mabel en Hugh
met wangen die de geestdrift deed gloeien en ook Felicia's aandacht was gespannen:
zij voelde 't prettig zich niet in haar verwachting bedrogen te hebben, dat die nieuwe
vriend van Hugh een belangwekkend man moest zijn. Belang-
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wekkend was hij, in hooge mate zelfs en een dichter òok, want dat bijgeloof, dat hij
niet op zee kon omkomen, die haat voor het land met zijn gekunstelde beschaving,
die zij zoo kon meevoelen, zijn liefde voor de zee, zijn groote aantrekkelijke
vriendschap voor dien ouden zeeman, dat alles bewees een voor mooie indrukken
vatbaar, dichterlijk gemoed, rijk aan fijne emoties, mannelijk toch door zijn moed
en het stoute trotseeren en zoeken van gevaar. Neen, daar ging niets af, die meneer
Patrick de Foyle was een belangwekkend man. En terwijl zij nog naar zijn zachte en
toch zoo klankvolle stem luisterde, met dat aardige Iersche accent - hij legde nu den
heeren de constructie van De Zeemeeuw uit en Madison ried hem aan met diezelfde
boot den Stillen Oceaan over te steken, waar op haar vader lachend zei: ‘jij hebt
makkelijk raadgeven’ - voelde zij plotseling die blijde stemming, dat gevoel van
streelende kracht, waardoor zij dien geheelen namiddag bezield was geweest, van
zich heengaan: het verleden streek als een schaduw over haar gemoed. Deze man
aan haar zijde, die zoozeer leek op dien ander, dien zij had liefgehad, wat was hij
voor haar? Een vreemde. Vandaag gekomen, morgen weer weg: vergeten! En James?
O, indien deze stoutmoedige Engelschman niet op zee kon sterven, anderen waren
minder gelukkig. Zij wist, dat die zee soms de beste, de heerlijkste levens nam.
Opnieuw herinnerde zij zich dien vreeselijken tijd, toen zij als een weduwe was, haar
man plotseling gestorven. Dat zij later kracht in zich had voelen leven om zich geheel
aan een doel, de schilderkunst die zij vroeger maar
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als liefhebberij beoefende, te wijden was haar redding geweest, anders zou zij
gestorven of misschien voor goed krankzinnig geworden zijn. En niettemin gevoelde
zij dat oogenblik weer, zooals zij 't vroeger herhaaldelijk gevoeld had, dat, hoezeer
haar kunst haar ook voldeed, er een ledig was in haar hart. Zij had niet enkel behoefte
zich te wijden, maar evenveel om te ontvangen. De kracht van liefde en liefde's
toewijding nu jaren lang latent in haar hart, die zich enkel moest geven aan een
herinnering die meer en meer vervaagde, schreide in haar soms om een levend mensch,
om een man dien zij in d' armen kon sluiten, een solide, warm, bezield lichaam dat
zich wèl vond in haar omhelzing; zij riep in wanhoop hem terug die was heen gegaan,
maar indien hij niet kon komen, den onbekende, in Godsnaam een mensch om lief
te hebben en die haar lief had. Maar al die menschen om haar heen waren zoo anders
dan zij, begrepen zoo weinig van wat zij voelde en dacht. Het zou nooit kunnen zijn
zooals 't met James was geweest: met wien zij was opgegroeid, die de vriend was
geweest van haar broêrs en met wien zij zeker getrouwd zou zijn, indien hij niet
gestorven ware.
Even, terwijl haar zuster Alice iets vroeg, had zij aandacht voor wat om haar heen
werd gesproken. Haar broêrs, haar vader, de heeren Van Euke en Meyer waren
opnieuw met de politiek bezig. Mama sprak met Von Steyn en De Foyle en haar
schoonzuster over de positie der vrouw in Amerika. Dat waren de twee enge
kringetjes, waarin het leven in Amerika werd geleefd, de man-
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nen en vrouwen altijd van elkaar afgezonderd. Voor dezen bestond niets anders dan
geld verdienen, voor genen enkel de vraag hoe zich van den man los te maken? En
zij dacht terug aan den heerlijken tijd van haar kinderjaren, heerlijker nog toen zij,
James jonge luitenant bij de marine geworden, zij van haar eerste reis naar Europa
terug, elkaar weervonden, als jonge man hij, zoo oud als deze Patrick de Foyle scheen,
vier-, vijfentwintig jaar, als een jong meisje zij, onmiddellijk in hun hart ontdekten,
dat hun liefde voor elkander door d' afwezigheid sterker was geworden, vaster en
inniger, dat zij door natuur en leven voor elkaar bestemd waren en elkaar toebehoorden
als door geboorterecht. Zeker, de twee families rekenden op hun huwelijk, maar in
waarheid konden zij niet inniger gehuwd zijn dan zij reeds waren. Zij leefden met
elkaar, zooals zij als kinderen geleefd hadden, met dit verschil, dat zij nu voor hun
spelen wandelingen, rijtoertjes, roeitochtjes hadden; zij lazen hoofd aan hoofd dezelfde
boeken; zij waren niet recht gelukkig dan in elkaars bijzijn, zoodat, aan zich zelf
overgelaten door hun bloedverwanten, overtuigd dat zij tweeën bijeenhoorden, en
hun huwelijk slechts een zaak van wat formaliteit was die de naaste toekomst zou
regelen, zij, onbewust en schuldeloos, in een oogenblik van liefde-extase, elkaar
gaven wat zij elkaar nog niet hadden gegeven, zoodat de natuurlijke verbintenis
hunner zielen werd gewijd door de volkomen eenwording van hun geheele menschzijn.
Toen had zij gevoeld dat er in het leven niets schooner, niets hooger is dan twee
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die elkaar liefhebben en zich in de volle waarheid van het woord vereenen, en haar
liefde voor James was van dat oogenblik af een gloed geworden die haar lieflijk voor
hem deed verteren. Zij had slechts één wensch: de volmaakte eenwording met den
man dien zij liefhad en voor wien haar liefde hartstochtelijke devotie was geworden.
Heel haar ziel, bezwemen reeds als zij hem in d' oogen zag, vervloeide in de zijne:
eerst raadde zij zijn gedachten, zijn gevoelens, spoedig dacht en gevoelde zij met
hem even en toen de twee families de voorbereidingen troffen tot hun huwelijk, ging
dat alles buiten hen om, onverschillig voor dingen die anderen noodzakelijk achten
voor het geluk van elkaars man en elkaars vrouw en elkaars Andere-zelf te zijn. Zij
was op het punt te vragen waarom haar ouders toch zooveel moeite deden om een
huwelijk te doen sluiten, dat reeds gesloten was, toen James er haar te rechter tijd
aan herinnerde, dat de samenleving nog meer wil voor een huwelijk dan dat twee
menschen die elkaar liefhebben zich elkaar wijden. Toen had zij zich geschaamd,
omdat nu plotseling de heiligheid van hun één-zijn was verdwenen. Zij gevoelde
zich als betrapt op misbruik van vertrouwen: het vertrouwen dat haar ouders in haar,
een Amerikaansch meisje, hadden gesteld, dat zij niet onbekend hadden gelaten met
d' alledaagsche dingen des levens en toen de vrijheid geschonken om binnen de
grenzen van wet en algemeene zeden te leven zooals zij verkoos. Zij had iets als
schuldbewustzijn gekend; een gevoel dat haar zich vaster aan James deed
vastklemmen in de behoefte
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om zich nog inniger aan hem te wijden, omdat hij deelgenoot niet enkel maar d'
oorzaak was geweest van wat zij toen een misdaad achtte en dat haar als een vreeselijk
geheim drukte. Nu ook had zij tot spoed aangezet in de voorbereiding van haar
huwelijk. Zij had nog niets van de toekomst te vreezen, hun geheim was zoo veilig
als zij zelf wilden dat het zou blijven; niettemin verhaastten zij hun huwelijk, ook
om met een eerlijk gemoed, vrij voor alle menschen, James haar man te mogen
noemen. En toen gebeurde dat verschrikkelijke, dat haar liet leven en haar toch haar
ziel ontscheurde. Niemand wist wat hem verlokt had, aan een zelfmoord dacht geen
en ook zij had die gedachte oogenblikkelijk, toen zij eens in haar opkwam, als een
ontwijding van zijn mooie en moedige ziel veracht: James was in een kleine boot in
zee gestoken en verdronken; tenminste dat vermoeden lag het naaste, want het
nauwkeurigst onderzoek door gerecht en politie had geen spoor noch in Amerika
noch elders van hem gevonden, dan dat men zijn pet had opgevischt. Ieder achtte
hem dood; alleen zij niet. Zij verwachtte zijn terugkomst jarenlang; maar na den
waanzin, na de verslagenheid, na een hopen dat zich allengs vermoeid gevoelde, was
met het herleven van haar toewijding voor de kunst gelatenheid gekomen en toen
iets dat op vergetelheid leek.
Maar zij werd weer aangetrokken door die zachte, zingende stem naast haar. Om
haar heen sprak men nog altijd over d' Amerikaansche vrouw, die Patrick de Foyle
en baron Von Steyn te onafhankelijk vonden.
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Mevrouw Beveridge was d' echte kampvechtster voor wat zij de Zich-zelf-wording
der Vrouw noemde.
‘Wat begeert u van d' Amerikaansche vrouw?’ hoorde Felicia haar eenigszins
geraakt vragen. ‘Zij is niet de slavin van haar huisgezin, zooals d' Europeesche vrouw.
Wij in Amerika voelen niet wat u in Europa ‘de heiligheid van het huisgezin’ noemt.
Dat exalteeren van het huisgezin is niets anders dan de zucht tot vereeniging van
individuën die zich zwak in de Maatschappij gevoelen en daarom in het huisgezin
wegschuilen. Wij voelen ons sterk, ieder voor zich, en de vrouwen voelen zich even
goed in staat om voor eigen rekening te leven als de mannen.’
‘Behalve dat de mannen toch de rekeningen van hun vrouwen moeten betalen,’
schertste George, die even het gesprek over d' Amerikaansche fondsen, dat hij met
den heer Meyer voerde, afbrak.
Mevrouw Beveridge sloeg geen acht op den spot van haar zoon en ging voort: ‘het
huisgezin bestaat voor ons zoolang we kleine kinderen hebben, die we moeten
opvoeden, en zelf dan nog vergeten we niet dat wij naast de plichten die we tegenover
onze kinderen hebben, plichten ook hebben tegenover ons zelf.’
Maar het diner was afgeloopen. Nog al onbeleefd brak de heer Beveridge het
gesprek af door te vragen: ‘zouden we niet in 't salon gaan?’ terwijl hij zelf op stond.
D' anderen volgden zijn voorbeeld: groepjes vormden zich, die de gesprekken
voortzetten; d' Amerikanen over hun zaken; Felicia's schoonzusters hielden den
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heer Von Steyn bezig; Patrick voegde zich bij Mevrouw Beveridge en Felicia, en
Hugh en Mabel lieten niet van hem af. Zelfs trachtte Hugh zijn vriend opnieuw op
het onderwerp te leiden, dat hem bovenal interesseerde: al dat babbelen over d'
Amerikaansche vrouw en het huisgezin en varkensvleesch en de Democratische partij
was zoo zwaar als een honderdponder. Daarom vroeg hij: ‘heeft je vader ook zulke
groote reizen gemaakt?’
Maar tot zijn displeizier liet zijn moeder daar oogenblikkelijk de vraag op volgen:
‘leeft lady Fitzpatrick nog?’
Patrick antwoordde bevestigend en Felicia, zich herinnerende dat zij lang gezwegen
had, vroeg: ‘Uw familie zal wel blij zijn, dat u behouden bent over gekomen?’ Een
vraag, die haar moeder aanvulde door een andere: ‘heeft uw moeder zich niet tegen
uw gevaarlijken tocht verzet?’
‘O ja,’ gaf Patrick met een glimlach van zelf-ingenomenheid ten antwoord, ‘maar
zij kon er niets tegen doen. Wat ik eenmaal voorgenomen heb, voer ik uit en niemand
kan zich tegen mij verzetten, want naarmate het verzet sterker wordt, wordt ook mijn
lust sterker om het te doen.’
‘Ik was niet gaarne in uw moeders plaats geweest,’ zei Mevrouw Beveridge, met
een blik op Hugh. ‘Wat 'n angst, zoo'n langen tijd.’
Patrick haalde de schouders op, alsof hij dat angstgevoel zijner moeder geheel
overbodig en zelfs hinderlijk vond.
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Het scheen dat de heeren 't nu toch eindelijk over hun zaken eens waren: een voor
een kwamen zij bij de groep van Mevrouw Beveridge. ‘En hoe bevalt u New-York?’
vroeg de senator Van Euke.
Aldus kwam het gesprek op de Manhattan-club, waar Patrick de Foyle,
geïntroduceerd, logeerde; het beviel er hem niet: zijn kamer was te dicht bij de lift,
waarvan het voortdurend gesuis hem hinderde.
‘Meneer de Foyle kon eigenlijk wel hier logeeren,’ zei Hugh, en Mabel liet er op
volgen: ‘hè, ja, waarom niet?’
‘Wel,’ zei de heer Beveridge, ‘als u onze gastvrijheid wil aanvaarden? Er is altijd
ruimte in ons huis voor een paar gasten.’
Maar Patrick verontschuldigde zich: hij mocht niet indiscreet zijn; de kamer in de
club was voortreffelijk, alleen dat gesuis....
Hugh drong er echter op aan: 't zou veel aardiger zijn, dan konden zij 's morgens
te zamen naar het gymnasium van de club gaan. ‘En met mij kunt u 's middags
paardrijden, want meneer Von Stein vertrekt over een paar dagen,’ zei Mabel
opgetogen.
‘U ziet, dat d' indiscretie niet aan uw kant is,’ zei Mevrouw Beveridge. ‘M'n
kinderen leggen geheel beslag op u.’
De jonge Duitscher, die zijn naam hoorde noemen, voegde zich nu bij de groep,
die in 't midden van het salon, voor de sofa van Mevrouw Beveridge en Felicia, te
hoop stond, en Alice en Hesther volgden hem. Met ge-
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fronste wenkbrauwen, op den punt van zijn knevel kauwende, zag hij de geestdrift
waarmee Mabel bij Patrick aandrong om toch te blijven logeeren aan.
‘Gaat u ons verlaten?’ vroeg Mevrouw Beveridge, die, haar veder-waaier deinende,
hem over Madison's schouder zag heen zien. Ja, hij zou twee dagen later met den
heer Meijer naar Chicago vertrekken en vandaar uit naar het verre Westen gaan.
‘Nu,’ herhaalde de gastheer, de hand op Patrick's schouder leggende, ‘zal u voor
uw verblijf in New-York onze gast zijn? De baron gaat heen, zooals u hoort, en wij
zien gaarne een of meer gasten in ons huis.’
‘Maar ik denk den heelen winter in New-York te blijven,’ antwoordde Patrick.
En terwijl Mabel riep: ‘O, dat is heerlijk!’, zei Mevrouw Beveridge: ‘zooveel te
beter, er is niets aangenamers dan zich aan zijn gasten te wennen.’
Aldus nam Patrick de Foyle de uitnoodiging der Beveridges aan. Dien nacht zou
hij nog in de Manhattan-club logeeren en daarom vertrok hij met de heeren Van Euke
en Meyer, toen dezen heen gingen.
Dien avond, bij het goedennacht zeggen van de familie, nam Felicia Hugh ter zijde
en zei hem zacht aan het oor:
‘Ik vind je vriend Patrick 'n aardig man, Hugh.’
Hugh keek zijn zuster met oogen van stralende dankbaarheid aan: ‘dat is-ie ook,’
zei hij trotsch.
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II.
Den volgenden dag was Patrick de Foyle een der eersten op de receptie. Hugh, als
zijn adjudant, was natuurlijk in zijn gezelschap, en Mabel ging dadelijk op hem af
om hem de hand te reiken. ‘Wel,’ zei Felicia, ‘heeft u de Manhattan-club verlaten?’
En terwijl zij het penseel dwars tusschen de lippen stak, gaf ze hem de hand. Hugh
antwoordde voor zijn vriend: ‘we zijn van-ochtend verhuisd: Patrick logeert in de
torenkamer, daar heeft hij 'n mooi uitzicht op Central-park.’
Er waren nog pas een paar dames gekomen en een Duitsch muziekprofessor, leeraar
aan een conservatoire, die door allen ‘Herr Bernmann’ werd genoemd. Felicia ging
voort met schilderen en Mabel stelde Patrick aan de vriendinnen harer moeder en
aan ‘Herr Bernmann’ voor en hij had nu weer van zijn reis te vertellen. Zij en Hugh
luisterden met stijve aandacht, alsof zij het verhaal van zijn gevaarlijken tocht nooit
gehoord hadden. Maar ook Felicia luisterde, minder naar wat hij vertelde, dan naar
zijn welluidende zachte stem, die meermalen iets vrouwelijk-weeks had en haar
bekoorde. Zij merkte op hoe Patrick zijn verhaal steeds nieuw wist te kleuren,
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bezield klaarblijkelijk door zijn onderwerp, dat zijn zelfingenomenheid streelde. In
nieuwe woorden en nieuwe vormen schetste hij nieuwe momenten van zijn reis: hoe
dankbaar hij en Frank Killrey waren, toen zij eens, na een zwaren stormnacht, den
heerlijken dag zagen aanbreken; hoe zij op een donkeren avond, beiden te gelijk, de
hallucinatie hadden gehad van een spookschip, de ‘Vliegende Hollander,’ dat lijnrecht
op hen aanstevende, zoo dicht bij hen kwam, dat zij de stemmen aan boord konden
hooren, en toen plotseling verdween. Hij werd telkens in de rede gevallen: er kwamen
meer bezoekers, het groote atelier was er dra vol van. Het waren de gewone gasten
van den receptiedag der dames Beveridge: vriendinnen, regentessen van deze of die
stichting, jong en oud, mooi en niet mooi, allen elegant, artisten, predikanten
journalisten: een druk, woelend, levendig gezelschap, dat kwam en ging, maar dat
telkens aandachtige toehoorders gaf, indien iemand, die belangstelde in Patrick's
verhaal, tot hem zei; ‘gaat u voort, alsjeblief,’ en er tot verklaring van de nieuwkomers
op liet volgen: ‘mylord vertelt van zijn zeiltocht over d' Oceaan.’ D'een zat, d'ander
stond. Felicia schilderde voort.
Soms kwam iemand, die het verhaal van Patrick de Foyle reeds in de Herald of
in de Sun gelezen had, of wiens belangstelling er voor spoediger was verflauwd, op
haar toe en maakte een praatje met haar en allengs werd het getal van hen die Felicia
en haar werk belangwekkender vonden dan Patrick en zijn vertellen grooter en er
was spoedig een halve kring achter haar van
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dames en heeren, die 't zoo interessant vonden haar te zien schilderen. En haar
receptie-verveling, zooals zij dat noemde, trok als een mist in haar ziel op. Zij
verwachtte reeds dat iemand haar ‘de goddelijke Felicia’ zou noemen, wat haar altijd
lust gaf om hem of haar die 't zei een streek groen in het gezicht te geven. De geheele
ruimte galmde straks van levendig stemmengejoel. Op en om de sofa's onder de
uitgespreide palmwaaiers, achter de kamerschutten bij de baby-tafels met snuisterijen
en boeken, naast d' ezels met schilderijen, bij de vleugelpiano, waarop soms iemand
een paar tonen aansloeg, die door het stemmengedartel heen rolden als kristallen
knikkers, was 't een verward gepraat, een geruisch van japonnen, een gelach, waar
boven nu en dan een enkele uitroep van: ‘O, dat is aardig!’ of ‘ik denk er niet aan!’
verstaanbaar werd voor Felicia die, wanneer de menschen achter en naast haar een
oogenblik zwegen, poogde op te vangen wat Patrick vertelde, die de menschen om
hem heen uitingen van verbazing en bewondering ontlokte. Zij vond 't wel aardig,
dat er nu iemand anders in het gezelschap was om te ‘bewonderen.’ Met meer lust
dan anders op den receptiedag ging zij met haar arbeid voort. Maar de komst van
baron Von Stein maakte een eind aan Patricks alleen-conversatie. Een goed deel van
het gezelschap vond ‘den baron’ ook zeer belangwekkend en verzamelde zich om
hem, maar Von Stein had minder nieuws te vertellen dan Patrick en, als had men een
verzuim goed te maken, richtten zich nu allen tot Felicia, die een oogenblik palet en
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penseel had neder gelegd en nu, leunend tegen een marmeren bacchante, die een
hoek van het atelier vulde, met ‘Herr Bernmann’ en een paar journalisten stond te
spreken over eenige Amerikaansche schilders in Europa. Een deel van het gezelschap
bleef bij Mevrouw Beveridge: d' oudere dames vooral; het andere kringde zich om
Felicia en luisterde. Met een paar jonge sportslui onderhielden zich Patrick en Hugh
over de komende schaatsenwedstrijden. Maar aangetrokken door Felicia's spreken,
ging De Foyle, langs Mevrouw Beveridge en haar vriendinnen, het atelier door en
voegde zich bij den kring der toehoorders. Eenigen tijd hoorde hij toe met aandacht
en verwondering. Men luisterde naar wat Felicia zei, zoo aandachtig als men 't daar
even naar hem had gedaan en hij bemerkte, dat zij door allen gehuldigd werd als een
groote kunstenares, die 't New-York een eer was te bezitten, beroemd in Europa,
gehuldigd door dat Parijs, dat bij allen als het middelpunt der aarde gold en dat haar
de gouden medaille van het Salon had verleend. ‘De goddelijke Felicia’ werd als een
priesteres gehuldigd en terwijl zij en anderen spraken sloeg Patrick haar ietwat
aandachtiger gade dan hij den vorigen avond had gedaan. Hij wist niet, dat zij zoo
beroemd was: Hugh had hem dat niet verteld. Hugh had 't doen voorkomen alsof
zijn zuster maar zoo wat schilderde. Maar nu zag hij het stuk er eens op aan, waaraan
zij bezig was, dat zonne-effect in Madison-square en hij vond 't van een krachtig,
mannelijk doen, ietwat somber van kleur misschien, ondanks den tintelenden
zonneschijn op het boomengroen. Van de
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schilderij gingen zijn oogen weêr op de schilderes: hij vond haar niet zoo zeer mooi
dan wel interessant; 't was niet zijn type, daarvoor was haar oogopslag te zelfbewust,
haar mond te vast, maar langzaam aan gevoelde hij eerbied in zich opkomen voor
die jonge vrouw daar, die zulk goed werk kon doen en door anderen gehuldigd werd
als een koningin. Maar Felicia brak haar vertellen plotseling af door ‘Herr Bernmann’
een aquarel te wijzen van een harer vrienden en nu, terwijl het gezelschap zich weer
verspreidde en zij een sigaret opstak, vroeg ze Patrick: ‘wel, mylord, geeft u wat om
schilderijen?’
Hij antwoordde, dat hij op zijn best een goede schilderij van een slechte kon
onderscheiden, maar dat het zien van goede schilderijen, mits er niet al te veel op
eenmaal te zien waren, een groot genot voor hem was. Opnieuw had Felicia te
antwoorden op uitroepen van bewondering der menschen om haar heen. Men bleef
met half-toegeknepen oogen of met de als een koker gevormde hand voor het oog
voor het zonne-effect in Madison-square stilstaan, ging rond om andere schilderijen
te zien en telkens had zij wat te zeggen op uitroepen als: ‘O, hiermee heeft u je zelf
overtroffen!’ - ‘Wat is dat heerlijk!’ - ‘Wat zijn die golven natuurlijk!’ Eerst
antwoordde zij met mono-sylaben, later enkel met een flauwen glimlach, eindelijk
sloeg zij er geen acht meer op, weer in die stemming van weeke moeheid, van vage
verveling, die haar steeds op den receptiedag lust gaf om voortdurend te geeuwen.
Het nam haar voor hem
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in, dat Patrick zich tot dusver onthouden had haar iets, goed of kwaad, over haar
stukken te zeggen. Hij bladerde met den muziekprofessor en een journalist in een
portefeuille met aquarellen. Hugh stond er bij, met de handen in de zakken, ietwat
teleurgesteld, dat zijn vriend zich nu met die dingen bemoeide en zich niet meer voor
d' aanstaande wedstrijden interesseerde, waaraan Hugh, die kampioen was, zou
meedoen. Hij wist den heer Von Stein te bewegen met hem een toer te paard door
Central-park te maken en vervolgens vroeg hij Patrick, die toestemde. Mabel bood
zich zelf aan en de vier jongelui namen van het gezelschap afscheid, terwijl Felicia
ze met oogen van spijt nakeek. Als zij oòk had kunnen meegaan!....
Een paar dagen later, baron Von Stein was vertrokken en ze had Patrick nu maar
enkel aan het diner en over onverschillige dingen gesproken, werd er zachtjes aan
de deur van het atelier geklopt. Zij hoorde 't in 't eerst niet: het geklop herhaalde zich
wat luider en met werd de deur geopend en stak De Foyle er zijn hoofd om. ‘Mag ik
binnenkomen?’ vroeg hij lachend.
‘Zeker mag u binnenkomen,’ antwoordde Felicia door zijn bezoek aangenaam
verrast.
Hij verontschuldigde zich, dat hij haar stoorde, maar hij wilde zoo gaarne nog
eens haar aquarellen en schilderijen en de stukken van anderen in haar atelier zien.
Op den receptiedag was 't hem te druk geweest om ze goed te bekijken.
‘Heeft Hugh u een oogenblik vacantie gegeven?’
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vroeg Felicia, terwijl zij voortwerkte, maar lachend even naar Patrick omzag.
‘Hugh had wat voor The Field te schrijven,’ antwoordde Patrick. ‘Hij is 'n beste
jongen.’
De hartelijke toon waarop Patrick over haar jongsten broêr sprak deed haar streelend
aan. Zij had reeds met welgevallen bemerkt hoe zijn stem zachter werd wanneer hij
met of over Hugh sprak, hoe hij hem aanzag met vochtige oogen van welgevallige
vriendschap, hem soms zacht de haren streelde, behoeftig om zijn hart in een teedere
liefkoozing te uiten. Er was iets zachtaardigs, iets vrouwelijks bijna in dien
stoutmoedigen zeeman, dat haar bijzonder in hem welgeviel. Zij zag in de teederheid
die hij uitte voor haar broêr de begeerte om zich te hechten, om zijn hart te geven en
uit te spreken, zooals zij nog nooit in een man gevonden had. Hij bladerde zwijgend
in de portefeuille met aquarellen, die hij bij zijn fauteuil geschoven had en onderwijl
deed Felicia hem vragen, die hij, terwijl hij d' aquarellen op een armlengte van zijn
gezicht hield, beantwoordde. Hij mocht heel-gaarne schilderijen zien: in Londen kon
hij niet zijn of hij ging naar alle particuliere tentoonstellingen, en meermalen ook
naar de ‘National Gallery.’ Hij kende trouwens de museums van alle Europeesche
hoofdsteden. Eigenlijk hield hij meer van moderne schilderijen dan van ouden; die
stonden dichter bij hem, daaraan voelde hij zich meer verwant, hoewel er toch oude
meesters waren wier werken hij niet kon zien of hij beleefde er een groot genot aan:
Rembrandt bijvoorbeeld en Velasquez; maar de modernen: Turner, Burne-
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Jones, Courbet en Millet oòk, kijk, daar kon hij nooit genoeg van zien en de moderne
Hollanders, die school van de peinzende natuur, dat was altijd een groot oogenfeest
voor hem als hij daar wat van zag.
‘Doet u zelf wat aan teekenen of schilderen?’ vroeg Felicia, verheugd dat hij zoo
geheel en al haar gemoed van schilderijen-liefhebben bezat.
‘Dat is te zeggen: ik deed er aan; ik aquarelleerde vroeger zoo'n beetje, maar aan
u, met uw aquarellen voor oogen, zal ik toch maar liever zeggen, dat ik er niet aan
deed.’
Felicia glimlachte, legde haar schildertuig neer en zette zich op de sofa, nadat zij
de doos met sigaretten, waarvan zij er een nam, op een tafeltje tusschen hen zette en
Patrick verzocht had er een van op te steken. Zij vond 't zoo heerlijk, dat hij van
kunst hield. Hij maakte zoo 'n onderscheid met al die andere sportslui en hij wist
heel-fijne complimentjes te geven òok, die meneer Patrick. Opnieuw voelde zij, dat
zij in New-York niet op haar plaats was. Niemand was er en onder de mannen nog
't minst die recht gevoel voor kunst had. In algemeene ontwikkeling en artistiek
gevoel stonden d' Europeanen toch ontzachlijk hoog boven d' Amerikanen. Zij zette
het gesprek met hem voort: over kunst, over het leven in Europa, over Amerika, over
zijn reis, over gewichtige vragen waarover zij had nagedacht en hij 't in vele opzichten
met haar eens was. Den volgenden dag klopte hij opnieuw aan; nu waren Mabel en
Hugh met hem, maar toen dezen zagen, dat hun vriend plan scheen te hebben om
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langen tijd in het atelier te blijven, lieten zij hem met Felicia alleen en dien dag en
de volgende spraken zij veel met elkander, zoodat zij drâ goede vrienden werden,
die het intieme leven der ziel van elkaar leerden kennen. Felicia rekende nu 's middags
al een beetje op zijn bezoek; zij vond 't zoo aardig met dien Ier te praten, die zoo'n
ontwikkeld man, met heel-juiste denkbeelden over alles, bleek te zijn en wanneer
hij eens een middag oversloeg, vreezende door haar indiscreet te worden geacht, was
't alsof haar iets had ontbroken. Trouwens Hugh en Mabel mochten zooveel zij konden
hun vriend gevangen houden, dat verhinderde niet dat Felicia aardige toertjes in haar
panier met hem maakte door Central-park. D'Indiaansche zomer hield dat jaar lang
aan: het was te vreezen dat de winter, die zich reeds in een opwekkende frischheid
aankondigde, plotseling zou invallen, maar nu nog was de lucht van het puurste
blauw, de zon van het heerlijkste licht en de natuur, hier en daar het groen opnieuw
ontloken, schitterde met een rijkdom van kleuren, waarvoor haar bewondering zich
telkens opgetogen uitsprak. En zij voelde zich dichter en dichter naderen tot Patrick
de Foyle. Er was maar een ding, dat haar in hem misviel: hij sprak met heel weinig
waardeering en nog al sceptisch over vrouwen in 't algemeen. Zoo'n echt-Europeesch
vooroordeel. Misschien liet hij zich, zonder dat zij 't hinderlijk vond, wat te veel
voorstaan op zijn voorkomen: hij was ontegenzeggelijk mooi, met zijn fijn blond
gezicht en zijn forsch lichaam en scheen wat tè gelukkig bij vrouwen geweest te zijn.
Hoe ook, in zijn waardeering waren er
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maar weinig vrouwen die geestelijk gelijk stonden met den man. In vergelijking met
den man, beweerde hij, bracht een vrouw 't lichamelijk en geestelijk nooit verder
dan d'ontwikkeling van een achttienjarigen jongen. De vrouwen hadden alle
eigenschappen die een jongen van achttien jaar gewoonlijk bezit: zij waren
oppervlakkig, sentimenteel, wankelend in haar overtuigingen en in haar gehechtheid
en dat scheen door de natuur zelf zoo bedoeld te zijn, want de lichamelijk
best-ontwikkelde vrouw was in lichaamskracht altijd de mindere van den man. Felicia,
ietwat beleedigd, noemde hem eenige namen van vrouwen die 't in moreele beteekenis
toch misschien wel iets verder hadden gebracht en Patrick erkende ook, dat er
natuurlijk veel uitzonderingen op zijn regel waren, maar daarentegen moest Felicia
hem toegeven, dat de grootste genieën altijd manmen zijn geweest en, zei hij, waar
vrouwen ooit het genie nabij kwamen was dit altijd ten koste van haar vrouwelijkheid,
die haar aantrekkingskracht op den man verloor, naar mate zij mannelijker en
krachtiger in haar doen werden.
Wat haar in deze kritiek op de vrouwen ondanks alles beviel was d'oprechtheid
waarmee zij werd uitgesproken, maar, ofschoon zij moest erkennen, dat er veel waars
was in wat Patrick zeide, er groeide in Felicia's binnenleven een stille lust om hem
te overtuigen, dat een vrouw die nadenkt 't verstandelijk toch wel verder kan brengen
dan d'ontwikkeling van een achttienjarigen jongen. Er werd over dat onderwerp niet
meer door hen gesproken, maar 't bleef haar voortdurend steken en nu,
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als hij 's middags kwam, onthield zij hem niets van haar heiligst denken over het
leven der menschen en hun zeden en hun doen en hij luisterde naar haar, aandachtig
steeds, met instemming vaak, met bewondering soms. Zelf, omhoog gedragen in de
vlucht harer bezielde droomen, scheen 't haar alsof zij hem de hooge beteekenis van
het leven deed verstaan, zooals de Grieksche wijsgeeren het hun jongeren deden.
Zijn oogen waren zoo vast in de vroome bezieling van zijn blik op de hare gericht,
zijn gezicht gloeide teeder van warm meê-leven met wat zij sprak, zijn lichaam was
de voor-over-gebogen aandacht. In die uren schilderde zij niet; haar schilderij was
nog immer onafgewerkt. Zij had er geen haast mee, wel? Maar in een volkomen
uitspreken van haar ziel, in nadenken en lijden en strijd verheven, gaf zij te kennen
hoe zij het leven voor zich zelf opvatte en het leven opgevat zou willen hebben, en
uit zou gaan om van die opvatting te getuigen, indien zij de kracht in zich voelde om
voor haar ideeën te strijden. Die kracht had zij niet. Zij had enkel de gaaf om stilweg
haar schilderijen te maken, niet om een krachtig aandeel te nemen in den strijd buiten.
Maar in zich zelf streed zij mee voor wat zij de vrijheid achtte, vrijheid voor al wat
leven ontvangen heeft. Eigenlijk was zij een socialiste, een anarchiste misschien wel,
in Rusland zou zij wellicht tot die vrouwen behooren, die men naar Siberië zendt of,
om geen halve maatregelen te nemen, ophangt; maar hier in Amerika, waar de
verontwaardiging over d'onrechtvaardigheden in het leven zelden vlamvatte, had zij
enkel de
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kracht om de dingen zoo heel stil en heel diep in zich zelve uit te strijden, zóó dat
zij er een levens-overtuiging, een levens-richtsnoer van hield en niet om, met
opgebonden kleed, zich midden in het gedrang van den strijd te werpen. Daarvoor
was zij te filosofisch aangelegd, een filosofie die haar leerde aan te zien en te
overwegen. Nu reeds werd ze door haar broêrs en zusters en vrienden excentriek
genoemd; 't hinderde haar natuurlijk niet. Enkel omdat zij toejuichte waar anderen
verguisden. O, ze had lauweren voor iederen overwinnaar, maar nog meer voor hen
die vielen in den strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid en, hun doel niet bereikende,
een mooi- en dood mooi wisten te sterven.
Patrick hoorde haar aan bezield met haar. Was hij op dat oogenblik ontrouw aan
zijn overtuiging ten opzichte van de vrouwen? Zij wist 't niet en wilde er ook niet
naar vragen. 't Was haar genoeg, dat hij dacht als zij, dat hij haar zeide sommige
waarheden van het strijdende leven nooit zoo duidelijk gezien te hebben. Eens zei
hij haar, dat zij bezig was een ander mensch van hem te maken, richting te geven
aan zijn leven. Wat zij in zich zelve gevoelde leefde in hem; ook in hem was een
rebel, die zich verzette tegen den dwang van het leven, tegen d' onrechtvaardigheid
van het leven; maar zijn verzet was passief geweest. Al die gedachten die een hoog
en vrijzieleleven vormen, zooals zij zich door nadenken en leed een had gewonnen,
leefden rudimentair in hem. Het was hem genoeg geweest te weten, dat hij de
Maatschappij met haar dwang van zedenlooze zeden, haar onnatuurlijke vormen,
haar flauwe
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en nare vermaken haatte, om haar te ontvluchten. Want zijn zoeken en willen-leven
op de zee, met enkel een goed maar ruw en onontwikkeld natuurmensch naast zich,
was niets anders geweest dan de drang van afkeer om in die samenleving te leven
waarin anderen zich zoo wel gevoelden en waarin hij onderging. Op zee was hij altijd
heel anders dan aan land. Op zee voelde hij zich goed en sterk en hoog; op zee zag
hij het ideaal van het leven, voelde hij liefde en mededoogen voor die groote
menschheid die zoo bitter lijdt en zoo fel moet strijden om een enkele schrede voort
te komen. Dan dacht hij enkel aan wat goed en mooi is in de menschen en voelde
hij zijn hart schrijnen als hij dacht aan al d'onverdiende ellende die geleden wordt,
en telkens leefde dan de begeerte in hem op om zich te wijden, met leven en toekomst
en vermogen zich te wijden aan de menschheid, een dier moedige en verheven strijders
te worden, die met leven en welzijn den weg banen naar eene schoone toekomst.
Zijn hart ging dan open om heel de wereld een Tehuis te geven, waarin zij zich wèl
gevoelde, en dien eenigen mensch, die dan in zijn nabijheid was, had hij lief als zijn
broeder: den ouden Frank, dien hij diende alsof hij, Frank Killrey, de heer en hij de
dienaar was. Maar aan land was dat alles anders: aan land verliep hij zich in vermaken
die hij zelf verachtte; egoïst geworden, zag hij in de menschen enkel egoïsme; hij
zag dan hoe ze enkel kleinheid waren en voor het kleine en verachtelijke leefden.
Op zee, in zijn ruwe wollen buis, met zijn vereelte handen dàn, was hij een beter
mensch, dan gepoetst en verfijnd in de Londensche clubs en salons.
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Niettemin was dit twee-zijn van zijn eigen Ikheid hem aan land nooit zoo duidelijk
zichtbaar geweest als in de perspectieven van grooten en edelen strijd die zij hem
door haar heerlijke gedachten over het leven liet zien. Hij had niet gedacht, dat er
menschen waren zooals zij en er ook niet naar gezocht, want wanneer hij in Londen
was, liep hij met d'anderen in den tredmolen van dat banale en nare leven mee, net
zoo lang tot 't hem verveelde en hij weer in zee stak en dan eerst dacht hij er aan,
welk een nieteling hij zelf was en dat d'anderen niet beter waren dan hij.
Aldus, terwijl zij het geheimste en beste van hun menschzijn aan elkaar toe
vertrouwden, werden deze middaguren voor Felicia een tijd van groot geluk. De
nazomer was plotseling heengegaan, de winter dadelijk ingevallen met stormen en
stortregens, de dagen werden steeds korter. 's Morgens en 's middags werkte zij en
nog vaker deed zij niets, nadenkende over 't geen zij den vorigen dag hadden
gesproken, terwijl zij in haar herinneren de draagkracht berekende van alle hare
beweringen en de waarde van zijn antwoorden of bedenkingen. Het werd een
gewoonte, een behoefte voor haar 's middags met hem te spreken. In de twee haarden
van het atelier brandden reeds sinds een paar weken hoog-vlammende kolenvuren;
bij een er van had zij door het verschuiven van dit en dat, met behulp van een Japansch
scherm van zijde met groote goud-geborduurde pelikanen, een aardig hoekje gemaakt
van twee fauteuils en een tafeltje en hier, met veel Turksche sigaretten naast zich,
die

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

57
voor hem en voor haar voor het nemen lagen, wachtte zij hem, in den schijn van een
electrische lamp met zacht-groene kap, zoodra de donker gevallen was, en dan spraken
zij en spraken tot de waarschuwing kwam dat het diner gereed was. Dan haastten zij
zich ieder naar zijn kamer om toilet te maken, ook voor den avond die in gezelschap
of in een schouwburg of concertzaal zou gepasseerd worden. Zelden werden zij in
die keuveluurtjes gestoord. De heer en mevrouw Beveridge kwamen niet veel voor
het diner naar huis, Mabel was reeds over haar eerste geestdrift voor Patrick heen en
vond hem nu niet eens meer interessant, alleen maar ‘'n heel mooie jongen,’ Hugh
was voor een poos naar Harvards-college gegaan, omdat hij tusschenbeide dan toch
ook wel een beetje studeeren moest.
Op een middag verraste Patrick Felicia met een sonnet, dat hij dien dag gedicht
en aan haar opgedragen had. Zij las het, vond het heel goed en vertelde hem, dat zij,
reeds dadelijk toen zij van hem hoorde, gedacht had, dat hij een dichter moest wezen.
Maar hij antwoordde, dat zij in hem dichtte. Dit sonnet had niet hij, maar zij zelve
gemaakt, zij in hem. Door haar spreken, door haar omgang leefde hij in een
heerlijkheid van schoone emoties: hij kende zich zelf niet meer, hij voelde zich lichter,
grooter, beter, mooier van ziel dan ooit voorheen. Het leven had een andere kleur,
een anderen vorm, een andere waarheid voor hem gekregen, die het vroeger nooit
voor hem bezeten had. Zij had hem een geheel ander mensch gemaakt, een
tweeling-broeder van zich
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zelf, een met breedere en hoogere opvatting van het leven, die zich sterker gevoelde
om in het leven voort te gaan. Dit gebrekkige sonnet was maar een nastameling van
al wat zijn ziel nu heerlijks tot hem zei. Maar Felicia las 't en las 't over en vond 't
volstrekt geen stameling: zij was er tenminste heel blij mee en moedigde hem aan
meer te dichten.
Nu bijna dagelijks kwam hij 's middags met wat verzen bij haar. Zij las ze dan,
zei wat zij er van dacht en zij spraken er over en over dichters en dichtkunst. Er was
nu weinig meer in hun gemoed, dat zij niet van elkaar kenden: met groot vertrouwen,
als twee menschen die zich elkaar verwant gevoelen, hadden zij hun denken en
gevoelen voor elkaar geopend en zij leefden nu in de harmonie van twee zielen waarin
de liefde ontwaakt. O, een hemelvaart was die tijd voor Felicia, een liefde die
onbewust langzaam, langzaam groeide en die haar enkel schoonheid, enkel vreugde,
enkel zaligheid schonk!
Wat er in Felicia's ziel nog nadacht gaf haar het bewustzijn van een groot geluk,
dat toch naar iets onbekends nog verlangde; want zoodra haar denken hem zag bleef
het stilstaan voor zijn blond gezicht met zijn zacht blauwe, en niettemin zelfbewuste
oogen, luisterde het naar de herinnering van zijn melodieuse stem en dan in eens
vond zij zich bezield door een goddelijk vermogen. Zij werkte nauwelijks meer, nu
en dan 's morgens een half uur; maar heel gauw wierp zij het penseel neer, sloot de
verfdoos en ging liggen droomen, droomen en herdenken. Wat zij aan kunst-
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bezieling had, dat beste van haar-zelf, dat haar mooie droomen van goud en licht en
kleur deed droomen, wijdde zij nu aan hem, om hem te bezielen voor zijn gedichten,
die zij uit het hoofd leerde, die zij bewonderde. Zij begroette in hem een groot dichter,
zij zag in hem de heerlijke toekomst, wanneer een geheel volk naar hem luisteren
zou, zooals zij thans naar hem luisterde, en Patrick door haar bezield, zag haar met
oogen van dankbaarheid vochtig aan en drukte haar hand aan zijn hart. Tot nu had
hij zich niet veel bijzonders geacht: hij was een droomer geweest, een die leefde voor
de natuur, die enkel maar gelukkig was als hij met boeren en zeelui, onbedorven
menschen kon omgaan, maar die zich zelf niet geacht had als een mensch, die voor
het leven zijner medemenschen iets bijzonders waard is. En toch was 't steeds warm
in hem van liefde voor zijn medemenschen, voor de menschheid, wier lijden en
strijden hem, als hij daarover las of nadacht, pijn deed. In zijn land was hij vaak
opgekomen voor de rechten van d'arme visschers; in het graafschap van zijn vader
waren door zijn invloed betere toestanden gekomen en hij beloofde zich, wanneer
hij zelf eenmaal earl van Donegal was, van zijn bezitting een kleine republiek van
gerechtigheid en naastenliefde te maken. Maar dat hij zelf een toekomst had, een
toekomst als dichter, dat had hij niet geloofd en enkel door dat zij in hem geloofde,
doordat zij hem bezielde begon hij te denken, dat hij nog iets meer waard was voor
de menscheid dan een eenvoudig grondbezitter.
Aldus verhieven zij in een dagende liefde elkaar
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tot extase. Zij verklaarden 't zich niet, maar de bezieling die zij elkaar gaven was
enkel een uiting van wederkeerige liefde. Patrick was dit niet duidelijk, omdat hij in
Felicia nog niet de vrouw had gezien, enkel de kunstenares, bewonderd door allen
die haar kenden, gevierd als een koningin, van wie hij herhaaldelijk in woorden van
ietwat schreeuwende vereering in de New-Yorksche kranten las: een muze zelf, zij
in haar altijd rijk en altijd smaakvol kleed, met haar hooge lenige gestalte, haar bezield
gezicht, ernstig, grootsch, met zijn donker-fonkelende oogen in d'omlijsting van haar
rijk donker haar. Hij vereerde haar als een muze, als de bezieling mensch en vrouw
geworden, maar onwerkelijk steeds, van deze aarde met haar hartstochten nooit. En
ofschoon hij in 't algemeen de vrouwen niet als heiligen vereerde, noch haar aldus
aan zag, sloot de vereering, de genegenheid - wat was de naam voor het gevoel in
hem? - de gedachte aan een ander gevoel uit. Met Hugh had hij wel eens over Felicia
gesproken, met Mabel ook: beiden hielden veel van hun zuster, beiden waren
overtuigd, dat zij een genie was, maar veel klaarheid had dit spreken met broêr en
zuster Patrick niet gegeven. Trouwens hij bedoelde er niets mee. Het was hem genoeg,
dat hij over Felicia kon spreken en hij dacht er niet aan te vragen naar het leven van
haar verleden, overtuigd dat dit verleden even schoon, even bezield, even zuiver was,
als haar leven van nu, dat hij kende. Hij dacht de vrouwen zoo goed te kennen als
zich zelf; hij had zooveel met ze omgegaan, was met zoovelen intiem geweest, maar
hij kende noch
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zich zelf noch de vrouwen, want hij had zich nooit moeite gegeven door te dringen
in het leven harer gedachten. Hij vond nu Felicia zeer schoon, maar zooals hij de
madonna's van Rafael schoon vond, in den aanblik van wier schoonheid hij de vrouw
vergat. Voor hem was Felicia geen vrouw: vermengeling van wat hij in zijn moeder,
in zijn zusters, in een denkbeeldige vriendin zag: een wezen dat, enkel vrouw in
naam, men het beste Bezieling noemde.
In Felicia's gemoed was de man in Patrick heel in het verre achter. Hij was tot haar
gekomen als een levende herinnering aan den doode dien zij meer dan iets in het
leven liefhad: in zekeren zin was voor haar de doode tot nieuw leven gekomen, maar
een onwerkelijk leven toch, want zij wist dat deze man met het voorkomen dat hij
van James had, niet de man was dien zij eens in d'armen had gesloten. Maar zij had
't zich reeds veel vroeger duidelijk gemaakt: de dooden verliezen met elken dag aan
leven. Haar wanhoop was berusting, haar berusting troost, haar troost nieuw leven
geworden en eindelijk, daar was de weduwe van straks opnieuw de jonge vrouw,
die, al was er rust gekomen in den strijd van haar hartstochtelijk tempérament, lief
kon hebben en lief wou hebben wat in haar leven kon oproepen. Daarom was zij de
groote kunstenares geworden, die men in haar bewonderde. Heel haar rijke ziel had
ze jarenlang gegeven aan haar schilderen en allengs was de vrouw in haar tot slapen
gekomen, slechts nu en dan even opgewekt door een herinnering, door een
voorbijganger, door een onbe-
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kende, die in haar ziel het doode opnieuw tot leven riep. De mannen die zij gewoonlijk
zag interesseerden haar niet. Sportslui, speculanten, politici: zij konden d'een meer
d'andere minder belangwekkend, geestig of goed zijn, als zij ze maar een oogenblik
vergeleek met hem dien zij verloren had, dan bezaten zij niets meer voor haar dat
haar aantrok. En toch: zij wist 't zelf niet, maar de smart die zij nu nog over het verlies
van James gevoelde was niets anders dan een verlangen naar het onbekende dat, als
in haar meisjes jaren, opnieuw in haar was ontwaakt. Zij wist 't niet, maar haar
krachtig vrouwelijk leven werd niet enkel door haar kunst bevredigd; het bruischte
in haar op in een stormend verzet; het woelde, het schreeuwde in haar; het wilde
liefhebben, het had noodig lief te hebben, niet kunst alleen, niet het hooge en heilige
en onstoffelijke alleen, het menschelijke wilde menschelijkheid tot paring, En nu
had Felicia gevonden, nu zweeg de kunst in haar en vierde de vrouw. Zij had den
man hervonden dien zij liefhad. Zij wist 't zelf nog niet, maar zij had hem hervonden
en reeds gaf zij zich over, geheel haar ziel, juichend dat zij zich over kon geven, in
een opglorende zaligheid, in een weelde-uitbloeiing van al wat er vrouw in haar was.
Wanneer zij haar droomen realiseerde zei ze zich, dat wat zij voor Patrick gevoelde
alleen de uit belangstelling geboren vriendschap was, krachtiger geworden omdat
zij kon bewonderen. Zij wist 't zelve niet, dat zij sidderde als zij de warmte voelde
van zijn hand; 't was haar onbekend, dat haar oogen gloed waren als zij
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hem aanzag; zij had niet ontleed wat het gevoel was, dat haar doortrilde enkel als hij
in haar nabijheid was; hoe 't kwam, dat zij wist dat hij haar nabij was, zelfs wanneer
zij hem niet had zien ofhooren komen, waarom haar bloed gloeide als zij met hem
alleen was? Zij was zoozeer gewend haar ziel te bezitten in eenzaamheid, dat zij nog
geloofde dat alles was als voorheen toen haar ziel reeds lang hem toebehoorde.
Zij genoot een extatisch geluk, dat zich elken dag hooger verhief. Als het weêr
goed was, reden zij 's morgens te paard door het park, dat nu snel zijn kleurenrijkdom
verloor en waar de beelden van marmer en brons in hun vochtigen aanslag
treurschimmen leeken van den heengeganen zomer. Het stille watervlak der vijvers
waarin een zwaan zich roerloos voortbewoog was stil als de meditatie over heengegane
dingen; hier en daar rimpelde 't zich achter een bootje dat een roeier deed voortglijden,
maar straks weerspiegelde 't in zijn effenheid opnieuw de grijswitte melancholische
luchten. Het winterseizoen was begonnen met zijn diners, partijen, opera's en
d'avonden gingen veelal voorbij zonder dat Felicia en Patrick gelegenheid hadden
om met elkaar over andere dan luttele dingen te spreken, maar aan het uurtje voor
het diner bleven zij hechten, dat was hun een gewoonte, een regaal geworden zonder
't welk de geheele dag verloren zou zijn. Patrick bracht elken dag zijn verzen en elken
dag had Felicia die van den vorige in haar hoofd en moedigde zij hem aan anderen
te maken. Soms zei ze een kleine aanmerking, een anderen dag vergeleek zij het
gedicht, in een geest-
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drift die geneigd is te overdrijven, bij het beste dat zij ooit gelezen had. Patrick
geloofde 't haast niet, dat hij zulke mooie gedichten maakte, als zij zeide dat zijn
gedichten waren. Was hij dan waarlijk een dichter, was hij waarlijk iets meer waard
dan andere menschen? Had hij dan waarlijk in haar den mensch, den goeden, den
idealen mensch gevonden, dien hij zijn leven lang had gezocht? Want dat had hij.
Heel zijn leven lang, zei hij, had hij gedacht, dat toch ergens op de wereld een, ware
't ook maar een enkel mensch moest leven, die door zijn of haar volkomen schoonheid
en goedheid hem moest bezielen tot volkomen schoone en volkomen goede daden:
een vrouw als Hypathia, een man als Plato, die ieder en allen in hun omgeving
opwekte om het ideale leven te leven, hooger dan al het lage, enkel voor schoonheid,
enkel voor deugd. En hij had niet gevonden, natuurlijk. En toch, toen hij de reis met
zijn Zeemeeuw begon, had hij gedurende een nacht, bij een wake, het visioen gehad
van twee blauw-schitterende sterren, die hem aanzagen en die sterren werden oogen,
bezielde, schoone, donkere oogen en nu steeds, bij dag en bij nacht, had hij die oogen
voor zich uitgezien, die oogen die hem, als de Bethlehem-ster den herders, den weg
wezen over zee. Toen was het weten in hem gekomen, dat 't hier in Amerika zou
zijn, dat hij dien idealen mensch zou vinden; dat hij herboren zou worden, zooals
heel het Engelsche ras hier tot nieuwe jeugd en nieuwe kracht en nieuwe schoonheid
herboren wordt, dat hij, evenals zooveel duizenden Ieren hier jaarlijks vinden wat
zij
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zoeken: vrijheid en wel-vaart, òok hier de vrijheid en de wel-vaart zou vinden die
hij zocht en die van hooger orde was. En hij had zich niet vergist, die oogen hadden
hem goed geleid; het waren d'oogen waarin hij nu zag, die nu van aandoening en
geestdrift vochtig waren, die hij op de zee gezien en gevolgd had.
Terwijl hij deze dingen zeide leefde Felicia niet meer het leven der aarde. Heel
haar wezen was veretherd tot geluk: een bedwelming van geluk, een extase van geluk,
een vergoddelijking van geluk. Ja, dàt was 't! Dat was haar doel, hooger dan alle
kunst, hooger dan alle menschenwerk door handen gemaakt! Dezen man op te heffen
door hare bezieling: geheel zich-zelf te wijden aan de volmaking van dezen man die
in zich de kracht van een profeet, van een heil-brenger had! Hem haar ziel te geven,
hem haar kracht te geven, hem elk oogenblik en elke gedachte van haar heiligst leven
te wijden. Zij zag in zijn oogen werelden van lijdend en strijdend en overwinnend
menschzijn en dan blauwe hemelen met scheppende, schoone goden. Was zij dan
werkelijk wel waard dezen man te bezielen, was zij er toe in staat? Moest zij niet
veel meer zijn dienstmaagd zijn, die gehoorzaamde als haar heer gebood? O, dat
geluk! Een man in haar leven ontmoet te hebben, die waarlijk de Godsterke was,
zooals zij zich den idealen man gedacht had: hij die in haar, onwaardige, zijn gelijke
meende te zien. Hoe schoon was hij, hoezeer was zijn schoon, evenmatig, harmonisch
lichaam van kracht en gezondheid het heerlijke heem dier ziel, die zoo volkomen in
zijn
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gezicht van goud en hemelblauw en licht werd uitgedrukt, die ziel van schoonheid,
waaraan goden-gedachten en goden-gedichten ontbloeiden zoo van-zelf en zoo
natuurlijk als, in de lente, de bladeren aan de dikstammige eiken in het park, die in
den zomer een wereld droegen van leven.
Aldus verhieven zij beiden hun gevoel tot het niet meer menschelijke, tot zij in
elkaar enkel hun droomen zagen en over de werkelijkheid heen keken. Patrick zag
in Felicia alleen den mensch - en 't was hem ontgaan nu of die mensch man of vrouw
was - die hem opriep tot daden van schoonheid; die door eigen bezieling hem bezielde;
die zijn oogen geopend had voor een leven, dat hij tot dusverre niet kende of slechts
wan-vormd had gezien. Felicia inderdaad bezat over alle dingen waarover zij had
nagedacht eigen en vrije denkbeelden, die althans door hun nieuwheid zoo niet door
hun waarheid bekoorden. Sprak zij met hem over kunst, dan deed zij hem zien hoe
deze uit het mensch-zijn opkomt als een lieflijke geur uit de gisting van dikwijls
leelijke planten, opsteeg ook uit de hartstochten en gebreken en ondeugden der
kunstenaren als een rechtvaardiging van het al en al wat menschelijk is. Sprak zij
hem over wetenschap, dan maakte zij hem duidelijk hoe innig niets deze is, indien
zij niet bedoelde vrijheid te vinden voor de menschheid en de ziel te zoeken. Sprak
zij hem over het leven, dan overtuigde zij hem, dat het de rechtvaardiging is van al
wat leeft, oòk van wat kwaad geacht wordt, omdat juist dit het leven versterkt, en
dat zoolang niet ieder mensch vrij mocht en kon leven zooals zijn mensch-zijn het
hem

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

67
gebood de samenleving in een toestand van barbaarschheid verkeert.
Felicia vergat niet in Patrick den man, maar zij zag hem als een Apollo in het licht.
Naarmate zij hem beter kende vond zij hem schooner, schooner van ziel dan zij ooit
een man had ontmoet, schooner van lichaam nog dan zij hem vroeger had gevonden.
Terwijl hij haar van zijn leven en van zijn droomen sprak, aanschouwde zij zijn
gezicht, zijn fijnen mond met de vurige lippen onder den langen blonden knevel, zijn
zachte extatische oogen, zijn mooi, breed blank voorhoofd onder het zijden blonde
haar: zij wist, dat zij alles voor hem kon zijn, alles van hem kon maken wat zij wilde:
een strijder, een dichter, of een mensch die zich aan zijn hartstochten overgaf. Want
hij had haar veel uit zijn leven verteld: hoe hij vroeger een man was geweest als
d'anderen, wel met een vonk in de ziel die, tintelend, altijd levend de begeerte in hem
hield om oogen en hart op te heffen, maar zich tòch liet beheerschen door zijn zinnen
en verleid kon worden door d'eerste de beste jonge en mooie vrouw, die hem een
paar lachende oogen en een wellustigen mond bood. Hoe hij verliefd was geweest
in dit actricetje en dat deerntje. Hoe hij den hartstorm in al zijn verwoestende kracht
had leeren kennen: van de jonge liefde, die van onschuld droomt tot zij verzadigd
is, voor een landmeisje uit een dorp aan Donegal-baay, tot de
oogenblikkelijk-bevredigde drift, die meer een gril was, voor een bejaarde maar
wellustige hertogin, die haar kouden ouderdom een oogenblik had
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willen verwarmen aan het onstuimige bloed van een jongen en krachtigen man. Hij
had dit alles verteld eenvoudig, zonder berouw, zonder schaamte, als dingen die zoo
voorkomen in het leven van een man en die de besten en sterksten overwinnen, zooals
zij kinderziekten doorstaan, dingen die alleen te betreuren zijn indien een man er bij
ondergaat, maar die, overwonnen, het leven rijker maken aan ervaring. En zij stemde
dit toe. Zij voelde er iets als van pijn bij, er was iets in dat haar zeer deed, maar zij
vond dit kleinzielig in zich-zelf. Hoe, hij was een mensch! Hij was een man! 't Was
dwaasheid te betreuren, dat hij was geweest als alle andere mannen, van het oogenblik
af, dat hij in zich-zelf de kracht had gevonden om zich boven zijn zinnen te verheffen
en meer nog van het heerlijke oogenblik af, dat zij hem goed kon zijn in zijn leven.
Bovendien, zij herinnerde 't zich bijtijds en zij vertelde 't hem, dat zij vrouw was
geweest en de volle kracht had gevoeld van bloed dat onstuimig is en een hart dat
liefheeft en zoekt. Zij vertelde hem dat, en hoe zij had liefgehad: een liefde die al
het andere uitsluit, die al het andere vergeet, die alles geeft, voor wie niet anders
bestaat dan de liefde. Hoe zij, jong meisje nog, in haar vergeten de wetten der
samenleving had geschonden en wel integendeel er berouw over te gevoelen er zich
op verhief. En toen Patrick dit van haar vernam brak zijn geestdrift uit in blij-luide
woorden. Hij zei haar, dat hij haar nog hooger vereerde, dat zij nu te meer d'ideale
mensch voor hem was, zij vrouw die een man met geheel haar vrouw-zijn had
liefgehad en zich aan
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dien man had gegeven. Dat was grootsch, dat was waarlijk harer waardig! En
goden-daad was 't, dat die man daarna was heengegaan en gestorven, want dat, als
men het hoogste in het leven heeft gekend, er niets anders rest om nog hooger te
stijgen dan de vergoddelijking van den dood. Hij ook, indien tot hem de liefde ware
gekomen aldus, zou gestorven zijn, omdat het leven na zulk een liefde niets meer
kan schenken en 't een onwrikbare wet is, dat men, na door de liefde der goden
begenadigd te zijn, sterven moet. En hij werd treurig, dat die liefde, die allerhoogste
liefde waarop de dood volgen moet, hem niet gegeven was en steeds onbekend zou
blijven, omdat hij niet waard was, dat men hem zóó liefhad.
Dien tijd leefde Felicia een nieuw ongekend leven: 't was alsof haar ziel in een
spiraalwentel van extase hoog en hooger steeg, licht en lichter werd. Zij overzag het
leven, als van den top van een berg: wat zij zag in het rond en omlaag was klein,
vaag, onduidelijk. Zij kon zich niet verklaren wat zij zag, behalve dat zij wist, dat
zij, in de nabijheid van het goddelijke zelf, het menschelijke bleef zien, maar als in
een toekomst van enkel geluk en schoonheid. Niet geheel kon die toekomst nog
verklaard worden; zij wist ook niet wat haar die toekomst was, maar dat er schoonheid
en het volmaakte geluk was in de gestage woeling van haar visioen was duidelijk.
En zich wendend naar het verleden, zag zij duidelijker. Zij zag hoe het leven van het
verleden zijn vreeselijke smart had: hoe daar een jonge vrouw voortwankelde, met
opengekrabde borst, met binnen-in een hart waar tanden aan
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knaagden van een menschenhongerend leed. Maar ook in dat verleden zag zij
schoonheid, die gekomen was troostend, stillend, kalm, gekomen was in den
nacht-somberen tijd van haar weduwschap: lichtend en louter. En nog andere
schoonheid zag zij, van een jeugdig en schuldeloos liefhebben: een idylle van twee
menschenkinderen die het Raadsel van leven en liefde oplossen en gelukkig zijn in
de reine wijding hunner harten. Maar dadelijk, alsof de zon uit het Heelal was
weggevallen, de nachttijd van haar weduwschap met zijn wanhopig geroep, zijn
kermend tandengeknars, zijn krampvingerige greep in de losgevallen haren, zijn
dolle woede over d'onrechtvaardigheid van het leven - een stormende zee, o, een
stormende zee van tranen. Daar schreed de gore, beenderige, star-oogige apathie
voort, langzaam, krachteloos, maar deze werd allengs tot de jonge vrouw, die zij te
voren gezien had, stil, getroost, in geestdrift voor haar kunst en nu werd het schooner
in het verleden, levensvoller; de jonge vrouw schreed voort op haar baan, soms enkel
de hand klemmend op het hart, want daar was een wond die nog bloedde, die soms
nog stak. Maar deze wond litteekende zich en voort schreed die jonge vrouw in steeds
troostender rust, en nu was 't enkel lichtende rozige dageraad, goud en krachtwekkend:
de rust van een morgenlandschap met effen groene weiden en zeer stille wateren en
klanken-jubelende kerktorens hoog boven het geleef der menschheid. Jaren had
Felicia in dit schoone rust-land geleefd, dat zij nu in haar visioen terug zag en zij
voelde, dat zij 't zòò liefhad. Zij had er haar kunst gevonden, die
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haar zoet deed vergeten en zoet deed droomen, die heel haar mensch-zijn tot rust
had gevoerd: een rust die niet het geluk maar even goed was.
Toen wendde zij zich weer om en zag opnieuw de toekomst in, en zij zag hoe het
vage woelen daar een geweldige strijd was geworden. Zij zag de roode vlammen van
een vernielenden hartstorm voortgieren, voortgieren, sissend en joelend en kronkelend
en voortgieren en vernielen en zwart branden alle menschengeluk - en daarachter
was de zwarte walmende stinkende rook. En rood overal! De vlammen rood, het
leven begloeid door die vlammen rood! Maar bloed ook, het vloeide, het druppelde,
het lekte overal, uit wonden overal; het leven was geen leven meer, zij zag enkel
wonden, gapende hartewonden, waar het bloed uit neer lekte. Zij sidderde en kromp
ineen van schrik. Zij keerde in tot zichzelf, zij aanzag haar ziel, zij zag hoe die
gekluisterd was, verslaafd was. Nu wist zij 't! Onbewust had zij haar ziel gegeven
aan dien man uit het verre gekomen, dien de zee haar had teruggegeven, omdat zij
nog niet genoeg geleden had in het leven en nog meer lijden moest. Zij, die zich tot
dusverre sterk als d'overwinning zelve had gevoeld, was zwakker geweest dan ooit
eenige vrouw. Zij behoorde zichzelf niet meer toe; zij was Patrick de Foyle's eigendom
geworden; zij was een ding in zijn hand, dat hij kan nemen en wegwerpen indien hij
verkoos. Want zij had hem lief, zij trilde van begeerte naar hem; zij was gevangen
in haar zinnen; zij had zich-zelf verleid en verloren! Zij was niet meer Felicia
Beveridge.
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En toen, terwijl zij nog eenmaal dacht aan het geluk van gemoedsrust dat zij in de
laatste jaren gekend had, aan haar leven gewijd aan heerlijke kunst en hoe die rust
en die kunst nu verloren waren om de liefde voor een man die gekomen was en haar
genomen had, toen voelde zij zich plotseling zwak worden, zij kon den last van de
wanhoop die in haar opgierde niet dragen en viel neer en zij schreide, schreide,
schreide.
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III.
Uit haar wanhoop stond zij op, gelouterd, krachtig, zelf-herwonnen. Zij had 't nog
tijdig genoeg ingezien. Er zou strijd zijn, goed, maar strijd, zonder verrassing. Zij
zou die liefde scheuren uit haar hart. Zij wilde zich niet verliezen, wilde niet lijden
meer wat zij geleden had. Was zij niet wat zij was: een krachtige zelfbewuste vrouw,
een dertigjarige vrouw reeds, die het leven en zich-zelve kende? Wat was er in haar
van het jonge, naïeve meisje nog over, dat zich, beheerscht door haar schoone liefde,
voor zij 't wist, aan den man had overgegeven dien zij liefhad. Die dingen doet men
eens, en dan zijn zij schoon. Een herhaling was verachtelijk, was beneden haar hoog
en sterk mensch-zijn. O, nu zij het gevaar kende, was het gemakkelijk genoeg het te
overwinnen. Zij zou zichzelf bespieden, beheerschen, versterken steeds. Zij wilde
dien man nu in d'oogen zien, als een vijand desnoods; zien in hem wat haar zwak
had gemaakt. Zij herinnerde zich zijn geringschatting van de vrouwen en die stak
haar als een speld in haar keurs; zij verontwaardigde er zich nu over. 'n Man als alle
mannen, die, omdat ze wel eens ‘une bonne fortune’ hebben gehad,
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omdat een of andere mooie en jonge vrouw, zwak en genot-begeerig, zich aan hen
heeft gegeven, het recht meenen te hebben van hun hoogheid neer te zien op vrouwen
en te beweren, dat 'n vrouw, 'n zelfbewuste vrouw 't op zijn best tot d'ontwikkeling
van 'n jongen kan brengen! Bovendien sterk te zijn was ze niet enkel aan zich-zelf
maar ook aan hem schuldig. Hij was waard, dat men zich moeite voor hem gaf, om
hem tot betere meeningen te brengen, of zoo hij dat niet was - in haar opgewondenheid
kwam zij tot alle tegenspraak van liefde en haat - zoo hij dat niet was, als hij 'n
onbeteekenend mensch was, zooals de meesten, zou hij zich althans niet kunnen
beroemen, dat zij zich gegeven had zooals d'anderen dat doen. Zij haatte hem nu met
zijn verwaandheid van mooien man. Wat had zij in Godsnaam anders in hem gezien,
dat haar zwak had gemaakt, dan een paar blauwe oogen en 'n blonden knevel? Niets
dat hem toebehoorde, had haar voor hem ingenomen. Want waardoor zij zich een
oogenblik had laten begoochelen was zijn gelijkenis met James, was de herinnering
aan vervlogen geluk, was het herdenken aan den man dien zij had liefgehad, haar
James, haar zelfbewusten, levenskloeken James, die 'n andere man was dan deze met
zijn gedroom van twee oogen die hij het leven door volgde om den weg te vinden
naar zijn doel. 'n Man die een man was had zijn doel in zichzelf, wist wat hij wilde,
kende den weg, had niemand noodig om hem te zeggen: ga die richting uit. Dat had
zij, wist zij, kende zij, die niet 'n man was, maar 'n vrouw die achter stond in zijn
schatting bij 'n jongen.
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En door dien man, die niet zooveel waard was als zij, had zij zich een oogenblik
laten verblinden, verlokken! Goddank, dat zij het gevaar op het rechte oogenblik
gezien had.
En nu hervatte zij haar werk. Zij wierp er zich op met de begeerte om te vergeten,
met de bedoeling gelooven te kunnen, dat zij nog niets anders dan haar kunst liefhad
en zij klaagde van jammer, dat de dagen juist nu zoo kort waren, dat het licht haar
ontschoot juist tegen den tijd, dat zij zich door haar kunst tegen hem wilde
beschermen. Zij bedacht nu hoe zij hem op een afstand van haar kon houden'? O, als
zij hem had kunnen zeggen, met een lief maar valsch en vernederend lachje, wanneer
hij als gewoonlijk binnenkwam in haar atelier om met haar te praten: als zij had
kunnen zeggen: ‘je neemt me niet kwalijk, niet waar, maar ik heb te werken?’ En
morgen weer, en overmorgen, en zoolang tot hij gevoeld zou hebben, dat hij haar
volkomen onverschillig was, erger dan dat, dat zij hem onuitstaanbaar vond! Maar
dat kon nu niet: om half-vijf al kon ze niets meer zien, want met electrisch licht
worden de kleuren zoo zielloos. Nu kon ze niet anders voorwenden, dan dat flauwe,
dat ze hoofdpijn had en dat verachtte zij, bijna vond ze 't nog beter hem maar rondweg
te zeggen, dat haar zijn bezoek niet meer welkom was.
Zij ontweek de moeilijkheid door tegen den tijd dat zij zijn bezoek verwachtte uit
te gaan. Zij bedacht allerlei waar zij dien tijd kon heengaan? Zij kon een paar ateliers
bezoeken van schilders en beeldhouwers, die haar al lang
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verzocht hadden eens te komen; zij kon 'n praatje gaan maken bij kunstkoopers, die
nog 'n paar schilderijen van haar hadden hangen; zij kon nu en dan een middagconcert
bijwonen; zij kon, zooals zij zich allang voorgenomen had, een schets maken van de
hall van een der groot-magazijnen met de galerijen waar mooie Turksche tapijten
over de balustrades hingen en het kleurengejoel in 't rond en het beweeg van gaande
en komende menschen. Alles was beter dan hem te ontmoeten, alles, zelfs wanneer
zij maar een paar uur achtereen met d'‘elevated’ van de boven- naar de benedenstad
en van de benedenstad naar de bovenstad meedreunde.
Reeds den volgenden dag begon zij haar dagelijksche uit-vluchten: eens verraste
hij haar door s'morgens te komen en oogenblikkelijk voelde zij zich de kracht
ontzinken. Niettemin ging zij voort met werken. Nu stond hij naast haar, zwijgend
eerst: eindelijk vroeg hij zacht: ‘heeft u 't zòò druk tegenwoordig?’ Zij durfde hem
niet aanzien, op dat moment, en wist ook niet wat te antwoorden. Met moeite kwam
't van haar lippen: ‘ik wil dit stuk gauw afmaken; Winkley en Hellis, de kunstkoopers
van de Vierde Avenue, hebben er naar gevraagd.’ Zij voelde dat zij kleurde om die
leugen en wachtte op zijn antwoord. Maar hij zei niets: hij stond nog even aan haar
zijde, naar haar werk te zien, toen drentelde hij langzaam het atelier rond en zette
zich aan den vleugel, waarop hij een compositie van Grieg, die ze kende, begon te
spelen. De tranen sprongen haar in d'oogen: zij zag haar schilderij door een glinsterend
waas. Maar midden in
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hield hij stil, hij stond op, groette haar en ging heen. En terwijl zij zijn voetstappen
in de gang hoorde en het steeds zachter-wordende geluid beluisterde, wierp zij haar
werk-tuig neer en legde zich schreiend op de sofa.
Maar al kon zij hem in haar atelier ontwijken, dagelijks moest zij hem toch zien.
In eetzaal en salon, 't is waar, maar niettemin soms alleen en eens deed hij haar de
vraag waarop zij voorbereid was en die haar dus niet ontroerde, wat er toch was, of
zij boos was op hem, of hij misschien iets gezegd of gedaan had, dat zij afkeurde;
en niettemin voelde zij zich bezwijmen van smart, want zij zag zoowel deemoed in
zijn welluidende stem, zij hoorde zooveel angst in zijn weemoedige oogen, dat zij
een oogenblik bereid was om hem de hand te reiken en zich over te geven. Maar zij
bemeesterde zich en met een vriendelijken maar koelen glimlach, zei ze dat er
natuurlijk niets was, maar dat zij 't in den laatsten tijd zoo druk had.
Maar te vergeefs ontvluchtte zij den vijand: zij droeg hem met zich waar zij ging.
Zij zag hem, zag zijn oogen, zag zijn gezicht, en zij wilde hem niet liefhebben. Al
zou zij dat gevoel met gloeiende tangen uit haar hart moeten scheuren, 't zou er uit.
Zij wilde vrij en zich-zelf en sterk zijn. En nu en dan zei ze zich, dat ze dien man
haatte en ze voelde ook haat jegens hem, haat om hem te dooden als zij kon. Hij was
haar een obsessie geworden en zij wilde die kwijt zijn. Zij hoorde altijd in haar
gedachten den klank van zijn stem. Als zij op straat was meende zij hem in iederen
man dien zij in de verte zag aankomen te herkennen en dan kroop haar hart in-

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

78
een van schrik. Zij verachtte zich-zelf nù en exalteerde eigen kracht dàn. Goed, zei
ze, 't kost moeite om mij van hem los te maken, maar mij los maken zàl ik. En terwijl
zij zag, dat hij, zoolang zij poogde vriendelijk tot hem te spreken, haar zocht, werd
zij nu koeler tegen hem en stootte hem af door hem met oogen waarin haat en afkeer
spraken aan te zien. Maar dan ook, als zij alleen was, als zij zijn blik van verwondering
en droefheid gezien had, viel zij neer in haar kamer, bedekte haar gezicht met de
handen en brak in een hartstochtelijk gesnik uit.
Patrick begreep er niets van. Hij zat of liep uren lang na te denken wat hij toch
kon gezegd of gedaan hebben, wat de reden kon zijn, dat zij zoo plotseling veranderd
was? Tevergeefs. Hij zei zich, dat dit weer echt-vrouwelijk was, dat grillige, dat
maakt dat je op de besten niet kunt staat maken. Hij had er verdriet van om zich-zelfs
en om Felicia's wil: om zich-zelfs wil omdat zij de vrouw was die hij hooger dan
ieder ander had gesteld, eene zooals hij er tot dusver niet gevonden had en het bewijs,
dat hij gevoelig was voor den goeden invloed van een goede vrouw was, dat zij
oogenblikkelijk het beste in hem had opgeroepen, dat tot nu sluimerend in hem was
geweest. Hij geloofde nu aan zich-zelf, geloofde aan het vermogen zijner ziel om in
schoone gedachten te bloeien en dien bloei had hare vriendschap, hare bezieling in
hem opgeroepen. Maar het speet hem om Felicia's wil, omdat hij nu moest erkennen,
dat zij in den grond een vrouw was als 'n andere: zij was van haar hoog voetstuk
afgedaald
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en had zich ontsluierd. Hij achtte haar nu als een groote kunstenares, hij zag haar
aan als een jonge vrouw die mooi kon wezen, maar die, door de forsche kracht
waarmee zij hem had doen ontwaken, iets mannelijks getoond had te bezitten, dat
hem mishaagde, terwijl zij niettemin eenige der kleine eigenschappen die vrouwen
ontsieren, dat grillige, dat wankelmoedige, dat onvaste òok had: kortom zij was een
teleurstelling voor hem. Ten slotte waren alle vrouwen 't zelfde: 'n aardige
tijdpasseering, 'n betere zelfs dan elke andere omdat zij 'n beschavenden invloed
bezat, maar 'n tijdpasseering niettemin. 'n Man deed dwaas met er te veel aan te
hechten, dat wil zeggen: aan één vrouw. Felicia keerde hem den rug toe: 't deed hem
leed, maar nadat hij getracht had haar te verzoenen met een kwaad, dat hij niet begaan
had of althans niet wist begaan te hebben, kon hij er getroost bij zijn. Buitendien,
die kleine Mabel beviel hem beter. Hij had zich in den laatsten tijd wat te veel met
haar zuster bemoeid en over 't hoofd gezien, dat Mabel een drommels aardig meisje
was: vroolijk, levendig, een echt poppetje voor de flirt. Hij had haar veronachtzaamd.
Hij dacht niet verder aan Felicia's stugheid en sprak nu weer met Mabel. En ook het
New-Yorksche leven deed hem spoedig het leed vergeten, dat hij in 't eerste gevoeld
had. Behalve de partijen bij de familie Beveridge en haar vrienden, had hij nu feesten
mee te maken van sportslui waarbij hij, omdat hij door zijn tocht over d'Oceaan
populair was geworden, niet ontbreken mocht. De leden van de Manhattan-club en
de Athletic-
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club boden hem diners aan. Hugh was weer overgekomen en die duivelsche jongen
was een geduchte pierewaaier en kende al de mooie meisjes van
Madison-square-theatre en Koster en Dial's. Hij kwam nu van-zelf in den rosmolen
der lichte vermaken en zijn afkeer voor de factice samenleving belette hem niet om
in gezelschap van Hugh en eenige andere club-leden onstuimige soupeetjes mee te
maken bij Delmonico en in Hoffman-house, soupeetjes die in de vergulde zalen van
een voornaam restaurant begonnen met oesters en eindigden in de gecapitonneerde
slaapkamer van een café-chantant-diva met een geeuw.
Intusschen vraagde hij Hugh meermalen waarom Felicia zoo koel jegens hem
was?
‘Och,’ antwoordde Hugh, ‘trek-je dat niet 'an, Licia houdt niet van sportslui.’ Maar
dat antwoord bevredigde Patrick niet. Hij zei dat Hugh zijn zuster eens moest polsen,
want 't deed hem toch gruwelijk leed, dat hij haar vriendschap verloren had, temeer
nu hij, na een tijd van ingetogenheid, weer die andere vrouwen had leeren kennen.
Die vrouwen waren zoo hol van binnen. Als je op ze klopte gaven ze 't antwoord van
een leeg vat. Die waren goed voor 'n nacht, als ze jong en mooi en vroolijk waren,
maar als je ze 'n uur overdag sprak was je mond voor een week uit zijn fatsoen van
het geeuwen. En Hugh lachte om dat gezegde: hij vond Katy Holland maar 'n
deksels-bij-de-hand ding, die om den dood geen leeg vat was, want ze kon drinken
voor zes. Buitendien, al die geëmancipeerde vrouwen waren voor hem niets. Maar
hij beloofde toch

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

81
dat hij er met Felicia over zou spreken en dat deed hij op een morgen, dat hij haar
in het atelier opzocht.
‘Zeg 'es, Licia, zei hij, je hebt zelf gezegd, dat je Patrick 'n aardigen jongen vindt
en nu vertelt-ie me, dat je bijna niet tegen 'em spreekt. Wat hei-je tegen 'em?’
En zij, gemaakt-glimlachend: ‘maar Hugh-lief, ik heb niets tegen je vriend, heusch
niets; ik vind 'em nog 'n aardigen jongen.’
‘Ja maar, waarom spreek je dan niet tegen 'em?’
‘Wel, 'n mensch moet tusschenbeië ook eens zwijgen.’
‘Dat 's allemaal maar gekheid,’ zei Hugh verstoord. ‘Je vindt 'em zeker weer niet
verstandig genoeg, ik ken je. Als ik Patrick was liet ik je links liggen, want je bent
'n nare meid.’
‘O Hugh,’ zei Felicia, wie de tranen in d'oogen sprongen, ‘dat meen je niet, toe
zeg me, dat je dat niet meent.’ En zij legde streelend de hand op zijn schouder. En
terwijl Hugh, half-kwaad nog, zijn hoofd afwendde, nam zij hem bij de kin en kustte
hem. ‘Toe, Baby, zei ze, wees maar weer goed op me, ik zal liever jegens je vriend
zijn.’
‘Zal-je heusch?’ vroeg Hugh weder opgeruimd. En nu begon hij Patrick te roemen.
Ieder vond hem een aardigen kèrel; d' ‘Athletics’ hadden hem tot eerelid van hun
club benoemd. Ze hadden hem gemeten. ‘Verbeeld-je, z'n borst heeft bij gevulde
longen maar eventjes 'n omtrek van een meter twaalf, zijn biceps, als ze gespannen
zijn, acht en dertig centimeter!’ Hij spaarde Felicia geen enkele bijzonderheid van
zijn physiek. Nog nooit, of zelden tenminste,
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hadden de Athelics zoo'n prachtig, harmonieus corpus gezien. ‘Als hij niet 'n kleine
moedervlek op zijn linkerborst had, zou 't volmaakt zijn.’
Felicia sloot bij dit vertellen d'oogen. Zij was één gloeiing, een gloeiing die haar
prikkelde op den rug als met duizend naalden en haar bijna bezwijmen deed. Zij zag
hem nu, in haar verbeelding van opgewekte zinnelijkheid, als een jonge Apollo, met
zijn blond poëtisch gezicht, en toen Hugh was heengegaan wierp zij zich neer op de
sofa en barstte uit in tranen van woede over haar machteloosheid om hem uit haar
zinnen en gedachten te bannen. En nu, als zij hem 's middags en 's avonds ontmoette
en hem aanzag, moest ze altijd denken aan wat Hugh haar van zijn schoon lichaam
verteld had. Door zijn plastron heen zag ze de moedervlek op zijn borst, door zijn
rok heen zag zij zijn breed gewelfd lijf met zijn sterke spierzwellingen, en woedend,
schreiend, wanhopig en vol zelf-verachting ging ze straks naar haar kamer. Dat was
zij! Een vrouw die zooveel geleden had, die door het leed zoozeer gelouterd moest
zijn, die in jaren van ijverig werken haar lichaam en zijn begeerten had meenen te
dooden, voor wie de Man niet meer bestond, en nu opeens was dat alles heen, was
die schoone zelf beheersching weg: door een domme liefde, die haar onbewaakt hart
was binnengeslopen, door een man die wat belangwekkender en wat mooier was dan
de rest bruischte het oude onstuimige bloed in haar op, zòò dat zij oogenblikken had
waarin zij voelde, dat zij hem om den hals zou vallen en hem kussen. O, 't was
afschuwelijk, afschuwe-
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lijk! en vernederend. Maar zoover was ze goddank nog niet ze zou voortgaan te
strijden, zij zou den strijd tegen het geweld van haar begeerte niet opgeven. Al moest
zij er bij sterven, opgeven zou ze 't niet. Het ergste was, dat zij hem dagelijks zag,
dat dagelijks het vuur van hartstocht in haar werd aangeblazen. Zij betrapte zich
herhaaldelijk, dat zij met welgevallen luisterde naar zijn stem, hem met welgevallen
aanzag, korte oogenblikken van weifeling, als zij zich afvroeg of deze strijd niet zou
eindigen met haar overgaaf en of 't dan zoo heel-erg zou wezen, indien.... maar
dadelijk drukte zij haar begeerte weer neer. Daar zij wist dat hij nu 's middags niet
meer aanklopte, omdat zij eenige weken reeds tijdens de middaguren afwezig was
geweest, ging zij weinig meer uit, maar bleef, alleen, in het hoekje, dat zij zich
gemaakt had, zitten. En meestal bleef het boek, dat zij genomen had om te lezen,
geopend maar verder onaangeroerd in haar schoot liggen. Zij dacht na, dacht aan
hem en in den diepsten schuilhoek van haar hart leefde de kleine wensch, dat hij nu
weer komen mocht, dat hij nu nog eens om de deur zou komen zien of zij misschien
t'huis was. Maar niets. Zij luisterde naar de geluiden, die zij in huis hoorde: zij vernam
niet zijn stem, niet zijn voetstap. Soms schrikte zij op: zij hoorde toch een voetstap,
die nader kwam, de deur werd geopend! Dan was 't Mabel of haar moeder of Hugh,
of een dienstbode om iets te vragen of te zeggen. Allen kwamen nu en dan, iedereen
had de gedachte of de behoefte soms te zien of zij t'huis was. Hij alleen niet. Hij
bleef weg en dit pijnigde
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haar; die vernederende onverschilligheid was haar als een brandijzer in het hart. En
nu ook, om Hugh van wien ze veel hield, niet van zich te vervreemden, moest zij
nog aardig en lief tegen dien man zijn, die haar met zijn groote melancholieke oogen
vragend steeds aanzag. Wat dacht Patrick wel van haar? Hij zou haar toch een sterke
vrouw vinden, ongetwijfeld; een die toch misschien wel iets meer waard was dan
een jongen. Zij bleef hopen, dat hij eens tot haar zou komen en zeggen: ‘ik heb je
lief.’ En dan, dàn zou 't haar oogenblik zijn, dan eerst zou de nieuwe loutering, de
nieuwe schoone overwinning komen, want dan zou ze hem kunnen antwoorden: ‘dat
spijt me voor u, wantik heb u niet lief.’ Maar hoewel ze dat verwachtte, die
overwinning werd haar niet gegund, en ze verweet 't hem reeds, dat hij niet tot haar
kwam om te zeggen, dat hij haar liefhad. Heel veel temperament zat er niet in hem,
dat was zeker: er was zoo iets slaps in hem, zoo iets weekelijks. Maar als met scherpe
nagels greep 't haar in het hart, toen zij bemerkte, dat hij Mabel begon op te passen:
zij zag hen altijd samen, zij reden en wandelden altijd samen. Er was vorst gekomen
en sneeuw gevallen: Hugh kwam vertellen, dat de vijvers in Central-park prachtig
waren. En Hugh en zij en Mabel en Patrick gingen nu schaatsenrijden, soms in
gezelschap van haar schoonzusters Hessie en Alice. Maar tegen een kwartier, dat hij
met haar of de schoonzusters reed, was Patrick een uur met Mabel. Deze koketteerde
zelfs met hem. Zij zocht hem overal. In haar onschuldige behaagzucht had zij allerlei
middeltjes om haar mooien vriend bezig te houden: hier
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eens uitglijden, daar eens vallen, een gilletje om hem dan heel-stevig bij den sterken
arm vast te grijpen, en bij dit alles een joelend gelach opjubelend uit haar mooien
mond met zijn frisch-roode lippen en sneeuwwitte tanden: een jonge frissche
schoonheid in de bont-omlijsting van haar fluweelig sealskin, een schoonheid die
Felicia haar benijdde: de wangen rozig van de koude, d'oogen schitterend van
genoegen, altijd zorgeloos, altijd blij. O, haar zusters en broêrs hadden toch alles
voor boven haar. Zij voelden het leven niet zoo fijn als zij; zij genoten het voller, en
nog meer: geen hunner had ooit dat vreeselijke leed van den dood gekend, dien
vreeselijken muur van onherroepelijk verlies waartegen zij zich het hoofd te pletter
bijna en het hart gebroken bijna had gestooten, toen zij niet veel ouder was dan Mabel
nu en dat zij alleen had moeten dragen en niemand had kunnen klagen. En nu,
opnieuw, leed zij nog feller omdat zij getuige moest zijn van die flirtation van
Jonge-Mabel en Patrick. Terwijl ze, leunend tegen een deurpost van het baan-casino,
- haar schoonzusters zaten binnen met een der vrienden van de familie uit te rusten
- den ijzigen wind zich over het gloeiend voorhoofd voelde schuren en uitkeek naar
Hugh, Mabel en Patrick, die aan een polsstok achter of naast elkaar voortgleden, om
het drietal na-te-oogen tusschen al de rijders en rijderessen door: honderden
zachtglijdende schimmen, de lichamen in zacht gewiegel links en rechts deinend,
was 't haar alsof ze een dier oude Duitsche doodendansen zag. Waren eigenlijk al
die menschen, jong en oud, niet schimmen? Hier vroolijk in een oogenblikkelijk
vergeten
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van den dood, van het leed, dat echter hen aanging en dat hun eigenlijk mensch-zijn
was? Als zij-zelve straks, nu wat vermoeid, zich met haar zusters en Hugh en Patrick,
of met een der vele vrienden die op de baan waren, zich in het gezweef begaf,
zacht-deinend, licht als een blijde heenglijdende gedachte, zou men dan niet denken,
dat zij zich gelukkig gevoelde, licht van harte, blijde te leven? En was toch wat men
nu van haar zag niet haar eigenlijk mensch-zijn? Was haar ware mensch-zijn niet
veel meer hier, in dat moede leunen tegen den deurpost, in den moeilijken strijd tegen
haar zinnen, in dat wreede ongeluk dat haar opnieuw trof? O ja, 't wàs een doodendans,
wat zij voor oogen had: die glijdende schimmen waren geen menschen, zij hadden
er slechts het voorkomen van. Ieder had zijn eigen leed, zijn eigen strijd, zijn eigen
ongeluk, zijn eigen berouw. Ieder, diep in het hart, had een half-geheelde of bloedende
wond waar hij met een glimlach d'aandacht van àf leidde; die stemmen klonken zoo
dartel, dat lachen schaterde zoo luid om anderen te bedriegen, om zelf voor een
oogenblik te kunnen vergeten, om voor een oogenblik te kunnen gelooven, dat daar
nog in de ziel d'oude levenslust, de vroegere levensblijheid was. Maar straks, d'ijsbaan
verlaten, zouden allen weer de diep-neergebogen menschen worden met hun strakke
gezichten waar de lach van weg getrokken was. Straks, als die schoone hemel van
onpeilbaar blauw boven de stille boomen, die in de verte om de vijvers heen, met
het witte gewirrel hunner berijpte takken zoo weemoedig-peinzend neerzagen op de
grijswitte ijsbaan met dat glijdende beweeg van donkere
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menschenlijven, duister geworden, zijn sterrenvlammen zou uitschieten, zouden die
menschen, ingekeerd tot hun eenzaamheid, zich verpletterd gevoelen onder den druk
van hun verdriet, dat plotseling weer in hen was neergevallen. En nu zij dacht hoe
ieder zijn eigen leed had, voelde zij zich daardoor een oogenblik getroost. Zij was 't
niet alleen, goddank, die het leven voelde als een onrechtvaardige kastijding.
Te vergeefs was haar strijd, die kwartier noch bestand kende, en met iederen dag
feller werd, omdat zij 't moest aanzien hoe Mabel zich allengs verloor in een
opkomende genegenheid, kinderlijk nu nog, maar die spoedig, Felicia wist 't bij
ervaring, giftige ernst kon worden. Die twee waren onafscheidelijk: het ijs hield aan
en 's morgens en 's middags waren zij samen, en als zij elkaar 's avonds op dit bal of
die partij konden vinden, dansten zij samen zooveel zij konden; dan was 't een stil
gefluister, een blij gelach, in de vensternissen, in de serres, in de corridors: overal
waar het tweetal het gezelschap ontsnappen kon. Felicia zag soms hoe zij elkaar in
d'oogen zagen en voelde dan een haat om te wenschen, dat het huis instortte over de
hoofden van allen. In de zwoele serres met haar geurenbedwelming van vreemde
stille bloemen, die uit het donker bladeren-opkomen naar voren drongen met witte
kelken en roode trossen, om ietwat voorovergebogen rond te zien onder de breede
palmen, neerrondend met spitse punten, half-onzichtbaar achter vreemde
bont-gekleurde bladeren, die als even zooveel ooren te luisteren schenen naar de uit
de verte toevloeiende muziek, verschool Felicia zich soms, hier of daar in een hoek,
half om het gezel-
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schap, dat haar tegenstond, te ontvlieden, half om te wachten of die twee wellicht
zouden komen en dan te hooren wat zij elkaar zeiden, om zichzelf te pijnigen met
het scherp van haar jaloezie. De hartstocht brandde in haar en verbrandde haar: zij
rilde 's avonds van een koorts die haar lippen verdorren, haar oogleden steken deed,
die het bloed uit haar wangen wegtrok. Zij sliep niet meer: de rustelooze nachten
werden woelend het lichaam en zoekend de ziel doorleefd. Zij durfde zich niet meer
in den spiegel aanzien, wetende door haar japonnen, dat zij nog magerder was
geworden. Maar op een morgen bestond zij 't; zij wierp een blik in den spiegel en
schrikte van haar eigen vermagerd beeld met zijn ingevallen schouders, zijn holle
wangen, ivoor-wit, waar het zwarte haar langs viel in dikken val, haar donkere
somber-schitterende oogen, wier vlammend vuur door de droefheid harer trekken
niet getemperd werd. En zij zei, in het apathisch aanvaarden der fataliteit, dat deze
strijd haar krachten te boven ging. Tranen had zij niet meer, klachten had zij niet
meer, zij had enkel dien vervloekten hartstocht in haar ziel, dat verschroeiend begeeren
naar den man die sterker was dan zij. En nu in haar kamer, half-ontkleed nog,
neergevallen van moede vertwijfeling op het blanke ijsbeerenvel voor den psyche,
bleef zij zich aanstaren en gaf zij den strijd op, en dàt reeds, dat hebben van een
zekerheid gaf haar iets als verlichting. Zij dacht na, helderder en logischer dan in
langen tijd, wat nu te doen was? Met dezen hartstocht in haar ziel waren slechts twee
mogelijkheden: sterven of overwinnen,
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met d'overwinning meer in een strijd, die tegen haar natuur was, in een strijd waarin
zij zich-zelf een geweld moest aandoen, dat op krankzinnigheid uitliep, maar
d'overwinning op den man, die tot nu toe haar vijand was: sterven of die overwinning!
En nu, in een herleving van haar ziel, zei ze, dat ze van deze overwinning althans
zeker was, hoe duur ook gekocht. Want zij had er een voorgevoel van: die overwinning
zou op een vreeselijke boete uitloopen. Een hartstocht als de hare, liefde zooals zij
die kende, met de kracht van een wulpsche leeuwin, was niet om het leven gelukkig
te maken. Bovendien, welke liefde maakte ooit gelukkig? De beker geledigd en
weggeworpen, proefde men altijd den alsemsmaak van het vergif dat men gedronken
had. Maar dat vergif wilde zij opnieuw drinken, zij wilde zich er aan bedwelmen,
zij wilde het zwelgen, wat ook de toekomst mocht zijn. Nu herkende zij zich weer,
nu bezat zij zich weer, nu was zij weer de vrouw die van de goden gaven had
ontvangen boven alle anderen. Een vrouw niet meer waard dan een jongen! O, dat
zou mijnheer Patrick zien! Zij zou niet rusten voor zij hem gewonnen had! Wat Mabel
zoo natuurlijk afging, die koketterie waarvoor de mannen zoo gevoelig zijn en
waarvoor die trotsche meneer zoo zwak bleek te wezen, nu het te doen was om haar
hijgende en dorstige ziel te verkwikken, te doen genieten, die koketterie kende zij
ook en zij zou gevaarlijker zijn dan Mabel, omdat zij verfijnder en listiger en
gewaagder kon en durfde zijn. Haar ziel was haar niet enkel gegeven om mooie kunst
te doen leven, haar ziel
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had andere machten nog dan die. Zij zou den man winnen dien zij lief had, al ware
't ook, dat zij door die liefde zelf overwonnen was en er misschien bij zou ondergaan.
Nu kleedde zij zich. Zij wilde mooi zijn en door de innerlijke beroering waren
haar wangen weer levend geworden, gekleurd door een zacht rood. Haar oogen
stonden vast nu in een stil maar diep leven, haar mond was krachtig gesloten: de wil
was in haar gekomen en had haar marmersterk gemaakt. Toen zij dien middag Patrick
ontmoette, zei ze glimlachend: ‘ik moet u 'n nieuwe schilderij laten zien, die ik
gekocht heb. Wil u morgenmiddag even komen zien?’
Patrick zag haar verwonderd aan, of zij met hem spotte? Maar haar blik was zoo
sereen, haar glimlachje zoo eenvoudig, dat er blijdschap klonk in zijn stem, toen hij
antwoordde: ‘gaarne - ik dacht dat U boos op me was?’
‘Hoe komt U op dat idée? Ik heb mij integendeel verwonderd, dat U me niet meer
bezocht en U dagen lang zitten wachten. Maar 't is waar, Hugh heeft me ook al
gezegd, dat ik den schijn had onvriendelijk jegens U te zijn. Vergeef me. Dat was
niet zoo gemeend. Maar ik dacht aan een nieuwe schilderij die ik wou maken en die
ik ook al ontworpen heb: een van onze groote New-Yorksche magazijnen, U moet
't zien: ik denk dat 't goed zal worden.’
Den volgenden middag kwam Patrick al vroeg. Zij drukte hem kameraadschappelijk
de hand en liet hem haar nieuwe schilderijen zien. Het hoekje waarin zij vroeger
gekeuveld hadden was in denzelfden toestand, de twee
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fauteuils lokten hen uit, het Turksch tafeltje met zijn sigaretten wachtte hen. En nu,
terwijl zij zich lui in den eene neerwierp, wees zij Patrick den andere en vroeg: ‘en
heeft u mooie gedichten gemaakt, in den laatsten tijd?’
Hij schouderschokte, alsof hij zeggen wilde, dat haar bezielenden invloed hem
ontbroken had. Toevallig had hij een fragment van een groot gedicht Prometheus in
den zak en zij verzocht hem het voor te lezen. En nu, terwijl hij las en zij zijn gezicht,
dat onder het lezen d'uitdrukking van verheffende geestdrift ontving, aanzag, liet zij
haar denken wiegen door de golving van zijn welluidende zachte stem. Zij hoorde
het gedicht, dat zij bewonderde, maar haar aandacht verzwakte allengs en nu, in haar
denken ondergedoken, vroeg zij zich af hoe 't toch kwam, dat zij zoo krankzinnig
was geweest om een strijd te beginnen, dien zij vooraf als een verloren strijd had
kunnen beschouwen. En waarom die strijd, waarom toch? Was die man niet iedere
vrouw waard en zelfs de beste van allen? Bezat die man niet alles wat een vrouw
voor hem moest innemen? Hij had kracht en schoonheid, talent en zelfbewustzijn.
Waarom dan die strijd tegen een natuurlijk opkomen van liefde? Zou zij minder
geweest zijn, indien zij dadelijk d'inspraak van haar hart gevolg had gegeven? Neen.
Zij, trotsche en belachelijke vrouw, had zich verzet tegen een natuurkracht en het
gevolg was geweest, dat zij gedeerd en armoedig tot hem terugkwam. Zij ontkende
nu niet meer, of liever ze had 't nooit ontkend, dat zij hem liefhad, dat hij alles voor
haar was: haar heden en haar morgen, haar ademen en
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haar denken, haar geluk en haar leven. Het was een plicht dien zij jegens zich-zelve
te volbrengen had om wederliefde te vinden in zijn hart. Zij dacht er een oogenblik
aan of dat mogelijk was? Zij dacht een oogenblik, in een ver-ijzing van haar lichaam,
dat hij haar misschien niet zou liefhebben en haar oogen richtten zich als van zelf
op een stalen stilet, met een ivoren heft, op een ander tafeltje bij een boek, dat zij er
mee open gesneden had. Als hij haar eens niet.... maar zij hoorde, dat Patrick
plotseling zweeg en schrikte op. Zijn gedicht was geëindigd. Wat zij er van gehoord
had vond zij wondermooi, maar zij verzocht hem het te mogen hebben, zij wilde 't
nog eens met groote aandacht lezen.
En nu, dien dag en de volgende dagen, werden de gezellige keuveluurtjes van
vroeger voor het diner hervat. Felicia verborg haar geheim niet langer. Hoe had zij
't kunnen verbergen? Nu zij erkend had, dat de liefde sterker was dan zij, liet zij zich
meeslepen door de liefde. Die liefde vlamde uit haar oogen als zij hem aanzag; die
liefde trilde in haar stem als zij tot hem sprak; die liefde sidderde in haar marmerkoude
handen als zij de zijnen beroerde; die liefde sprak uit haar bewondering voor al wat
hij deed en gedaan had. Zij gaf zich over aan die liefde, zwak-geworden bestond de
kracht harer ziel niet meer dan enkel in de begeerte om mooi te zijn. Zij verfijnde
haar toilet, zocht kleuren die haar schoonheid releveerden: zij wilde schoon zijn voor
hem, zij wilde door hem bewonderd worden. Slechts nu en dan was zij zich-zelve
meester: dan dacht zij in een pret-
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tig kalm-zijn hoe zij hem zou kunnen verleiden. Een discrete geur van heliotrope
ademde op uit haar kleed, dat zij bij voorkeur donker koos in harmonie met heur
haar en opdat de blanke schittering van haar huid, die zij met cold-cream en lait d'Iris
souple en glanzend hield, des te helderder zou oplichten. Haar kleine voet, met de
strakgespannen zwart-zijden kous op de wreef opengewerkt, speelde dartel met het
porijzer van den haard; haar witte hand met de spitse vingers en de rozig-glimmende
nagels door de manicure iederen morgen gepolijst en, waar 't noodig was,
geëmailleerd, wier fijne vorm door den amathyst in zijn krans van diamanten, werd
aangewezen, speelde in dartelheid tot zij nu en dan, heel even en heel zacht, neerstreek
op zijn arm, op zijn hand. In die oogenblikken was er niets van zichzelf of van hem
dat zij niet bespiedde: haar nonchalant liggen in den fauteuil, de plooien van haar
kleed, de ronding van haar armen, niets was meer natuurlijk aan haar, alles
daarentegen een verfijnde verleidingskunst, een wetenschappelijk en tactisch
vrouw-zijn, dat niets aan het toeval overlaat en elk woord, elk gebaar, elke handeling
berekent. Maar straks verloor zij zichzelf in haar verleiding; als zij zag hoe zijn oogen
fonkelden bij het zien van haar voet, hoe hij onrustig en verward werd door den gloed
dien zij door haar streelende aanrakingen in hem opwekte, dan was 't plots gedaan
met haar zelfbeheersching en haar ziel verhief zich als in een extase van geluk. 't
Eenige wat haar dien tijd verdriet deed, haar geluk plotseling soms deed neerploffen
in een diep
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van peillooze droefheid, was de stomme, vragende blik waarmee zij Mabel Patrick
zag aanzien. Dan greep Felicia zich vast aan de rots van haar egoïsme om niet in de
droefheid, die zij in woedende golven in zich voelde opkomen, onder te gaan. Dan
zei ze zich, en zij troostte er zich mee, dat 't aldus altijd was; d'een leed door het
geluk van den ander; wat d'een aan liefde won was altijd het verlies aan levensgeluk
van den ander: gisteren was Mabel gelukkig geweest en zij ongelukkig, nu was 't
omgekeerd, dat was het op en neer van het leven. Waar de liefde sprak werd ieder
mensch een monster van zelfzucht. Patrick lette niet meer op Mabel: ja, hij was
vriendelijk en beleefd jegens haar, danste nog soms met haar, als Felicia hem vroeg:
‘heeft U Mabel al 'es gevraagd?’ Hij reed ook nog schaatsen met haar; maar het
vroolijke gefluister, het blijde gelach in de vensternissen en onder de contemplatieve
stille bloemen bestond niet meer voor hem. Hij erkende stil, dat hij Felicia niet
begreep: die geheele ommekeer jegens hem verwarde hem eerst; maar later erkende
hij, dat zij een vrouw was zooals hij tot nu niet ontmoet had. Zonder haar zeer schoon
te vinden, gevoelde hij dat zij meer had dan schoonheid.
Opnieuw werd hij door haar bezield; opnieuw wist hij in haar bijzijn, dat hij iemand
was en zijn dankbaarheid voor haar kwam in hem terug, nu met de begeerte om haar
lief, om haar zeer goèd te zien. Dien tijd van koelheid, van afzondering verklaarde
hij door het leed dat zij geleden had: de doode was in haar herinnering herleefd
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en opnieuw had haar ziel de smart van het verlies gevoeld. En nu voelde hij die ziel
te willen nemen als een zeldzaam rijk-gevederd vogeltje in zijn hand om het te
streelen, aan zijn wang te drukken, te liefkoozen. Hij trachtte zich nu in te denken
in het lijden van die arme, suprême ziel van Felicia, een lijden zoo levensmoordend
wreed, en zijn hart vloeide vol mede-lijden: een begeeren om haar te troosten.
Opnieuw kwam het denkbeeld in hem op, dat 't een geluk moest zijn de liefde van
deze vrouw te bezitten, een geluk, dat hij niet durfde verwachten, omdat zij rouwde
nog over den dood van den man dien zij had liefgehad. Nu zag hij wèl de vrouw in
Felicia en begreep niet, dat hij niet dadelijk oog had gehad voor haar verfijnde
aristocratische en zeldzame schoonheid. Zij had iets, dat haar alleen toebehoorde:
andere vrouwen konden mooi, zeer mooi zijn en niettemin waren zij mooi zooals
duizenden met haar. Men zag haar schoonheid oogenblikkelijk, men moest dadelijk
erkennen, dat zij zeer mooi waren en dat moest men telkens als men ze weer zag,
maar daar bleef 't ook bij. Men had dadelijk het hoogste punt van bewondering met
ze bereikt. Maar deze, die Felicia, wel, eerst zou hij geneigd zijn geweest haar
niet-mooi te vinden, maar elken dag dien hij langer met haar omging moest hij haar
onbedwingelijker bewonderen. Zij was als die rijkaards, die, schijnbaar arm, schatten
kunnen geven en nooit hunne schatten verminderen. Met haar had hij steeds
verrassingen, in haar zag hij steeds wat anders dat oòk mooi was: zij had veelvoudig
mooi; nu bekoorde zij door een trek van tragische rust, dan door haar blijde bezieling;
vandaag zag hij
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in haar een madonna, en morgen een verleidelijke vrouw, die hij hopeloos begeerde.
Hopeloos, want ten slotte leefde zij met haar gedachten nog altijd in het verleden,
maar o, die man, hoe benijdde hij hem. Hij voelde, dat hij haar liefhad, maar hij wilde
niet, dat zij 't merken zou, want wat was zijn liefde voor een vrouw als zij? Maar
toch voelde hij die liefde groeien in zijn hart, als een kracht die hem straks te sterk
zou zijn en zich zou uitbreken; daarom moest hij spoedig heengaan. Zij was de pure
schoonheid, zij was de heiligheid vrouw geworden: zij kon slechts haar kunst en den
doode liefhebben.
Maar terwijl Felicia's liefde in elk harer woorden, in elk harer blikken sprak, terwijl
zij hem haar liefde zei in de zachte beroering harer vingers aan zijn hand, terwijl
haar hartstocht sprak in den diamant-glans harer oogen, in den blos van haar wangen
en voorhoofd, vond hij zich-zelf plotseling in gloed en op 't punt haar aan het hart
te drukken. Zijn gevoel voor haar werd allengs minder van de hemelen en het
onwerkelijke; naarmate het profaner groeide werd het onbedwingelijker. Indien
Felicia een woord gesproken hadde, indien hij dat woord gezegd hadde, zouden zij
elkaar oogenblikkelijk gewonnen hebben, maar zij wilde en hij durfde dat woord
nog niet spreken. Niettemin werd 't duidelijk in hem, dat zij gevoelde wat hij gevoelde.
Hij meende alles te zullen verliezen indien hij haar haastig wilde bezitten. Nu zij, de
loutere muze, allengs vrouw werd, nu hij voelde hoe die vrouw allengs zwak werd,
nu hij wist, dat er liefde in haar zou komen, hartstocht misschien, wilde hij zich

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

97
beheerschen, wilde hij wachten tot in beider hart de liefde onweerstaanbaar en
gebiedend zou zijn. En nu zij beiden van elkaar dachten, dat d'ander zwak en zwakker
werd en zij-zelf de overwinnaar en d'ander d'overwonnene, leefden zij in dien
gelukstoestand, die volkomenheid is en volkomenheid aanschouwt, van een hartstocht
die zich voelt groeien; dien gelukstoestand van geheele onderdompeling van het
mensch-zijn in wassend-electrische stroomen van liefde; dien gelukstoestand die
woorden te triviaal en te ruw vindt, maar spreekt door oogen die bedwelming drinken
in oogen, door handen die handen vasthouden lang, zoodat een trilling gaat door
lichaam en ziel, die, wanneer het contact der handen niet plotseling opgeheven wierd,
als een aarbeving die een kosmos verscheurt, vernietiging zou brengen door een voor
menschen te sterk geluk.
Allengs werd het leven onwerkelijk voor beiden: gedragen door hun droom, die
hen hoog zweven deed boven het leven der anderen uit, leefden zij enkel voor elkaar
in gedachten en gevoelens, die al het overige in hun ziel uitwischten. Zij zwijmelden
wanneer zij elkaar in d'oogen zagen, zij gloeiden wanneer zij elkaar de hand drukten.
Niet langer hadden zij besef voor wat in hen omging: zij zagen elkaar en wisten enkel
dat zij schoonheid zagen; zij ademden en wisten enkel dat zij lief hadden en
begeerden. Anders niet dan dit: schoonheid zien en begeeren, ademen en liefhebben.
Dit was heel hun leven. En toen hun hartstocht was geworden tot een onbedwingelijke
kracht, gaven zij zich aan elkander, zonder woorden, als
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een onbewuste samenvloeiing van twee zielen, die, reeds lang één van onstoffelijk
leven, slechts de als-het-ademen-noodzakelijk geworden vereeniging der twee
lichamen behoefden om volkomen in één enkel leven op te gaan.
Toen eerst, toen wisten zij wat beteekent de zaligheid der goddelijke genade. Na
d'eerste smartkreten van een opnieuw verloren maagdelijkheid, steeg er in Felicia
een jubel op om de liefde die zij zich gewonnen had: een jubel door Patrick gedeeld
om de liefde die hij ontvangen had. Hij was de heerlijke sterke man, dien zij zich
gegedroomd had; zij was de zoete bezielende vrouw, die hij zich gedroomd had. Hij
was d'onweerstaanbare mannekracht waaraan zij, zwakke vrouw, zich lieflijk kon
overgeven; zij was de lang-gezochte teedere vrouw in wier liefde hij zich verloor.
En nu, terwijl zij elkaar opnieuw in d'oogen zagen, voelden zij hoe daaruit hun een
gloed binnendrong, die de ziel in een streeling deed smelten tot een heet verlangen
naar eenwording opnieuw. Zij voelden niet meer wat hun lichaam was: zij waren
Alziel, badende in astraal licht en gestreeld door astralen gloed. In een omarming,
gedragen door een kus, vlood hun denken heen en werden zij enkel-liefde-begeeren.
Zij waren niets, zij hadden niets dat niet liefde was. Zij hadden elkaar lief met al hun
zinnen. Zij hadden elkaar lief met het gezicht omdat d'oogen in den ander schoonheid
zagen; zij hadden elkaar lief met het gehoor, omdat d'ooren lieflijkheid hoorden in
de stem van den ander; zij hadden elkaar lief met het gevoel, want heel hun lichaam
dronk d'electriciteit der beroering van het lieflijke andere
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lichaam als dorstig zand het water; zij hadden elkaar lief met den smaak, want hun
kussen vonden zoeter zoet te puren van elkaars lippen dan de bijen puren uit bloemen;
zij hadden elkaar lief met den reuk, want kostelijker was de geur dien zij ademden
uit de frissche gezondheid van het lichaam dat zij liefhadden dan de geuren van het
Oosten. Zij kenden de liefde overal waar de bloedwarmte van hun lichamen
samenvloeide. En daarna nog, terwijl zij voor dien dag gescheiden waren, vermeiden
zij zich in den wellust der herinnering. D'oogen gesloten, droomende, kwijnende,
zwijmende, herinnerden zij zich alles, herleefden zij alles. Opnieuw waren zij vereend,
opnieuw zagen, hoorden, voelden, smaakten, ademden zij elkander, opnieuw kenden
zij het hoogste geluk der menschen, opnieuw vergaten zij alles rondomme, opnieuw
hijgden zij naar vereeniging en, het genot genoten, naar meer en naar nieuw genot.
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IV.
De vrijheid om elkaar lief te hebben was hun ten volle gegeven. Wanneer ze elkaar
zochten en vonden in de middaguren van het atelier, op het ijs in Central-park, bij
de partijen die kerstmis voorgingen en volgden, dan taalde niemand er over of zoo
al, dan zag men er niets anders in dan een flirtation: een jonge man en een jonge
vrouw vinden genoegen in elkaars gezelschap en lachen en praten en fluisteren en
rijden en dansen met elkander. D' eenvoudigste en onschuldigste en gewoonste zaak
der wereld, die men nu met deze dan met die jongelui zag voorkomen en waarop
soms een huwelijk volgde.
Een jonge, welopgevoede Amerikaansche vrouw, een gentleman waren natuurlijk
niet te verdenken, dat zij iets onvoegzaams zouden doen, en niemand zag er iets
onvoegzaams in, wanneer men ze soms zich van d'anderen zag afzonderen om in
een stil hoekje te keuvelen. Aldus waren Patrick en Felicia veel alleen en deerde
niemand hun geluk. De heer Beveridge had 't te druk met zijn speculaties, temeer nu
de Colorado-mijn opnieuw in exploitatie was gebracht en hij tevens den vervallen
Lake-spoorweg trachtte op te werken. Mevrouw Beveridge
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had 't te druk met haar vereenigingen en was juist tot presidente van het
Matigheids-genootschap, secretaresse van de Vereeniging voor Vrouwen-stemrecht
en penningmeesteresse van d'Unie van Hospitaal-verpleegsters benoemd: zij had 't
drukker dan ooit met administratie en vergaderingen en was vaker dan ooit van huis.
Hugh oefende zich voor een schaatsenrijderswedstrijd om het kampioenschap van
Canada: hij stond 's morgens om zes uur op, ging 's avonds om negen naar bed, had
zijn eigen maaltijden en was den heelen dag op het ijs. Men zag hem niet meer. En
Mabel interesseerde zich nu of scheen zich te interesseeren voor een jongen acteur
van Daly's theatre, dien ze eens in gezelschap ontmoet had en wien ze bloemen zond.
Niettemin was zij wat bleeker dan vroeger en haar oogen keken vragend droevig.
Zij was d'eenige, die, in haar verscherpt zien van jaloersche mede-minnares, iets van
de werkelijke verhouding tusschen Patrick en Felicia scheen te begrijpen, want eens
had ze haar zuster gevraagd: ‘jij en lord Patrick schijnen elkaar veel te vertellen te
hebben?’ maar Felicia lette nauwelijks op de hatelijkheid van dit gezegde; zij was
zoo gelukkig, dat alles wat niet onmiddellijk haar geluk betrof haar ontging en Patrick
was beleefd en vriendelijk jegens Mabel, maar dacht er niet meer aan haar het hof
te maken.
Aldus was Kerstmis voorbijgegaan en het geluk der twee bleef op die uiterste
hoogte die het bereikt had op den dag, dat zij zich in elkaars armen gevonden hadden.
Zij zagen volmaaktheid in elkander en leefden enkel voor het oogenblik. Noch Felicia
zelf, noch Patrick vooral merkte,
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dat zij iets aan haar kunst deed. Zij had zich volkomen aan den man dien zij liefhad
gegeven, schonk hem heel haar ziel en al haar bezieling en deze ontving haar geheele
toewijding zonder er bij te denken. Het was hem voldoende, dat hij Felicia liefhad,
die hij de schoonste vrouw vond van heel zijn leven en die hem niet enkel een liefde
schonk die d'aanbidding naderde, maar een bezieling die in hem een groot dichter
zag en van hem een groot dichter maakte. Als Felicia, terwijl hij op de sofa zat, voor
hem op de knieën lag en met de nederwerping van een liefde die zich onwaardig
vindt, hem haar god, haar koning noemde, kuste hij haar gezicht, glimlachend,
gelukkig, zonder er aan te denken haar op te heffen of zelfs te zien, dat zij voor hem
knielde. Hij liet zich aanbidden en wist niet dat hij aangebeden werd en terwijl zij
hem steeds aanspoorde om te dichten in een steeds hoogere vlucht en zijn gedichten
las als openbaringen, zag hij niet hoe haar schilderijen onafgewerkt bleven staan en
haar verven gedroogd waren op haar palet.
Maar de tijd kwam, dat zij aan hun geluk gewend waren, dat dit een behoefte maar
tevens iets dat van zelf sprak voor hen was. Bij korte tusschenpoozen kwam het
denken nu in hen terug. 't Was in een dier momenten, dat Felicia, half-onbedacht
nog, van een huwelijk sprak. Hij zag haar verbaasd aan, alsof hij niet goed begreep
wat zij wilde en Felicia lachte om zijn verbazing en herhaalde wat zij gezegd had.
Maar hij drukte haar tegen zich aan, kuste haar en vroeg: ‘maar zijn we dan nu niet
getrouwd, lieveling?’

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

103
Zij schaamde zich bijna en bloosde, zwijmend half onder zijn kussen. ‘Natuurlijk,’
fluisterde zij, ‘maar we moeten denken. We kunnen niet altijd voor de menschen
verborgen houden, dat wij elkaar liefhebben en we willen 't ook niet altijd, niet waar?
Ik gevoel soms behoefte om met de menschen over je te spreken, om luid en vrij te
zeggen, dat ik je liefheb, om luid en vrij mijn geluk uit te roepen. Jij niet?’
Opnieuw kuste hij haar. ‘Je bent eigenlijk een dweepstertje,’ zei hij, ‘en ik heb je
er te liever om. Maar ons geheim is zoo heerlijk, is zoo betooverend heerlijk. Waarom
moeten wij er andere menschen bij halen, die nooit hebben liefgehad en nooit kunnen
liefhebben zooals wij? Die menschen kunnen ons niet begrijpen. Neen, laten wij 't
nog niet bekend maken; 't is zoo onbeschrijfelijk goed, wanneer er andere menschen
om ons heen zijn, andere mannen bij voorbeeld, te zien hoe die andere mannen je
bewonderen, en te denken dan, dat je mìjn bent, mijn Felicia, mijn vrouw. Ik volg
je overal met d'oogen, ik neem je in me op en ik denk, dat ik de gelukkigste van allen
ben.’
Zij sloeg d'armen om zijn hals, legde haar wang tegen de zijne en terwijl hij den
arm om haar midden sloeg en haar vast tegen zich aanklemde, fluisterde zij, na een
oogenblik van woordeloos geluk: ‘je bent 'n god dien 'k aanbid - je bent 'n zon die
'k aanbid - je bent het leven dat 'k aanbid. - - Je bent m'n Koning, m'n Heer! - Ik ben
niet gelukkig dan wanneer ik voor je knielen kan. - Lichter dan de zon ben je me; ik voel
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je kracht in me als een scheppingsdaad; - wat ik vroeger van God gedacht heb, denk
ik van jou nu: - ik denk dat je de levensgebieder zelf bent, want eerst na jou liefde
ontvangen te hebben voel ik mij leven. - Je hebt 'n heel leven in mij vernieuwd. - Ik
ben uit de dorheid opgestaan en voel me bloeien en groeien, - - want terwijl ik je nu
voel, koesterend en warm als de zonnewarmte zelf, ben je me soms frisscher en
verkwikkender dan een bron. - In jou zie ik d'uiterste hoogte van het leven, je bent
de zon van mijn licht, je bent de god van mijn heelal, je bent de kracht van mijn ziel,
je bent het midden-in van de wereld. Met jou en met je liefde voel ik me schoon en
gelukkig en krachtig en goed; ik voel me zelf goddelijk worden, maar
menschelijk-goddelijk, met d' ijdelheid van een vrouw, die zich beroemen wil en
uitroepen: ‘zie mij aan, ik ben uitverkoren, uitverkoren door Hem!’
Zij spraken een oogenblik niet; door de kussen die zij bloeien deden op elkaars
lippen vergaten zij opnieuw, dien dag en de volgende dagen. Maar Felicia kwam
daar op terug: het geheim was haar niet langer schoon, zij moest kunnen spreken, zij
moest benijd kunnen worden en hij antwoordde: ‘maar lieveling, we zijn getrouwd.
Wat je wil is beneden jou waarde en de mijne, is beneden onze liefde. Zou 't geen
schennis zijn van de hooge en poëtische heerlijkheid van onze liefde, te doen zooals
andere menschen? Naar 'n meneer met knevels en een zwarten rok te gaan en te
zeggen: “wij hebben elkaar lief!”, naar 'n anderen meneer met een witte jurk en een
kruis te
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gaan en te zeggen: “wij hebben elkaar lief!” Wat hebben die menschen, die dat
honderdmaal op een dag moeten aanhooren en er niet eens belang in stellen, daar
mee te maken? Zijn wij tweeën niet alles voor elkaar? Ben jij niet 'n wereld en al de
menschen daar op voor mij? Ben je niet alles wat ik behoef in 't leven, geef je me
niet alles? Bestaan er voor mij nog andere menschen? Ben jij niet alles wat ik liefheb
en hoogstel? En ben ik dat niet voor jou? Zeg me dan wat die twee vreemde menschen
en wat alle andere vreemde menschen te maken hebben met het heiligste en het
schoonste in ons zelf?’
Zij zweeg, opnieuw beschaamd, en legde haar hoofd tegen zijn schouder, opziende
naar zijn oogen.
Hij vervolgde, terwijl hij zijn armen om haar heen sloeg en zijn hoofd op het hare
nederlegde: ‘wij zullen dat natuurlijk doen, als jij dat wenscht; we zullen in optima
forma een huwelijk sluiten, als jij dat wenscht; we zullen aan iedereen zeggen: “wij
hebben elkaar lief en wij behooren elkaar” en zullen 't fier zeggen, als koningen van
een heele wereld. Maar nu wij reeds het hoogste menschengeluk genieten, geloof je,
dat wij er nog gelukkiger door kunnen worden? Dat is onmogelijk. We zullen spoedig
onze liefde ontwijd vinden, we zullen haar banaal vinden, omdat wij banaal gedaan
hebben, we zullen elkaar er minder lief om hebben....’
Zij richtte zich plotseling verschrikt op, en zag hem aan. Maar toen glimlachte zij
en antwoordde: ‘neen, dat kan niet.’ Gerust legde ze opnieuw het hoofd tegen zijn
schouder en zei zacht, maar met een stem van groote
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zekerheid: ‘neen, we zullen elkaar altijd zoo liefhebben als we nu doen.’
‘Natuurlijk zullen we,’ zei hij. ‘Maar dan moeten we onze liefde heilig houden,
moeten we ze niet laten beroeren door de plompe handen van menschen die niet
waard zijn, dat wij een woord tot hen over onze liefde spreken. Alleen dan zullen
we elkaar blijven liefhebben, zooals nu, want, niet waar? de liefde is grillig, de liefde
wil voor alles vrijheid, geen banden wil de liefde. Ze wil niet gedwongen zijn lief te
hebben, en als wij doen wat de menschen noemen trouwen, is zij gedwongen, dan
mòet ik jou liefhebben, dan mòet jij mij liefhebben. Dat is leelijk, dat is onheilig, dat
is onzedelijk.’
Zij sloeg opnieuw d'armen om zijn hals en hem met d'innigste liefde aanziende,
zei ze: ‘je hebt gelijk, ik was dwaas. Wij zullen er niet meer over spreken.’
En na dien tijd spraken zij er ook niet meer over, maar hadden elkander lief en
waren gelukkig. Felicia hervatte haar werk, zij begon opnieuw te schilderen en vond
dat zij beter werkte dan ooit. Patrick schreef de gedichten over die hij gemaakt had,
verbeterde ze, en schreef ze opnieuw over. Zij werkten aldus tezamen in haar atelier,
waar hij nu, ook terwijl Felicia schilderde, vaak op de vleugel-piano muziek van
Grieg speelde, die zijn voorkeur-componist was. Hij speelde goed en Felicia zette
zich meestal naast hem om te luisteren en ook soms, als hij schreef, legde zij palet
en penseel neer en ging achter hem staan, alsof zij over zijn schouder toezag wat hij
opschreef. Haar hand speelde streelend door zijn haren; zij
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hoopte op een liefkoozing, op het woord van liefde, dat zij verwachtte en dat dan
niet kwam. Zoo geheel was hij met zijn gedachten bij zijn werk. Teleurgesteld zette
ook zij haar werk voort, terwijl zij haar ezel zoo plaatste, dat zij hem voortdurend
kon zien. Maar straks beproefde zij 't opnieuw, zij boog zich voor over naar zijn oor
en fluisterde in een kus zijn naam. Dan legde hij met een glimlach van welgevallen,
maar met oogen die van zijn gestoorden arbeid spraken de pen neer, keek haar aan,
nam haar hand die hij kuste en zette haar op zijn knieën. Dan was zij gelukkig, dan
vloeide haar hart over van weelde, dan herinnerde zij zich plotseling, dat hij werken
moest en zij zei hem dàt, terwijl zij zelf haar werk voortzette. Maar een half-uur later
werd de behoefte om gecarresseerd te worden haar opnieuw te sterk, kon zij opnieuw
niet langer verkroppen, dat zij hem boven alles liefhad, dat er geen oogenblik voor
haar was, geen oogenblik, waarin zij niet begeerde met hem een te zijn: een in
gedachte, een van woord, een van daad. En dan, als zij hem opnieuw liefkoosde en
hij dit eerst niet bemerkte, als zij opnieuw zijn naam fluisterde, ademde bijna, keek
hij op en streelde haar de hand en zei dan ‘je moet me nu 'n beetje laten werken,
lieveling.’
Ontevreden op zich zelf, plotseling ongelukkig, beschaamd, zette zij zich op de
sofa neer om hem aan te zien. Er was een zwart vlekje, groot als een zandkorrel,
onnaspeurlijk bijna, in de zon van haar geluk. Zij gaf er zich zelf de schuld van: zij
was lastig, ze had volstrekt geen zelfbedwang. In haar behoefte om steeds te
liefkoozen en
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geliefkoosd te worden, in haar wensch om het steeds te zeggen en te herhalen, dat
zij hem liefhad, werd ze lastig als een vlieg die om d'ooren gonst. En terwijl zij zich
dit zelfverwijt deed, vroeg zij zich af, of 't wel noodzakelijk was, dat hij haar dit liet
merken? Zij twijfelde niet aan zijn liefde voor haar, maar ze zag 't opnieuw: het
verschil tusschen den man die liefheeft en de vrouw die liefheeft. Er was of kwam
altijd nog iets bij. Zijn hart was nooit heelemaal voldaan met de liefde van en voor
een vrouw; zijn denken er nooit heelemaal mee bezig. Er was altijd nog iets anders
dat hij òok liefhad, nog iets anders daar hij òok aan dacht en zoo was 't nu met Patrick
ook en zoo was 't met alle mannen en nu ze dat ter rechtertijd weer ontdekt had, zou
ze er zich in Godsnaam maar in schikken en tevreden zijn, dat hij haar toch meer
dan alles liefhad.
Patrick wist natuurlijk niet, dat hij Felicia verdriet had gedaan, maar 't verschil
was, dat zij hem voortdurend gadesloeg om elke gedachte, elk gevoel van hem te
raden vòòr hij sprak en dat hij haar ook gadesloeg, maar enkel om te vinden, dat zij
heerlijke oogen had en nog mooier was geworden dan vroeger.
Inderdaad vond hij haar mooi, had hij vergeten, dat hij haar voorheen niet mooi
had gevonden. Zij was een sublieme vrouw en hij dacht niet aan andere vrouwen,
maar de gewoonte maakte, dat hij ook wel eens niet aan haar dacht. Korte
oogenblikken maar, oogenblikken waarin hij zijn liefde niet zoo sterk gevoelde;
straks, in haar omarming, was er voor hem weer niets anders dan Felicia
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op de wereld en hij zei haar dit en zij was bovenmenschelijk gelukkig.
Toch hernam langzaam het vroeger leven zijn ziel. Hij had zijn ouden vriend
Killrey naar Ierland teruggezonden om den winter bij zijn familie door te brengen
en Frank schreef hem nu, dat hij weer niets liever verlangde dan met zijn meester
d'Oceaan op te gaan. Hij, oud zeeschip, had gauw genoeg van de landrotten; hij kon
soms verlangen naar de zee, naar de verre horizonten, naar het gevaar, kortom naar
de vrijheid, als toen hij achttien jaar was en verlangde naar zijn hartlap. Wou zijn
meester hem niet eens schrijven hoe 't nu met het plannetje stond om den Stillen
Oceaan over te steken? Deze brief, waarvan hij niets aan Felicia vertelde, bracht
Patrick aan het denken. Hij droomde zich weer met zijn ouden kameraad op zee, in
de heerlijke nachtwake onder het eindelooze omhoog met zijn licht-tintelende sterren,
die fluisterden van dingen van schoonheid en grootschheid. Hij dacht aan de heerlijke
stormen die de ziel zoo krachtig maken, het heerlijke gevaar dat de ziel zoo lenig
maakt en ook hij verlangde naar den wijden horizont-cirkel met zijn onafzienbaar
golvenbeweeg, den wereldcirkel waarin het denken altijd uitging om God te zoeken.
Nu kwam hem zijn tegenwoordig leven voor als een ontrouw aan zich-zelf. Zeker,
in zijn gedichten vond hij iets terug van de zee, legde hij althans iets van haar neder,
maar wat zijn gedichten in vergelijking met dat heelal- grootsche gedicht, dat de zee
zelf is. O, hij verlangde terug naar de zee: hij zou Felicia meenemen; ook haar was
't onwaardig te
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leven in een stad met al die menschen in 't rond, die in een eindeloos gerijg van
woorden hun gemis aan ziel zeggen. Hij schaamde zich voor zich zelf, dat hij zoolang
met die menschen had kunnen omgaan in een vernedering van zijn hooge, alleenige,
vrije ziel. Hij vreesde nu bijna de zee. Zijn zeemans-bijgeloof keerde zich plotseling
en hij was er overtuigd van, dat de zee, vertoornd om zijn ontrouw, reeds zijn graf
gereed had. Maar dan mocht hij Felicia niet meenemen! - Maar was 't niet schoon:
beiden in het zelfde graf onder te gaan? Met haar, met Frank, leven en liefde en
vriendschap, alles te gelijk aan de heerlijke zee ten offer te brengen?
Zijn gedachten stonden hierbij stil, langen tijd. Felicia zag hem denken, zag hem
stil en ernstig, met een trek van weemoed uitstaren en zij kuste hem den weemoed
voor een oogenblik uit d' oogen en vroeg bezorgd, wat er toch was, waaraan hij
dacht? Maar hij ontweek een antwoord: 't was gekheid, hij dacht aan zijn gedichten
en enkel in een hartstochtelijke omarming van de Vrouw die hij liefhad, vergat hij
de Zee die hij liefhad en die hij zoo langen tijd had vergeten. Zijn plan stond vast:
hij zou nu voor eenige dagen naar Chicago gaan en daar met scheepsbouwers spreken
over een nieuw vaartuig, grooter en sterker dan De Zeemeeuw. Het zou Felicia heeten
en die naam zou er geluk aan brengen: bovendien moest het meer comfort bieden,
omdat Felicia nu mee zou gaan.
Maar op een dag zei Felicia hem met schaamte en schrik en toch met een jubelend
geluk, dat zij moeder
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moest worden. In het eerste oogenblik van de mededeeling begreep hij niet goed,
maar in eens werd het klaar in hem wat zij bedoelde. Hij zag haar aan, zag haar
blozend en vragend en gelukkig òok hem aanzien, hij zag hoe schoon zij was, nu
met die zachte uitdrukking van geluk dat d' oogen wil neerslaan in haar gezicht; ze
had iets van de heilige, astrale madonna's, hij vond haar aanbiddelijk schoon,
aanbiddelijk heilig en toen knielde hij voor haar neer en legde zijn hoofd in haar
schoot. O, hij had haar nu zoo lief, nu zij zijn liefde de heerlijkste wijding had
gegeven, die een vrouw de liefde van een man geven kan; hij had haar nu zoo lief,
dat zij zijn liefde beantwoordde met het goddelijk woord der schepping. Hij had haar
nu absoluut lief, er leefde nu niets anders meer voor hem. Hij had haar nu geheel
lief, elke atoom van haar en van het kind dat zij beloofde had hij lief, elke atoom van
hem had haar lief. Hij wist niet wat hij zou doen, wat hij kòn doen; hij wist niet wat
hij zou zeggen, wat hij kòn zeggen om de liefde, waarvan hij vol was en die zijn hart
dreigde open te scheuren, vrijheid te geven. Hij kuste haar de handen, kuste haar
d'oogen, de lippen, de wangen; streelde heur haar, klemde haar aan zijn hart en hij
jubelde 't uit, dat hij zijn liefde niet zeggen kon en dat hij zijn geluk niet zeggen kon.
En ook Felicia kon haar geluk, kon haar liefde niet zeggen. Zij waren als twee vogelen
in de lucht, als twee visschen in het water, vrij en gelukkig, en wisten enkel dat zij
door hun liefde en het scheppingswerk hunner liefde het heiligste en het beste gedaan
hadden wat menschen kunnen doen.
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Dagelijks nu spraken zij over het kind, dat geboren zou worden. Het zou een jongen
zijn en Patrick zou zijn naam wezen. En in hem en om zijnentwil zouden zij elkaar
nog meer liefhebben. Zij zouden een nieuw geluk kennen; zij zouden elkaar kussen
en in elkaar den vader en de moeder van hun kind kussen; zij zouden het kind kussen
en in hem elkaars kussen terugvinden. Klein nog zou 't heel en al voor Felicia zijn:
zij zou het voeden van haar zelf, zooals 't nu groeide van haar zelf; zij zou het
koesteren; zij zou 't geen oogenblik uit het gezicht en uit de gedachten laten gaan en
toch in hem den man zien en aan den man denken dien zij liefhad. Als 't grooter werd
zou 't voor beiden worden: 't zou kunnen loopen en praten en van haar naar hem gaan
en van hem naar haar; het zou den naam van zijn vader zeggen en zijn vader
liefhebben en 't zou den naam van zijn moeder zeggen en zijn moeder liefhebben en
langzaam aan zouden zij zich zelf in hun kind terugvinden. Natuurlijk zou 't op Patrick
lijken, maar misschien zou het d' oogen hebben van zijn moeder, zoodat, wanneer
Felicia haar kind aanzag, zij den man zou zien dien zij liefhad en wanneer Patrick
zijn kind aanzag, in d' oogen keek, zou hij d' oogen zien die hij zoo vaak gekust had.
Zij juichten nu reeds om het kind, dat geboren zou worden en zagen het reeds en
vertelden elkaar hoe het zèker zou wezen en d' een vond trekjes in den kleine die d'
ander niet had opgemerkt.
En nu, niet verlegen meer omdat het dien kleinen Patrick, haar zoon gold, sprak
Felicia opnieuw van een huwelijk.
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‘Natuurlijk, zei Patrick, terwijl zijn voorhoofd tusschen d'oogen in diepe rimpels
samentrok, “nu is 't noodzakelijk, dat we naar dien meneer toegaan. Wij zijn zoolang
vrij en ons-zelf geweest, dat we nu slaven moeten worden van onze omgeving en
van de wet en van het vooroordeel.”
“O, slaven!” zei Felicia glimlachend.
“Ja, slaven,” herhaalde hij met nadruk. “Het knechtschap begint nu al, nu wij er
aan denken ons te schikken. Tusschen ons is niets veranderd: wij hebben elkaar nog
liever dan vroeger, dat is al, en wij zullen elkaar nog liever hebben dan ooit, omdat
wij het natuurlijk doel hebben gegeven aan ons leven. Jij zal de moeder, ik zal de
vader zijn van een kind, dat misschien een jongen zal wezen. Wij zullen dat kind
opvoeden en er een man van maken, een mensch in de volle hooge beteekenis van
het woord. Die man zal nadenken eens, en als hij dan nadenkt en wist wat wij nu
bespraken, wat denk-je zullen zijn gedachten over ons zijn, over zijn ouders, wanneer
hij weet, dat zijn ouders bij het eerste weten van zijn leven zich voor hem schaamden,
zich schaamden als Adam en Eva, toen zij van de verboden vrucht hadden gegeten.
Want wij hebben van de verboden vrucht gegeten, wij hebben gedaan wat wij niet
doen mochten, wij zijn gedrukt door schuldbewustzijn en schamen ons.........”
“Dat is niet waar!” riep Felicia verontwaardigd. “Ik schaam mij niet, ik ben
gelukkig en ik ben trotsch en wil 't voor de heele wereld uitroepen, dat ik moeder
zal worden!”
“We schamen ons toch,” herhaalde Patrick, en we heb-
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ben iets gedaan, dat wij niet doen mochten en daarom hebben wij niets haastigers te
doen dan naar den Burgerlijken stand te loopen en naar de Kerk en ons te buigen
voor een belachelijke en onbeschaafde ceremonie, die wij, met eenige wijzigingen,
met de Papoea's gemeen hebben, en dat enkel omdat anders onze zoon niet Patrick
de Foyle maar Patrick Beveridge zou heeten en omdat, wanneer hij Patrick Beveridge
heet, hij een minder goed mensch zal worden dan met den naam van zijn vader, en
omdat hij dan “in schande” gewonnen en geboren zou zijn.’
Felicia gloeide van verontwaardiging, haar oogen waren als vuurstukken onder
het zwart harer wimpers. Zij begreep haar man niet goed. Wat wilde hij toch, wat
bedoelde hij door haar verontwaardiging op te wekken, door al dien nonsens te
spreken? Haar kind zou een niet minder goed mensch kunnen worden, met welken
naam ook. Buitendien, die quaestie van naam was eenvoudig belachelijk. En schande?
Welke schande was er in den naam te dragen van zijn moeder in plaats van zijns
vaders naam? Dat was allemaal nonsens! Ze wist wel, dat de menschen zoo dachten
en spraken, maar dat waren de barbaren, de modder-menschen, die zij verachtte
indien er in hun niets anders was dan een nauwgezet gehoorzamen aan die belachelijke
vooroordeelen. Neen, dat zij er nu over sprak om aan die malle formaliteiten te
voldoen, was enkel omdat.... zij vond geen geldende reden en bleef haperen.
‘Nu, omdat?’ vroeg Patrick.
‘Nu, omdat 't beter is.’
‘Waarom is 't beter?’
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‘'t Is beter om niet tegen den stroom in te gaan,’ zei Felicia en zij schaamde zich-zelf
over die lafhartige banaliteit.
‘Dat meen je niet, dat meen je niet!’ zei Patrick lachend, terwijl hij beiden haar
handen vastgreep en haar vast in d' oogen zag. ‘Jou heele leven en mijn heele leven
is een tegen-den-stroom ingaan; wij gaan tegen den stroom in omdat wij ons sterk
gevoelen, omdat wij ons ware, vrije, zelf-denkende en zelf-handelende menschen
gevoelen, die weten dat er wetten en gebruiken bestaan voor andere menschen, maar
niet voor ons, omdat wij niet anders willen dan wat goed is, omdat wij andere
menschen vrij laten leven, op voorwaarde dat zij ons vrij laten leven. Tegen den
stroom ingaan? Maar ik geloof, dat jij noch ik ooit gelukkiger zijn geweest dan in
den laatsten tijd, waarin wij juist met meer kracht en grooter stoutmoedigheid dan
ooit tevoren tegen den stroom in zijn gegaan. En nu, in 't belang van ons kind, zullen
wij ons-zelf blijven of zullen wij ontrouw worden aan ons-zelf. Moeten wij sterk
blijven of zwak worden? Maar hoe kunnen wij onzen zoon, van wien wij een man
willen maken, het voorbeeld van menschenkracht en menschenwijsheid geven, nu
wij, bij 't eerste aankondigen van 't nieuwe leven, laf worden, zwak worden en niets
snellers te doen hebben dan te doen zooals andere menschen doen, die minder sterk
zijn dan wij. Jij, Felicia Beveridge, de kunstenares, ik Patrick de Foyle, de dichter,
zullen verklaren dat wij ons schamen, dat wij ons rangschikken bij de rest, dat we
willen trouwen, omdat
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wij anders ons kind niet tot een goed mensch kunnen opvoeden. O, Felicia, is 't niet
een schaduw vooruit werpen op zijn leven, dat wij nu bevreesd en bang en laf
worden?’
‘Je hebt gelijk,’ zei ze, ‘we zullen 't niet doen, we willen ons-zelf gelijk blijven
en andere menschen met hun bekrompen vooroordeelen trotseeren.’
‘We kunnen 't althans beproeven, niet waar? Wij kunnen althans beproeven
zelfstandig te blijven in ons oordeel over wat goed is en kwaad, ook wanneer wij
vader en moeder zijn. Blijkt 't, dat wij met ons kind in d'armen onze vrijheid niet
langer kunnen handhaven, wat let ons dan om ons te buigen en dat huwelijk aan te
gaan, waar jij zoo op gesteld bent.’
‘O, op gesteld!’ zei Felicia minachtend, ‘'t is me volmaakt onverschillig. Ik heb
wat ik begeer, ik heb meer dan ik durfde hopen: ik bezit jou en je liefde, dat is voor
mij àlles. Heusch, dat huwelijk is me volmaakt onverschillig en nu waarlijk zal ik er
niet meer over spreken, wanneer jij 't niet doet.’
Het was Patrick inderdaad wat in Felicia tegen gevallen, dat deze nu weer en zoo
herhaaldelijk vroeger over een huwelijk sprak. Dat bewees hem, dat er toch in de
beste vrouw altijd nog iets inférieurs, altijd iets vulgairs is. Een huwelijk! Alsof zij
nu niet getrouwd, niet goed en wel voor het leven getrouwd waren! Hij wist even
goed als zij, dat de menschen 't niet zoo beschouwen, dat die gezegeld en gedrukt
papier noodig hadden om elkaar lief te hebben, om kinderen te verwekken; dat haar
fami-
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lie, dat zijn familie op dat gezegelde en gedrukte papier gesteld zouden zijn, en indien
zij aan dien wensch niet voldeden hun een massa onaangenaamheden te wachten
stonden. Hij wist dat dat gezegelde en gedrukte papier noodig was om de rechten
van het kind te handhaven. In Gods naam, als 't moest, als 't noodzakelijk was, konden
zij er altijd toe overgaan. Maar waarom de dingen te overhaasten? Het stuitte hem,
dat huwelijk, waaraan zelfs Felicia gehecht scheen en dat de menschen een sacrament
noemden, alsof hun vrijgeboren en vrijlevende Koningsliefde niet duizendvoudig
een sacrament was.
Maar terwijl hij nu, alleen, over het heden en de toekomst nadacht, viel 't hem in,
dat hij zijn vrijheid in geboet had. Zonder het te willen, zonder het te weten zelfs,
was hij vastgeraakt. Er was nu geen denken aan de zee, er was nu geen denken aan
reizen, 't was uit! 't Was gedaan! Althans voor d'eerstvolgende jaren, want er kon nu
natuurlijk niets komen van het plan om Felicia mee te nemen d'Oceaan in en als die
kleine geboren was vooral niet. En nu groeide er iets als ontevredenheid op Felicia
in zijn hart. Waarom dat kind nu, dat hem in een oogenblik van exaltatie zoo blij had
gemaakt, toen hij er niet aan dacht, dat 't hem zijn vrijheid zou kosten. Waaròm dat
kind? Nu? Waren zij niet zóo gelukkig, ontbrak er nog iets aan hun geluk? Juist nu
hij er aan dacht om zijn heerlijk leven van vrijheid te hervatten, boem! voor goed
een verhindering. O, dat was heel verkeerd van Felicia; zij had er wel wat aan kunnen
doen. Als ze wou kon ze 't nog verhinderen: 'n flinke, verstandige
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vrouw had hem dat bespaard, had haar man en zich zelf de vrijheid van handelen
bespaard. Het was immers niet noodzakelijk, dat dit kind geboren werd. Maar jawel,
hij kende Felicia, daar hoefde hij bij haar niet meê aan te komen, die was nu al
gelukkig in 't vooruitzicht van haar moederschap. O, ontegenzeggelijk: de vrouwen
zijn geboren voor 't knechtschap, die zullen nooit weten wat vrijheid beteekent.
De gedachte, dat hij nu gebonden, dat hij nu toch een slaaf was, ontwikkelde zich
hoe langer hoe vaster, hoe langer hoe breeder, hoe langer hoe dieper in zijn denken.
Hij schreef aan Frank, dat er voorloopig niets van de reis kon komen en schreef 't in
termen van groote neerslachtigheid. En toen hij den brief gepost had, toen hij den
brief op reis naar Ierland, op reis naar zijn vriend wist, verlangde, snakte hij er naar
mee te gaan. Het verlangen naar vrijheid, naar de zee werd een obsessie voor hem.
Herhaaldelijk ging hij uit nu, reed met d'‘elevated’ naar de ‘Battery’, om daar in
gepeins van bittere melancholie uit te zien in de zee met haar honderden grijze
zeemeeuwen fladderwielend in de lucht of meedrijvend met d'ijsschollen, golvend,
golvend, en meermalen liet hij zich overzetten naar Staten-island, naar Coney-island,
naar Sandy-Hook zelfs, naar Bedloe-island, waar hij het monument der Vrijheid
beklom - een afschuwelijke ironie, vond hij, voor hem die een gevangene was - enkel
om wandelend over het strand of op den hoogen vuurfakkel van het beeld in de felle
koude van dien winter uit te staren over de grauwe, woelige zee, met haar uit- en
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ingaande stoomers, die vuile rookwolken lieten drijven langs den blanken
sneeuwvollen winterhemel. Hij voelde de koude niet, hij had den hoogen kraag van
zijn pels opgezet, zijn bontmuts over d'ooren getrokken en aldus kon hij urenlang de
vorst trotseeren. O, hoe benijdde hij nu die zeelui, daar op die booten, waarvan hij
de namen door zijn kijker trachtte te lezen, hoe fel en pijnigend en vernederend was
dat gevoel van een gevangene te zijn, die achter de tralies van zijn cel uitziet naar
menschen, ellendelingen, die in vrijheid kwamen en gingen.
Als hij dan terug kwam met somber gezicht, met oogen door weemoed besluierd,
met lippen, vast gesloten maar met een scherpen trek van droefheid, en hij zag Felicia,
dan gevoelde hij, dat hij haar niet meer liefhad, althans niet meer zóó liefhad. Voor
een oogenblik maar, als een dier vlugge zeemeeuwen, wier wentelvlucht hij had
gadegeslagen, ging deze gedachte door zijn hoofd, dadelijk verdwenen, want Felicia
kwam op hem toe, haastig, om hem te omhelzen, een rijken glimlach van geluk in
d'oogen, maar die dadelijk verarmde als ze zijn betrokken gezicht zag. En in haar
omarming, onder haar liefkoozing, door haar bezorgd vragen wat er was, waaraan
hij zoo droevig dacht, vergat hij zijn gevangenschap. Hij vond haar mooi toch, d'echte,
mooie, liefdevolle vrouw, die zich geheel gaf aan den man dien zij liefhad, als
Desdemona aan Othello. En hij zei zich, dat ook dit goed was, dat de menschen niet
alles tegelijk in 't leven kunnen bezitten, niet de zee en een vrouw die liefheeft tegelijk.
Hij vergat een oogenblik zijn gevangenschap, hij vergat een oogenblik, dat hij heen
wilde, weg
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van dat New-York, dat hij haatte, met zijn steeds terugkeerende gezelschappen en
partijen en schouwburgbezoek: dingen die hem hoe langer hoe meer een hekel werden.
Hij had eigenlijk nooit begrepen, wat de menschen daaraan hadden. Licia hield er
ook niet van, maar Mabel bijvoorbeeld was op al die dingen verzot. Hij begreep dat
niet. 't Is waar, dat hij Mabel zoo goed als niet kende, zoo goed als nooit in 't hart
gezien had. Daaraan had hij toch verkeerd gedaan. Hij had haar te veel als een jong
ding beschouwd, maar dat meisje, met haar enthousiastische vereering voor sportslui
en tooneelspelers was toch wel interessant. Hij zou weer eens wat werk van haar
maken, natuurlijk een onschuldig flirt-je, enkel om te kijken wat er achter die roode
wangetjes en die levendige oogen verborgen was. Felicia kon hem dat niet kwalijk
nemen, trouwens ze zou verstandig genoeg wezen om er niets achter te zoeken. Een
man moest ten opzichte van de vrouwen een eclectischen zin hebben, het goede
zoeken in allen, bovendien dat was hij zich zelf schuldig. Hij had Felicia lief, boven
alles lief, zij was hem nog altijd de vrouw van alle andere vrouwen, de vrouw die
hem bezielde, maar hij mocht niet haar slaaf zijn.
En nu maakte hij de kleine Mabel een beetje het hof. In 't eerst werd hij vrij koel
ontvangen, wat hem aanspoorde door te gaan. Dat kleine ding had niets meer te
leeren, die had op de hoogeschool gegaan waar 't koketterie gold. Hij werd wat
nadrukkelijker in zijn complimentjes, zocht haar met te grooter ijver en eindelijk gaf
Mabel toe en begon het gekeuvel in de vensternissen opnieuw.
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Felicia zag zijn doen en begreep het niet. Zij dacht er niet aan, dat hij haar minder
kon liefhebben, want zij zelve had hem liever dan vroeger. Maar eerst begreep zij
niet wat d'oorzaak was van zijn droevig nadenken en meende, dat hij verstoord was
op haar aandringen op een huwelijk, en nu begreep zij niet, waarom haar Patrick in
eens haar zusje weer 't hof maakte. Och, zij dacht er natuurlijk niets verkeerds van:
Patrick was een gentleman, hij had haar lief, zij waren onverbrekelijk een, nu een
kind hun onverbrekelijk èèn zou maken. Niettemin kwam wederom de gedachte in
haar, dat een man toch nooit geheel een vrouw kan liefhebben: vandaag is 't zijn
werk, morgen een andere vrouw, waaraan hij een deel van zijn ziel geeft. En die
dingen had een vrouw die liefheeft en die zich volkomen wijdt, zonder iets daarbij
of daarnevens lief te hebben of belangwekkend te vinden, maar te aanvaarden, alsof
't van zelf sprak. Het bijna onnaspeurlijk vlekje in de zon van haar geluk zag ze
grooter worden: 't was nog niet iets dat lijden deed, verdriet zelfs was er misschien,
misschien een te groot woord voor en toch, tòch voelde ze iets, dat op verdriet leek.
't Was haar alsof ze tot nu te gelukkig was geweest, als of ze een geluk had gekend,
dat slechts korten tijd kan leven. Zij voelde, dat de moreele atmosfeer waarin zij en
Patrick leefden zoo ijl was geworden, dat hun geluk noodzakelijk dalen moest, wilde
het voortbestaan. Er was geen twijfel mogelijk: Patrick had haar lief, zij had hem
lief, maar hoe kwam haar in eens het bewustzijn invallen, dat hun liefde, die zij
vroeger zoo titan-sterk geloofde,
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bestand tegen elke proef, in waarheid zoo teeder was, dat een onvoorzichtig gesproken
woord, een onbedachte daad, haar onheelbaar kwetsen kon? Dat woord, door haar
of door hem gesproken, die daad, door haar of door hem gedaan en haar geluk zou
neergaan, neersnellen, neervallen naar het platteland der banale onverschilligheid.
Heden nog op den bergtop, heden in het sterke bewustzijn van een imperatief geluk
het leven overziende, zou reeds de dag van morgen misschien die onherroepelijkheid
tegen hun liefde aanwerpen en deze zou neervallen, omlaagrollen, neersmakken
verpletterd en verpletterend. Zij schrikte van haar eigen gedachte. God, was dat
mogelijk?! Was het sterkste gevoel, dat twee menschen opheft in zalige vereeniging,
dan inderdaad niets anders dan een kale bergrug zonder levenskracht? Niet waar?
Dat kon niet. De groote, sterke, machtige liefde moest toch meer en beter wezen dan
dat, moest toch haar krachten kunnen uitschieten in de toekomst, moest toch morgen
even zeker en even veilig en betrouwbaar zijn als heden. En zoo was 't inderdaad.
Niets in het leven was sterker ooit dan de liefde en daarom was dit, haar somber
denken, ijdelheid. 't Scheen haar toe, nu, alsof ze, door aan de toekomst hunner liefde
te twijfelen, die liefde beschond, en zij schudde die gedachten weg uit haar hoofd
en trachtte te werken. Maar toch, terwijl zij telkens zag hoe lief, hoe beleefd, hoe
aardig Patrick deed tegen haar zusje, terwijl hij haar met leuke vriendelijkheid
bejegende, moest ze steeds denken dat dit een begin van ontrouw in hem was, maar
zoo gering niet-
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temin, dat ze nauwelijks het recht had zich er ernstig tegen te verzetten. Zij moest 't
nemen voor wat 't was: een onschuldige flirt, maar doorn-prikkende hinder toch voor
haar. O, zeker, de vrouwen, voor wie niets anders dan de liefde bestaat, waren toch
wel achteruit bij de mannen: zij had hem alles gegeven wat zij bezat: haar liefde,
haar heele zich-zelf, haar kunst en hij gaf haar alles op iets na, op een kleine ruimte
in zijn hart na, waarin hij plaats gaf aan liefde buiten haar om. En nog meer moest
zij hem geven. Als hij haar opwekte tot strijd, strijd tegen de samenleving, strijd
tegen haar familie - want dat zou 't gevolg zijn, indien zij en Patrick de wetten in het
gezicht sloegen, zou zij daar natuurlijk aan gehoor geven. Zij zou hem volgen in
alles en overal. Als hij vond, dat wat een huwelijk genoemd wordt beneden hun
menschzijn was, wel, haar was 't enkel te doen om zijn liefde. Indien hij haar maar
lief had, verlangde zij niets meer, gevoelde zij zich sterk om de heele wereld te
trotseeren. Haar wereld was hij; zij had hem boven alles en allen lief en voor hem
zou zij alles en allen verlaten als 't moest. En dat scheen te zullen moeten, dat was
noodzakelijk. Zij begreep, dat zij en Patrick New-York moesten verlaten. Maar al
bracht zij dit offer gaarne, een offer was 't niettemin. O, New-York te verlaten voor
Europa ging haar minder aan het hart! Maar haar ouders, haar broers en zusters:
goeie, lieve menschen die zij hoogachtte en liefhad. Natuurlijk, toen er van dit offer
nog geen sprake was, was zij vaak verdrietig geweest om het groote verschil tusschen
al deze menschen en haar-
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zelve: er waren zoo weinig aanrakingspunten tusschen hen. Maar nu, nu zij voor een
scheiding stond, nu zij een daad ging doen, die, in strijd met hun overtuigingen van
goed en kwaad, van recht en onrecht, hen noodzakelijk moest hinderen, nu zag ze al
die menschen om zich heen ieder in zijn eigen, goed en mooi licht: was haar vader
niet een echte Amerikaan, die, hoe vaak ook geslagen, nooit verslagen werd; die
altijd nieuwen moed, nieuwe energie, nieuwe levenskracht vond, waar de oude te
kort was geschoten; die altijd opnieuw aanvatte, waar het vroegere geëindigd, of
gebroken, of mislukt was? En was dat niet mooi en was dat niet groot? O, het doel
waar haar vader naar streefde, en met hem haar broers, kon ze niet zoo hoog vinden,
maar ieder, in het leven, vond zijn eigen doel aangewezen en ten slotte was 't niet de
vraag wat dit doel was, omdat alles toch naar een groot Einde loopt, maar of men
het bereikt. En haar moeder: dat was de ware Amerikaansche vrouw, midden in een
wijden levenscirkel, en daarin ijverig en levenskrachtig aan den arbeid, die veel
verder zijn electrische krachten uitschoot dan d'arbeid door de mannen in Amerika
verricht. Haar zusters, haar schoonzusters: goede vriendinnen altijd, menschen met
wie ze gaarne sprak, die in zich en om zich zooveel hadden, dat haar aantrok: haar
lief-ingericht huis, haar gezin, haar goedheid, haar vriendelijkheid, haar levenslust.
Daar was die prettige Hugh, altijd met zijn sport, en altijd met zijn gezond doen, en
altijd met zijn vroolijkheid; daar was Mabel, die 't toch niet kon helpen, dat Patrick
werk van haar maakte en
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dat zij dat wel aardig vond, zoo natuurlijk, zoo naïef, zoo'n echt, aardig, jong meisje
nog. Al die menschen, al die lieve goeie menschen, had ze wel niet zeer-sterk lief,
maar ze voelde toch iets zachts, iets warms, iets liefs voor ze. Het ging toch niet zoo
gemakkelijk zoo maar van ze heen te gaan, God weet voor hoelang. Nog erger, niet
zonder moeite zou ze hun het verdriet aandoen van Patrick, ongehuwd, te volgen.
O, zij voor zich voelde, dat ze daar toe het recht had, zoo veilig, zoo onmiskenbaar,
als het recht, dat ze met de geboorte had gekregen om te ademen. Zij beschikte slechts
over haar eigen mensch-zijn, haar eigen leven, haar eigen toekomst en niemand, en
zelfs de beste en de liefste aller menschen niet, had het recht zich daar tegen te
verzetten. Maar indien zij er al zoo over dacht, d'anderen hoefden er niet zoo over
te denken en die anderen zou zij daardoor van zich vervreemden. Wat al strijd ging
zij aan! Wat al strijd ging hij aan! O, in dit opzicht was zij zekerder nog van
d'overwinning dan hij, omdat zij een vrouw was, en omdat zij volkomen liefhad, en
ook omdat ze 'n Amerikaansche was. Zij zou over dat huwelijk niet meer spreken:
zij bleef die zij was, ook in het moederschap, en haar kind zou een goed mensch
kunnen worden met elken naam dien het droeg. Maar hij, een man, een Europeaan,
een lord: driemaal een zwakheid tegenover haar drievoudige kracht. Zou hij niet op
een dag tot haar komen, overwonnen door zijn standsvooroordeelen, door zijn familie,
door de noodzaak om zijn naam voor de toekomst te bewaren? Zij glimlachte dat
vooruitzicht reeds toe, met
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een fijnen, spottenden glimlach: ‘ik dacht, dat je niet doen wilde zooals de banale
menschen doen?’ zou ze zeggen. Natuurlijk zou ze dan toegeven, waarom niet? en
haar kind, haar zoon, zou eens graaf van Donegal worden. Hij zou er niet beter en
niet wijzer om zijn. Maar uit die toekomst schoot haar denken plotseling terug naar
het heden, naar de scheiding van haar familie, naar den strijd met haar familie, en
haar gezicht, zooeven verhelderd nog door een blij toekomst-denken, trok tusschen
d'oogen zich weer in diepe sneden samen: neen, zeker, gemakkelijk was 't niet, zoo
van alles afstand te doen. Zij zag er haar atelier eens op rond; al die aardige en mooie
meubels, die heele inrichting naar haar smaak, dit groote en toch gezellige en
vriendelijke vertrek, waaraan zooveel heerlijke en goeie herinneringen aan arbeid
en zielerust en zielegeluk waren verbonden. Dat alles op te geven was heel hard.
Maar het moest, het was om hem te volgen: om haar grootere liefde te volgen gaf ze
haar kleinere op; om hem te volgen was ze bereid alles op te geven. Zooals het leven
nu ging, konden zij 't niet lang meer voortzetten, buitendien het had teveel
inconveniënten. Zij tenminste wenschte te leven zooals andere mannen en vrouwen
deden, enkel en alleen voor zich-zelf. Ja, in dit huis van haar ouders waren zij wel
vrij, zoolang het ging, maar als er toch andere menschen bij waren, moesten zij net
doen of zij elkaar vreemd waren, en dat stuitte haar, dat vond zij een leugen. Patrick
zei zeer terecht, dat 't zijn bekooring had een lief geheim te bezitten, van elkaar een
kus te stelen achter den rug
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van anderen om en dan te lachen om eigen stoutmoedigheid, en die anderen dan weer
aan te zien met een gezicht van onschuldige Nelletje, maar die aardigheid, tenminste
voor haar, ging daar gauw af. Wat zij wilde was hem een kus te mogen geven, ook
als een ander het zag, of zoo niet, dan aan zijn arm te mogen gaan, vrij en open door
de straten. Tegen het legitieme in te gaan, zij zou het doen als het moest, maar
bekooring had 't op zich-zelf niet voor haar. Zij wilde, evenals hij, wel vrij en hoog
denken en doen, zij wilde zich evenmin als hij scharen bij het leger banale menschen,
die een huwelijk alleen dàn een huwelijk vinden, als er, zooals hij dat noemde, een
gezegeld certificaat van oorsprong bij was, maar zij wilde, terwille van haar familie
nog meer dan terwille van zich-zelf, geen schandaal. En daarom, terwijl zij hier over
nadacht, werd 't klaar en zeker in haar, dat zij New-York moest verlaten met Patrick.
Niets was gemakkelijker. Zij kon een nieuwe reis door Europa maken: zij was vrij,
zij had middelen van zich-zelf, zij behoefde van niemand afhankelijk te zijn. Vier
jaar geleden had ze dat ook gedaan, toen om te Parijs te studeeren. Ze kon opnieuw
voorwenden een studiereis te maken. Patrick kon haar dan voor gaan of volgen, zij
konden elkaar in Europa ontmoeten en daar, ergens op een stil en mooi dorp, kon zij
in den volgenden zomer haar bevalling afwachten en dan verder zien wat het leven
haar bracht.
Terwijl Patrick voortging Mabel lieve beleefdheden te bewijzen en steeds haar
gezelschap zocht, en Felicia
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er den hinder van voelde, bleef, in haar volkomen liefde, de gedachte aan ernstigen
ontrouw ver van haar. Zij achtte hem zoo zeèr goed, zoo zeèr ridderlijk, dat de
gedachte, dat hij valsch kon zijn, haar niet inviel. Dat hij, zooals vroeger trouwens,
Mabel kleine vleierijtjes zei, dat hij haar zachtjes dingen vertelde, aardigheden
waarschijnlijk, waarom ze alle twee vroolijk lachten, dat hij haar hielp bij het aanen afdoen van haar sortie, van haar schaatsen, alleen dat zij er zich aan stoorde
hinderde haar, hinderde haar in zich-zelf. Wat was dat alles? Niets. Niettemin, terwijl
het gepaard ging met een klimmende veronachtzaming van haar, zag zij die twee
toch met leede oogen aan. Om de waarheid te zeggen, viel 't haar toch in Patrick
tegen. In dat opzicht was hij net als alle andere mannen. Eenmaal getrouwd, eenmaal
voor goed aan een vrouw verbonden, werd 't een gefladder om jonge meisjes, alsof
ze berouw hadden niet meer vrij te zijn. Voor die dingen stond Patrick toch waarlijk
te hoog en 't speet haar voor hem, dat hij nu zoo deed als d'anderen. Op een middag,
in het atelier, sprak zij er hem over. Hij lachte luid op en dreigde haar met den vinger.
‘O, jaloersche Licia!’ zei hij.
Zij ontkende, dat zij jaloersch was: hij gaf er haar immers geen reden voor. Maar
kijk, ze vond 't niet aardig. Voor haar bestonden andere mannen niet meer. Ze was
volstrekt niet gesteld om door andere mannen het hof gemaakt te worden, hoewel er
toch velen waren die dat deden om haar kunst of... omdat zij haar mooi vonden. Zij
zei dat laatste met een aardig glimlachje van
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koketterie en bescheidenheid. Zij wist, dat zij mooi was. Patricks liefde had haar
mooi gemaakt. Haar teint was frisscher, haar vormen waren ronder. Welnu, zij was
er niets op gesteld, dat men met haar flirtte.
Maar hij zei haar, dat hij dat wel aardig vond; dat hij wel aardig vond, dat andere
mannen haar mooi vonden en begeerlijk, en dat hij niets jaloersch zou wezen indien
zij zich een beetje het hof liet maken. Hij wist toch, dat ze zijn Licia was, zijn vrouw,
dat ze hèm alleen toebehoorde. En zoo behoorde hij haar alleen toe. Ze moest dus
niet jaloersch wezen, wanneer hij andere vrouwen een klein, klein beetje vleide, niet
zoo'n droefgeestig gezicht zetten, als nu bijvoorbeeld, als hij die kleine Mabel, die
zoo'n aardig, lief, jong meisje was, een beetje coiffeerde. Wel, haar vond hij zoo
mooi als andere mannen haar vonden en mooier nog, maar hij vond andere vrouwen
oòk mooi. Dat moest ze hem toestaan: haar had hij boven alle andere vrouwen lief,
zijn liefde was enkel voor haar. Wanneer zij dat dan wist, waarom veroorloofde ze
hem dan niet, dat hij nu en dan eens lief was tegen Mabel of een ander?
Zij wist er niets op te zeggen. Een groote droefheid, vermengd met ontevredenheid
op zich-zelf, bemeesterde haar: de tranen sprongen haar in d' oogen. Hij klemde haar
vast aan zijn borst, kuste haar, kuste de tranen weg van haar wangen, en ze voelde
opnieuw haar liefde als een rotsen zekerheid in zich en wist inniger dan ooit, dat hij
haar liefhad, maar haar droefheid ging niet heen van haar. Hij bezwoer haar, dat hij
haar boven alles
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liefhad en altijd zou liefhebben; hij zette haar op zijn knieën en drukte haar hoofd
tegen het zijne en fluisterde haar toe, dat hij haar nog altijd onuitsprekelijk liefhad,
dat zijn leven voor haar was, dat zijn hart voor haar was. Hij zei 't haar in zijn kussen,
in zijn liefkoozingen, in zijn gestreel van heur haar en niettemin, ofschoon zij
glimlachte, ofschoon zij hem zei, dat ze tevreden was en gelukkig, bleef dat vage
gevoel van droefheid in haar hart en gaf als neerslag de gedachte, dat juist zijn
bewering, dat hij niet jaloersch zou wezen, indien andere mannen haar het hof
maakten, het bewijs was, dat hij haar minder liefhad dan zij hem. Liefde die zich
volkomen geeft, eischt volkomen bezit, en indien daaraan iets ontbreekt is de jaloezie
een natuurlijk gevolg. Zij herinnerde zich hoe pijnlijk 't haar had aangedaan, wat
vinnig zeer zij gevoeld had, toen hij haar - o lang voor dat zij bewust was hem lief
te hebben - verteld had van de vrouwen aan wie hij in liefde of zinnelust zich-zelf
had gegeven. Toen al, toen zij nog niet 't minste recht had jaloersch te zijn, was zij
reeds jaloersch op zijn verleden. En hij daarentegen, toen zij hem van James vertelde,
was opgetogen geweest, had iets als blijde bewondering voor haar getoond, kortom
wat hij op dat oogenblik voor haar gevoelde was misschien alles wat mooi is, maar
liefde was 't niet. Als zij toen maar had nagedacht, toen eens overlegd, maar neen,
zij was blind geweest en was blind in den val geloopen, dien het toeval haar gelegd
had. En plotseling kwam 't in haar op, dat er in haar iets als berouw daarover was.
Opnieuw voelde zij zich ontevreden
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op zich-zelf, maar opnieuw ook kwam de gedachte in haar, dat haar geluk nu zoo
broos was geworden, dat 't niet de kracht van een ademtocht kon verdragen zonder
schade te lijden.
Er gingen een paar dagen voorbij, dat Patrick en Mabel elkaar nauwelijks alleen
spraken, ofschoon Mabel hem steeds van d'overigen trachtte te scheiden. Hij ontweek
haar. Maar zij gaf 't niet op, zij stoeide met hem, zij maakte grapjes met hem. Het
was dooi weer geworden, schaatsenrijden konden zij niet meer; Mabel trachtte hem
over te halen met haar magazijnen en middag-concerten te bezoeken, en hoewel hij
haar verlokking eerst weerstond, kwam met den lust om haar te volgen wederom het
gevoel in hem van gebonden te zijn. Opnieuw verlangde hij naar de zee, opnieuw
wandelde hij langs het strand der eilanden, opnieuw sloeg hij de vlucht der meeuwen
gade, opnieuw zag hij weemoedig de stoombooten na, die de haven verlieten, opnieuw
sloop het verlangen naar de wijde, wijde zee en haar eindelooze horizonten in zijn
hart. En hij verweet Felicia, stil nog, in gedachten die hij steeds terugdrong, dat zij
heerschzuchtig was, despotisch, dat zij niets deed om, nu hij eenmaal gevangen was,
die gevangenschap aangenaam te maken. Nu mocht hij niet eens meer lachen tegen
die kleine vroolijke Mabel en, god weet, hoe onschuldig hij dat bedoelde. O, als
sommige dingen in het leven nog eens over te doen waren, zou hij veel nalaten van
wat hij gedaan en veel doen van wat hij nagelaten had. Die kleine Mabel was maar
een drommelsch aardig meisje, naief, mooi, verstandig, vroolijk, niet zoo begaafd
als haar
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zuster misschien, maar daarentegen opgeruimder, niet zoo gewichtig, jonger vooral.
Hij berekende nu, dat Felicia vijf jaren zijn oudere was. Dat was veel: over een paar
jaar zou zij al een oude vrouw zijn; zij was mooi en goed en lief en een groote
kunstenares - hoewel ze toch niet zooveel om haar schilderijen scheen te geven maar Mabel was meer dan vijf jaren zijn jongere: 'n gelukkige man die haar tot vrouw
kreeg.
In die overdenkingen kwam hij bij Felicia met een strak gezicht, vriendelijk, maar
met een vriendelijkheid die zich moeite geeft. Als zij hem dan om-armde,
beantwoordde hij haar kussen met een enkelen niets-zeggenden kus en maakte zich
met een flauwen glimlach uit haar omhelzing los. Natuurlijk, hij wilde haar niet
kwetsen, maar een vrouw, ook wanneer zij getrouwd is, moet 'n zekere pudeur
behouden, en niet kussen geven die haar niet gevraagd worden. Alleen wanneer hij
haar liefkoosde, wanneer hij om haar omhelzing vroeg, wanneer hij haar kuste, mocht
zij zijn kussen beantwoorden met de krachtige liefde van haar hart, en dan was 't zoet
voor een man te gevoelen, dat de vrouw wier kussen hij vraagt hem liefheeft. Maar
Felicia voelde wat te krachtig, voelde wat te mannelijk: het ontbrak haar aan
vrouwelijk fijn gevoel. Daardoor ook was hun geheele verhouding ontstaan: zij had
hem, om zoo te zeggen, verleid; zij had hem haar liefde opgedrongen, en hij had
geen man moeten zijn om dat in 't begin niet welkom te vinden. Maar per slot van
rekening, was 't toch de verkeerde wereld, dat de vrouw den man nam en niet de man
de vrouw, en zòòver met
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zijn gedachte, zag hij Felicia aan, koel, redeneerend, met iets, een heel klein iets als
afkeer voor haar in d'uitdrukking zijner oogen. Plotseling begreep zij dit en brak in
een wanhopig geschrei uit. Zij verwijderde zich van hem en wierp zich neer op de
sofa, met het gezicht in de kussens, snikkend, snikkend, in eens neergesmeten in een
diep van ellende. Zij had geen woorden, zij klaagde niet, maar midden in haar
droefheid wachtte zij op zijn troost. Hij bleef haar droefheid eenige oogenblikken
onverschillig aanzien. Toen, door plotseling berouw bewogen, wierp hij zich voor
haar op de knieën en sprak zijn innige liefde uit, en zijn verdriet omdat hij haar
verdriet had gedaan. Hij vatte haar hand, die zij weer loswrong, hij legde zijn arm
om haar midden en klemde haar aan zijn borst, en nu ook had hij tranen in d'oogen
en stil zei hij, met het zachtste en liefste van zijn stem: ‘arme Licia, arme, lieve Licia,
schrei niet, toe schrei niet. Ik heb je lief, ik kàn niet anders dan je liefhebben, je bent
alles voor me. Toe, Licia, schrei niet meer. Jij bent de vrouw die ik boven alles liefheb
en nooit, nooit kan ik anders dan je liefhebben!’ Nu, terwijl zij zich half-onwillig
nog aan hem overgaf, terwijl haar stille tranen nog vloeiden, kuste hij haar d'oogen,
den mond en fluisterde haar toe, dat ze zijn, zijn eigen Licia was. Dat hij haar
hartstochtelijk en onverzwakt liefhad, zooals op 't eerste oogenblik, dat zij elkaar
kusten, en dat zijn liefde nu even vurig, even krachtig was als toen, nu nog krachtiger
omdat zij de moeder was van het kind, dat zij droeg. Felicia luisterde naar wat hij
zei, naar zijn stem: was er wel ooit een
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stem geweest, waarin zoo innig het hart sprak als de zijne? Was er wel mooier muziek,
dan wanneer hij haar met die stem zijn Licia noemde? En nu, bevangen door haar
liefde, wierp zij zich aan zijn borst met een hartstochtelijk en volkomen zich zelf
geven en zich zelf vergeten. Hij was haar liefde, hij was haar leven, hij was haar
man!
Zij zei 't zich zelf nu, dat ze despotiek was, en werd gedrukt door een gevoel van
zelf-ontevredenheid. Wat hinderde 't of Patrick aardig tegen haar zusje was, als hij
toch telkens tot haar terugkeerde en zijn liefde alleen voor haar bewaarde? Nu ook,
om te toonen, dat ze volstrekt niet jaloersch was, roemde ze Mabel tegenover Patrick.
Mabel was veel mooier dan zij, met haar frisch, jong gezicht, en ze begreep 't best,
dat de mannen allemaal verliefd op haar waren. Als een jong vogeltje kwitterde en
speelde ze, en niets was aantrekkelijker dan een mooi jong meisje als Mabel. Patrick
had dezen lof van Felicia niet noodig om spoedig tot Mabel terug te gaan. Deze zocht
hem overal, verwonderd opnieuw, dat hij een paar dagen koel jegens haar was
geweest. Het werd weer d'oude flirtation van voorheen, maar nu tot scherper verdriet
van Felicia, omdat ze zag, dat Mabel Patrick begon lief te hebben. En ze haatte haar
zuster nu, o, met een innigen, harden haat. Niet lang, niet altijd, want er waren
oogenblikken, dat zij haar zeer lief had òok, omdat ze veel leed voor haar voorzag,
indien ze liefde voor Patrick begon te gevoelen, en Felicia nam zich voor - in Mabel's
belang, zooals ze zich wijs maakte - om die jonge liefde van Mabel te keeren nu 't
nog tijd was.

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

135
Maar wanneer ze Patrick met een stekenden blik bespiedde en zag hoe deze Mabel
aankeek zooals hij, meende zij, haar nooit had aangezien, met oogen waarin liefde
of althans een gloeiend onvoldane begeerte sprak, de gloed van een hartstocht die in
vlam geblazen is, en hoe Mabel ontroerde en gloeide door het vuur van zijn begeerend
aanzien, dàn had ze momenten, dat zij Mabels oogen op de hare trachtte te doen
stuiten, enkel om haar aan te zien, enkel om met haar blik haar te zeggen, dat ze haar
haatte, dat ze haar stuk zou kunnen bijten.
En Mabel, die dat bemerkte, verwijderde zich schreiend, en klaagde Patrick haar
leed. Wat had ze Licia toch gedaan, dat deze haar zoo aanzag? Wat had ze toch voor
kwaad gedaan, dat deze haar haatte? Natuurlijk begreep ze wel, dat haar zuster
jaloersch was, maar in haar jonge onnadenkendheid wist ze niet, dat ze veel kwaad
deed door 'n beetje met Patrick te flirten. En deze troostte haar en hij had woorden
die hij met zijn verleidelijke stem zei, zooals hij er op die wijze niet tot Felicia had
gesproken in d'oogenblikken van haar droefheid. Hij zei niet tot Mabel, dat hij haar
liefhad, maar aldus kon enkel de liefde spreken en in Mabel's hart weerklonken ze
met een echo die enkel de liefde kon oproepen.
Die Felicia begon hij onverdragelijk te vinden, met haar jaloerschheid. Dat zei hij
haar niet, maar hij gaf 't haar te verstaan. Niet een woord, niet een blik, niet een
gebaar van hem had haar recht gegeven hem te verdenken. Wat ze voelde was niets
anders dan die platte, vulgaire jaloezie van een egoiste, die de heele wereld naar haar
hand wil
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zetten. Bij Jupiter, hij was vrij en moest vrij zijn! Indien ze niet wilde, dat hij Mabel
liefhad dan was wat zij deed al een heel slecht middel om hem voor zich zelf te
winnen. Had die arme, kleine Mabel niet geschreid omdat haar zuster haar aankeek
alsof haar wonder wat kwaads was aangedaan? Was ze met haar hoofdje niet tegen
zijn borst gevallen van verdriet? En dat hij toen dat lieve, kleine, schreiende meisje
niet gekust had, niet had gezegd: ‘schrei niet meer, als anderen je haten heb ik je des
te meer lief!’ dat hij dàt niet gedaan had, was dat niet het beste bewijs, dat hij er niet
aan dacht Felicia ontrouw te zijn?
Opnieuw voelde hij berouw, dat hij zich door haar had laten verleiden, dat hij
zwak was geweest, dat hij haar mooi had gevonden wat ze niet was; dat hij haar een
groot kunstenares had gevonden wat ze ook niet was. Ze was enkel 'n vrouw, 'n
slimme, genotbegeerige vrouw en hij was als 'n domme jongen in haar intrige
geloopen!
Op een middag zei hij haar, dat ze onrechtvaardig jegens Mabel was, dat hij haar
verbood haar zusje als een wild dier aan te zien. Zij zag hem een oogenblik aan: haar
neusvleugels verwijdden zich, haar mond opende zich, haar oogen doorboorden zijn
oogen en hij vond haar mooi opnieuw. Hij zweeg. Zij wachtte op wat hij verder zou
zeggen, maar hij zweeg. Hij was plotseling overwonnen, plotseling voor haar weer
gewonnen. Haar toorn verdween langzaam. Hij zei nu iets tot haar, zij hoorde 't niet
maar vernam enkel zijn stem en met die stem kwam het weten in haar terug, dat ze
hem lief had. Zij zonk neer op de sofa, verlamd in eens, maar hij
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wierp zich, half-liggende op een knie, half-zittende naast haar, voor haar neer en
vatte haar hand en uit de warmte van zijn hand kwam die gloed in haar lichaam, die
haar liefde voor hem tot een geweldvollen hartstorm maakte, en nu sloeg zij d'armen
om zijn hals en klemde hem aan haar vast, zoo dat zij hem niet verliezen kòn. Hij
was haar man, hij was haar eigen lichaam, hij leefde in haar, hij was haar ziel, als ze
hem verliezen moest zou ze sterven. Vast, als gemuurd door steen en cement, stond
d'overtuiging in haar, dat zij en zij alleen hem maar gelukkig kon maken, en niemand,
niemand anders. En dat zei ze hem. Ze voelde woorden in haar denken komen, een
daad in haar hart groeien, die zij zelf leelijk, verachtelijk vond. Maar zij wilde zijn
liefde behouden en zij vond alles geoorloofd om dat doel te bereiken. Als een vijandin
stond ze nu tegenover haar zuster en zij kende medelijden noch genade, omdat hij
de prijs was waar ze om streed. Zij beloog nu niet meer zich-zelf, dat zij Mabel's
belang diende door hem van haar af te keeren. Mabel's belang, Mabel's wèl, ze
bekommerde er zich wat om. Hier was zij-zelve en zij had Patrick lief en Mabel was
een gevaar, dat ze zijn liefde zou verliezen. Welnu, zij was zich-zelf, ze dacht
zich-zelf, ze voelde zich-zelf, ze was alleen en met uitsluiting van de heele wereld
zich-zelf en als de heele wereld een glasbol ware geweest, dien zij met de hand kon
omvatten en zij, om zijn liefde voor haar te behouden, dien bol had moeten
verbrijzelen, hij zou nu, op dit-zelfde oogenblik, onder haar hak fijn-gepletterd zijn.
Leelijk, mooi of leelijk; kwaad, goed

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

138
of kwaad, wat gaf zij om dat alles? Alles was goed gedaan om hem te behouden en,
dacht ze, in de liefde net als in den oorlog is alles geoorloofd. Als een enkel denkbeeld
schoot dit haat-voelen en geen-medelijden-kennen haar door den geest, terwijl ze
eerst langzaam, de woorden afgemeten sprekende, kalm vroeg: ‘welke vrouw, denk
je, kan je gelukkig maken? De vrouw die je alleen liefheeft om haar zinnelijke
begeerte te stillen, of de vrouw die je liefheeft, met zinnelijke begeerte, ja, maar
tevens om je te wijzen op dat hoogere doel, dat ieder, en jij die een groot dichter bent
vooral, in zich draagt? Als die andere vrouw je gelukkig maken kan, o dan is 't 'n
ramp voor je, dat je mij ooit gevonden hebt, dat je mijn man bent, dat je door je eer
zelf aan mij behoort en ik geen vrouw ben die zich ongestraft laat bedriegen, want
dan zou Mabel je passen. Mabel is goed, Mabel is lief en onschuldig, maar ze zal je
niet liefhebben omdat je 'n groot dichter bent, ze zal je niet bezielen. Zij is
oppervlakkig, zij wenscht niets anders dan pleizier en terwijl ze nu misschien van je
houdt, zal ze je over twee weken vergeten hebben, indien je weg bent of je niet meer
met haar bezig houdt. Dat heb je gezien met dien favoriet van haar, van Daly's theatre.
Zij zou jou niet gelukkig maken, zij kan 't niet, en jij kan 't haar niet. Binnen een
maand zou jij haar vervelen en zij jou: zij jou door haar oppervlakkigheid, jij haar
door jouw ernst. Maar ik? Heb ik je niet, altijd gewezen op je kunst? Heb ik je niet
lief omdat je meer bent dan 'n mooie man, omdat ik in je zie wat ik in andere mannen
niet zie? Heb

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

139
ik me daarom niet heelemaal en zonder te denken aan mij-zelf aan je gegeven? Indien
je 'n dichter wilt zijn, indien je 'n vrouw begeert die je zal bezielen steeds, opwekken
steeds, zoek dan niet verder dan bij mij, zie in mij dan de vrouw die al wat haar hart
rijk is aan je geven wil.’
En nu ook sprak ze hem er van, dat ze met hem naar Europa wilde gaan, naar
Berlijn bijvoorbeeld. Een groote stad, die ze maar oppervlakkig kende, maar waarin
zij vergeten zouden kunnen leven, voor zich-zelf alleen, en gelukkig zijn. Zij zei 't
hem niet, maar ze wilde Mabel met hem ontvluchten, zij wilde het gevaar ontvluchten.
Er was nog niets verloren: zij hadden elkaar nog lief, zij was er overtuigd van, dat
hij haar nog liefhad, maar zij wist nu reeds, dat hij zwak was voor verleiding, dat
zijn liefde, hoe oprecht ook, teêr was als een dier kleine sèvres poppetjes van haar
étagères, die men niet kan aanraken of zij breken, die men moet beschermen en
afgezonderd houden. Zij wilde hem nu voor zich alleen houden, hem afzonderen van
andere vrouwen, zòò dat hij niemand anders dan haar had om lief te hebben, want
ze was jaloersch nu - o nu erkende ze stille, dat ze jaloersch was - op elk zijner
gedachten, op elk zijner woorden, op elk zijner blikken waarin zijn hart sprak. Zooals
zij zich aan hem gaf, geheel, omdat hij alles voor haar was, wilde zij dat zij alles
voor hem zou zijn en daarom mocht hij geen andere vrouwen zien.
Patrick stemde met ingenomenheid toe. New-York verlaten, dat hem verveelde,
weer op zee te zijn, al ware 't
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slechts voor een week en op een van die banale stoomers met honderden
conversatie-menschen, dat vooruitzicht lokte hem, streelde hem, maakte hem gelukkig.
Hij zei haar nu, dat ze toch eigenlijk een heel dwaze Licia was, die zich erg liet beet
nemen, die volstrekt niet begreep hoe lief hij haar had. Want alles wat hij tot anderen
zei, wat hij van anderen dacht, ging direct tot haar. Indien hij Mabel, die hij beter
kende nog dan zijzelve en van wie hij wist, dat ze hem niet zoo mooi en zoo innig
kon liefhebben als zij, aanzag, was 't enkel om haar, zijn Felicia, te zien, ànders,
omdat hij nooit genoeg van haar gezien had. Als hij Mabel's stem hoorde, herinnerde
iets in die stem hem aan zijn Licia. Eigenlijk zag hij in Mabel enkel zijn lief, klein,
jaloersch vrouwtje, in een andere gedaante, en in Mabel had hij dat vrouwtje lief en
aanbad 't. Maar nu, wetende dat zij niet gaarne zag, dat hij zich met haar zuster bezig
hield, zou hij op een afstand van Mabel blijven. Hij zou nu ook dadelijk zijn vertrek
aankondigen en dan heengaan, haar vooruit naar Europa, haar wachten te Berlijn en
haar daar liefhebben zooals zij dat wilde. Daar zou hun liefde zulk een bloei en kracht
kennen, dat 't haar duidelijk zou zijn, dat hij enkel haar en niemand anders dan haar
liefhad. Als zij in een vreemde stad vrij zouden zijn, zich vrij konden bewegen, allèèn
met elkander en voor elkander konden leven, o dan zou zij een nieuwe wereld van
liefde in hem ontdekken, zooals zij tot nu nog niet kende. Hij had haar met verwerping
van alles lief en woû haar met verwerping van alles aanbidden.
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Kon Felicia anders dan zijn woorden gelooven en in dat geloof volmaakt gelukkig
zijn? Zij haastte zich nu om heen te komen, weg van New-York. Zij kon den tijd niet
afwachten, dat zij met hem alleen, in een vreemd land, en vrij zou zijn! Nog
dien-zelfden dag deelde Patrick de familie Beveridge mede, dat hij met d' eerste boot
moest vertrekken. Hij zei, dat hij berichten van huis had ontvangen, die hem
onmiddellijk naar Ierland riepen. Vier dagen later vertrok hij met een der booten van
de Cunard-lijn, nadat hij eerst op Harvards-College afscheid van Hugh had genomen.
Met een zelfbeheersching die zij in zich bewonderde, zag Felicia hem heengaan,
alsof hij haar onverschillig was, terwijl Mabel haar verdriet niet verheelde.
Nu ging de tijd te langzaam voor Felicia, nu doorbeefde haar een koorts-gloeiend
ongeduld om te haasten, om voort te gaan. Om aan hem te denken en te vergeten dat
hij weg was tegelijkertijd, zocht zij alle plaatsen op, waar zij met hem geweest was:
in huis zocht ze de plekjes op waar zij met hem had gezeten. Hier had hij gezegd,
dat hij haar liefhad, daar had hij haar gekust, ginds hadden zij elkaar hun hoogste
liefde gewijd. In die laan van Central-park had hij haar gezegd, dat hij wenschte, dat
alle menschen zouden zien, dat hij haar liefhad; op Broadway bij Parkroad, terwijl
zij daar een morgen gingen, midden in het dringende menschengewoel, had hij haar
bij den arm genomen en haar, in een gril, omdat 't zoo in hem opkwam, gezegd: ‘ik
houd van je’ en een heer had dat zelfs gehoord en glimlachend naar ze omge-
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zien. Al die plaatsen waar ze gelukkig was geweest, zocht ze nu weer op: ze wandelde
alleen in Central-park en de regen deerde haar niet; zij drong alleen door de menigte
van ijlend gezwoeg om den hoek van het trottoir te vinden, waar hij haar gezegd had
haar lief te hebben en in een der voorbijgangers meende zij dien heer te herkennen,
die toen gelachen had. Ze verlangde, ze verlangde zoo en de tijd ging zòò langzaam.
Om niet opzichtig-plotseling na hem te vertrekken, had zij d'aankondiging van haar
nieuwe Europeesche reis een week uitgesteld en nog twee weken wilde zij buitendien
wachten voor zij heen ging. Gedurende dien tijd kon ze haar ongeduld enkel doen
bedaren door hem lange, lange brieven te schrijven, waarin zij hem elke gedachte
die zij gedacht, elken droom dien zij gedroomd had mededeelde. Toch wekte haar
gaan eenige verbazing. Mevrouw Beveridge stelde haar voor een jaar te wachten,
dan zou zij meegaan en Mabel oòk: zij hadden allang plan om weer Europa te
bezoeken. Maar, hoewel 't in haar opgierde van drift over het voorstel om een jaar,
een jààr te wachten, zei Felicia kalm, dat ze liever gauw wegging. Ze voelde, dat zij
nog veel te leeren had, bovendien woû ze eens wat anders zien, andere menschen
oòk, dan hier altijd in Gotham te blijven. Haar vertrek werd bekend: de dagbladen
spraken er over en betreurden het, op de receptiedagen sprak men haar over niets
anders en zei men haar, dat ze vooral dezen en dien in Berlijn moest bezoeken. En
al dat gespreek over één onderwerp, waar zij alleen alles en niemand anders iets van
wist, ver-
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moeide haar zoo, hinderde haar zoo. Tien dagen te vroeg liet ze haar koffers pakken,
dagen te vroeg bracht ze haar afscheidsbezoeken, en toen ze niets anders te doen had
dan te verlangen, toen ze alle plaatsen waar ze had liefgehad en zijn liefde had
ontvangen opnieuw had bezocht, toen ze tegenover dien tragen tijd moest zitten enkel
om te weten, dat die niet voortging, dat er geen leven meer in dien tijd was, dat de
dagen van apathisch verlangen eindeloos en de nachten van slapeloosheid en onrustige
droomen eeuwen waren, toen ze door het huis ging als een leeuwenmoeder die men
haar welpen heeft geroofd, toen zij zich voelde verkwijnen van gloeiende begeerte
en niet langer wist waar zij gaan zou en wat zij doen zou, toen kwam, na
d'eindeloosheid van dat wachten, de dag waarop zij in zee stak, den storm door, de
hooge vreeselijke stortzeeën door, om in d'armen te snellen van den man die met
haar èèn was geworden.
Haar familie bracht haar op de boot der Hamburgsche Lloyd, waar ze tot haar
ergernis kennissen vond, die met haar de reis zouden maken. Allen kusten haar tot
afscheid en ook Mabel boog zich tot haar voorover als om haar te kussen. Maar in
steê van een afscheidskus kwamen de woorden van haar lippen: ‘doe de complimenten
aan lord de Foyle.’
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V.
't Was als een nieuwe en schoone dag van hun geluk, die eerste tijd te Berlijn. In een
der pensions van de Friedrichstrasse hadden zij kamers gehuurd, en nu genoten zij
het leven der groote vreemde stad, als een jong gehuwd paar in zijn wittebroodsweken.
De winter bracht hier een regentijd; van uitgaan op straat kwam niet veel, tenzij in
huurrijtuigen of omnibussen. Maar den enkelen keer, dat zij, tusschen twee regenbuien
in, 's middags of 's avonds, door de Friedrichstrasse of Unter den Linden wandelden,
liepen zij gearmd, dicht aan elkaar, Felicia schijnend van geluk, met d'oogen in
elkaars oogen, met lachenden mond en keuvelend woord. Hier en daar bleven de
menschen dit jonge menschenpaar na-oogen, dat zoo gelukkig scheen: de vrouwen
benijdden Felicia, die zoo'n mooien jongen man had, die zoo verliefd op haar scheen;
de mannen, de propere luitenants, benijdden Patrick, die zoo'n mooie jonge vrouw
had veroverd, die hem scheen te aanbidden, en anderen bleven hen nazien, omdat
zij in hun complex van mooie menschen, snappend Engelsch, elegante kleeding en
oogenschijnlijk geluk d'aandacht trokken. Hier, in dit heerlijke Berlijn, met zijn
mooie breede, goed- gepla-
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veide en verlichte straten, dat haar een bedaard en liefgeworden New-York scheen,
zonder zijn gerommel van d'‘elevated’ en van zaken-menschen, voelde Felicia deze
drie-eenheid van bezieling: haar volkomen liefde voor Patrick die alles bleef schenken,
haar kracht om hem op te dragen naar de hoogte der dichters - hij vervolgde hier zijn
gedicht Prometheus, dat eenigen tijd had gelegen - en den lust om een schilderij te
maken. Terwijl zij een avond, de Linden overgestoken, in de Friedrichstrasse bij de
Behrenstrasse waren gekomen, werd Felicia getroffen door de licht-effecten van
d'avondstraat in het regenglimmende asfalt. De lange straat voor hen uit, met haar
geros van rijtuigen en omnibussen en haar geschuifel van voetgangers, verloor zich
in het verschiet in een lichtgrauwen nevel, waarin de huizen aan weerszijden
wegschoven als donkere massa's, - maar in dien nevel trokken zich de lantaarnlichten
als twee rijen bleeke kring-manen naar de verte uit, waar zij elkaar naderden en tot
een geschemer van waterachtig licht werden. Dichterbij, waar aan beide kanten
d'oranje-lichtvlakken der uitstalkasten opstonden onder de donkere oppergevels,
waren die lichten helder en slierden, als de straatdrukte een oogenblik een open plek
liet, lange helle lichtschijnen over het natglimmende asfalt; gele lichtslierten van de
lantaarnlichten, blauwwitte lichtslierten van d'electrische ballons, slierten van azure,
purpere en groene lichten waar een winkel of een café-chantant zijn reclame van
bont schijnsel over de donkere menschenlijven en de duistere kasten der rijtuigen
wierp. En Felicia werd door dat gezicht van
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een regenavondstad tot opgetogen kijken gebracht: het was zoo geheel hààr mooi,
dat ze aan Patrick's arm er een oogenblik voor bleef stilstaan, om het in haar denkzien
te bewaren, en den volgenden dag, bij het eerste lichten, stond ze op om het met
koortsigen drift in verven neer te smijten. Dan telkens, als 't 's avonds regende. ging
zij naar die plek terug om te herzien en te weten of haar geschilder weergaf wat zij
gezien had. Maar wanneer 't goed weer was drentelden zij langs de trottoirs enkel
om naar de menschen en de winkels te zien; dingen die zij bezat, die anders geen
verlokking voor haar hadden, die zij in New-York honderd malen gezien had: een
diamanten garnituur, een zilveren servies, een zijden kleed, kregen een ongewoon
belang van haar. Zij waren geworden als twee kinderen, die met het geringste gelukkig
zijn. En overdag, wanneer Patrick niet schreef en Felicia niet schilderde, bezochten
zij het Oude Museum om verhevener oogengeluk te vinden in d'aanschouwing van
antieke beeldgehouwen: de vrouwelijke Apollo's, de mannelijke Minerva's, de
wereld-krachtige spierzwangere lendenen van Jupiter-torsen, door Schliemann uit
den aard-nacht van Trojaansche herinnering opgegraven, en hier te hoop gelegd.
Het was waarlijk een nieuwe dag van hun geluk, een nieuwe dag van hun liefde.
In Patrick waarde nog de herinnering van zijn zevendaagschen tocht over den Oceaan,
dien hij, de zeeman, ongedeerd door den storm en de stortvloeden, op dek had
doorleefd, terwijl d'overige passagiers in de kajuiten of hutten waren weggedoken.
Hij voelde er zich verfrischt door, bezield door een nieuwen moed, door een
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nieuwe verzoening met het leven aan wal, gelukkig nu, dat hij opnieuw verzen kon
schrijven en overschrijven, gelukkig ook in Felicia's liefde voor wie hij, toen zij
elkaar aan het Berlijnsche station, na de vierweeksche scheiding hadden ontmoet,
zijn liefde onstuimig voelde. Nu waarlijk was zij d'eenige vrouw voor hem, d'eenige
mensch zelfs, want hij kende geen Duitsch en met niemand dus sprak hij, en nu zag
hij in haar de vrouw die hem alles had geschonken wat zij bezat, die al haar geluk,
al haar vertrouwen op hem gezet had, hij omvademde nu de grootheid harer liefde
en opnieuw had hij dat gevoel van haar te willen wèl doen, haar ziel te willen nemen
in zijn hand als een mooi, zeldzaam vogeltje en het te koesteren aan zijn wang. Hij
was, als een jonge bruigom, bezorgd voor haar en omleefde haar met een atmosfeer
van liefde en liefdebewijs. In kleine oplettendheden die hij vroeger voor Mabel had
over gehad en waarop Felicia zoo jaloersch was geweest, gaf hij haar zijn liefde te
kennen, wanneer hij er haar niet met woorden van sprak, en Felicia voelde zich niet
meer in een menschen-leven. Zij droomde van geluk: 't was alles zang en schoonheid
en weelde en volkomenheid en zonneschijn in haar. Als zij hem in d'oogen zag,
kwijnde zij van lieflijk-gevoelen, van wellust, van in zijn oogen-hemel op te gaan,
en hem, als hij haar aanzag, kwam van-zelf een glimlach van welgevallen in 't gezicht,
die aan zijn gouden aanschijn d'uitdrukking gaf van een dier zalige Apollo's zelf,
dien zij in het Museum hadden gezien.
Zij hadden een pension gezocht, dat niet door Ameri-

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

148
kanen werd bewoond. Felicia wilde natuurlijk niet de kans wagen, dat zij, min of
meer van nabij bekend, een harer landgenooten ontmoette. Het was een internationaal
gezelschap, dat er zich 's middags en 's avonds aan tafel vereenigde: een Russische
doctor met een Ottomanische Turksche gehuwd, beiden vroolijke, onderhoudende
menschen; een paar jonge Engelsche ingenieurs; een Belgische musicienne, die aan
een der muziekscholen haar talent verfijnde; een Deensche advocaat die het
Germaansche recht kwam studeeren; een jonge Hollandsche doctor die, voor dien
winter aan een der Klinieken verbonden, zijn vrouw had meegebracht om van het
Berlijnsche muziekleven te genieten; een Hollandsche zee-offiicier, die van zijn
regeering d'opdracht ontvangen had om toezicht te houden op de vervaardiging van
nieuwe torpedo's. Dit was d'omgeving waarin zij nu verkeerden: een gezelschap dat
Duitsch en Engelsch door elkaar sprak en dat praat-afdeelinkjes vormde, waarover
mevrouw Habrecht, de pensionhoudster, aan tafel het oog liet gaan, in de weer om
steeds, als er een oogenblik stilte was, een ding van algemeen belang in het praten
te brengen, om te verhinderen, dat haar commensaals, in een taal die zij niet verstond,
elkaar hun beklag zouden doen over het leven of de maaltijden in haar pension.
Zoodra hier of daar aan tafel Engelsch, of Hollandsch of Fransch werd gesproken,
staken haar ooren uit om te raden wat gezegd werd en telden haar oogen de woorden
van de lippen der sprekers af. Zij was weduwe en leefde met haar gezin van het
pension, dat nù zijn kamers leeg had staan en andermaal kamers te
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kort kwam - en haar eenige vrees was, dat haar gasten over dit of dat ontevreden
mochten zijn en elkaar hun nood zouden klagen. Daarom had zij Doctor Nelidoff en
zijn vrouw in 't midden van de tafel geplaatst, omdat de jonge Turksche, slag had
om een algemeen gesprek in 't Duitsch in gang te zetten. Deze Ottomanische jonge
vrouw, die niet mooi was, kende de litteratuur-geschiedenis van Duitschland enkel
van d'amoureuze zijde. Zij wist alle intieme geschiedenissen van de Duitsche dichters,
alsof ze er zelf de hoofdpersoon van was geweest, en Goethe en Heine achtte zij de
grootste Duitsche dichters, enkel omdat van hen de talrijkste liefde-anecdotes bekend
waren. Schiller kon ze niet uitstaan. ‘Burgerlijke braafheid met een saus van lyrische
larie,’ zei ze van hem, ‘maar Goethe, o, Goethe...!’
‘Wat acht u 't belangrijkste van Goethe?’ vroeg haar, op een middag, de
Hollandsche doctor.
‘Bettina von Arnim, natuurlijk,’ zei ze dadelijk daarop, alsof geen tegenspraak
mogelijk was.
‘Bettina von Arnim?’ herhaalde de Hollander nadenkend. ‘Dat heb ik nooit
gelezen.’
Mevrouw Nelidoff lachte frisch op. ‘Maar Bettina von Arnim was de minnares
van Goethe!’ riep ze, vroolijk over zooveel onnoozelheid.
‘O, de minnares!...’ zei mevrouw Habrecht. ‘'t Was 'n ideale verhouding.’
‘Ja, die ideale verhoudingen van Goethe zijn bekend,’ antwoordde de Turksche,
blij dat ze over haar ‘lievelingsdichter’ kon spreken.
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Een ander maal was Heine aan de beurt, een ander maal Beethoven.
Patrick, die er niets van verstond, verveelde zich aan tafel; Felicia kon het gesprek
ter nauwernood volgen, daarom spraken zij meest met d'Engelsche ingenieurs en
den Hollandschen zee-officier. Maar het gezelschap werd vermeerderd door een
jong, aardig tooneelspeelstertje van het Lessing-theater, Fanny Weisz, een klein
persoontje, elegant, levendig, lief, met het brunette-type harer Zuid-Duitsche geboorte,
en daar zij zoowel Engelsch als Duitsch sprak en voor ieder een vroolijk en toch
bescheiden woord had, was zij dra de vriendin van allen en, aan tafel geplaatst
tusschen een der Engelschen en den Hollandschen marineofficier, met Patrick en
Felicia tegenover zich, was zij 't in den eersten tijd, die een algemeen gesprek in
beweging hield. Zij was geheel en al het type der Duitsche actrice van eenig talent;
welopgevoed, frank, koket, vast in haar klassieken en in de nieuwe Fransche
litteratuur, deugdzaam uit overleg om haar kansen voor een goed huwelijk niet te
verspelen en toch èn door haar kunst èn door haar temperament de vrouw die zich
heeft vrijgemaakt van eenige vooroordeelen en aan jonge mannen van stand en
voorkomen en opvoeding gaarne met haar dat vrije omgaan gunt, dat altijd op de
grenzen dartelt van een intieme verhouding, zonder ooit te veroorlooven, dat een
woord, een daad daar buiten sprong. En reeds in d'eerste dagen was zij zoo zeer
ieders vriendin, dat zij nu met een der Engelschen, straks met den Hollandschen
officier, later met den Deen 's middags wandelde door de drukke
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straten, en er voor zorgde, dat geen hunner van den ander kon denken dat die, maar
integendeel ieder hunner moest denken, dat hij zelf de man was aan wien zij de
voorkeur schonk.
Voor haar, d'eerste vrouw die hij weer ontmoette, die tevens jong en mooi was,
met wie hij kon spreken, was Patrick dadelijk in geestdrift. Ofschoon hij geen woord
Duitsch verstond, moest hij dadelijk, na kennis gemaakt te hebben met juffrouw
Weisz, met Felicia naar het Lessing-theater om de jonge actrice te zien spelen in een
der stukken van Ibsen: een tweede rol. Hij was zoo opgetogen over haar spel, dat hij
haar vergeleek met de beste actrices die hij gezien had. Van dat oogenblik af werd
Felicia's geluk beduisterd. De jonge tooneelspeelster was tegenover de gehuwde
mannen nog ingetogener dan tegenover d'anderen: zij was altijd beleefd, altijd
half-vertrouwelijk met ieder, maar in haar omgang met den Rus of met Patrick
handhaafde zij den afstand ietwat breed en er was geen verschil in haar gedrag jegens
de dames van het gezelschap en jegens de mannen die reeds gehuwd waren. Maar
Patrick zat vlak over haar aan tafel, hij was een mooie jonge man, en nu hij haar
gewonnen had door zijn geestdrift voor haar spel, vond zij hem met zijn droomerige
oogen en zijn liefde voor de zee, waarvan hij verteld had en die zij niet kende, zeer
interessant en sprak zij veel met Felicia en met hem. Maar Felicia, zij kon 't niet
helpen en meende 't ook zoo niet, was stug en onvriendelijk jegens haar. Het gedrag
van de jonge tooneelspeelster was onberispelijk. Zij was niet vrijer
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jegens de jonge mannen harer omgeving dan een Amerikaansche van een jong meisje
gewoon is; Felicia kon haar niet verwijten, dat zij met Patrick dringender koketteerde
dan met een der andere dischgenooten. Niettemin zag zij in juffrouw Weisz van den
eersten dag af een vijandin. Zij sprak er Patrick niet over; ook hem kon zij niets
verwijten, maar haar stilheid jegens hem, haar stugheid jegens de jonge actrice, die
zoo scherp afstak bij haar dartelend en zingend en lachend geluk van een paar dagen
te voren, maakte hem dit keer opmerkzaam. En hij voelde zijn liefde voor haar nog
te krachtig om haar nu niet, voor zij haar verdriet geklaagd had, te troosten. Schertsend
zei hij tot haar: ‘ik geloof, dat m'n kleine Licia weer jaloersch is’, en de toon waarop
hij dit zei, stelde haar oogenblikkelijk tevreden. Die man kon alles met haar doen
door zijn stem en zijn oogen! Zij omhelsde hem, haar geluk scheen plotseling
opnieuw, en met het hoofd rustend op zijn borst, gewiegd door zijn sterken adem,
terwijl zij het kloppen hoorde van den slagader in zijn hals, en opziende naar het
blauw van zijn oogen, antwoordde ze: ‘heusch niet, ik ben niet jaloersch, maar
wanneer mijn alles-beheerschende liefde voor jou 'n kruidje-roer-me niet is, toe,
lieveling, ontzie mijn overgevoeligheid dan 'n beetje.’
En hij beloofde haar lachend, dat hij niet meer naar juffrouw Weisz zou kijken.
Hij zou niet meer tot haar spreken, niet meer met haar lachen, geen oog op haar
durven slaan, alles om zijn kleine Licia maar gelukkig te maken. Voor een paar dagen
ook beheerschte hij zich.
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Hij drong zich in diepe discoursen over de marine met den Hollandschen zee-officier
en juffrouw Weisz verdedigde nu den zedelijken levenswandel harer klassieken
tegenover mevrouw Nelidoff, die het vermoeden had uitgesproken, dat de
belangstelling van Lessing in het Hamburgsche drama vooral ontstaan was door zijn
oudere belangstelling voor een Hamburgsche actrice. Maar terwijl juffrouw Weisz
nu Duitsch sprak en Patrick bemerkte hoe zij met klem iets betoogde, dat hij niet
verstond, werd hij nieuwsgierig naar wat zij vertelde en hij begon opnieuw tot haar
te spreken. Na twee dagen was hij opnieuw weer in geestdrift voor haar en hij
verheelde die ingenomenheid voor niemand. Felicia werd opnieuw stil en stug; hij
merkte 't en allengs kwam weêr het bewustzijn van zijn gevangenschap in hem. Dat
idee verliet hem niet meer en toen hij op een morgen met Felicia, die somber zwijgend
voor zich uitzag, alleen was, voelde hij zijn ziel plotseling woelen en koken en
schuimen van gramschap. Hij bleef voor haar stilstaan: zijn oogen stonden hard, zijn
stem was niet zacht meer, er was staal in van betoomde drift: ‘zeg 'es, zei hij, ik wil
je in twee woorden zeggen, dat je onverdragelijk bent. Niemand en niets geeft je 't
recht om je humeur ten toon te stellen. Je bent voor mij 'n cipier en voor de menschen
waarop je gebeten bent een beul. Denk-je dat ik vergeten heb hoe je die arme Mabel
behandeld hebt? En nu is 't zelfde weer met die juffrouw Weisz, die je niet de minste
aanleiding gegeven heeft om haar aan te zien met een paar oogen, alsof je ze
verscheuren wilt en
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haar aan te spreken, alsof ze je kamenier is. Ik zeg je, je bent onverdragelijk en ik
zeg je oòk, dat daar 'n eind aan moet komen. Ik denk me door niemand in m'n vrijheid
te laten beperken en als ik 'n vrouw zie die me aanstaat, dan maak ik daar werk van,
versta je?’
Felicia verstond wel, maar ze begreep niet. Zij zag hem verbaasd aan, nauwelijks
bewust wie daar sprak. Was dat haar Patrick, was dat haar man? Was dat de man
dien zij liefhad om zijn zachtheid, de bekoring die van hem uitging van vereenigde
kracht en lieflijkheid, zooals zij in geen man had gevonden? Dat was een ander: de
hardheid, d'ongevoeligheid, de meedogenloosheid, die er spraken uit zijn woorden,
en krachtiger uit zijn harde, ruwe stem kon niet komen uit een ziel, waarin haar d'alles
ontvangende menschenliefde had getroffen, kon niet komen uit een ziel die droomde
van toewijding aan de menschheid, van zelf-opoffering. Maar indien zij de woorden
niet kon gelooven, indien zij aan zijn stem nù moest twijfelen, zijn oogen zeiden
haar, dat zij zich niet bedroog nù, en zich steeds bedrogen had. Dat waren dezelfde
blauwe, droom-zachte oogen, maar nu gloeiden ze, stonden ze hard en gevoelloos
in hun kassen: niet een vonk van meegevoel, niet een siddering van liefdelicht beefde
er in. Zij strekte onwillekeurig d' armen naar hem uit, als om in een laatste poging
nog den man vast te houden dien zij had liefgehad, maar in eens had zij de zekerheid,
dat die man weg was, heen, verloren en dat zij nu stond tegenover een vreemde tot
wiens hart haar liefde te vergeefs zou spreken. Ze plofte
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neer op den vloer, krachteloos geworden, en barstte uit in een luid weeklagen, een
lang gesnik. Langen tijd schreide ze, daar op den vloer, en in haar wanhoop hoorde
zij hem heen en weergaan, met driftigen tred, en zij schreide, zij snikte luid, om door
haar luid geschrei den man terug te roepen dien zij liefhad. Maar deze kwam niet,
en nu, terwijl haar oogen brandden van tranen, terwijl haar smart klopte in haar
hersenen met zwaar gehamer van pijn, klaagde ze 't uit, haar leed, haar ongeluk. Ze
klaagde 't uit, het weten, dat zij hem liefhad nu nog, nu zij in hem een ongekenden
egoïst zag voor wien enkel zich-zelf en om zich-zelf de vrijheid leefde die hij enkel
op zee vond, omdat hij daar niet het gevoel van andere menschen, van menschen die
hem liefhadden had te ontzien. En zij had dien egoïst lief, die alles ontving en niets
gaf. In haar klare denken ging zij na wat hij haar van zijn vroeger leven verteld had:
hoe zijn moeder hem liefhad en hij haar niet had ontzien; hoe eenvoudige meisjes
hem hadden liefgehad en hij deze niet had ontzien; hoe ongelukkige liefde-hongerige
vrouwen hem hadden liefgehad en hij die niet had ontzien. Allen had hij achter zich
gelaten, van allen was hij koel en liefdeloos heengegaan; allen had hij ongelukkig
gemaakt. En zij had dien egoïst lief, zij had hem lief omdat hij een egoïst was. Nu
zag zij hoe achter dat gedroom van menschenliefde, dat gedroom van zich te wijden
aan de geheele menschheid, het gemis aan liefdekracht verborgen was om zich geheel
te geven aan èèn mensch, wie dan ook, en dien mensch gelukkig te maken. Maar
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zij had hem tòch lief! Hij mocht de hardvochtigste van, alle mannen zijn, hij mocht
geen gevoel hebben dan voor zich-zelf, niemand zoeken dan zich-zelf, niemand
liefhebben dan zich-zelf: zij had hem lief en zou hem altijd liefhebben. Zij klaagde
niet meer, haar stem was verstorven in haar keel, haar tranen gedroogd in haar oogen,
haar droefheid verstomd op haar lippen: zij zat wezenloos voor zich uit te staren,
enkel wetende dat zij hem liefhad en toen eindelijk, eindelijk, eindelijk kwam hij tot
haar en zijn stem klonk nu weer zacht en verleidelijk. Hij zei te weten, dat hij haar
liefde niet waard was, te weten dat hij een egoïst was, te weten dat zij hem liefhad
meer dan hij verdiende en dat zij hem moest vergeven, want dat hij haar toch liefhad
boven alle anderen. En nu liet zij zich niet dadelijk, maar allengs toch weer winnen,
zwak altijd tegenover hem. Opnieuw vond zij in hem den man aan wien zij haar
liefde had geschonken en nu, weemoedig in het besef dat elk geluk slechts leeft voor
het oogenblik, dat men het kent, en heengaat zoodra men bewust is gelukkig te zijn,
genoot zij een dier zoet-droevige oogenblikken van verzoening: een hervinding van
twee menschen die elkaar liefhebben. Weemoedig nu, maar gelukkig tevens. Zij
voelde haar liefde als iets dat niet zoo moest zijn, maar zoo lieflijk toch en zoo
weldadig nu het wèl zoo was. Hij was nu opnieuw geheel voor haar en zij verwachtte
nu, dat de toekomst haar dat volkomen geluk zou geven, dat zij korten tijd meende
te bezitten en dat nu een vergissing bleek te zijn. Zij wilde nog inniger met hem een
worden,
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omdat, indien er al egoïsme in hem school, hij in haar zich-zelf zou liefhebben, en
zij zocht in haar hart wat zij hem nog schenken kon, maar zij vond niets, zij had hem
alles geschonken en er was niets in haar verleden, niets in haar heden-dag, niets in
haar toekomst, dat niet geheel en sinds lang het zijne was.
Zij dacht lang na over zich-zelve, over hem, over hun verhouding tot elkaar. Geluk,
liefde, schoonheid kunnen zij wist 't, niet onvermengd, althans niet op den duur, door
menschen genoten worden. Maar moest daarom hun liefde zoo vaak onharmonisch
zijn. Zij vergat nu, dat zij een oogenblik in hem den egoïst had gezien; zij zag hem
weer schoon, met zijn ziel gewijd aan liefde voor alle menschen, zijn ziel overvloeiend
van mede-lijden voor allen die leden, voor die verdrukt of verongelijkt werden, voor
de lijdende menschheid kortom. Maar de menschheid, dat was iets abstracts, iets
onwerkelijks, iets dat geen liefde kon geven. De menschheid? Zoo die al bestond,
dan was zij-zelve die. Waarom dan leed hij niet mede, wanneer zij leed? Waarom
gaf hij zich niet geheel? Waarom moest er altijd iemand tusschen komen aan wie hij
een deel gaf van zich-zelf? Wat was 't dat zij vroeg? Het was niets anders dan wat
hij zei te willen geven; hij had zijn leven over voor de menschheid, zei hij, en hij
bedoelde dat in dien zin, dat hij voor haar zou willen sterven. Maar zij, die voor hem
de menschheid moest verpersoonlijken, maar een tastbare menschheid, een
menschheid die liefde met liefde vergold, zij verlangde niet, dat hij sterven zou voor
haar, integendeel, zij ver-
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langde, dat hij voor haar zou leven? Plotseling werd 't haar duidelijk, dat dit teveel
was, dat zij daarmee te veel verlangde. Zij zag in, dat het sterven voor een doel dat
men groot vindt, schoon maar gemakkelijk is: 't is maar voor eens, niet waar? het
kan niet vervelen, het kan niet drukkend worden. Ja, als men duizend dooden kon
sterven, zooals in opgeschroefde romans wel eens te lezen was, dan zou men over
dat sterven wel anders denken, dan zou 't allicht gaan vervelen, dan zou men van die
duizend dooden bij den tiende, bij den twintigste genoeg hebben: altijd zoo 't zelfde.
Maar zij verlangde van hem niets anders; zij verlangde van hem niet, dat hij duizend
dooden zou sterven, maar dat hij duizend levens zou leven, voor haar! Het leven van
den morgen, van den middag, van den avond, van den nacht. Het leven van ziel en
lijf. Het leven van hart en verstand. Het leven van denken en gevoelen! Was dat niet
te veel verlangd! 't Is waar, zóó leefde zij voor hem. Zij leefde duizend levens voor
hem, altijd dezelfde en altijd anders toch. Altijd met haar denken en voelen met hem
samen. Indien zij in waarheid nog een eigen leven leefde, had dit geheel het zijne
geabsorbeerd, en zoo niet, dan had zij zich geheel aan hem overgegeven en bestond
er niets anders voor haar. En dat wilde zij van hem! Maar zij had zich vrijwillig
gegeven, geheel, en zij kon dat doen omdat zij een vrouw was, maar hij had dat niet
gedaan en kon dat niet doen omdat hij een man was. Toch eischte zij dat van hem
en dat juist was haar ongeluk. Helaas, zij begreep 't nu, zij eischte te veel, zij vroeg
te veel. Maar gaf hij haar niet te weinig, toch?
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Zij dacht na over die laatste vraag en kon er geen antwoord op vinden, niet een
bevredigend antwoord althans. Er leefde een nieuwe hoop in haar op. Zij kon van
hem winnen wat hij haar nog niet gegeven had. Door zachtheid, door geduld, door
steeds waakzame liefde vooral kon zij hem winnen. Eindelijk moest hij toch zien,
dat er voor hem maar een vrouw was zooals zij. En o, wanneer haar kind geboren
zou zijn, wanneer dat nog onverbrekelijker een band zou wezen, die haar aan hem
verbond, dan móest hij haar wel liefhebben, zooals zij dat begeerde. Indien iets de
menschheid kan verpersoonlijken, waarvoor hij wilde leven, dan was 't een kind, dat
de toekomst der menschheid is. Zij verlangde nu zoo naar de geboorte van dat kind,
dat van haar zelf groeide. Zij had 't nu reeds lief, omdat het zijn liefde voor haar zou
winnen. Zij verbeeldde zich reeds dat kind te zien en teekende en schilderde
engelenfiguurtjes, kinderfiguren die zij van d'Italiaansche schilders in haar denk-zien
had behouden, rozig en blond, met ronde gezichtjes en half-denkende, half-lachende
oogen. Als zij door de straten ging, bleef zij stilstaan voor de winkels waar zij
baby-kleeren zag. O, 't duurde nog wel heel-lang eer Baby zou komen en zeggen:
‘goeie morgen, daar ben ik,’ maar zij moest daar toch al vast aan denken, aan kleertjes
en andere snoezige, kleine dingen. Nu, terwijl zij met hem gearmd ging door de
straten, hield zij met hem stil voor die winkels en vroeg hem zijn oordeel over deze
lange witte jurken en die kleine, kleine sokjes, en hij lachte dan en drukte haar arm
tusschen den zijne en zijn krachtig lijf vast, innig, en zij was gelukkig.
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Zij trachtte nu ook lief te wezen voor juffrouw Weisz. Zij sprak veel met haar; zij
vond haar werkelijk een beschaafd meisje, wier gedrag onberispelijk was. Zij vond
zich-zelve dwaas, dat ze vroeger jaloersch was geweest en zich het leven noodeloos
moeielijk maakte, en Patrick was jegens juffrouw Weisz niet vriendelijker dan hij
jegens mevrouw Habrecht, of mevrouw Nelidoff, de Turksche, of mevrouw Holsboer,
de Hollandsche, was. Felicia begon nu zelf belang te stellen in het spelen van die
jonge actrice en telkens wanneer deze optrad spoorde zij Patrick aan om met haar
naar het Lessing-theater te gaan. Zij en Patrick gingen veel uit: naar d' opera, naar
concerten, naar den ‘Wintergarten’. De schouwburgen bezochten zij enkel ter wille
van juffrouw Weisz, omdat Patrick van het Duitsch niet veel anders verstond dan Ja
en Nein en Wie geht 's! Februari liep ten einde en zij herinnerde zich, dat 't spoedig
Sint-Valentijnsdag zou zijn en dacht aan d'aardige feesten die dan aan d' overzijde
werden gegeven: het Sint-Valentijnsbal, waar zij vroeger als jong meisje, zoo dol op
was geweest. Daarom, terwijl zij liefhad, terwijl zij zich zei, dat zij gelukkig was in
de liefde, wilde zij ter eere van den Sint der gelukkige verliefde harten, in haar salon
een Sint-Valentijnsbal geven en toen zij dat Patrick voorstelde kuste hij haar en zei
dat 't heel goed was. En Sint-Valentijn werd gevierd en zij verzocht al de kennissen
van het pension, juffrouw Weisz natuurlijk ook en de partij was prettig en opgewekt,
allen waren vroolijk en zij was gelukkig.
Maar op een morgen, dat zij naar d'eetzaal zou gaan
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om te ontbijten - Patrick was haar reeds voor - hoorde zij in den corridor, door de
deur die openstond, zijn stem die fluisterend maar dringend sprak: ‘waarom hou-je
niet van me? Je weet wel, dat ik je liefheb!’ en de stem van juffrouw Weisz, die er
op antwoordde, luider en driftiger; ‘maar nooit, U is getrouwd.’ 't Was Felicia alsof
men haar een stomp gaf in haar hart. Zij duizelde en moest zich steunen tegen den
muur. Zij hoorde niets meer, alles draaide voor haar oogen. Een oogenblik dacht zij
er over na of zij terug zou gaan naar haar kamer. Maar zij vatte moed; zij stootte met
eenig geraas de deur open en zag hem en juffrouw Weisz bij het venster in den hoek
staan, een oogenblik alleen in de kamer, en zij hoorde hoe hij, de huichelaar, op haar
binnenkomen, zei: ‘'n doodsch uitzicht, zoo tegen die muren.’ Beiden kwamen op
haar toe, met strakke vriendelijke gezichten, en zij had de kracht om te glimlachen.
Haar geluk was opnieuw vernietigd. Zij vond 't ledig in haar hart, alsof daar
plotseling iemand was doodgegaan. Zij zei niets, noch tot hem, noch tot juffrouw
Weisz. Wat zou ze zeggen? Vooral tot de laatste? Dat was 't ergste, dat zij die actrice
niets kon verwijten, dan misschien dat zij wat koketteerde. Maar Patrick! Had zij
hem niet op heeterdaad betrapt op ontrouw? Bewezen de woorden, die zij hem tot
dat meisje had hooren zeggen, niet dat zijn liefde voor haar niet meer bestond? Dat
hij, zoo niet metterdaad, dan toch in gedachte overspel dreef. Dat was eerloos. Maar
verachtelijker nog was, dat hij haar met een strak-vriendelijk gezicht kon begroeten,
dat
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zijn oogen liefde konden liegen. Zij keek hem er eens op aan, dat blonde mooie
gezicht, met die blauwe mooie valsche oogen en dien zinnelijken valschen mond,
en zij gevoelde afkeer van hem, als voor iets vies, dat ze niet met een tang woû
aanraken. En toen hij dien middag tot haar kwam - voor hij uitging om, zooals hij
zei, een landsman te bezoeken - en zij er bij dacht, dat 't misschien een leugen was
en dat hij een afspraakje had met dat mensch, en hij haar wilde kussen, toen huiverde
zij koud van walging en weerde zijn kus af.
Hij dacht er niet aan, dat Felicia iets gehoord kon hebben en verwonderde zich
over haar doen. Dat was natuurlijk weer zoo'n gril, waaraan hij gewoon was en die
hij zich niet aantrok. Vrouwen in zekere omstandigheden hebben die dingen meer;
die zijn veranderlijk als een Iersche lentedag. Straks zou 't weer zonneschijn wezen.
Hij ging fluitende heen, niet heel ontstemd over zijn échec bij juffrouw Weisz. Dat
actricetje zou wel bij komen, later, als hij wat aanhield. God, wat hij wenschte was
onschuldig: een flirtje, een zoentje, later iets meer misschien. Hij dacht er niet aan
Felicia werkelijk ontrouw te worden, vooral in den laatsten tijd was zij zoo lief, en
zoo verstandig. Maar die kleine Fanny was zoo'n apetijtelijk dingetje, zoo iets om 'n
klein escapadetje mee te maken. Zijn liefde voor Felicia werd degelijk en rustig,
kreeg om zoo te zeggen haar beslag. Zij waren zoo aan elkaar gewoon, er was bijna
geen nieuws, of eigenlijk heelemaal geen nieuws meer in. Hij hield van verandering;
dat versterkt de liefde. Als Felicia heel verstandig was, zou zij
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hem zelf hebben toegestaan, dat hij nu en dan eens werk maakte van 'n andere vrouw.
Niets versterkt de liefde van een man voor een vrouw zoo zeer, vooral wanneer die
vrouw jong en mooi en vol liefde is, dan wanneer hij gelegenheid had om te
vergelijken. In Dublin had hij een vrouw gekend, die tot haar man zei: ‘God, ga
gerust naar andere vrouwen, als je daar lust in hebt, ik weet toch dat je tot mij
terugkomt.’ Zie je, dat was verstandig, die vrouw begreep het leven en de mannen,
maar Felicia was in die dingen te behoudend. Dat verweet hij haar niet, maar hij
vond 't lastig: hij voelde inderdaad veel voor haar, en toen hij terugkwam was hij
een en al hartelijkheid en verwonderde zich, dat zij niet tot hem sprak en zich niet
wilde laten kussen en nog meer, dat zij een bed had laten plaatsen in de kamer waar
zij gewoonlijk schilderde.
‘Hè’, zei hij lachend, ‘zijn we gescheiden?’
Zij zag hem een oogenblik aan, verachtend, maar antwoordde niet en hij dacht,
dat dit er nu toch een beetje over ging. Dat was een gril die al de vorigen overtrof:
zij was kwaad, hij wist niet waarom en gaf er ook niet om. Als ze weer goed was
geworden, zou ze wel bijkomen. Maar vervelen deed hem dat hartelijk. Zij behandelde
hem als een schooljongen dien men straf geeft, en hij zou nu eens zien wie dat
niet-spreken het langste kon uithouden: zij moest lang beuken eer zij zijn stuggen
Ierschen kop murw maakte. En fluitend opnieuw ging hij heen.
O, als hij maar even gevraagd had, waarom zij boos
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op hem was! Als hij maar een blijk had gegeven, dat hij hart had voor haar verdriet.
Dan zou zij hem haar nood geklaagd en alles vergeven hebben. Maar niets! Hij ging
heen; in zijn mooie harde onverschilligheid kon hij heengaan zonder een woord. Hij
was sterk, en dat was het klaarste bewijs, dat hij haar niet liefhad, want een die
liefheeft is niet sterk. Zij had lief en was 't niet. Of liever, zij had hem niet meer lief;
zij haatte hem en die actrice, die misschien niets gedaan had, maar die zij toch haatte,
omdat zij Patrick haatte. En te weten dat die haat dien zij voor hem voelde niets
anders was dan liefde, een teruggeslagen liefde, en dat zij niet onverschillig kon
wezen zooals hij! Zij had geen verdriet meer, dat was een te zwak woord. Zij voelde
pijn, physieke pijn. Zij had geen tranen meer, zij had geen klachten meer, zij voelde
zich enkel ver-ijsd, alleen, afgesneden van iets, zij wist niet wàt onmisbaars om te
leven. Zij voelde een verstijving in zich, van haar ziel eerst, van haar lichaam dan.
't Was haar of haar ziel gestorven, nu langzaam haar lichaam deed versterven, zoodat
alles aan haar strak werd, vooral haar gezicht. Inderdaad, oppervlakkig voelde zij
iets als onverschilligheid voor hem: zij zag hem komen en gaan met een wezenloos
oog, zooals zij een vreemde aanzag, een man op straat, maar o, als zij even in-zag
in zich-zelf, dan zag zij haar hart bloeden uit een pijnlijke wond, een wond die niet
dood maakte, maar erger, leven liet, eentonig, pijnlijk leven. Zij zag hem komen en
gaan, onverschillig, ja, maar wanneer zij aan tafel naast elkaar zaten en zij hem even
aanraakte, dan sidderde
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zij en zij wist niet of zij sidderde van afkeer of van verlangen. En juffrouw Weisz
durfde ze niet aanzien: zij wist dat haar oogen als moordmessen staken, zij wist,
wanneer zij dat meisje in het gezicht zag, dat zij dan lust kreeg om haar te bijten,
haar wangen met tanden te scheuren, en haar vleesch te eten en uit te spuwen. Als
zij de stem hoorde van die vrouw, moest zij zich telkens met felle kracht bedwingen
om niet de vingers te zetten in heur haar en haar hoofd over de tafel heen naar zich
toe te halen en te misvormen. Toch luisterde zij naar de stem van die vrouw, omdat
zij zich verlustigde in de pijn die die stem haar gaf, vooral wanneer deze sprak met
die zachte melodieuze stem nevens haar. Die twee stemmen - en 't was haar alsof
Patrick en die vrouw daar tegenover haar onwerkelijk waren geworden en enkel
leefden in hun stemmen - die twee stemmen dartelden vroolijk; zij konden in hooge
tonen en lage tonen huppelen, zij konden - o, meedogenlooze pijniging van een hart
dat zich dood voelde martelen - zij konden lachen, die stemmen, en dat lachen maakte
haar dol. Zagen die menschen dan niets, zij woû niet spreken van hèm en van die
vrouw daar, maar die andere menschen, zagen diè niets, begrepen die dan niet, dat
die twee met hun stemmen haar langzaam vermoordden? O, die ellendelingen, die
botterikken daar om haar heen! Als zij ziek was geweest, als zij haar arm had
gebroken, als zij zich had gesneden, zouden zij haar beklaagd hebben, zouden zij
bezorgd geweest zijn. Als Patrick haar geslagen had, zouden zij hem dat belet hebben,
maar voor zielesmart,
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voor moreele pijn, voor moreel lijden voelden zij niets.
Zij herinnerde zich niet ooit folterender lijden gekend te hebben dan nu. Zij wist
nu wien zij liefhad. Of liever zij wist 't niet. Zij meende Patrick te kennen en had den
Patrick liefgehad dien zij kende, maar er stond nu een andere man voor haar, dien
zij niet kende of maar ten halve. De man dien zij had lief gehad was niet enkel een
god van lichaam, hij was een god van geest ook. De man dien zij had lief gehad en
wiens schoon lichaam en heerlijk gezicht haar 's nachts als ze, slapeloos, hem in de
duisternis in het licht van zijn blondheid voor zich zag, was hervormd nu tot een
anderen man, dien zij moest haten omdat de kracht van zijn lichaam en zijn
schoonheid haar begeerte niet loslieten, en toch wist zij dat die man tegenovergesteld
was aan den man, aan wien zij zich gegeven had. Wat had zij schoon gezien in den
een, wat zag zij niet dat haar afkeer inboezemde in den ander! Kracht had zij in den
een gezien, zwakheid vond zij in den ander; zelftoewijding in den een, egoïsme in
den ander, maar een egoïsme, dat een kracht op zich-zelf was. Zij wist 't nu goed,
dat zij een schim, een illusie, een droom en geen mensch had liefgehad. Zij wist 't
nu, dat zòò de liefde altijd is; dat twee menschen die elkander liefhebben in elkander
slechts een droom liefhebben, waaruit zij den een of anderen morgen moèten
ontwaken. En dan eerst zien zij de gore, de vunzige werkelijkheid, O, zij wilde zich
niet beter voordoen dan zij was. Zij was een zinnelijke vrouw, een
verachtelijk-zinnelijke vrouw, die dezen man had liefgehad, omdat er een dierlijk
mag-
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netisme vloeide van zijn lichaam in het hare, en zij werd gestraft nu waarin zij
gezondigd had, in haar afschuwelijke zinnelijkheid zelf. En hij, als hij haar een
oogenblik had liefgehad, was 't enkel ook om zijn zinnelijkheid te bevredigen, enkel
omdat haar lichaam zijn bloed warm en strak en onstuimig had gemaakt. Dat alles
was afschuwelijk en beest-achtig en wreekte zich nu. En niet zoo beest-achtig nog
als dat gevoel, dat zij nu niet meer buiten hem kon, hij die, nu hij zijn begeeren aan
haar gestild had, zich aan andere vrouwen verliep; dat zij hem liefhad, althans opnieuw
verlangde hem te kunnen liefhebben. Haar bloed woelde van begeerte naar hem, haar
lichaam gloeide van begeerte naar hem; in het donker kon zij d'oogen niet voor zijn
blonde lichaam sluiten. Zij drukte haar gezicht in de kussens, maar zij zag zijn sterke,
breede, hooge lichaam, en zijn gezicht vooral. Zij mocht zich-zelf verachten,
verafschuwen, zeggen, dat zij van slijk en modder gemaakt was, dat zij krankzinnig
van zinnelijke begeerte was, zij verlangde en verlangde naar hem. Zij deed alles om
hem te vergeten; zij trachtte te werken, maar zij zag hem; zij trachtte zich te vermoeien
door lange wandelingen in het sneeuwbosch van Grünewald, maar zij dacht aan hem;
zij nam herhaaldelijk koude baden, maar haar begeerte gloeide weer aan, zoodra zij
hem zag.
Eindelijk toch meende zij zich te beheerschen; zij had koû gevat en kiespijn
gekregen, en dat maakte haar tam, zooals ze verachtelijk glimlachend over zich-zelf
zeide. In haar reis-apotheek had ze een fleschje met laudanum, dat
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zij juist voor die kwaal, waaraan zij meer had geleden, had meegenomen. Patrick
leed er nu en dan òòk aan, en zoo ging het fleschje laudanum onophoudelijk van hem
tot haar en van haar tot hem. Maar haar nieuwe vlaag van kiespijn had, toen zij was
weggetrokken, tenminste dit goede gehad, dat ze eens kalm kon nadenken. En nu,
terwijl zij den laatsten tijd overdacht en naging zijn doen en haar doen en denken,
moest zij zich bekennen, dat zij schrikkelijk overdreven had. Zij wilde het volmaakte
bezitten, en dat bestond nu eenmaal niet. Wat wilde zij van Patrick? Dat hij altijd
voor haar knielen zou? Maar dat was belachelijk. Wilde zij dat hij andere vrouwen
niet aan zag, niet mooi vond ook? Dat was even belachelijk. Zij woonden nu eenmaal
niet op een verlaten eiland, wel? Moest zij niet het leven nemen, zooals het was?
Moest zij haar man niet liefhebben, zooals hij was, en niet zooals zij hem droomde.
Mijn God, ze was toch geen jong meisje meer. Zij wist toch, dat de menschen altijd
beginnen met een ideaal lief te hebben en, zich langzaam aan tevreden stellende met
minder en minder, wilden zij althans gelukkig zijn, eindigen met de werkelijkheid
lief te hebben en die nog zoo kwaad niet te vinden. Zij wist toch, dat aldus het leven
is; dat het povere huisje van menschengeluk altijd gebouwd is van het puin van
luchtkasteelen. De menschen, of liever de mannen waren nu eenmaal zoo: zij waren
nu eenmaal egoïst, zij gaven zich nu eenmaal nooit geheel, of zooal dan niet voor
langen tijd. Waarom maakte zij 't Patrick lastig, omdat hij niet beter was dan andere
mannen, en niet slechter ook?
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Hij was gedesoeuvreerd. Hij had niets om handen dan wat verzen te maken. Zijn
werk, zijn streven was op zee en daarvan hield zij hem terug. Hij verveelde zich dus
en zocht wat afleiding. Zij nam zich voor goed jegens hem te zijn, hem te toonen,
dat zij niet meer boos op hem was. In den laatsten tijd had zij zich thuis in haar atelier
opgesloten en hij, zij wist niet wat hij deed, behalve dat hij 's morgens niet meer aan
het ontbijt kwam, en gewoonlijk laat opstond. Hij kwam en ging: zij spraken niet
tegen elkander, de menschen in het pension moesten al lang gezien hebben, dat zij
iets hadden. Daar moest nu een eind aan komen.
Zij had de schuld van alles en zou dus de minste zijn. En zij wachtte hem dien dag
in 't salon af. Na een poos kwam hij daar ook, maar toen hij haar zag keerde hij zich
om en ging zijn slaapkamer binnen. Zij begreep dat: hij moest natuurlijk denken, dat
zijn tegenwoordigheid haar niet aangenaam was en dus liet hij haar alleen. Maar nu
was alles voorbij: zij wou tot hem zeggen, dat zij toch eigenlijk een paar kinderen
waren, en dat zij maar 't best deden om elkaar het leven niet moeilijker te maken dan
't ten slotte toch was, en daarom ging zij zijn slaapkamer binnen. Hij zag haar even
verwonderd aan, maar sprak niet. Zij zette zich op den divan, hopende, dat hij eindelijk
iets zou zeggen en niet wetende hoe zelf te beginnen. Hij sprak niet. Darrens moede
ging zij naar hem toe en bleef even naast zijn stoel staan. Zij voelde het leven nu zoo
zacht en vriendelijk van binnen. Hij schreef een gedicht over. Zij boog zich over
hem heen, glimlachend
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reeds en legde den arm over zijn schouder. Hij keek haar opnieuw koel-verwonderd
aan; zijn oogen troffen haar als een vuistslag in haar gezicht: zij waren hard en
gevoelloos en valsch en koud. Zij voelde neiging om dadelijk heen te gaan, getroffen
als door een doodslag, maar zij wilde toch sterk zijn, zij wilde nog een poging wagen:
zij moèsten zich verzoenen! Zij fluisterde zijn naam, biddend bijna, met heel haar
ziel van zachtheid en onderwerping in haar stem. Eerst antwoordde hij niet,
klaarblijkelijk zoekende naar een antwoord, toen kwam er van zijn lippen, droog,
levenloos: ‘wil-je me asjeblieft met rust laten?’
Alsof zij schrikte schokte zij achteruit. Zij zag hem aan: hij ging met schrijven
voort, alsof hij haar bijzijn niet meer bemerkte. Als een verpletterde kwam zij in haar
atelier terug, waar zij op een stoel neerviel. Dat was wat komen moest, wat een
eerlooze vrouw, een vrouw zonder eigenwaarde, die zich-zelf tot een slavin had
gemaakt, vroeg of laat treffen moèst. Hij behandelde haar als een voetveeg, haar
Felicia Beveridge! En zij lachte er om, dat zij haar naam nog met trots durfde zeggen.
Jawel, nog dramatisch oòk! Nu ja, zij was een zelfbewuste vrouw geweest; zij was
een hoog-levende kunstenares geweest; zij was een jonge vrouw die men hoogachtte
en begeerde geweest. Maar zij was 't gewèèst! Zij had zich vergooid; zij had zich in
d' armen gegooid van den eerste den beste; zij had zich veil gegeven als een
straatdeern, en de man aan wien zij al wat haar Felicia Beveridge had gemaakt,
geofferd had, behandelde haar nu als een straatdeern. Zij wist niet goed wat zij nu
doen zou: zij
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voelde zich zwak opeens en hulpeloos en alleen en beleedigd door een beleediging,
die gewroken moèst worden. Maar hoe? Het gonsde en woelde zoo in haar. Hoè kon
zij zich wreken, hoe kon zij zich voldoening verschaffen? Zij zocht met d' oogen
door het vertrek om iets, zij wist niet wàt te vinden. Iets dat daar zijn moest en dat
zij niet zag. Wat moest zij doen, wat kòn zij doen, wat woû zij doen? Zij wist 't niet,
maar bleef zoeken. Haar oogen, die in haar wit geworden gezicht, met bloed beloopen
en brandend waren als d' oogen van een getergd dier, bleven ronddwalen. Maar zij
vond niet wat zij zocht, en toen zij niet dàt vond, kwam in haar machteloosheid de
wensch op, dat God haar met zijn gerechtigheid zou helpen, dat hij dien man zou
neerbliksemen, neervellen, vernietigen met het vuur van Sodom en haar met hem.
Zij had hem nu in haar visionair zien voor oogen: hoe hij daar zat te schrijven, met
gebogen hoofd, en hoe dat vuur der vernieling hem trof in den nek, en hoe zij genoot
tot stervensbereidheid toe. Zij sloeg de beide handen voor haar oogen, zij bedekte
haar gezicht, zij rilde van zich-zelf en van haar wraakzucht. Zij kon hem dooden nu
en zij zou hem met genot kunnen dooden nu. Wat zij gezocht had en niet gevonden,
was een mes geweest, om daarmee naar hem toe te sluipen, op de teenen, en het in
zijn nek te steken tot het heft toe, en het dan om te draaien en om te draaien in zijn
leven. Zij zag hoe zij dat deed, hoe zijn hoofd voorover viel en zijn bloed haar bespoot,
en zij lachte daarbij; dan het mes uit zijn nek trekkende, stak zij het met een stoot in
haar
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eigen hart, opdat zijn bloed nog eens voor 't laatst met haar bloed vereenigd mocht
zijn. Bedwelmd nu van bloeddorst stond ze op en ging de kamer door om dat mes te
vinden. Waar was 't toch, waar was 't toch, dat heerlijke, scherpe, puntige, blanke
wraakmes? Zij zocht overal. Het moest ergens zijn. Zij klaagde er bij, dat zij 't niet
gauw vond, want zij voelde zich verzwakken, straks zou zij 't misschien niet diep
genoeg, niet krachtig genoeg kunnen steken. Waar was dat lieve, scherpe mes toch?
Allengs voelde zij tranen en klachten in zich opkomen en zich zwak worden meer
en meer en eindelijk kon zij de tranen niet langer stuiten, zij vloeiden, vloeiden, en
zij zocht dat mes niet meer, dat afschuwelijke bloedmes. Zij huiverde, nu van
ontzetting: uit haar keel kwam een zacht gekerm op en zij viel neer. Niet bewusteloos,
maar krachteloos was zij. Haar denken woelde door, een lange siddering doorvoer
haar lichaam. Zij was een tijgerin geweest, een oogenblik. Met hetzelfde recht
waarmee zij hem overspel verweet, omdat hij een vrouw aanzag en die begeerde, en
zij de misdaad reeds in de begeerte vond, moest zij zich nu verwijten een moord op
hem gedaan te hebben, omdat zij zich een moment in zijn dood verlustigd had. Van
wanhoop kroop zij over den vloer en rolde zich om en om, terwijl haar losgevallen
zwarte haren haar naslierden; met haar tanden reet zij de flossen uit het tapijt, van
wanhoop; met haar tong lekte zij het tapijt, van wanhoop; zij zette de kramp-gekromde
vingers in haar hoofd en rukte zich de haren uit. En toen haar ziel eindelijk moede
in haar neerviel,
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bleef zij daar niettemin liggen op den vloer, en vloeiden nog altijd haar tranen.
Langen tijd lag zij daar. Zij wist zelf niet hoe lang. De dag ging voorbij, zij hoorde
aan de deur kloppen. Toen stond zij op, verschrikt; die klopte was een der
dienstmeisjes, die vertellen kwam, dat er al geluid was voor het diner en men haar
wachtte. Zij weigerde te komen, gaf als reden op, dat ze kiespijn had, en werkelijk
had ze ook weer kiespijn, maar niet erg. Zij bleef in haar atelier en wierp zich gekleed
te bed, nadat zij zich half-werktuigelijk het haar had opgespeld. En nu, in het donker
van haar kamer, bleef ze liggen nadenken. Weken-lang reeds hadden zij geen woord
tot elkaar gesproken, en hem trof dat niet eens. Hij kon haar dus niet liefhebben, of
zooal, dan was hij zijn gevoel meer meester dan zij. Zij schaamde zich; zij voelde
haar wangen plotseling gloeien van schaamte over haar gedachten, haar gevoelens
van dien dag. Als 't ongeluk gewild had, dat een wapen, een mes of wat dan ook bij
de hand ware geweest, dan had zij hem als een wraakzuchtige megera gedood: den
vader van haar kind. Dat was verschrikkelijk! En waarom? Omdat zij met haar
jaloerschheid hem het leven ondragelijk maakte, want dat deed zij. O, die jaloezie
trof allereerst haar. Die jaloezie vrat aan haar hart en verteerde het. Wanneer een
metaal, door een of ander bijtend vocht getroffen, gevoel heeft, moet dat gevoel
hetzelfde zijn als de knagende pijn, nooit erger, nooit minder, maar altijd gelijkmatig
folterend, die zij gevoelde omdat haar man haar niet zoo liefhad als zij wenschte, en
oog kon hebben voor andere vrouwen
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dan zij. Wat was daartegen te doen? Hoe kon zij haar man winnen, hoe kon zij zijn
liefde terugvinden? Vroeger had men toovermiddelen, dranken, poeiers door heidinnen
toebereid. Daaraan geloofde ze natuurlijk niet. Maar ze geloofde wel aan suggestie.
Kon zij hem niet suggereeren, dat hij haar liefhadde en begeerlijk vond? Kon zij hem
niet suggereeren blind te zijn voor andere vrouwen? Dat bestond toch, dat moest
kunnen. Zij glimlachte over zichzelve van arm-zaligheid. En toch... Maar misschien
was er nog een beter middel: onderwerping van heel haar wezen, nog grooter liefde
dat was niet mogelijk, maar een volkomen lijdzaamheid, een volkomen geduld, een
volkomen annihileering van zich-zelve was wèl mogelijk. Zij kon hem uitlokken,
vragen, fleemen haar te slaan, haar te mishandelen, en als hij dat deed zou zij gelukkig
zijn en glimlachen en vragen om meer kastijding van zijn hand. Op die wijze moesten
zijn oogen toch geopend worden voor haar liefde, moest hij toch eindelijk getroffen
worden door haar zachtaardigheid en inzien, dat geen andere vrouw hem zoo kon
liefhebben als zij deed. Helaas, zij wist 't, in den laatsten tijd was ze weer minder
mooi, mager weer, bleek weer, met haar grooten neus en spitse kin. En juist nu zij
mooi wilde zijn en mooi moest zijn om hem te winnen! Buitendien begon haar
zwangerschap zich nu te accentueeren, men kon 't haar in 't gezicht zien. Wat kon
zij in Godsnaam doen? Langen tijd nog lag ze hierover na te denken, in stille wanhoop,
vermoeid, afgetobd, tot zij in slaap viel.
Het was nacht toen zij ontwaakte door een folterende
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kiespijn. Zij ontstak licht. Het was twee uur, zag ze op haar horloge. Zij schrikte er
van, dat zij gekleed te bed lag en zocht naar het fleschje met laudanum, tot ze zich
herinnerde, dat 't bij hem in de kamer was. Wat moest ze nu doen? Kon ze, na wat
gebeurd was, zijn kamer binnengaan? Zou hij niet denken, dat ze... maar de kiespijn
folterde haar te fel. Zacht, voorzichtig draaide zij de kruk om van zijn deur, die zij
langzaam en gedruischeloos opende, en met de kaars in de hand, waarvan zij den
schijn met d'andere hand tegenhield, trad zij zijn kamer binnen. Hij was daar niet!
Hij lag niet te bed! Daar was hun bed, het bed, waarin zij begeerde te slapen aan zijn
zijde, maar 't was leeg! En nu viel ze daarop neer, en zij ademde zijn lichaamsgeur,
die haar bedwelmde, en zij schreide opnieuw! Waar was hij? Wat deed hij? Op dat
uur? O, ze moest hem wachten, nu; zij zou hem hier wachten tot hij kwam en hem
dan smeken om zijn liefde. Alles was haar onverschillig, alles was haar welkom,
alles zou zij verdragen, als hij maar niet heenging! Zij zou aan zijn voeten neervallen
als hij kwam en zijn knieën omarmen om hem vergiffenis af te smeken, want hij was
haar noodzakelijk geworden om te leven. Zij moest in zijn oogen liefde zien, en zijn
stem liefde hooren, wilde zij leven! Hij moest niet heengaan! Waar was hij nu toch?
Zij wierp zich opnieuw op het bed neer, waarin hij iets van zijn eigen levend lichaam
had achtergelaten, en kermde zacht zijn naam: Patrick! Patrick! maar het bleef
geluideloos op haar roep en met elke minuut klom haar onrust, haar angst.
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Waar kon hij wezen? Plotseling viel 't haar in, het viel haar als een steen in, zwaar
en kwetsend, dat hij misschien bij een andere vrouw was, nu, op dit oogenblik, dat
zij fleemde in het ledige bed om hem terug te bezitten. Nu misschien gaf hij zijn
kussen aan een andere vrouw, die kussen waarnaar zij verlangde en die hij haar
onthield. Nu misschien had die andere vrouw hem in haar armen en misschien
om-armde hij haar. Nu misschien kuste zij hem, zij kuste hem op den mond, op de
borst, op de moedervlek van zijn borst, de bevoorkeurde plaats van haar eigen kussen!
In haar opgewekt zien, zag zij dat, zij zag den gestolen wellust van die twee, het
gestolen genot van die twee! Die andere vrouw kuste hem, hij kuste die andere vrouw,
en die kussen behoorden haar, waren gestolen van haar. Zij nam de kanten sprei van
het bed en wrong die in haar handen en scheurde haar in flarden en in meer flarden
nog! En toen zij ten minste iets had vernield, en dit haar verlichting gaf, sprong ze
van het bed en rende zij haar kamer binnen. Zij kon niet in huis blijven, zij moest de
straat op. Hier zou ze stikken. Ze moest hem terugvinden, ze moest die twee verrassen!
Haastig sloeg ze een mantel om, zette een hoed op en nam de sleutels van het huis.
Een oogenblik later was zij op straat. De nachtstad sliep in duisteren schemer. Het
zwarte trottoir van de Friedrichstrasse was als een gemaaid veld, ledig, doodsch.
Hier en daar lichtte aan weerszijden der straat een lantaarn onder de hooge gevels,
die als duistere vlakken opstonden tegen den inktblauw-zwarten nachthemel met zijn
fon-
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kelsterren. De regelmatige voetstappen van nachtwakers en het gepraat van
nachtmenschen klonken haar uit de verte tegen, in een dwarsstraat hoorde zij het
gerammel van een rijtuig. Nu, aan de deur van haar woning, vroeg zij zich af:
waarheen? Maar zij gaf zich geen antwoord op die vraag: zij wilde hem zoeken en
zou hem vinden. Snel ging zij de straat op en liep door; zij liep door zonder weten,
zonder doel; de Spreebrug over, de Friedrichstrasse weer door, voort. Uit Café Bauer
kwam een groep jongelui, vroolijk, lachend. Een hunner sprak haar aan, maar zij
hoorde niet wat hij zei en ging door, de Linden over, de Friedrichstrasse door, voort,
voort, altijd recht door voor zich uit, haastig, iederen man aanziende dien zij op dat
late uur ontmoette. En die mannen dachten, dat zij een vrouw was die geld wou
verdienen en zeiden afschuwelijke woorden tot haar....
Maar wat kon haar dat schelen? Voort moest ze, recht door! Daar gingen die
vrouwen, die zich verkochten, met haar veeren en met haar valschen opschik gingen
ze daar als duistere schimmen, sluipend, en ze schoven langs de mannen voorbij,
strijkelings, en lispelden, fluisterden en keken lokkend om. Daar stonden ze te praten
met jonge mannen, lispelend altijd, lachend soms. O, wat een vieze, wat een gemeene
lach, wat een lach van monden die een lijkenlucht uitademen. Maar wat stoorden die
vrouwen haar? Die menschen hadden honger waarschijnlijk; die menschen bedelden
met hun lijf. Zij ging voort, voort ging ze! Maar ginds, dààr, goddank daar zag ze
hem! Goddank, hij was 't! Dat was zijn
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rechte gestalte, dat was zijn breede lijf: in zijn pels, met zijn pelsmuts op. Ze had
hem terug. Terwijl ze op hem toesnelde nam ze zich voor hem enkel te zeggen, dat
zij naar hem terug verlangde. Zij zou hem niets zeggen van dat afschuwelijke
wantrouwen. Hij had haar al gezien, want hij kwam op haar toe, en toen zij vlak voor
hem stond, toen zij d'armen reeds naar hem uitstak, om hem er in te ontvangen, toen
zag zij... toen zag zij, o God, dat zij zich vergist had. Zij hoorde dien man vragen
met hem mee te gaan, maar zij bemeesterde het gevoel van zwakheid, dat haar de
beenen deed wankelen en vloog voort van hem, voort. Maar nu, onder het loopen,
terwijl zij in dien kouden winternacht gloeide, kwam er twijfel in haar of ze wel op
den goeden weg was om hem te vinden, en zij sloeg een dwarsstraat in en weer een
andere straat. Nu ontmoette zij niemand meer, ja toch, daar liep een man met een
hond; de straten schoven zich in elkaar uit, telkens zag zij links en rechts de ruimte
gapen van lange dwarsstraten, duister en ledig, die zij, in het snelle voorbijgaan, dòòr
zag; de straten verlengden zich al maar eindeloozer in die duistere nachtverlatenheid;
zij mondden uit op ledige pleinen en squares met schim-achtige figuren van
standbeelden onder berijpte stille boomen, en overal voelde zij zich omgeven door
eindeloosheid en ledigheid en wanhoop. Maar ze ging tòch voort, gejaagd door een
angst die haar geen oogenblik rust gunde; door de gedachte die haar hart fijnperste,
dat hij nu bij een andere vrouw was, die hij zijn oogen, zijn stem, zijn lichaam gaf;
dat hij
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haar vergat bij die vrouw, haar bespotte misschien bij die vrouw! Zij vond hem niet!
Zij moest ook niet op straat zoeken, maar in een huis! In welk huis dan kon zij hem
vinden! Misschien was ze dat huis al voorbij geloopen, waar hij was! Ze bleef stilstaan
bij die gedachte, plotseling door schrik verstijfd, en poogde zich te herinneren of ze
onderweg niet een huis gezien had, dat iets verdachts had, iets anders dan d' anderen,
dat stil tot haar gezegd had, in 't voorbijgaan: ‘zoek niet verder, hij is hier.’ Want
zoo iets moest dat huis haar zeggen, waar hij was. Zij moest 't aan haar hart kunnen
voelen, dat hij daar was, waarvoor anders had zij hem lief? Maar neen, dat huis had
ze nog niet gevonden. Toch keerde ze om nu en ijlde voort opnieuw, terwijl ze er de
huizen op aan zag. Niet meer wist zij den weg; zij herkende de straten niet meer.
Aan elken hoek stond zij stil, een oogenblik, gepijnigd door twijfel of ze recht-uit
moest gaan of links of rechts. Zij wist 't niet en liet de vraag beslissen door een iets,
dat haar lokte: een licht hier, een laten voorbijganger daar - want nog altijd hoopte
ze hem te ontmoeten - een nachtwaker ginds. Maar al die straten waren zoo
gelijkvormig, al die huizen zoo gelijkvormig, ze wist niet meer, zij wist niet meer....
Allengs werd de stad levend voor haar, een monster dat met haar speelde, dat haar
bespotte! Dat haar den man dien zij liefhad, o dien zij zòò liefhad, ontstal en hem
voor haar verborg! In de luisterende stilte van den nacht, hoorde zij het lachen der
stad, hoorde zij het dronkemans getier der stad, heel ver
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weg, zacht, als stil geproest van een lach die moeite heeft zich te bedwingen. Zij
hoorde het gegil van liederlijke vrouwen, vèrweg, vèrweg; het gevloek van dronken
kerels, vèrweg, maar om haar heen was 't benauwend leeg, de straten lengden zich
eindeloos leeg voor haar uit, in het verschiet van tastbaar donker, waaruit zich hier
en daar in den schijn der lantaarns de duistere gestalte van een mensch losmaakte.
Het gevoel, dat de stad levend was en haar sarde, drukte haar steeds verpletterender:
het was haar alsof al die straten langer werden, of al die huizen zoo talrijk waren
gebouwd enkel om hem zooveel gemakkelijker te kunnen verbergen. Ergens in die
stad moèst hij toch zijn: als zij alle straten kon doorloopen, alle huizen kon
doorzoeken, zou ze hem moèten vinden. Als zij haar stem maar zoo krachtig kon
uitzetten, dat die vervloekte, die valsche stad er van daverde, zou hij haar moèten
hooren. Waar was God toch op dit oogenblik? Zag die dan niets, liet die het onrecht
dan maar zoo toe? Kon hij haar niet bijstaan? Wat was er voor dien almachtigen God
gemakkelijker dan dat huis van vervloeking waar hij zijn gestolen wellust vierde met
een andere vrouw aan te wijzen? Waar was God eigenlijk voor, als hij dat niet deed
of dat niet kon? En zij lachte nu om dien arm-zaligen God, en om haar eigen
arm-zaligheid, die hoopte dat er een wonder zou gebeuren om haar te helpen. Nu
begreep zij ook het onmogelijke van wat zij deed: het bewustzijn van haar niet-kunnen
zakte in haar neer als zand in het water, maar toch ging zij voort, machinaal eigenlijk,
omdat zij
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nu eenmaal voortging. Soms, als zij ergens licht zag in een venster, bleef zij staan
luisteren met stil-geschokten adem, of zij zijn stem hoorde, en moedeloos ging ze
een oogenblik later voort. Aan een huis schelde zij aan, overtuigd dat zij nu werkelijk
zijn stem had gehoord, overtuigd dat hij daar moest wezen. Zij schelde opnieuw,
omdat niet oogenblikkelijk werd open gedaan, en bleef een oogenblik wachten. Toen,
plotseling bewust dat zij zich vergist had, ging zij voort, schoorvoetend, verslagen,
wezenloos, vernietigd door die onverdiende vijandschap van die stad die haar haatte
en haar haar man onthield. Zij voelde zich vermoeid en zette zich neer op een drempel,
terwijl zij haar gezicht met de handen bedekte. Een man, die vroeg wat haar deerde
en of hij haar helpen kon, schrikte haar op. Zijn stem klonk vriendelijk en
bemoedigend, ze was hem stil-dankbaar, maar ze durfde hem niet aanzien; ze stond
op en zonder antwoord te geven snelde ze voort. Eindelijk had ze de Spree weer
bereikt! Ze wist niet hoever ze geloopen had, maar de rivier wees haar nu den weg.
Zij was in de buurt van het Rijksdag-paleis. Een oogenblik bleef ze tegen de leuning
van den waterkant staan rusten en nederzien in het donker-glimmende stille water,
met zijn flikkering van lantaren-lichten. Zij was volkomen krachteloos nu en woelde
zich doodvermoeid. Haar gedachten waren vaag in haar hoofd: ze had het vermogen
niet ze te beelden. Een oogenblik dacht ze na of 't niet beter was om aan alles maar
voor goed een eind te maken, door een sprong in de diepte. Wat kon haar het leven
nog schelen? Maar
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de nachtkoude deed haar rillen; het moest zoo koud zijn, daar in 't water. Ze
verwijderde zich en sleepte zich voort. Nog altijd dacht ze aan hem, maar
onverschillig, vaag: wat kon 't haar schelen, waar hij was, wat kon haar alles schelen.
Ze wist nu toch wel, dat ze hem niet kon vinden, nu die heele, groote, afschuwelijke
stad met hem tègen haar was. Ze wist ook nog wel, dat ze hem nog liefhad, maar
tevens dat nu iets voor goed gedaan was en dat het onherroepelijke tusschen hen was
gekomen. Als een muur stond daar nu iets tusschen hen heiden, iets ze wist-niet-wat
in haar moede denken, maar iets dat niet meer te herstellen was. Van het oogenblik
af, dat hij zich aan een andere vrouw schonk, zijn rijkdom aan een andere vrouw
schonk, terwijl hij haar liet hongeren naar d' aalmoezen van zijn liefde, was er voor
goed iets tusschen hen afgedaan. O, als ze maar zoo sterk geweest was als hij kon
zijn, zoo onverschillig geweest was als hij! Want ze wist toch wel dat ze nog altijd
zwak was, dat ze hem nog altijd liefhad..... ze voelde zich zoo moede, zoo ellendig,
zoo volkomen verlaten. Zij sleepte zich voort: opnieuw waren de straten eindeloos
nu ze naar haar woning wilde teruggaan; wat 'n dwaasheid om uit te gaan in den
nacht, niet wetende waarheen! Die afschuwelijke stad martelde haar en 't duurde
lange uren, meende zij, eer zij opnieuw haar woning had bereikt. En toen nog kwamen
die hooge trappen, waar zij zich tegen op moest werken. Eindelijk was zij boven,
eindelijk opnieuw in haar kamer waar ze neerplompte, krachteloos, beseffeloos, als
een ontzielde.
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Uit een zwaren slaap ontwaakte zij toen 't reeds dag was, toen 't reeds bijna middag
was, zag ze. Ze was nu wat uitgerust, maar een zware hoofdpijn drukte haar denken
en zij voelde zich als geslagen door heel haar lichaam. Zij hoorde hem kuchen in
zijn kamer: hij was dus teruggenomen! Even lichtte het blij in haar op: zij had hem
dus terug! Maar ze dacht weer aan het onherroepelijke dat gebeurd was, iets dat niet
meer goed was te maken. Zij stond op van den divan, waarop zij den nacht had
doorgebracht, rillend en stijf van koude en loomheid. Zij had haar pels nog aan, heur
haren waren losgevallen en hingen wanordelijk op haar rug. Een oogenblik bleef
haar gedachte stilstaan voor het: wat nu? Heengaan? Onverschilligheid veinzen,
verachting misschien? Dat kon ze niet. Maar een andere gedachte groeide in haar,
nu wist ze nog niet wat ze wilde, wat ze doen ging, maar iets zekers gewon ze. En
als een begin van wat ze doen ging, en dat ze zelf nog niet kende, liet ze zich een
bad gereed maken en nam ze uit haar garderobe een morgenjapon van wit crêpe de
chine met veel gegolf en gedof van oude Brusselsche kant, want ze wilde mooi zijn,
ze moèst mooi zijn. Ze keek er dien japon eens op aan: hij was zoo soepel, zoo licht,
zoo elegant met zijn langen sleep en zijn garneering van witte zijden en zilveren
borduursels. En dat plan volgroeide, volgroeide in haar, vaag nog kreeg het reeds
vorm. Toen ze het bad genoten had, voelde ze zich verfrischt en krachtig en had haar
gedachten vast en zeker in haar hoofd. Nu maakte ze haar toilet: dat witte kleed stond
goed bij haar zwarte
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haar, dat ze treste en krulde, stond goed bij d' ivoren matheid van haar teint. Ze was
niet zoo mooi als ze wilde zijn, maar na zich aandachtig in den spiegel beschouwd
te hebben was ze toch tevreden. Ze wilde een zekerheid en ze moest die zekerheid
hebben. Al wat haar ziel nog aan kracht, al wat ze aan verleidingsvermogen, aan
overreding sterk was, zou ze aanwenden om van hem de bekentenis te hooren, dat
hij dien nacht bij een vrouw geweest was, en welke vrouw dat was? Een oogenblik
ging 't door haar denken, dat 't Fanny Weisz was; dat ze hem dien nacht niet gevonden
had, omdat ze te ver gezocht had, maar ze verwierp die gedachte dadelijk. Terwijl
ze zich twee solitaires in d' ooren deed, wier fonkeling door het zwart van heur haar
nog krachtiger leek, kwam er een minachtende glimlach op haar lippen: 'n vrouw als
die actrice geeft zich zoo maar niet aan den eerste den beste die haar zijn liefde
aanbiedt. Daarvoor stond ze niet hoog genoeg of was zij niet laag genoeg. Dat had
zij zelve kunnen doen, beheerscht door een onweerstaanbaar, schoon gevoel, maar
andere vrouwen laten zich beheerschen door haar verstand. Maar zij wilde weten
wie die vrouw was! Zij wilde die vrouw kennen, haar aanzien. Wat er dan gebeuren
zou, wist zij niet, maar als een obsessie plaagde haar het denken, dat ze die vrouw,
die haar hem ontstolen had, moest zien. Nog een oogenblik bleef ze zich in den
spiegel met welgevallen aanzien; ze stak een sigaret aan om wat tot kalmte te komen
en rookte die sigaret voor haar spiegel: dat ivoor-bleek van haar gezicht onder de
zwarte
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haarvlokken van haar voorhoofd stond haar goed; haar oogen koortsgloeiden boven
de lichtblauwe schaduw die onder haar oogleden in het bleek harer wangen
wegvloeide. Maar zij voelde zich zeer krachtig nu, verstaald door den wil om te
weten, en tevreden over haar uiterlijk wierp ze de sigaret weg en ging zijn kamer
binnen.
Hij lag nog te bed, wakker, met de handen onder het hoofd. Met een blik van
uiterste verwondering zag hij haar binnenkomen, terwijl hij het dek tot aan de kin
op trok. Voor een oogenblik maar was zij zich-zelf niet meester: een oogenblik was
de begeerte harer zinnelijkheid haar opnieuw te sterk, toen ze hem daar half-onbedekt
zag liggen. Maar ze dacht aan den laaghartigen diefstal van dien nacht, en met geweld
wierp zij de zinnelijkheid neer in haar ziel, en nu geheel meester van haar stem zei
ze vriendelijk: ‘ben je nog niet op?’
Hij antwoordde door een schouderschok. Wat zou hij op doen? Hij verveelde zich.
Van verzenmaken kwam niet meer; dat was voorbij. Hij zag in, dat hij niets
beteekende als dichter en dat zij zich-zelf en hem door haar liefde-enthousiasme
verblind had.
Zij zette zich naast hem neer, op den rand van het bed en zei schijnbaar
onverschillig: ‘je bent van nacht niet thuis geweest, hè?’
Hij schrikte op en verbleekte, maar voor hij kon ontkennen of vragen hoe zij dat
wist, ging ze op denzelfden kouden, zachten en onverschilligen toon voort: ‘ik ben
van nacht in je kamer gekomen om het fleschje met
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laudanum te halen’ - het stond daar nog op zijn beddetafel voor haar en hij zag er
even naar om -, ‘ik had vreeselijke kiespijn. Toen zag ik natuurlijk, dat je niet thuis
was.’
Hij verwonderde zich, dat ze dat zoo rustig kon opnemen en keek haar aandachtig
aan, zonder te antwoorden nog. Zij deed zich geweld aan om zich meester te blijven:
dat niet antwoord-geven van hem verlamde haar. Maar zij voelde haar wil om te
weten onverzettelijk en zich ietwat naar hem voorover buigende, streek ze hem zacht
als een liefkoozing het haar glad over het hoofd. Als een kat die iets begeert streelde
ze hem, haar witte, fijne hand speelde door zijn haren, terwijl ze hem lokkend aanzag,
glimlachend.
‘We zijn goeie vrienden, niet waar?’ fluisterde ze. ‘We hebben heel dwaas tegen
elkaar gedaan, ik vooral. En ik heb nagedacht hoe dat toch kwam en ik heb het
antwoord gevonden. Ik heb het antwoord gevonden’ - zich boog ze heel diep tot hem
voorover nu, dat hij haar ontroering niet zou merken, dat hij de leugen die zij ging
uitspreken niet zou lezen op haar gezicht. Maar om haar haat-voelen in zich te
versterken, dacht ze een oogenblik met al haar denkkracht aan dien laaghartigen, aan
dien gemeenen diefstal. En nu weer sterk, richtte zij zich op, en zag hem aan: ‘wij
houden niet meer van elkaar! - neen, neen, wind er geen doekjes om,’ zei ze ziende,
dat er een protest op zijne lippen kwam. ‘We houden niet meer van elkaar,’ herhaalde
ze met klem. ‘En waarom zouden we 't ontkennen? De liefde komt,
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de liefde gaat, gisteren hadden we elkaar lief en vandaag niet meer. Dat gaat zoo.’
Ze zweeg nu even stil, verlamd opnieuw door zijn stilzwijgen, dat met een
bekentenis gelijk stond. Zij moest met alle kracht haar zelfbeheersching weer in zich
òp houden. Zijn gezicht teekende steeds-stijgende verbazing: hij begreep haar niet
en wist niet wat komen zou. Opnieuw ging ze voort: ‘ik heb lang nagedacht; ik dacht
dat ik je boven alles liefhad, dat ik geen dag, geen uur buiten je kon leven en nu jij
me door je koelheid, door je boosheid zou ik bijna zeggen, en waarvan ik-zelf, ik
erken 't, de reden was, mij dwong om weken lang buiten je om te gaan, zag ik
plotseling, dat wat ik voor je voelde geen liefde meer was maar vriendschap.’
Ze begon zich voldaan te gevoelen over zichzelf: het kostte moeite, opnieuw moest
zij zwijgen om haar zelfbeheersching niet te verliezen, maar ze zei die leugens toch,
die ze wou zeggen. Hij zweeg nog, maar schudde nu half-ongeloovig, half-weemoedig
glimlachend het hoofd.
‘Waarlijk, 't is zoo’, vervolgde ze. ‘Vriendschap, hartelijke, goeie vriendschap,
maar vriendschap toch, geen liefde. Jij wil niet zeggen, nietwaar? niet nu meer zeggen,
dat je van me houdt’.... deze laatste woorden kwamen er als een snik uit, maar zij
hoestte even om haar aandoening te verhelen - ‘we zijn twee goeie kameraden, die
bij elkaar kunnen blijven als zij dat willen of scheiden als zij dat willen, maar wij
moeten vrij tegenover elkaar staan en vrije beschikking hebben over ons gevoel.’
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Zij streelde hem opnieuw langs de haren en 't was goed, dat hij nu haar hand greep
en die drukte, zoodat zij haar smart verbergen kon door schijnbaar schertsend en
glimlachend te roepen: ‘au, je doet me zeer!’
‘Meen je dat, Licia, is dat je ernstigste heiligste waarheid?’ riep hij, terwijl hij zich
ietwat oprichtte. Hij verklaarde zich haar niet te begrijpen. Die vrouw was hem een
raadsel. Nog voor een paar dagen scheen haar liefde onveranderd, en nu kwam ze
hem vertellen, dat hij eigenlijk wel kon ophoepelen, als hij dat wilde. Maar dat wilde
hij niet; hij wilde bij haar blijven; hij wilde haar steunen voor den moeilijken tijd die
voor haar zou komen: hij voelde juist nu zijn liefde voor haar herleven; - nu zij hem
gezegd had, dat hij haar onverschillig was geworden, woû hij haar herwinnen.
Met nadruk herhaalde zij: ‘we moeten vrij tegenover elkaar staan en kunnen toch
goeie vrienden blijven, niet? Wil 'k je eens wat zeggen? je weet wel, die knappe
Hollandsche marine-luitenant? Nu, ik vind 'em een heelknappen jongen. Meer zeg
ik je er niet van. Natuurlijk, denk ik er niet aan om weer een gekheid te begaan,
zooals met jou. Heusch, daar heb ik mijn levenlang genoeg van, maar dat ik hem
toch gaarne zie bewijst je, dat ik nu met andere gevoelens tegenover je sta, en dat ik
't je ronduit zeg bewijst je, dat ik je nu eenvoudig als een kameraad beschouw, dien
ik vertrouwen kan. En daarom zul jij ook geen geheim voor me hebben, niet waar?’
Ze streelde hem weer en fluisterde nu, glimlachend: ‘je bent van-nacht bij 'n vrouw
geweest, niet?’
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Hij fronste de wenkbrauwen en zag haar achterdochtig aan. Hij vermoedde iets van
een valstrik; maar in haar kalm gezicht kon hij niets lezen; ze glimlachte, glimlachte
en haar gezicht verklaarde niet wat zij voorhad.
‘God, je kunt me gerust alles zeggen; van 't oogenblik af, dat ik niet meer een
jaloersche vrouw voor je ben, maar een kameraad, die jou een geheim heeft gezegd,
hoef jij ook geen geheimen voor me te hebben, niet waar? Dat zou ook niet eerlijk
wezen. Buitendien je uitzijn van-nacht en het feit, dat je mijn vraag niet dadelijk
ontkent zijn het bevestigend antwoord.’
Zij was aan 't eind van haar zelfbedwang. Zij stond van zijn bed op, waarin zij de
warmte van zijn lichaam voelde, en keerde zich om. Met den rug naar hem toe, bleef
zij een oogenblik door het venster zien. Daar zag ze die afschuwelijke stad weer,
met die eindelooze lange straten. En de menschen liepen daar en gingen door en
deden net alsof er niets gebeurd was. O, gevoel, medelijden, mededogen! Dat bestond
niet. De zon kon schijnen, de zon kan uitdagend-helder schijnen, gevoelloos, vroolijk
- afschuwelijk was dat alles. Er spoten tranen in haar oogen op, die ze terugdrong.
Zij balde de vuisten om het zelfbedwang in haar vast te houden en eindelijk wendde
ze zich weer tot hem om en zei: ‘'t is dus zoo. Jij hebt oòk 'n ander gevonden. Is ze
mooi?’
De herinnering aan den doorzwelgden nacht, waarvan hij lag te droomen toen ze
binnenkwam, kwam in hem terug. Hij sloot even d'oogen en glimlachte van zelf-
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behagelijke ijdelheid. Maar plotseling richtte hij zich weer op en greep opnieuw haar
hand. ‘Licia,’ zei hij, ‘is 't waar, ben je niet meer jaloersch, ben je wat verstandig
geworden, en wil je me nu 'n beetje vrij laten?’
Zijn glimlach, zijn woorden zeiden haar, dat een bekentenis zou komen, indien
zij zich nog een oogenblik kon beheerschen. Zij had niet de kracht meer om te spreken:
haar keel was dicht van zeer, dat ze voelde, van pijn die haar doortrilde; indien ze
nog stem hadde gehad zou ze ze 't hebben uitgegild! Maar nu schudde ze enkel het
hoofd.
En hij, verheugd: ‘O, dat is goed, o we zullen zulke goeie kameraden zijn, we
zullen zoo sterk in 't leven zijn, als we elkaar wat vrij laten, en niet meer zoo
kinderachtig verzot op elkaar zijn.’
Zij klemde de tanden op elkaar om 't niet uit te schreeuwen: hij beleedigde haar
liefde! hij sprak minachtend over het gevoel, dat haar voor hem bezield had. Had
God wel een grooter ellendeling gezien? Maar ze had haast nu om te weten. Ze deed
nog een uiterste poging om te spreken, en zei zacht: ‘dus je hebt een fortuintje gehad.
'n Mooie vrouw, mooier dan ik bijvoorbeeld...’
Opnieuw glimlachte hij dat lachje van bevredigde ijdelheid: ‘mooi is ze, maar 'n
fortuintje!! Ze heeft een fortuintje gekost.’
Ze had haar doel bereikt en wist wat ze weten wilde. Zij rukte haar hand los uit
de zijne en trad van hem terug. Het was haar niet helder wat zij doen wilde: haar
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vingers kromden zich, zij wist hoe zij enkel kracht was geworden in haar nagels, die
ze als staal voelde. Zij voelde hoe de tanden in haar mond zich klemden; zij had even
het bewustzijn, dat ze een wild dier geworden was, gereed om toe te springen. Hij
was in de kussens achterover gevallen, en zag nu dat ze hem een strik gespannen
had. Hij bleef haar gadeslaan, zag hoe haar gezicht zich verwrong, hoe 't bloed schoot
in haar oogen, en werktuigelijk, vol ontzetting voor die getergde vrouw, schoot hij
zich in zijn hed achteruit. En op 't oogenblik zelf, dat zij op hem wou vallen om haar
nagels te zetten in zijn hals, om haar tanden te zetten in zijn gezicht, zag zij hem in
zijn roerloozen angst, bleek, met schichtige oogen. Hij wachtte af, niet willens zich
te verdedigen, maar enkel om zich over te geven aan de fataliteit die deze getergde
over hem zou brengen: dood of leven. Maar juist die roerloosheid, die uitdrukking
van lafhartigen angst in zijn gezicht, vernietigden haar wraakgevoel: zij voelde zich
plotseling verlamd, en viel snikkende op een stoel neer. Hij bleef haar smart aanzien,
nu niet uit onverschilligheid. De moed ontbrak hem om haar te troosten, en ook wist
hij, dat hij niet troosten kon, en zij zijn stem niet wilde hooren. Hij verwenschte zijn
domheid, hij verdoemde den gekochten wellust van dien nacht en van de vroegere
nachten; hij vervloekte zich-zelf, en zei, dat hij krankzinnig was geweest om naar
een ziellooze meid van de straat te gaan, terwijl hij-zelf de mooiste en nobelste vrouw
bezat, die men zich denken kan. Zeker, als er ooit een vrouw geweest was van karakter
van temperament,
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van hartstocht, een vrouw die geheel en absoluut kon liefhebben, dan was 't Felicia,
en hij had dat vergeten! Hij, ondankbare ellendeling, was de mooiste vrouw
voorbijgegaan, en had een vrouw van de straat gezocht, enkel omdat 't hem verveelde,
dat zij eischte wat zij recht had te eischen, dat hij haar zou liefhebben. En hij had
haar lief, nu wist hij 't, nu voelde hij 't, dat hij haar liefhad en nooit anders dan
liefgehad had. Maar 't was te laat nu, hij durfde 't haar niet meer zeggen: zij had een
afschuw van hem, en dat was wat hij verdiende, want hij was een ellendeling, en het
beste wat hij doen kon, was nu van haar heen te gaan.
Langen tijd zat ze daar en hij durfde zich niet bewegen. Haar geschrei bedaarde.
Zij stond op, zonder hem aan te zien, zonder een woord tot hem te spreken, ging zij
het ledikant om naar het tafeltje, waar het fleschje laudanum stond, nam het, en ging
haar eigen kamer binnen.
Zij wierp er zich op het bed neer, verslagen. Zij had niet gevraagd wie die andere
vrouw was, hij zou 't haar ook niet gezegd hebben. Maar wat kon 't haar schelen wie
die vrouw was? Die vrouw, dat zou zoo'n monster wezen van de straat, zooals zij er
dien nacht gezien had, en hij? Hij bestond niet meer voor haar, hij leefde niet meer,
hij was dood! Maar kon zij leven nu hij dood was? Had zij er de kracht, den moed
toe? Na voor de tweede maal een man verloren te hebben dien zij liefhad - een
tusschen-gedachte ging haar door den geest, dat zij James O'Connell beleedigde door
hem in eenen met dien
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ander te noemen - moest zij nu óók niet sterven, omdat haar ziel dit tweede verlies
niet overleven kon en wilde? Daarom, als door een reflex-beweging, had zij het
fleschje laudanum meegenomen, dat ze in de hand hield. O, hoe verlangde ze eindelijk
rust te hebben, hoe had ze ten volle, ten overvloede genoeg van het leven! Vroeger,
na die eerste ramp van haar leven, had de dood haar al gelokt, glimlachend, schoon,
liefelijk. Maar zij had 't niet willen gelooven, ze had gehoor gegeven aan het leven,
dat in haar sprak van hoop, van kracht, van toekomst, van liefde. Leugens! Nu zag
zij voor de tweede maal, dat het leven afgrijselijke ellende is, dat 't lokt met schijn,
dat 't mooi is aan het oppervlak, maar dat men, verlokt, verleid, oogenblikkelijk de
valschheid en de leelijkheid van het leven ziet. En hier was de zachte, rustige, mooie
dood, die niet bedroog, die enkel waarheid, enkel louterheid was, en nu zou zij zich
niet meer door het leven laten lokken.
Zij was niet bedroefd meer, zij schreide ook niet meer: zij voelde kalmte en
koelheid en rust in haar. Iets van den dood-zelf was reeds in haar gekomen. Het
ongeluk kan zoo treffen, zag ze, dat het boven droefheid uitgaat. Dan hebben de
menschen geen tranen, geen zuchten, geen klachten meer, zij wachten enkel d' eerste
impulsie af, die hun den dood of het voor altijd onterfde leven zal brengen. Zij dacht
na, haar gedachten waren zoo helder, kwamen zoo geregeld in haar op, werden zoo
kalm door haar aangezien, dat 't haar was alsof ze reeds nu boven het leven uitzweefde.
In de klaarheid van het laatste leven,
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zag zij hem nu, en zij wist, dat ze hem niet meer liefhad; zij zag hem nu, en schatte
hem, en zag hoe hij tot niets werd. Een ziel van modder in een lichaam van
schoonheid. Wat zij aan schoonheid in hem gevonden had: een mensch van edele
bedoelingen, van hoog streven, van dichterlijk denken was het purperen kleed harer
fantasie geweest, waarmee zij zijn verschrompelde naaktheid had omhangen. Hij
had niets in zich, dat schoon was, van zich-zelf; hij bezat niets van zich-zelf, dan
zijn voorbeeldeloos egoïsme, dat zij voor kracht had aangezien. En inderdaad, in
zeker opzicht was dat een kracht. Een man die zich aan niets of niemand hecht of
hechten kan, is onkwetsbaar en gaat ongedeerd door het leven. Maar zulk een man
kon zij niet liefhebben, integendeel, zulk een man verafschuwde zij. En terwijl zij
zich om dien man vervreemd had van die haar lief waren: van haar ouders, van haar
broêrs en zusters, van haar kunst zelfs, had zij na die noodlottige vergissing niet den
moed meer om te leven, en moest zij sterven.
Langen tijd dacht zij hierover na; haar gedachten bleven stil staan, weifelend een
oogenblik, aan de poort der eeuwige rust. Niet om een blik te slaan naar het verleden,
niet om afscheid te nemen van het leven, maar toch bleven zij stil staan. Zij voelde
het fleschje in de hand en zag 't eens aan, met zijn bruine vloeistof: de dood was daar.
Zij had den stop maar weg te nemen, ze had maar te drinken en ze zou slapen, voor
altijd slapen, zoo zacht, zoo rustig, zoo louter. En toch, terwijl zij den dood die haar
toelachte, glimlachend oòk aanzag
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en hem streelde met lieflijke woorden, terwijl haar gedachten daar stil stonden, was
't haar alsof iets haar terug riep: een zachte stem, zij wist niet van wien of van waar,
die tot haar sprak, zij wist niet wat, maar die haar deed denken of zij wel recht had
den dood aan te roepen? Zeker, zij had de volle beschikking over haar eigen leven,
maar had ze 't ook over het leven dat weldra niet meer het hare zou zijn? Indien zij
in zich-zelf het verleden en het heden mocht dooden, mocht zij 't ook de toekomst
doen? Was er niet een plicht, die haar gebiedender dan alles riep om te leven, was
er niet een band, die haar sterker dan iets aan het leven hechtte? Zij droeg een kind,
zij droeg de toekomst! Nu kwam de droefheid in haar terug, omdat zij niet sterven
mocht, nu zij 't wilde; nu kwam de droefheid in haar terug, nu zij voelde dat het leven
voor d' afzichtelijkste ellende troost, voor de folterendste smart heul heeft. Zij voelde
zich opnieuw zoo stervens-bedroefd, opnieuw verlaten nu zij wist niet meer alleen
te wezen. Dàt was de weifeling harer gedachten voor de poort der eeuwige rust: de
stem die haar zei, dat zij moest leven, omdat zij niet het recht had het ongeboren
leven te smoren. Dat leven moest ontkiemen, moest haar ontgroeien, moest zich los
werken van haar, moest haar het leven doen dragen,... en nu vloeiden haar tranen
opnieuw in een zachte wanhoop, die niet klaagt, maar alleen innig, innig bedroefd
is. Zij hield het fleschje nog altijd in de hand; de dood was daar nog altijd en lokte
haar nog, maar onder de verlokkende stem die haar riep, hoorde zij het bevel om te
leven,
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hoorde zij in haar de belofte van schoone dagen nog, van een leven der toekomst,
dat haar waarachtig de liefde zou schenken die zij begeerde, dat haar vergoeden zou
al het leed, dat zij geleden had. Nu dacht zij opnieuw aan hem en zag hem zwak: een
speelgoed van zijn driften, klein tegenover zijn egoïsme. Zij had zich in hem bedrogen,
zij had een droom in hem liefgehad, maar liefgehad had zij hem toch, en die liefde
die zij hem had geschonken was toch beloond geworden, omdat hij haar dat kind
had geschonken, dat haar nu, in het leven hield. Zij kon hem haten en verachten nu
en haten, verachten was al wat zij doen kon, want nooit zou zij sterk genoeg zijn om
onverschillig jegens hem te worden, maar zij kon niet ongedaan maken, dat de man
dien zij haatte en verachtte de vader was van haar kind. In haar denk-zien zag ze hem
daar liggen, met d' uitdrukking op zijn gezicht van berouw, dat geen woorden vindt,
van vrees die weet dat zij schuldig is en zich niet durft weren, en opnieuw sprak er
iets in haar van hoop op beter, van liefde die mogelijk zou komen. Hij was niet meer
de held, de god dien zij in hem gezien had, hij was een mensch, een zwak mensch,
dien zij, in 't bewustzijn harer eigen gebreken, niet hard mocht beoordeelen. Zij
hoorde hoe het leven hoe langer hoe luider, hoe langer hoe krachtiger in haar sprak;
hoe het haar paaide met de belofte van moedergeluk, van kunstgeluk, van liefdegeluk,
van schoonheidsgeluk, en zij voelde zich zwak voor al die beloften. De middagzon
van een eersten lentedag scheen in haar kamer en verwarmde haar, wèl lokte de
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dood nog, maar heel in de verte nog maar, met zwakke stem, en nu het leven haar
kwam koesteren met zijn zon, hoorde zij die stem nauwelijks meer. Zij wist, dat zij
er nu niet ernstig meer aan dacht aan de doodstem gehoor te geven, maar toch hield
zij nog het fleschje in de hand: als het leven haar opnieuw mocht bedriegen was dat
toch haar onfeilbaar wapen, en zij vond het lief te denken, dat de dood altijd
onmiddellijk komen zou wanneer zij riep....
Zachtekens werd de deur van haar kamer geopend: hij was 't! En nu, opeens en
met kracht, stormden dood en leven op haar in. Zij wist nu niet meer wat zij dacht
of voelde; nu zij wist dat hij, die man, aan haar zijde stond, kon zij haar gedachten
niet volgen; zij wist enkel, dat het leven haar duizenden schoone beloften schonk en
zij hoorde die beloften zeggen met zijn stem; zij wist dat de dood haar sprak van
rust, van zekerheid. Aan welke stem moest zij gehoor schenken? Wezenloos nam zij
de stop van het fleschje: hij moest beslissen. Zij bracht het fleschje aan den mond,
maar hij liet haar geen tijd om te drinken, en terwijl er een scheut van de bruine
vloeistof wegvloeide over haar witte kleed, ontrukte hij 't haar in een schreeuw en
verpletterde 't tegen het haardijzer. Nu gierde een woeste wanhoop in haar op, nu zij
tien dood zag wegvlieden en opnieuw midden in het leven stond. Zij kreet haar
vertwijfeling uit, zij wentelde zich om en om en schreide en klaagde en snikte, en
toch hoorde zij zijn stem, en liever had haar die stem nooit toegeklonken, en
verachtelijker had
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zij zichzelf nooit gevonden dan nu zij zich betrapte, dat zij zich opnieuw door zijn
stem verleiden liet. Zij wist 't, als zij hem aanzag was zij opnieuw in zijn macht, zou
zij hem opnieuw liefhebben, zich opnieuw aan hem overgeven, hem die pas uit
d'omarming van een vrouw kwam die hij gekocht had! Zij groef zich het gelaat in
de kussens; zij stopte zich d'ooren toe om niet te hooren, maar zij zag hem toch en
hoorde hem toch. Zij hoorde hoe hij haar bad te blijven leven en ook hij, die
huichelaar, sprak haar van het kind. Hij had haar hand genomen en zij kon die niet
losmaken, zoo vast hield hij die in de warmte van de zijne, en luider hoorde zij zijn
stem en zachter en smeekender, en met den gloed van zijn handdruk drong hij opnieuw
in haar, bemachtigde hij haar opnieuw. Hij lag half naast haar, en zij voelde zijn
adem over haar gezicht gaan, terwijl hij fluisterende woorden sprak van berouw, van
vergiffenis, van liefde zelfs, want hij durfde nog van liefde spreken. Maar zij voelde
zich zwakker worden; zij voelde haar ziel smelten onder den gloed van zijn geademde
woorden. Zij was langen tijd zich-zelf geweest in haar eenzaamheid, maar nu werd
zij weer hem, een met hem, en haar wanhoop lenigde zich en werd droefheid weer
en haar droefheid vlood heen onder het gestreel zijner woorden en werd weemoed
en die weemoed werd allengs doorgloord van iets, dat geen geluk was en toch den
schijn en de lieflijkheid van geluk had. Hij bleef smeken en vleien en haar naam
zeggen, die haar uit zijn mond lieflijk was als een geur en als de lentewarmte. Nooit
had zij inniger
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gevoeld wat zwakheid zeggen wil en hoe lieflijk zwakheid kan zijn; nooit had zij-zich
zelf zwakker gevoeld en toch zoo gelukkig, dat zij zwak was. Hij bezwoer zijn
berouw, hij bezwoer dat hij haar liefhad, dat hij zich enkel van haar verwijderd had
uit wanhoop, omdat er disharmonie was gekomen in hun verhouding, maar dat hij,
zelfs in zijn oogenblikken van afschuwelijken en liederlijken ontrouw, niet een
oogenblik nagelaten had aan haar te denken, en enkel bij andere vrouwen, die hij
verwalgde als het vuil van zijn lichaam, vergetelheid had gezocht, en zelfs die niet
had kunnen vinden, want steeds had hij gevoeld haar lief te hebben. Nu was zijn
liefde gebiedender dan alles, gebiedender dan zijn wil. Want eerst had hij haar niet
durven toespreken, niet durven aanzien, bereid om uit haar hand een schoonen en
verdienden dood te ontvangen. Maar zijn liefde had hem tot haar gedreven, en nu
hij gezien had, dat zij om zijnentwil had willen sterven, nu was er niets meer op de
wereld, dat hem weerhouden kon om haar te zeggen, dat hij haar liefhad en altijd
had liefgehad, ook in d'oogenblikken zijner afdwaling, en altijd zou liefhebben.
Felicia dacht niet meer, zij gevoelde enkel: zij was enkel dat weemoedige geluk,
dat wel schoonheid meent te ontwaren, maar er niet aan durft gelooven en d'oogen
sluit om niet te zien, dat het bedrogen is. Zij hoorde wel wat hij zei en 't streelde haar
zoo lieflijk, maar de twijfel bleef altijd zacht in haar spreken. Langzaam, zonder
smart en zonder hartstocht, vloeiden haar tranen; zonder het te willen had zij hem
aangezien om
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in zijn oogen d'oprechtheid zijner beloften te lezen en die oogen spraken enkel van
oprechtheid en nu, zonder te weten wat zij deed, aangetrokken opnieuw door het
magnetisme zijner warmte, sloeg zij d' armen om zijn hals, vlijde haar hoofd tegen
het zijne en hun tranen vloeiden gelijkelijk, en dat was reeds geluk: beiden dezelfde
tranen te schreien.
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VI.
Opnieuw had zij hem vergeven en opnieuw had zij hem lief. Reeds verzoende zij
zich met de gedachte, dat het volkomen liefdegeluk, zooals zij vroeger droomde,
onmogelijk is en dat zij niet aanspraak mocht doen gelden op zijn geheele ziel. Ja,
nu weer, na een tijd van pijnigend verdriet, ook voor hem misschien, althans nu haar
liefde hem opnieuw had overweldigd, nu was de zijne weer die devotie geworden,
die zij wijdde en wenschte. Maar dit zou allengs vergeuren, allengs in den sleur
opgaan; het zou weer afklimmen, zijn gevoel, tot niets worden, om dan in eens door
een woord, door een geval, misschien ook na een twist weer te stijgen tot de
heerlijkheid der liefde, die zij nu genoot en waarom zij dat wisselend op en neer van
zijn gevoel voor haar bijna liefkreeg. Om de verzoening had zij het verschil lief, om
zijn berouw zijn ontrouw. Wat zij vroeger voor zich gewenscht had van hem, was
wat hij haar nu en telkens na een verzoening gaf: dat zich plotseling overwonnen
gevoelen door de liefde, wanneer hij haar maar aanzag; die plotseling opkomende
begeerten om haar in zijn armen te nemen, om haar te kussen, wanneer in zijn oogen
geschitter, in
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zijn gezicht kleur, om zijn lippen een glimlach kwam en hij, zonder woorden te
spreken, haar wel deed door een kleinigheid soms, een beleefdheid; zonder woorden
te spreken zei, dat hij haar mooi en begeerlijk vond, altijd de jonge vrouw in staat
liefde te wekken en liefde te geven. Zoo weinig reeds maakte haar gelukkig en voor
zoo weinig reeds vloeide haar liefde over van stille dankbaarheid. Dat waren de
gelukkigste oogenblikken, die zij kende en wat zou ze hem om die oogenblikken
niet vergeven hebben?
Niettemin wilde ze nu uit Berlijn weg. Er waren in deze stad herinneringen die
haar zeer waren. Zij had niet verder gevraagd wie de vrouw van dien nacht was
geweest, omdat zij wilde vergeten, en ook wist, dat hij 't haar toch niet zou zeggen.
Maar vooral op straat dacht zij er telkens aan en dat vond zij hinderlijk. Alleen op
straat nu voelde zij de brandwonde van haar jaloezie. Juffrouw Weisz was 't eindelijk
gelukt zich te verloven: een grondbezitter uit Silezië had haar het hof gemaakt met
bloemen eerst, met briefjes toen, maar zij had zijn aanzoek met de koude braafheid
van een Vestaalsche en d'aanblazende koketterie van een serail-vrouw weten te
weerstaan tot het oogenblik, dat hij zich met zijn naam en zijn toekomst aan haar
had overgegeven, en nu was zij tegenover de jonge mannen harer omgeving hoffelijk
maar koel en hoog, als de vrouw van Cesar, op wie zelfs niet de verdenking van
zonde mocht vallen. Patrick vermeed zij nu als een vroegeren schrik en op haar
verzoek zat zij aan tafel onder de onmiddellijke bescher-
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ming van Mevrouw Habrecht en werd stil als Mevrouw Nelidoff over Goethe of
Heine begon, en als de jonge heeren ook maar de gedachte aan een onvertogenheid
opriepen, speelde zij d'ingenue van het gezelschap, waarvan zij voorheen de grande
coquette was geweest. En Felicia, blij dat van dien kant geen gevaar meer kwam,
verachtte haar heimelijk. Zulke temperament-looze vrouwen, door niets beheerscht
dan door de flauwe en bekrompen berekeningetjes van haar verstand, noch in staat
tot brandende bloedroode ondeugd, noch in staat tot loutere sneeuwen deugd, enkel
omdat zij koudbloedig zijn als visschen, vond zij een hekel, zooals zij koude doode
visschen een hekel vond om aan te raken. In huis kon zij dus zeker zijn, dat zijn liefde
voor haar door niemand werd afgeleid, want dat Belgische musiciennetje was te veel
met Wagner en het contrapunt bezig om gevaarlijk voor Patrick te zijn, maar op straat
was zij ongerust. Zij bespiedde hem, terwijl zij aan zijn arm ging, en wachtte elk
oogenblik of die vrouw hen wellicht zou ontmoeten. En dan, terwijl hij de vrouwen
die hen voorbij kwamen, aanzag en zij soms een flikkering in zijn oogen meende te
zien, kromp haar hart ineen. Telkens, terwijl zij 't hem niet wilde vragen, dacht zij:
‘zou dàt die vrouw zijn? - Zou dàt ze wezen?’ Iedere vrouw, die er jong en mooi en
voor een man begeerlijk uitzag en in wie ze tevens iets van dat onbeschaamde meende
op te merken, dat die vrouwen volgens haar hadden, meende zij te herkennen als de
vrouw van dien nacht, en dan bespeurde zij hem, bespeurde zijn gezicht of dat niet
kleurde, be-
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speurde zij zijn oogen of die niet glansden en zij voelde felle pijn dan. Zij moesten
weg uit Berlijn, dat zij haatte nu. Het was lente geworden: de seringen trosten uit,
de gazons en de squares waren fluweelig groen, de boomen ontloken in teêre
geelgroene sprieten, de blauwe hemel lachte louter, de zon koesterde het leven, de
begeerte van het leven ontgloeide, maar zij wilde niet langer in Berlijn blijven. Zij
dacht er over na waarheen? Zij had leeren inzien, dat hij zwak was, en ofschoon zij
hem nog altijd mooi vond: hij was niet meer de krachtige man voor haar dien zij
voorheen in hem bewonderde. De groote moeilijke reizen die hij gemaakt had in
d'eenzaamheid en het gevaar der zeeën begreep zij niet meer, tenzij er een tweeheid
van mensch-zijn in hem leefde. Misschien was hij enkel groot en krachtig op zee, in
de heilige eenzaamheid van het weg-zijn van het onzuivere maatschappelijke leven.
Misschien was dat juist het goede in hem, dat hij behoefte gevoeld had en behoefte
gevoelde steeds om zich te verzuiveren. Hij haatte de samenleving, hij haatte het
verkeer met menschen over wie hij met onmeedogend cynisme kon spreken, misschien
omdat hij dan zich-zelf haatte, daar hij in de samenleving zwak was voor haar
verleiding. Om hem dus, als vroeger, bewonderend te kunnen liefhebben, moest zij
zijn vrouw zijn op zee. Daarvan droomde zij nu voor de toekomst. Als haar kind
geboren en de moeilijke tijd der zuigelingschap voorbij was, kon zij misschien haar
man volgen in zijn werkelijk leven. Zij wilde hem bewonderen, zij wilde zich-zelve
niet beter kunnen vinden dan
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hem; bewondering was voor haar liefde noodig als reine ademlucht om te leven,
zonder bewondering kwijnde haar liefde, zou haar liefde heengaan, en dat wilde zij
niet. Als hij aan land een slaaf, op zee een koning was, wilde zij zijn koningin zijn
en niet, zooals zij thans was, met hem een slavin. Deze richting harer gedachten
leidde haar van-zelf tot een antwoord op haar vraag waarheen? Over eenige maanden
zou het zomer zijn, dan kon zij de geboorte van het kind verwachten: zij zou hem
voorstellen reeds nu naar een kustplaats te gaan, en haar denken kwam in Holland,
waar zij vroeger eenige dagen geweest was. In dat land vereenigde zich alles wat zij
behoefden om gelukkig te zijn. Daar konden zij, indien zij dat wilden, goede
schilderijen zien; daar was zij omringd door een opgewekt kunstleven, dat zij had
leeren waardeeren; daar had zij in de nabijheid van de hoofdstad een badplaats waar
't zomers aardig was, een badplaats met een moeilijken naam om uit te spreken, maar
die haar, terwijl zij er een paar dagen vertoefd had, had getroffen door haar burgerlijk,
huiselijk verkeer aan het strand, van spelende kinderen en genietende menschen. Zij
zou hem dus voorstellen naar den Haag te gaan; zij stelde hem dat voor en hij stemde
in met haar plan.
Dit besluit eenmaal genomen, wachtten zij den termijn van hun huur bij Mevrouw
Habrecht niet af, maar pakten dadelijk hun koffers en reisden heen. Zij had besloten
voortaan haar brieven van huis poste restante te doen adresseeren. Tot nu had zij ze
aan het Hotel Central
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laten komen, waar zij d'eerste dagen van hun gezamenlijk verblijf in Berlijn hadden
gewoond. Zij vreesde door bekenden of vrienden overvallen te worden. Reeds had
mevrouw Beveridge haar geschreven, dat een hunner vrienden aan het Hotel Central,
waar zij heette te logeeren, naar haar geïnformeerd, maar er haar niet gevonden had:
Miss Beveridge, had d'ober-kellner gezegd, logeerde daar niet. Gelukkig dat men er
den portier niet naar gevraagd had, want anders zou haar geheim allicht zijn uitgelekt;
de portier wist, dat zij in het pension Habrecht woonde. Toen had de valschheid harer
positie, waarin zij door Patrick tegenover haar familie was gebracht, haar reeds
gehinderd. Als een klein steentje in haar schoen, dat haar het loopen niet belette maar
haar toch nu en dan pijn deed, was haar het gevoel, dat zij niet getrouwd waren,
zooals de Maatschappij 't nu eenmaal wilde, maar haar trots belette haar er opnieuw
over te beginnen: indien zij zouden huwen, zou nu het voorstel daartoe van hem
moeten komen. Maar gewoonlijk dacht zij er niet aan. Hij had gelijk gehad: voor
hen was 't hetzelfde. Indien zij al wettig gehuwd waren geweest, zou niets beter
geweest zijn, misschien veel nog erger door het bewustzijn van een band die knelde.
Zelfs was allengs de vage gedachte in haar opgekomen, die zij, zelfs voor zich-zelf,
nooit had durven uitspreken, dat het huwelijk, dat zij eens begeerd had, haar nu
minder begeerlijk voorkwam. Zij was ongehuwd en niettemin moeder. De
Maatschappij veroordeelde dat, maar zij lachte wat om dat oordeel. Had zij niet al
veel vroeger, toen zij nog
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niet aan Patrick, nog niet aan het moederschap voor zich-zelf dacht, in zekeren zin
èn door haar denkbeelden èn door wat men haar excentriciteit noemde buiten de
Maatschappij gestaan? Was zij niet onafhankelijk, goddank? Behoorde zij niet tot
die menschen, die het recht en den plicht hebben het leven in te richten naar eigen
zin en eigen goed-vinden? O, indien haar ouders, haar familie, haar vrienden wisten,
dat zij, ongehuwd, moeder was, ongehuwd leefde met een man, zouden zij haar doen
schandelijk vinden en met felle verachting veroordeelen. Welnu, dat speet haar voor
haar ouders, voor haar familie, voor haar vrienden. Ieder had het recht zijn eigen
leven te leven, mits hij anderen niet schaadde in hun leven; het recht om tegen
duizendjarige wereld-overtuigingen van goed en kwaad in te leven, indien hij voor
zich-zelf gòed wist wat anderen kwaad achtten of kwàad wist wat zij goed noemden.
Goed of kwaad in het individueele leven! Welke beteekenis had het voor het leven
der eeuwen, indien daar de werken van de menschen achterbleven, die bewezen, dat
zij gearbeid hadden en goed gearbeid. De tijd die alle herinneringen uitwischt, stoorde
zich wat aan wat men een ‘zedelijk leven’ noemde; mits er gearbeid was, mits die
arbeid door komende geslachten schoon wierd geacht, mits de mensch werken van
kunst of nut achterliet, werd hem, ten spijt van een hard oordeel, ten spijt van laster
en verguizing tijdens zijn leven, alles vergeven na zijn dood. In het leven van iederen
kunstenaar, van iederen man of iedere vrouw van beteekenis, vond men iets, dat door
platzielige
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menschen niet kon worden begrepen en dat met zure woorden van deugdzame
verontwaardiging en hoogmoedig zelfbehagen werd veroordeeld. En daarna, wanneer
de generatie die hem leven zag met hem in èèn graf was vereenigd, waar enkel zijn
naam op geschreven stond, dan zag men alleen zijn werken aan en waardeerde wat
die waard voor de menschheid waren. En indien men nu en dan nog sprak over de
dingen, die het volk van zijn tijd zoo fel ontroerd hadden, was 't enkel om daarover
de schouders op te halen of, zooals mevrouw Nelidoff over d'amours van Goethe en
Heine deed, schertsend en glimlachend te spreken. Wat haar betrof: zij wist niet of
haar schilderijen haar zouden verdedigen in de toekomst: zij wist enkel, dat zij recht
had te doen wat zij gedaan had, en dat haar talent en haar vermogen haar vrij en
krachtig maakten om alleen te staan desnoods. Wanneer haar kind geboren was, zou
zij dat groot brengen en opvoeden en trachten er een goed en een vrij mensch van te
maken. En alleen wanneer Patrick en zij dat in het belang van het kind gewenscht
vonden, zouden zij hun huwelijk laten inschrijven dààr waar dat noodig was. Indien
de tijd een botsing zou brengen tusschen haar en haar familie, zou zij trachten een
verzoening te vinden. Zij hield van haar ouders, van haar broers en zusters, en wou
veel doen om goed met ze te blijven, maar zij hield meer van Patrick en meer van
het kind, dat zijzelf en dat hijzelf was. Daarom was de gedachte aan de valschheid
harer positie slechts nu en dan eens, kort maar sterk genoeg om haar tot pijnlijk
nadenken te brengen.
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Haar leven dat was hij en het behouden en versterken van zijn liefde, dàt was haar
groote levenswoord, niets anders.
Zij reisden dus naar Amsterdam om er de museums te zien, en trokken door naar
den Haag, waar zij intrek namen in een der hotels, om dus uit te zien naar een optrekje,
dat hun huis zou worden. Van een pension had Felicia voor goed een afkeer: men
was er niet vrij, vond zij, maar heimelijk was zij bevreesd, dat Patrick er opnieuw
een vrouw zou vinden, die hun tijdelijke harmonie verstoren zou. Zij vonden een
aardig villa'tje aan den straatweg: een klein, witgeschilderd Zwitsersch châlet, door
een weduwe bewoond, en zij huurden er het grootste gedeelte van. En ofschoon
Felicia's liefde opnieuw dagen van wolkend verdriet had gekend, in Amsterdam
bijvoorbeeld, waar Patrick haar gehinderd had door met welgevallen van een
kamermeisje in hun hotel te spreken, zij troostte zich in het vooruitzicht van den
zomer, die volgen zou, hier in dit aardige huis, onder die oude boomen, in een
omgeving van aristocratische rust, waarin zij geheel en enkel voor zich-zelven zouden
kunnen leven, en er geen andere vrouwen zouden zijn om haar de rust van het bezit
te verstoren.
Hier ontving Felicia het bericht, dat Mabel verloofd was met haar Duitschen baron,
en deze tijding deed Patrick onaangenaam aan. Dacht hij nog aan haar zusje? Hij
had nooit over haar gesproken, en zij had nooit over haar zuster gesproken, omdat
de herinnering aan het gesprek, dat zij indertijd met hem over Mabel gevoerd had,
haar
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onaangenaam was. Nu en dan ontving zij koele briefjes van Mabel, met mededeelingen
over haar uitgaan en haar pleizier, maar dat was alles. Het engagement scheen
plotseling te zijn beslist, en Felicia was er blij mee, ook om der wille van Mabel,
want zij geloofde dat Von Steyn een gentleman was, die veel van haar zusje hield.
Maar dit was niet Patricks meening: hij voor zich dacht, dat Mabel met dien man,
die haar enkel om haar geld trouwde, ongelukkig zou worden; hij vond hem volstrekt
geen gentleman, een verarmden Herr Baron, die den bruidschat van Mabel goed
genoeg vond om zijn wapenschild wat op te knappen, en in dat oordeel meende
Felicia een spijt te hooren spreken, die haar griefde. Waarschijnlijk had hij zich-zelf
een beteren man voor Mabel gevonden, indien hij maar vrij ware geweest. Zij zei
hem dat, en in d' oogenblikkelijke verbittering die in haar oprees, zei ze hem ook,
dat zij haar zuster lief genoeg had om God te danken, dat hij niet haar man geworden
was.
Hij keek haar eens aan, onverschillig, en zei droogweg: ‘dank je.’
Dat antwoord maakte haar verbittering nog feller, en nu zei ze hem de gedachten,
die als door een ingeving in haar kwamen: iedereen die hem liefhad werd door hem
ongelukkig gemaakt; hij had nog nooit een vrouw oprecht en volkomen liefgehad,
en kon dat ook niet, en kon geen mensch oprecht en volkomen liefhebben, omdat hij
een egoïst was.
Hij schouderschokte even, en zei opnieuw droogjes, zonder toorn, zonder gevoel:
‘dank je,’ en ging heen.
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Nu eerst dacht ze na over de woorden, die zij gesproken had, en die haar ondanks
zich-zelf ontsnapt waren. De diepste harer gedachten over hem, gedachten die zij
zelf niet kende dan in den vagen vorm van gevoel, waren in eens, zij wist niet hoe
en waardoor, opgekomen en haar ontsnapt. Had zij er berouw van? Neen! Zonder
dat hij er nu een bepaalde aanleiding anders, dan het uiten van zijn meening over
Mabels aanstaande huwelijk, voor had gegeven, zag zij in hem opnieuw dien harden,
gevoelloozen egoïst, die er van sprak de geheele menschheid lief te hebben, om met
dat groote woord een volkomen gemis aan liefdekracht te verbloemen. Zij begreep
zelf niet hoe dat was, dit oogenblik van luciditeit, dat zij zijn ziel zoo in eens en
zonder dadelijke oorzaak naakt en goor zag, en het felle weten in zich voelde, dat
zij zelf hem niet meer liefhad. Gisteren nog, terwijl zij aan zijn arm door het
lentebosch had gewandeld, waarin de zon hen door de nog-geopende takken heen
zoo zacht streelde, terwijl zij opgemerkt had, dat de vogels reeds zongen of onder
joelend gekwitter van twijg hupten op twijg, terwijl zij de natuur tot haar hoorde
spreken van opnieuw ontwaakt leven en opnieuw geboren geluk, had zij gevoeld,
dat zij hem liefhad met een onsterfelijke liefde, dat hij haar liever was dan deze natuur
van belofte, en heden zag zij hem anders, heden was hij niet meer in haar hart, heden
leefde zij niet meer voor hem, en was hij haar niet lieflijker dan de zon en niet
schooner dan de lente. Haar zien verduisterde zich door tranen. Deze langzaam in
haar gegroeide koelheid ont-erfde haar in een enkel oogenblik. Hoever was zij van
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den tijd, dat zij hem haar God en haar Koning genoemd had! Was dan alles in het
leven een hersenschim? Was er dan niets werkelijks, niets blijvends, zelfs niet de
liefde die in een vrouw het leven der toekomst kan opwekken? Maar dat kon niet
mogelijk zijn; een dergelijke vergissing kon niet mogelijk zijn. Zij speurde haar hart
na. Ja toch, gelukkig! er was nog liefde voor hem in haar hart. Maar was dat wel
liefde? of was dat enkel het gevoel van bevredigde en opnieuw verlangende
zinnelijkheid, dat haar aan hem deed hechten? Hoe dit zij: haar oogen gingen open
voor het feit, dat haar liefde voor hem langzamelijk heenging uit haar hart. Hoe kwam
't anders, dat zij nu vooral den egoïst in hem zag, dat zij hem niet meer bewonderde,
dat zij zelfs niets meer voelde voor de verzen die hij maakte? De bezieling scheen
hem te ontbreken, en zij gevoelde er een stille voldoening om; als hij nu en dan
dichtte en zij las wat hij gedicht had, zag zij in zijn werk enkel gebreken. Zij kon er
onmogelijk meer geestdriftig voor zijn. Zij was er blij om, dat zij zich dit alles
verklaarde, want zij wilde haar liefde voor hem, of wat daarvan nog restte, behouden.
Was die liefde niet de heiliging en de verklaring van hun vereeniging, of hadden zij
zich aan elkaar gegeven, bewogen door een noodlottige vergissing? Die gedachte
was pijnigender nog dan alle andere. Zij verweet nu zich-zelf ontrouw; zij moest
hem blijven liefhebben; zij trachtte zich te overtuigen, dat dat moest, dat dat kòn.
Liefde, of de hare althans, had hun vereeniging, zooal niet voor d' oogen van menschen
dan toch voor d' oogen van dien God, die alle
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religie te boven gaat, tot een sacrament gemaakt; zonder liefde was die vereeniging
in waarheid onzedelijk. Zij mochten niet paren zooals de dieren dat doen. Of was
dat òok al conventie, òok al vooroordeel? Waarom niet? Waren de menschen wel
zoo veel beter dan de dieren, daar zij met beschermende minachting op neer zagen?
En was de paring van twee menschen, met of zonder liefde, op zich-zelf niet reeds
goed en schoon, omdat zij de scheppingsdaad was? In de vroegere oogenblikken van
hun toomeloozen wellust, als alles om haar heen was neergetuimeld tot niets, had
zij, in het moment der weder-op-denking, het bewustzijn gehad, dat twee menschen,
die gepaard zijn, het menschelijke te boven zijn en als goden den hemel zelf
bestormen. Maar zij vertrouwde haar gevoel nu niet meer. Was 't nu niet enkel de
begeerte naar wellust, die haar schoonheid deed zien in dien man? En indien zij zich
ook in dat opzicht vergiste, zooals zij zich ten opzichte van zijn ziel vergist had?
Indien zij als Titania een ezelskop liefkoosde, in de blindheid harer liefde meenende,
dat 't het gezicht van een god was? In wilde vertwijfeling barstte zij uit in een luiden
schater. Misschien was hij wel leelijk, misschien was hij wel een monster en zag zij
zijn monsterlijkheid eenvoudig niet! Waar en wat was toch de waarheid, waaraan
kon zij zich vasthouden, wat gaf haar zekerheid? Zij twijfelde, en twijfelde nu aan
alles. Maar die zekerheid, moest zij die niet schuwen? Wanneer zij nu treurde, dat
zij hem niet zoo liefhad als vroeger, nu gevoelde, dat hij langzaam heenging uit haar
hart, moest
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zij dan niet trachten enkel in hem te zien wat goed was. Moest zij hem niet schoon
blijven vinden? Niet vergeten, dat hij egoïst was? Goeds was er in ieder mensch, en
in hem was veel goeds! Hij had een wijden blik op het leven; hij had getoond moed
te bezitten, doodsverachting te kennen; hij streefde naar schoonheid en, boven alles,
hij was de vader van het kind, dat zij verwachtte, en wiens komst in het leven zij
reeds voorbereidde. Vooral deze laatste gedachte deed haar gevoelen, dat zij hem
nog altijd onverzwakt liefhad, dat zij hem liefhad ondanks, misschien wel om zijn
gebreken.
Ongelukkig toonde Patrick in de dagen, waarin deze twijfel haar van hem
verwijderd hield, weer neiging om escapades te maken. Hij achtte zich door zijn
woord aan Felicia gebonden, zoo goed alsof hij waarlijk met haar gehuwd was. Hij
tenminste twijfelde niet, zoo hij ten haren opzichte al ooit getwijfeld had. Hij wist
hoe hij tegenover haar stond. Voor hem was Felicia een mooie en interessante vrouw,
die hem liefhad, en voor wie hij een oogenblik liefde had gevoeld, die, dacht hij,
eeuwig zou zijn. Ook hij erkende dus een vergissing, die hij betreurde maar waaraan
niets te verhelpen viel. Die vergissing had het noodzakelijk gevolg gehad, dat zij
hebben moest, en hij was voor goed aan haar verbonden. Een ander man had daar
anders over gedacht, die zou allicht gezegd hebben: ‘ik wil je groeten,’ maar zoo
was hij niet. Zijn woord van edelman was hem heilig, buitendien behoorde Felicia
noch door stand, noch door temperament, noch door opvoeding tot de vrouwen die
men in
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de steek laat. Zij waren getrouwd, niet voor de wet, maar wat voor hem als gentleman
veel gebiedender was, voor zich-zelf, en zelfs was hij bereid, zoodra hun kind geboren
zou zijn, of vroeger reeds, indien zij dat begeerde, met haar te trouwen, zooals alle
menschen dat deden. Hij had er na dien tijd nog eens over nagedacht: dat trouwen
was banaal als een paar afgetrapte sloffen, maar waar zij in d'extatische oogenblikken
van hun liefde niet aan hadden gedacht en niet aan konden denken, was dat zij zoowel
als hij in allerlei scheve verhoudingen tegenover hun familie kwamen, die zij nu nog
ontgaan waren, omdat hun verbintenis maar een paar maanden oud was. Maar nu
toch begonnen zij al het pijnlijke van die scheve verhouding te gevoelen: de familie
Beveridge verwonderde zich, dat Felicia geen harer New-Yorksche kennissen in
Berlijn had bezocht, en zijn familie begreep er niets van wat hij in Berlijn had gedaan
en nu in den Haag deed. Dat zou natuurlijk hoe langer hoe erger worden, tot de
waarheid te voorschijn zou komen, en dan was de mast over boord. Het gekste was,
dat Licia dat niet nog ernstiger inzag dan hij; sedert zij over een huwelijk hadden
gesproken was er door haar, waarschijnlijk uit trots, geen woord meer over gerept.
Echt vrouwelijk weer, zich zoo geheel door je gevoel te laten beheerschen. Die
vrouwen zouden nooit oog hebben voor de practische zij van het leven. Zij zouden
dus trouwen, al behoefde dat nog geen reden te wezen om zich onder haar voogdij
te stellen. Die malle jaloezie van haar, dat hij geen vrouw mocht aanzien, die vlucht
om zoo te zeg-
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gen uit Berlijn, uit vrees dat hij tegen een andere vrouw zou lachen, dat was toch wat
gek en bekrompen ook. Inderdaad was monogamie een gedrochtelijke, onnatuurlijke
instelling. De gedwongen onthouding, die zij den gehuwden man herhaaldelijk, en
voor langen tijd soms, oplegde, streed met alle wetten van de natuur en als Felicia,
die zoo juist over allerlei dingen van het leven dacht, zich maar een oogenblik boven
haar gevoel had kunnen verheffen en zich indenken in den toestand van een man,
had zij hem zeker wat meer vrijheid gegund. Dat verminderde immers zijn liefde
voor haar niet. Daar was dat aardige Jansje, het dienstmeisje van hun huisjuffrouw,
wat had dat kind een gezonde, mollige, roode wangetjes en mooie witte kleine tandjes,
zuiver om in te bijten, in de wangetjes natuurlijk. En ze was zoo stevig gebouwd,
haar vleeschje was zoo veerkrachtig; - waarom mocht hij nu niet eens een aardigheidje
hebben met dat kind, dat hem wel geen antwoord gaf op zijn vragen, omdat ze die
niet verstond, maar des te hartelijker op zijn zoenen? Maar neen, dat mocht niet. Als
een man eenmaal getrouwd was, dan mocht hij alleen maar naar zijn eigen vrouw
zien. Dàt was wat hij nu onzedelijk noemde. En zijn vrouw was net als de rest, die
keek nu al weer zuur, alleen omdat zij bemerkt had, dat hij dat Jansje maar vriendelijk
aanzag.
Maar in de herinnering aan de scène in Berlijn, die hij niet herhaald wilde hebben
terwille van Felicia zelf, matigde hij zijn bewondering voor het aardige Jansje, al
kon hij niet nalaten haar met lust-oogen aan te zien.
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Terwijl Felicia schilderde of de Haagsche museums bezocht, maakte hij wandelingen
naar Scheveningen, waar hij urenlang kon zwerven door de duinen en langs het
strand. Op een morgen ging zij met hem mee en in 't gezicht van de zee werd hij een
revelatie voor haar. Zijn tred was veerkrachtiger, zijn stem lichter, zijn oogen glansden
van een stille maar blijde geestdrift. Hij had onder de visschers in het dorp en aan
het strand vrienden gemaakt: de vrouwen en kinderen liepen hem achter na met het
klepperde klep- klep- klep van hun klompen op de straatsteenen, hij lachte vroolijk
en zij vroegen hem iets wat Felicia niet verstond en hij ook niet, maar dat
waarschijnlijk een gift bedoelde. Hier en daar ging hij een visscherswoning binnen:
het was er benauwd maar zindelijk. De mannen koeterwaalsten wat Engelsch: dit
was zijn vriend Hannes de Bakker, zei hij tot Felicia; in een andere woning vond hij
zijn vriend Piet van Rooyen, en hij stelde zijn vrouw aan Hannes en Piet voor, die
hun pet af namen en, na hun pruim uit den mond genomen te hebben, Felicia de hand
reikten. Ze hadden van die Engelsche gauwdieven, want d'Engelschen zijn
gauwdieven, vonden ze, Engelsch geleerd en wetende, dat de lord en z'n vrouw geen
Engelschen maar Ieren waren, wat voor hen een groot onderscheid was, konden ze
hun hart eens uitstorten over die smarotsers, die hun altijd in 't vischwater en in hun
netten zaten, en ze deden dat in een taal, die ze dachten dat Engelsch was. Maar
Felicia verstond niet veel van dat Engelsch, zoodat Patrick, die er alles van scheen
te begrijpen en soms hartelijk lachte,
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haar moest vertellen wat ze zeiden. Ook hij bezigde woorden, die zij niet verstond.
Maar dàt begreep ze, dat ze hem tot nu niet geheel gekend had. Was dat dezelfde
man, de man die altijd met cynische spotzucht over de menschen sprak? Hoe had hij
het vertrouwen en de vriendschap dezer eenvoudige ruwe menschen gewonnen? Nu
waarlijk zag zij in hem den zeeman, den mensch niet geboren om op het land te leven
en die daar enkel gebreken, ondeugden had misschien, maar hier, in 't aangezicht
van de zee, in verkeer met zeemenschen zooals hij, omgeschapen werd tot een mensch
van eenvoud en goed-willende gevoelens. O, hoe jammer vond ze 't nu, hoe
beschreienswaardig jammer, dat hij haar niet dadelijk, toen zij elkaar kenden,
meegenomen had naar de zee, die hem tot een goed mensch maakte! Hij had zooveel
gedaan dat haar nameloos wee gegeven had, hij had zooveel leelijks gedaan, en nu,
moest zij nu niet vragen of zij niet van dat alles de schuld was? Had zij hem niet
terug-gehouden uit zijn element, terug gehouden uit de wereld waarin hij zijn ware
leven leefde? Nu was 't te laat, nu kon zij niet meer ongedaan maken, dat zij van hem
gezien had wat zij gezien had. Maar als een lente-opwekking kwam 't in haar, dat ze
hem alles moest vergeven nu, en ze was zoo gelukkig, dat ze hem kòn vergeven, zoo
gelukkig, dat ze haar liefde opnieuw voelde opleven! Zij verlangde zoo, zij verlangde
zoo met al haar zielekracht, naar het heerlijke oogenblik, dat ze met hem zou kunnen
meegaan en haar kind meenemen! Want zij begreep nu zijn bedoeling als hij sprak
van zijn men-
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schenliefde. Het eenvoudig menschelijke trok hem aan, als een vaag begrip wel is
waar, want hij zocht dat eenvoudig menschelijke waar het niet was te bereiken, op
zee, maar hij bedroog tenminste niet zich-zelf en anderen, wanneer hij daarover
sprak. Onder die visschers-vrouwen en dochters waren er die echte frissche
natuurschoonheid bezaten: zijn oogen-begeer sprak niet tegenover dezen. Zij
verstonden niets van wat hij sprak, hij verstond de vrouwen niet, maar hij was hartelijk
en goed jegens dezen. Zij herkende hem niet, maar verlangde hem altijd zoo te mogen
zien. Opnieuw kwam haar bewonderende liefde voor hem terug. O, hoe verlangde
zij nu naar de geboorte van haar kind, om het op te voeden op de zee, die de menschen
dus vermocht te herscheppen. Hier, bij de zee, omgeven van die eenvoudige ruwe
lieden was hij sterk, was hij eenvoudig, met hen sprak hij als met broêrs en zusters.
Indien de zee dat vermocht op hem, wat zou ze dan niet maken van een kind, dat met
haar was opgevoed?
Nu ging ze alle dagen met hem naar het dorp en naar het strand. Het bad-seisoen
was nog niet geopend, hoewel 't, eerst Mei, reeds een koesterende zomer was; het
strand bleef ledig, de grauwe zee vloeide in zacht-geronde golven uit het dampig
verschiet op het gouden zonneblinkend zand aan, de zacht-blauwe hemel was effen
en wit doorwaasd. Zij was trotsch op hem en voelde haar liefde jong en krachtig.
Alle dagen spraken zij nu met de visschers, en als zij het dorp inkwamen,
klepperdeklep-klompte 't achter hen aan van vriendelijk
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vragende vrouwen en kinderen, die hen, als waren zij twee vreemde vorsten,
ontvingen. Zij gaf zich moeite om wat te verstaan van wat de visschers tot hem zeiden
en wat de vrouwen haar zeiden: ze trachtte wat van het Hollandsch op te vangen, en
vond 't niet zoo'n moeilijke taal als zij gedacht had. Het had iets van kinderlijk,
gebroken Engelsch; allengs begreep zij wel wat. Maar toch, hoe gaarne zij ook wilde,
zij vond niet hetzelfde genoegen in het verkeer met die menschen, als Patrick er in
scheen te vinden. Was 't omdat zij minder vertrouwelijk met hen was; dat zij het
rechte woord niet kon vinden. Wat die menschen haar zeiden en vroegen kwam altijd
op hetzelfde neer: zij verlangden een aalmoes. Menigmaal zat zij enkel Patrick aan
te zien en naar hem te luisteren: hij sprak hun van weer en wind, van hun bedrijf dat
hij kende, van de walvischvangst, die hij in 't Noorden had meegemaakt, van de
visschers van Ierland. En de mannen vroegen niet altijd om geld, zij waren tevreden
indien Patrick hun een sigaar of wat tabak gaf, dat hij soms voor ze kocht. Een enkelen
keer, van het dorp verwijderd, legden zij zich op het duin neder en bleven stille uitzien
naar de schepen daar verweg, die zij soms met een kijker volgden. Wanneer hij dan,
na lang zwijgens, iets tot haar zei, klonk in zijn stem het verlangen om met die schepen
mee te gaan. Allengs werd zij jaloersch op de zee: het was een pijn die zij nog niet
kende; het was geen bijtend zeer, zooals zij voelde in jaloezie op vrouwen, het was
vager, weemoediger. Het had geen
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woorden, geen klachten vooral. Toch werd haar ziel bewogen door een onzegbaar
leed, dat haar stille, zeer stille, deed drijven in het trieste verlangen om elders te zijn
dan hier, elders, zij wist niet waar, in het onbewogen land van den dood. Evenals hij
volgde zij, daar in de verte, die schepen en wenschte met hen mee te varen, evenals
hij, met hen mee te gaan over de stille, gladde zee naar den horizont. Hij leefde
opnieuw geheel in haar met die oer-krachtige liefde die hem tot elken prijs wilde
gevangen houden, maar zij leefde niet in hem. Zij verdween allengs uit zijn hart, uit
zijn denken zelfs; zij zag hoe hij zich soms plotseling harer herinnerde en vreemd
opzag, dat zij daar was. Hij leefde enkel voor zijn droomen, die wel teeder, wel enkel
ziel moesten wezen, want als zij nu en dan sprak zag zij, dat haar stem in de harmonie
van zijn oogenblik valsch klonk op het klankbord van zijn gemoed, en dan schrikte
zij er zelf van en sprak fluisterend. Maar daarna sprak zij langen tijd niet meer. Kon
hij haar dan in geen enkel opzicht trouw zijn? Moest zij hem altijd maar half bezitten?
Maar welke fataliteit had hen dan gepaard? En niet onverwacht kwam haar de vraag
of zij 't goed vond, dat hij eens met een dier visschersvaartuigen meeging, voor korten
tijd maar. Hij verlangde naar zee, als een die langen tijd heen is geweest, naar zijn
vaderland. Zij moest hem dat toestaan. 't Was maar voor korten tijd. Hij kon niet
langer op dien gevoelloozen vasten grond blijven, die, als hij zijn voeten neerzette,
hem met een hollen lach scheen te bespotten. Het brandde hem onder
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de voetzoolen; het land drukte hem, het bezat geen horizonten, geen hemel. Het drong
rondom op hem in en beknelde hem: het was overal steen, overal hard, overal
gevoelloos. Hij moest de deining van het scheepsdek onder zich voelen, weten dat
waarheen zijn oog ging hij vrijheid zag en oneindigheid. Aan land voelde hij zich
een nietswaardige, op zee leefde het goddelijke in hem en voelde hij zich in
onafgebroken een-zijn met het goddelijke. Dat was 't wat hij in zijn Prometheus had
willen maar niet kunnen zeggen: zij mocht zijn verzen mooi vinden, maar hij was
geen dichter met woorden, de schoonheid drong te onstuimig op in zijn ziel om haar
in woordbrokjes op te bouwen. Wat hij voelde moest als een dier breede golven uit
het vrije kunnen opkomen, uit het oneindige, en naar het vrije, naar het oneindige
kunnen heensnellen. Op zee voelde hij, dat hij zelf een gedicht was. Hij zei haar de
nachten op zee: met de groote blinkende sterren rondom en omhoog, met dien
melkweg, die zich als een golf van licht uitwierp door het oneindige ruim; Jupiter
lichtend als het oog der schepping, Venus als een kosmos van aanbiddelijk licht,
Mars rose-lichtend als een eeuwige dageraad; de harmonie der Pleyaden, die der
vergankelijkheid een onoplosbare vraag van het Eeuwige stelde; Orion evenwichtig
als het Heelalzelf; Cassiopeia in haar gelijkmatig geflonker, en daarom heen, overal,
overal, die verbijsterende veelheid van werelden, die allen de nietigheid zeiden van
wat de menschen leven en tijd en ruimte noemen. Dan d'opkomende dagen met hun
rijkdom van teedere kleuren: hoe in den
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morgenstond het leven van de stijgende zon speelde over de wolken in een vloed
van rood goud; trillend eerst in het oosten, weifelend de dag die van den nacht niet
kon scheiden; hoe 't daar aan den horizont bewoog, het licht, en scheen te zingen in
harmonieën van vonken en van stralen, die hooger en steeds hooger door den
teedergroenen hemel gingen tot zij den glans beheerschten van de morgenster; dat
teedergroen verbleekte tot bleekblauw, dat allengs forscher werd van kleur; de witte
donzing van wolken werd als met rozen bedekt, straks schoot zij uit in vlammend
purper. De zon was daar nog niet; zij verschool zich achter de blauwgrijze banken
der verte, maar een vonk van een onaanzienbaar leven schoot op en eindelijk daar
was de zon, daar was de dag, daar was d'overwinning. Nu was alles leven op zee, de
golven dartelden voort, de meeuwen cirkelden in breede vlucht-zwieringen den dag
te gemoet. Zelfs de visschen doken op om de zon te zien. Bij het klimmen der zon
en het gloed worden van den dag sierde de zee zich met fonkelend goud en witte
vederen: de kleuren van haar deinende holling en bolling werden dieper en vaster;
het groen werd doorzichtig, het blauw donkerder; soms scheen zij zich te willen
openen om de schatten van haar afgronden voor de zon uit te spreiden. Dat was de
dag van het blijde, werkzame, ontvangende en bevende leven zelf. Straks kwam de
zons-ondergang met zijn violetglansen omhoog en het trillende jubelende lichten der
zee, wanneer elke golf getooid was met veelkleurige diamanten, en de visschen
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die opspartelden van glinsterend goud leken. Dit nog was alle schoonheid niet. Hoorde
de zeeman zich niet altijd toespreken door fluisterende stemmen? Waren niet altijd
om hem heen goede onnaspeurlijke wezens, die hem zacht spraken van lieflijke
dingen, zoo schoon, dat woorden het niet konden zeggen, en gaf het zachte kraken
der masten, het suizend zwieren van het want en de zeilen niet antwoord op dat
gefluister en dat zachte geestengespreek? Beloofden zij elkaar niet de heerlijke
opwinding van den storm, als de menschen op het schip en het schip-zelf oer-krachten
wonnen om het zweepende, dolle en gillende gevaar weerstand te bieden. Dan ging
de woeste vernietigingszucht tegen de woedende begeerte naar zelfbehoud, maar
dan ook voelden de menschen, dat zij stonden als godskrachten tegenover
godskrachten.
Om de steeds wisselende en steeds nieuwe schoonheid van de zee en haar
hemelkoepeling te gevoelen en die schoonheid, zooals hij, te kunnen zeggen, moest
men dichter zijn; die visschers, die zeelui voelden dat niet of althans vaag slechts.
Niettemin waren alle visschers, alle zeelui beter dan alle menschen van den vasten
grond. D'eenvoud van hun ziel was als het witte kleed der tempeldienaars, maar de
dichter die de schoonheid der zee kon gevoelen, was de hoogepriester, wiens
goudklingelend kleed blank was ook, maar die op borst en hoofd de tempeljuweelen
droeg waarin Jehovah een lichtstraal der inspiratie wierp. Daarom, om opnieuw zich
op de zee die hoogepriester van het Heelal te gevoelen, al was 't voor korten tijd
maar, vroeg hij haar verlof heen te
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mogen gaan. Deze grauwe, groene zee en haar bleekblauwe lucht had hem zijn
werkelijk vaderland herinnerd, om gelukkig te zijn, om haar gelukkig te maken moest
hij korten tijd heengaan.
Felicia gaf hem dat verlof, met een zucht en met tranen. Wat zou 't geven, indien
zij zich al verzette? Was hij thans, nu zij hem nog zag, niet reeds ver van haar
verwijderd? Zij bezat hem toch niet meer; hij was toch reeds niet de hare langer.
Daaraan kon niets verhelpen. Zij deed geen moeite hem terug te houden, sprak er
hem niet van hoe zij er aan dacht over korten tijd, als zij haar kind geboren had, met
hem mee te gaan, juist omdat zij hem zoo liefhad, dat zij altijd den hoogepriester in
hem wilde zien. Dat zou hem niet treffen. En hij ging heen: een reeder had hem verlof
gegeven met een der vaartuigen mee te gaan, en met de visschersvrouwen oogde zij
hem na, terwijl de logger, de zeilen geheschen, de zee scheerde in ijlenden vaart en
in den nevel verdween.
Nu, op de veranda van haar châlet, terwijl zij droomend de wandelaars en
d'equipages op den straatweg zag voorbijgaan en haar uit de verte de zachte muziek
van een concert toevloeide, volgde zij hem, in de vroegzomeravonden, met haar
gedachten. En naarmate het donkerder en de weg voor het huis stiller werd, vond zij
een zoete rust in zich-zelf en een verzoening met zijn heen-zijn. De boomen ruischten
niet, zij staken vroom hun stil-volgroeiende toppen, die zich in het duister verloren,
omhoog en luisterden naar de stemmen van de
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zee, waarvan hij had gesproken. De donkere stammen waren als dikke tastbare
schaduwen, in den avond; over den weg scheen het bronskleurige licht, uit de
huiskamer met menschenbeweeg, van een villa aan d' overzijde; zij hoorde het blaffen
van een hond verweg, herhaaldelijk; zij hoorde het neer vallen van een takje dichtbij;
daar klonk het heldere geluid van pratende stemmen, die voorbij gingen, het gelach
van kinderen in de buurt; een torenklok die tingelde; maar al deze geluiden werden
opgenomen en heengevoerd als niets, werden oogenblikkelijk tot niets in de grootsche
boschstilte die haar omgaf. En zij dacht dat hij dood was en vond 't zoo vreemd, dat
zij die gedachte zoo kalm aanvaardde. Als uit verre eeuwen kwam het denkbeeld tot
haar, hoe anders zij nu aan hem zou denken, indien hem het lot getroffen had van
James, om een schoonen dood te vinden, toen zij hem nog schoon zag. Zij durfde
zich niet verder verklaren wat zij dacht, maar het leefde toch in het benedenste van
haar ziel, dat zij bijna wenschte, dat hij zoo gestorven ware, opdat zij met dezelfde
liefdevolle vereering aan hem had kunnen denken, als waarmee zij steeds aan den
bruigom had gedacht, die eerst, nu eeuwen geleden al, van haar was heen gegaan.
Nu wist zij eigenlijk niet meer of hij nog levend of reeds dood was en misschien,
misschien wenschte zij, dat hij.... hij was van haar heen gegaan in zijn gedroom van
de zee.... hij zelf scheen haar nu een schoone zonsondergang, waarvan hij gesproken
had. Was wel ooit de realiteit, de dadenkracht van den vollen dag aan dien
zonsondergang voorafgegaan? Was
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er, nu hij van haar weg was, inderdaad zooveel anders? Had zij zich ooit aan hem
kunnen vasthouden; had zij zijn liefde ooit gevoeld als een eeuwige zekerheid, zooals
zij haar eigen liefde gevoeld had? Nooit. Zij had 't zich verbeeld, ja, maar wat had
zij zich niet verbeeld? Als een eeuwigheid scheen de tijd achter haar te liggen, dat
zij hem kende, hoewel zij zich de geringste kleinigheid van hun verkeer herinnerde,
als ware 't leven van een uur te voren, maar was hij haar in dien tijd werkelijk geweest?
Opnieuw kwam 't in haar, dat zij niet dien man, die van haar was heengegaan, maar
haar droomen-man had liefgehad. Zij herdacht weer en sprak 't nu luide uit, en in de
stilte van den boschnacht klonk haar stem als d' openbaring van een sybille: ‘wat
twee menschen, die elkaar liefhebben, in elkaar liefhebben is een droom’. Eigenlijk
was liefde nooit iets anders dan het gespeel der ziel met schoone droomen, zooals
een kind speelt met kleurige zeepbellen, die het juichend omhoog ziet gaan en dan....
en dan.... en dan ziet bersten. Liefdedroomen, waar de harde, de folterende, de leelijke
werkelijkheid altijd op volgt. Wie had toch 't eerst de leugen verkondigd, dat liefde
het doel is van het leven der menschen? Een leugen, omdat het levensdoel der
menschen geluk is en liefde ongeluk beteekent. Wie had toch 't eerst de leugen
uitgesproken, dat liefde hoog en schoon en goddelijk is. Een leugen, omdat liefde
lijden is, en lijden noch hoog, noch schoon, noch goddelijk is. Goddelijk te zijn, dat
was zich-zelf genoeg te wezen, niet, nooit lief te hebben: altijd sterk, altijd krachtig
te zijn. Maar,
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helaas, zij mocht de liefde verdoemen, zij was zwakheid, zij zocht liefde; haar was
de liefdebegeerte te sterk.
Een vrouw is door de natuurwet aangewezen om lief te hebben, omdat zij
aangewezen is moeder te zijn, maar o de verheven vrouwen der toekomst, die zich,
boven die natuurwet plaatsende, van het moederschap zouden losmaken en, de
menschheid aldus eindigende, zich de gelijken zouden stellen van de godheid! Zij
was niet zoo, zij behoorde niet tot die verheven vrouwen; zij had een man liefgehad,
die man had leven in haar verwekt en liefde ook in de toekomst voor haar opgeroepen.
Alleen het graf dus zou haar liefde kunnen keeren; zoo zij den man niet liefhad maar zij had hem nog lief en zij verlangde hem weer te zien - dan zou zij haar kind
liefhebben. Zij had alle kinderen lief, hoe zou zij haar baby niet liefhebben! Uren
lang had zij kindertjes gadegeslagen, de kleinen van haar zusters. Dat werd geboren
in blanke, blozende, blonde lijfjes, zoo rond en zoo zacht en zoo smetteloos. Alles
was zoo rond aan die kindertjes; de borstjes vol van jong, ademend leven, de
spartelende beentjes met diepe sneden van molligheid in het teedere vleesch. Het
ronde hoofdje met zijn dons; het kleine neusje half-ongevormd nog; - d'oogen groot
maar zielloos eerst en blauw meest knipoogden tegen het licht; de vochtige lipjes
bewogen zich zuigend steeds, zelfs als de blanke melk nog parelde op hun karmozijn.
Hoe fijn was dat alles, hoe teeder; de fijn-gevormde oorschelpjes, dat schedeltje
waarin men het kloppen der hersenen zag! En als een streeling voor het oog waren
die gesloten
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vuistjes met hun kuiltjes en die vingertjes met hun rose nageltjes, zoo fijn! Te denken,
dat daar beendertjes in die vingertjes waren! Telkens als zij zoo'n kinderhandje, dat
zich om den vinger dien zij had toegestoken stevig vastklemde, had gezien, was er
een groot gevoel van eerbied, van devotie voor het werk der almachtige natuur in
haar gekomen. En nog liever waren die trappende voetjes met hun kleine, kleine
teentjes, die boven het zachte voetzooltje uitkwamen als vijf dop-erwtjes naast elkaar
in hun schil. O, dat alles was zoo grootsch in zijn kleinheid, zoo verheven in zijn
schoonheid; wat waren de heerlijkste orchideeën bij een kinderlijfje? Alles aan dat
kleine lichaampje riep om te kussen, eerbiedig te kussen, zooals de heiligen met
eerbiedige mensch-gelouterde lippen de voetjes kussen van het kind Jezus, op de
schilderijen van Fra Angelico en Ghirlandaio. En wees het kind niet steeds naar de
toekomst? Moest men, als men dat kinderlijfje zag, niet denken aan wat nog van zijn
reinheid zou over zijn indien dat Godskind een menschenkind zou geworden zijn?
't Was beter daar niet aan te denken; het mocht ons soms invallen te denken, dat het
eenmaal een Patrick.... Het heden was zoo schoon, waarom te denken aan de
toekomst? Het kind groeide; zijn oogen begonnen te spreken van een ziel die
ontwaakt; die ziel onderscheidde eerst het licht van de duisternis; dan het beweeg
van den stilstand; het kind zag schimmen om zich heen en steeds weer dezelfde
schimmen, die het begon te kennen: een schim vooral, waarmee het een gevoel van
welbehagen vereenzelvigde;
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en het begon te lachen om al dat beweeg om zich heen, dat heen en weer gaan van
licht en duisternis, te lachen vooral als het die eene schim zag, die altijd lachte òok.
Dan had het de schimmen leeren onderscheiden; het herkende ze en het had aan zich
zelf ontdekkingen gedaan. Het kindje ontdekte zijn neus: een ding dat altijd het
dichtste bij zijn oogen was, maar stil bleef staan voor die oogen; het ontdekte zijn
handen, òok dingen die dicht bij hem waren, maar zich heen en weer bewogen. Nu,
terwijl het zijn neus begon te vergeten, dien niet meer zag omdat het dien altijd zag,
begon het pleizier te krijgen in zijn bewegende handjes. Tegelijk hoorde het geluiden
en keek rond waar die geluiden vandaan kwamen. Het zag dat die schimmen die
geluiden maakten en bemerkte allengs, dat elk hunner een onderscheiden geluid had.
Het herkende nu de bewegende schimmen ook aan de stemmen en zelf maakte het
geluidjes, zonder het eerst te weten, maar later kende het zijn eigen stem en had er
pleizier in. Dan, als zijn oogen niet meer speelden met zijn handen, speelden zijn
ooren met zijn stem, en met de natte vingertjes in den mond riep het maar abloe aboea - awoeba. Eindelijk, als 't al opzat, ontdekte het zijn voeten, zooals jonge katten
hun staart ontdekken, dingen die daar altijd voor hem uitstaken en die nooit
weggingen. Omdat zijn beste ervaring van het buiten-hem-om tot nu het voedsel
was, dat het ontving, beproefde het alles te eten, en na aan zijn vingertjes gesmuld
te hebben, begon het kindje nu aan zijn teentjes te smullen. Maar niettemin had het
kind nu zich geheel ge-
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vonden en wist 't, dat al de dingen die het onafgebroken in zijn onmiddellijke nabijheid
zag onafscheidelijk van hem waren.
O, hoe gelukkig waren de moeders, hoe trotsch waren ze en mochten ze zijn. Het
fijnste linnen, de mooiste kanten, de kleurigste linten waren maar halffijn en mooi
en kleurig genoeg om dat fijne, mooie en kleurige lijfje in te wikkelen. Hoe statig
gingen zij door de drukke straten met de minne, die het kindje als een sacrament
voor zich uitdroeg, naast haar, de groote parasol opgestoken boven zijn hoofdje.
Maar niet te druk mochten de straten zijn, ten eerste om het gevaar en ten tweede
bleven dan de dames, die ook moeder waren misschien en dus verstand van kleine
kinderen hadden, niet even stilstaan om de kleine aan te zien, en riepen niet: ‘Och,
Heer, wat 'n dotje!’ Aan heel-drukke straten was dus zoo min aardigheid als aan
heel-stille. De moeder zag de dames al van verre aankomen, en wanneer ze niet dàt
tenminste riepen of, als er twee dames voorbijgingen, wanneer niet d' een tot haar
gezellin zei: ‘kijk 'es wat 'n engel van 'n kind,’ dan was ze stil-ontevreden. Maar 't
gelukkigst was ze, wanneer ze op de vraag van een dame, hoe oud haar kind was,
kon zeggen: ‘drie en 'n halve maand, mevrouw’ en d' ander dan, een en al verbazing,
uitriep: ‘wat, mevrouw, drie en 'n halve maand! ik dacht dat 't minstens een half jaar
was!’
O, dat was de volle heerlijkheid, o, dat was de volle zaligheid, moeder te zijn en
haar kind te hooren roemen. Felicia had dat geluk dikwijls genoeg benijd, in de jaren
dat zij treurde om het verlies van... James, toen zij dacht gedoemd
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te zijn dor te blijven en onvruchtbaar. Wanneer zij dan met een harer zusters in
Central Park of in de 5e Avenue wandelde en haar zuster naast haar het hoogste geluk
genoot, dat een vrouw kan genieten, was zij straks naar haar atelier gegaan en had
de schilderij waaraan zij bezig was opgenomen en neergesmeten en zich-zelf
neergeworpen op haar sofa, krijtend en klagend over haar weduwschap.
Maar nu droeg zijzelf een kind, nu ontwikkelde zich dat wonder in haar en zij
stond op om zich in den spiegel aan te zien, of niet reeds iets van het heilige geluk
van het moederschap uit haar oogen straalde en in waarheid zij herkende zich-zelf
niet van den gelukschijn die op haar gezicht was. Zij was niet langer dor, niet langer
onvruchtbaar, haar kind leefde reeds in haar; zij voelde het groeien, het drukken om
zijn oer-heem uit te komen, en hoewel zij reeds gedeeltelijk voor haar uitzet gezorgd
had, in Berlijn, ging ze nu dadelijk uit om in den Haag de dingen te koopen die zij
noodig had. Eerst wandelde ze langs al de winkels waar zij kindergoed uitgestald
zag; het was zoo moeilijk een keus te doen en zij bejammerde 't nu weer, dat Patrick
uit was, die kon zoo goed haar keus bepalen. Er was zooveel te zien; niet de gewone
dingen, de luiers, de hemdjes, de kousjes, dat was gemakkelijk genoeg - maar de
jurkjes, de manteltjes, de kapers, de sokjes, die waren zoo moeilijk uit te zoeken. En
toen zij die dingen eenmaal gekocht had, liet zij ze allemaal thuis brengen en haalde
ze telkens te voorschijn om ze te zien en nog eens te zien en zij trachtte ze zelf te
merken. Maar hoe kon ze dat doen?
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Ze had die dingen vroeger wel zoo wat geleerd, handwerken, maar er nooit geduld
of aanleg voor gehad en nu stonden haar vingers er verkeerd voor. Maar indien ze 't
dan niet zelf kon doen, wou ze 't toch zien doen en daarom liet ze, door bemiddeling
van d'oude dame die haar het châlet verhuurd had, zoo'n juffrouw komen, een aardig
jong meisje, dat geen Engelsch kende, maar met wie ze dat beetje Hollandsch sprak,
dat ze van de visschersvrouwen geleerd had. Zij verbeeldde zich reeds haar kindje
te zien en het lijfje zag zij zeer duidelijk, maar het gezichtje, hoe dat was, kon ze
zich maar niet voorstellen, hoe moeilijk ze 't zich er ook voor maakte. Eindelijk gaf
ze 't op; ze zou maar wachten, bijna drie maanden nog!
Het weer was veranderd, er was regen gekomen, 't was koud geworden. De wind
stak op, tegen den avond werd hij feller en feller, werd een storm die de boomen
deed zuchten, de takken deed slieren. Fluitend en gillend ijlde hij door het bosch, de
stad in, klagend en loeiend, huilende in den schoorsteen. Haar borst werd toen
samengeperst van ontzetting. Hij was daar buiten in den storm, midden in de
woedende, vernielende zee, en hier zat zij, alleen in die eenzame, vreemde kamer,
die door haar stilte zoo angstig tot haar sprak. Zij voelde haar liefde nu als een groote
angst om zijnentwil, als een innig, sprakeloos gebed voor zijn behoud. Zij herinnerde
zich, dat hij eens gezegd had er een voorgevoel van te hebben, dat de zee hem niet
zou sparen, nu hij haar ontrouw was geworden. Als een gevangene ging zij door haar
kamer en soms opende zij de veranda-deuren, zij wist

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

234
niet waarom, enkel misschien om te luisteren naar het gegier van den storm. Drâ
moest zij de deur weer sluiten, dan opnieuw zag zij die holle, eenzame, spookachtige
kamer, als een wijd arena van den dood, om zich heen, met al die dingen die haar
met glazige oogen leken aan te zien. Waarom was zij niet meegegaan? Waarom had
zij hem alleen gelaten? De dood ging rond nu, de dood had hem misschien reeds
genomen en meegevoerd naar het stille omlaag of misschien, op ditzelfde oogenblik,
worstelde hij in een afgrijselijken strijd om zijn leven. Zij voelde zich koud worden
en rillen en hoorde zijn stem die haar toeriep: ‘Licia! - Licia!’
Zij kon 't niet langer harden alleen, zij moest uit, zij moest dichter bij hem zijn.
Zij sloeg haar pels om, wierp een kanten sjaal over haar hoofd en nu wachtte zij de
tram af, die naar Scheveningen ging. Na eenige minuten kwam die, er waren niet
veel menschen nu, die naar het Zeedorp gingen. Zij lette er niet op; de storm bulderde
tegen den wagen, zoodat zij allen oogenblik vreesde, dat de vensters zich zouden
begeven en zij had groote haast te komen waar zij wezen wilde: aan zee. Toen de
tram stil hield, stapte ze uit en vervolgde haar weg, het Kurhaus te gemoet, de galerij
langs, maar zij kwam haast niet voort. De storm duwde haar den adem terug in de
keel, zij moest zich elk oogenblik omwenden om adem te halen en slechts met kleine
stappen, diep gebogen tegen den wind in, wiens duwkracht zij tegen heel het lichaam
voelde, ging zij voort, de confiserie van Berenbak voorbij naar het duin. Om zich
heen voelde zij een oneindig dood-
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donker-ledig, waarin de storm rondgierde als een onzichtbaar volk van dronken
waanzinnigen, gillend, krijtend, klagend, gillend dan weer, gillend luider, gillend gillend angstiger, gillend - gillend - gillend vertwijfelender en in eens dan was 't stil,
doodgevallen alles, weggezonken in het niet en in het donker. Dan hoorde zij het
bassend geklaag van de zee met haar stug gekerm, lang, lang dezelfde toon van
wanhopend verzet, moê geworden reeds, gekerm om duizend geslagen wonden, dat
de storm plots als door een kaakslag verdoofde en dan opnieuw, dat gegil als de
barensweeën eener wereld.
Zij stond nu op het duin, maar werd steeds terug gedrongen en moest zich telkens
omkeeren om te ademen en staarde uit in het donker. De lucht was helder, de sterren
in het schoon geveegde inktblauw blonken met een valsch licht, telkens verduisterd
door voortrennende wolkbonken. Een wilde vlucht, landwaarts, om daar heul en heil
te zoeken; maar daar omlaag was het beweeg der duisternis. Als wild bewogen
schaduwen zag zij de baren opkomen uit het diep en hoog opspringen om te ontkomen
en dan weer stervend neer vallen, opspringen weer en vluchten, vluchten landwaarts
en stervend neer vallen waar het strand was geweest en dat wateren was geworden,
en voort moesten zij, voort; zij renden tegen het duin op, het schuim van woede en
het zweet van doodsangst uitwerpende op den wind, die het duinzand meevoerde, in
Felicia's gezicht; maar tegen de duinen konden zij niet op; zij rolden neer, dood,
kreunend voor 't laatst. En gillend de storm daar over heen, opkomende uit den chaos
van strijd
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en dood, vooruit, heensnellende naar de duisternissen achter haar, maar dan opnieuw
doodstilte en een mannenstem, die in haar nabijheid zei - en toch wist zij niet van
waar die stem -: ‘de hel is los!’ Die stem werd opgenomen door den storm en heen
gedragen het land in, het duin over en nu duizenden stemmen die gilden: ‘de hel is
los!’ Angstig snelde ze terug, de galerij langs naar de tram weer en altijd hoorde zij
herhalen, dat de hel los was.
Toen zij in het châlet terug was, wierp zij dadelijk haar kleeren af en legde zich
te rust. Zij trok het dek over het hoofd om het visioen van geweld, dat zij in haar
oogen meedroeg niet te zien, maar zij moest het zien, den heelen nacht. De storm
rukte aan deuren en vensters als een die in nood is en binnen gelaten wil worden; hij
huilde in den schoorsteen, hij gierde als een radelooze om het huis heen, zij hoorde
gekraak overal. In het lichtend duister zag zij hem, hoorde zij zijn stem die ‘Licia!’
- ‘Licia!’ riep. Zij zag hem ondergaan en opkomen in die wildslaande baren, nu was
hij in de diepte verdwenen, dàn een recht opgestoken arm uit het schuim der spattende
golven op, grijpende! - zijn hoofd dat opkwam, met zijn door de doodskramp
verwrongen trekken, en steeds hoorde zij hem roepen tot opnieuw een stortvloed
hem naar de diepte neersloeg. Terwijl zij in radeloozen angst de kussens vastgreep,
zag zij hoe heel dit tooneel van ontzetting anders was, dan wat zij nu gezien had: in
haar visioen was het dag, de zee was blauw-zwart, de hemel was bedekt met
zwart-grijze stormwolken en in de verte dreef de kiel van een gekantelde boot! En
toen zij zich dit duidelijk
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had gemaakt, meende zij gedroomd te hebben en werd rustiger, maar niet zoodra
was de dag aangebroken, of zij kleedde zich haastig, wierp haar mantel om en nu,
daar de tram nog niet reed, snelde zij zoo vlug zij kon den straatweg op om te zien.
De storm was als een vermoeide die adem-snakkend neerlag: er was nog een
forsche wind. Hier en daar, over den weg, lagen afgerukte boomtakken, een gebroken
lantaarn, neergesmakte boomen. In het dorp was leven reeds: er waren wrakken
aangespoeld, wrakken van visschersvaartuigen, maar men wist niet van welke. Aan
het strand drongen de visschersvrouwen en kinderen te hoop, schreiend, met angstige
gezichten, en spraken fluisterend of staarden in moedeloos uitzien de zee op. Nu, in
eens, voelde zij hoe dezelfde angst haar gelijk maakte aan die vrouwen, waarvan de
meesten, zooals zij, het toekomstige droegen, en toen de vrouwen, die wisten dat
Patrick op zee was zooals haar mannen, Felicia zagen aankomen, wezen zij haar
elkander aan en ontvingen haar als vriendinnen. Maar niemand wist welke drama's
daar in het verre, den horizont over, die nacht had gezien, ja, dat velen harer misschien
weduwen waren op dit oogenblik, dat die blonde kinderen, die zich angstig vasthielden
aan de rokken hunner moeders, weezen waren, dat konden zij vermoeden, maar zeker
wisten zij niets, niets.
Troosteloos ging Felicia naar huis terug en zij schreide. In haar hart leefden angst
en hoop, en naarmate de dagen verder schreden en hij niet kwam noch iets van hem
werd gehoord, werden die angst en die hoop pijni-
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gender. Er waren visschersvaartuigen vergaan; er waren visschers verdronken, maar
men wist niets van het vaartuig waarop hij was! Er was weder regen gekomen, de
dagen weenden hun treurend daglicht neer en gingen niet voort, en de nachten waren
eindeloos. Toch, op een morgen, daar was hij in haar armen terug, daar voelde zij
hem levend onder haar kussen, daar gloeide hij opnieuw in de liefde van haar hart.
Ja, 't was boos weer geweest, maar zijn goed gesternte had hem niet begeven; hij had
aan de visschers, zelven goede zeevaarders, kunnen leeren nog wat zeemanschap is,
en het vaartuig en de menschen waren behouden. Hij lachte om haar angst en daardoor
gaf hij haar pijn weer. Maar nu, gelukkig toch, ging zij met hem naar het dorp en
bezocht de vrouwen die weduwen waren geworden: zij trachtte ze te troosten en gaf
haar geld voor den nood.
Als hij nu maar had willen blijven, haar Patrick! Maar de zee had hem genomen
voor goed; hij moest weer weg; zijn hartstocht was ontwaakt en haar bidden noch
haar klagen kon hem weerhouden. Met een der Scheveningsche reeders had hij kennis
gemaakt en deze had hem geïntroduceerd in de Rotterdamsche Yachtclub en daar,
te Rotterdam, huurde hij een yacht en ging uit opnieuw. Nu trachtte zij hem te
vergeten; zij zag hem weer als dien gevoelloozen egoïst, voor wien niets anders ter
wereld was dan zich-zelf en zijn begeerten. De storm mocht nu opsteken en hem
teisteren, en hen die hem vergezelden, zij zou niet meer vreezen; hij zocht zijn noodlot
en zou dat vinden, vroeg of laat zou de zee hem
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nemen en zij zou niet treuren. Zelfs voelde zij in zich opleven iets als een wensch,
dat zij zijn dood betreuren mòcht. Zij schrikte van die gedachte, zij zei zich,
herhaaldelijk en luide, om zich-zelf te overtuigen, dat zij de waarheid sprak, dat zij
zijn dood niet wenschte. Niettemin leefde die wensch met krachtig, weerspannig
leven, dat zij hem betreuren mocht, als een weduwe die in weemoedige liefde aan
haar man denkt. Opnieuw, met een klaarheid die haar verbaasde, zag zij zijn
ondergang, en hoe zij daarover nu lief-weemoedig droef was. Zij begreep zich-zelf
niet meer en vele vragen bestormden haar. Had zij hem lief nog of niet meer?
Wenschte zij zijn dood of niet? Was hij voor goed uit haar liefde heengegaan, zoo
dat zij wenschte hem niet terug te zien, hoe dan ook? Maar dat was schandelijk! Zij
wilde hem blijven liefhebben, zij wenschte dat hij leven zou. Hij was toch haar man,
hij was toch de vader van haar kind! En nu met krachtige redenen, trachtte zij zich
te overtuigen, dat zij hem nog liefhad, dat zij zijn terugkomst wenschte. Zij voelde
haar liefde nog als een zwakke, stervende kracht, zonder gloed en zonder bezieling,
en dagen lang dacht zij niet meer aan hem. Zij boog zich voor de fataliteit, zij verzette
zich niet langer. Wie kon zich tegen zijn eigen mensch-zijn verzetten? Dat mensch-zijn
dreef hem weg, de zee op; dat mensch-zijn liet haar hier nu in berusting en kalmte
wachten op haar bevalling. Zij trachtte opnieuw te schilderen of bracht, wanneer het
weer goed was, haar dagen door aan het strand, lezende. Het bad-seisoen was nu
geopend, er kwamen
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andere vreemdelingen. Soms bezocht zij de concerten in het Kurhaus; maar meestal
zat zij peinzend de kinderen gade te slaan, 's middags, die in den zonneschijn meertjes
graafden in het vochtige zand, of met hun bloote beenen spartelden in het nat. Maar
een enkele maal zwierf haar blik uit naar den horizont, dan dacht zij aan hem, maar
vaag, zacht-weemoedig, als aan iets goeds dat zij bezeten had, maar lang, lang reeds
had verloren. Nu kwam hij en ging weer. Soms bleef hij een paar dagen thuis, dan
riep de zee hem weer weg. Zijn tochtjes waren niet ver en duurden niet lang: naar
Rotterdam, naar Antwerpen, naar Norderney; eens was hij naar Wight geweest. Als
zij hem terug had, was zij d'eerste uren gelukkig: zijn gezicht glansde van
vergenoegdheid, zijn blauwe droom-oogen tintelden van kracht en stoutheid; zijn
kussen waren hartstochtelijker, zijn omhelzingen krachtiger, maar als hij twee, drie
of vier dagen bij haar gebleven was, moest hij weg weer. De zee was gebiedend en
oppermachtig. Wat had zij daar tegen over te stellen? Niets. Haar zwangerschap, die
het uur der beslissing naderde. Maar hij lette daar nauwelijks op. Hij gaf haar
vriendelijk wat goeden raad: zij moest zich vooral ontzien, vooral voorzichtig wezen;
ja, 't was heel goed, dat zij veel aan zee ging: zijn kind moest reeds van de geboorte
af een zeemanshart hebben, en hij ging. Dat heengaan nu pijnigde haar niet meer zoo
fel als vroeger, zij was er aan gewend en zag het met onverschilligheid. Wat haar
zeer deed was haar gekwetste trots, die erkennen moest, dat ze niets meer,
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niets meer voor hem was. Nu, na langen tijd, verlangde zij naar haar familie: zij
voelde zich alleen. In lange uren van nadenken stelde zij zich voor hoe 't nu in
New-York zou wezen: zij fantaseerde zich terug in het prettige leven van haar atelier
en van het huis aan de 5e Avenue. Zij ontving bericht, dat haar moeder en Mabel
naar een badplaats waren en dat daar de heele familie zou komen om Mabels bruiloft
te vieren. Waarom kwam zij toch niet om het feest harer zuster te vieren? schreef
mevrouw Beveridge. Wat zou zij er op antwoorden? Een leugen. In haar smartelijk
gepeins dacht zij aan die menschen, die daar ginds gelukkig waren, terwijl zij hier
alleen moest zijn, wachtende, wachtende, niet op hem, maar op haar kind.
Maar allengs werd haar rust kalmer, minder droevig; zij hervond zich in dat van
leven doorzielde rust-land van voorheen; korte oogenblikken maar, dat zij zich voelde
drijven in aether-blauwe onstoffelijkheid, hoog en stil, zooals de witte wolkjes voor
haar uit aan den hemel: witte zacht-voortdrijvende droomen in een fijn-blauwe kalmte,
waarin als van zelf een zacht neuriën in haar stem opsteeg. Straks kwam hij weer in
haar denken als duisterheid, en met hem een onzeker, rusteloos verlangen. Zij wist
nu niet wat ze van hem verlangde, enkel van het verlangen was zij zich bewust.
Liefde had hij niet en kon hij niet geven; indien 't niet een vrouw was, die hem haar
ontstal, dan was 't de zee. Ze zei zich dit met dat kalm aanvaarden, dat, aan d' andere
zijde der liefde gekomen, geen jaloezie meer toelaat. O, jaloezie! Hij gaf wat om
haar jaloezie!
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En was dit gevoel niet beneden haar? Zij moest hem dankbaar wezen, dat hij er haar
van genezen had, voor goed. Was zij een vrouw, die jaloersch moest wezen op welke
andere vrouw ook? Neen, jaloezie niet meer. Zij kon hem haten nu, misschien, maar
ook dat was te veel. Liefde, haat, jaloezie, wat groote woorden al, nu 't kalm werd
in haar ziel, nu zij in zich een leven voelde ontwaken, dat zij kon liefhebben met
eene liefde wier belooning zeker is. Als zij haar kind had, kon de heele wereld en
hij met haar zooveel uit varen gaan als zij wilden, haar zou 't niet deren. Niettemin,
geen liefde, geen haat, geen jaloezie, maar toch verlangde zij hem te zien. Om
zijnentwil verlangde zij hem te zien, nu de geboorte van haar kind zich aankondigde.
Buitendien was hij zoo geheel haar zelf geworden, dat zij hem miste, zooals zij een
arm zou missen, wanneer die geamputeerd was.
De weeën van haar moeder-wording deden zich reeds gevoelen. D' oude dame,
die haar de woning verhuurd had, zorgde voor een doctor en verwonderde er zich
over, dat ‘meneer’ zoo kon wegblijven. Felicia antwoordde daar niet op: hij was
afwezig, zij wist zelfs niet in welke zee hij vaarde, waarheen hij richtte. Zij wachtte
haar bevalling af, misschien zou hij nog bijtijds terugkomen: mischien kwam hij
heden, misschien morgen, misschien de volgende week, wie weet? Zij trachtte zijn
afwezigheid niet eens aan d' oude vrouw te verklaren, nog minder te verontschuldigen,
misschien zou hij eerst terugkomen als het kind al geboren was. Welken invloed zou
dat op hem oefenen?
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Op een morgen werd zij door lichaams-scheurende krampen overvallen. Ze had
nauwelijks gelegenheid de schel te grijpen en om hulp te roepen. Haar kind trapte
en woelde en werkte in haar, als wilde het zich uit haar losbreken. De pijn deed haar
bezwijmen en toen zij weder ontwaakte was het kind geboren. D'oude vrouw, die zij
zich, naar het gebruik van het land, gehuurd had, de baker, liet haar het kind zien, 't
was een jongen, werd haar gezegd, maar ze had nauwelijks de kracht te glimlachen
en opnieuw verloor ze zich-zelf, nu in een diepen slaap.
Hoeveel tijd voorbijgegaan was wist zij niet. Het scheen haar alsof ze een uur
geslapen had, toen zij wederom ontwaakte, maar men zei haar, dat haar kind reeds
een etmaal oud was. Haar bevalling was zeer moeilijk, zeer gevaarlijk geweest. Maar
zij bekommerde zich niet om zich-zelf, met de kracht die zij in zich voelde, nam zij
haar kind op en zag het aan. Ze kon zich niet verzadigen het aan te zien: het sliep;
hoe waren zijn oogen? Blauw, zei de baker. Toen eerst herinnerde ze zich zijner
weer, Patrick, en zij vroeg waar hij was, en toen zij hoorde, dat hij nog niet terug
was gekomen, brak ze uit in geschrei. Ze had 't wel gedacht, dat hij niet zou komen!
Ze kon gestorven zijn, hij zou niet naar haar omgezien hebben. O, die man leefde
enkel in schijn; die man had noch gevoel, noch gemoed. Zij had gedacht een levend
mensch lief te hebben, en zij had een mooi beeld van steen liefgehad. Men trachtte
haar te troosten, men beloofde haar zijn spoedige terugkomst, raadde haar aan
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kalm te blijven, om der wille van haar kind. Dat troostte haar, door de herinnering
aan haar kind herwon zij haar kalmte. Wat deerde haar die man, nu zij haar kind had?
De kleine lag naast haar, altijd slapende: ze bleef haar kind aanstaren en soms,
bloemzacht, raakte ze 't aan om te voelen of 't werkelijk, of 't wel tastbaarwerkelijk
was, of zij niet droomde? 't Was zooals zij het zich gedacht had, zoo blond, en d'
oogen, ja dat waren zijn oogen, maar overigens, iedereen zei haar, dat 't meer op haar
leek dan op Patrick, en dat maakte haar nog gelukkiger dan zij reeds was. Neen, haar
kind moest niet op zijn vader lijken; het kind moest geen Patrick worden, en toen de
doctor terug kwam liet ze dezen de geboorte inschrijven. Zij zei, en ze was gelukkig
het te kunnen zeggen, dat ze niet getrouwd was, dat haar zoon haar naam moest
dragen, dat hij Felix Beveridge zou heeten, en hij heel en al en alleen haar
toebehoorde. Nooit had zij haar kind genoeg gezien, nooit het genoeg vastgehouden.
Zijn kleine lichaampje op te heffen, als haar tastbaar geluk zelf, het nu en dan zacht
tegen zich aan te drukken, dat was een geluk zoo groot, als ze niet gedacht had dat
bestond. Hoe verdrietig vond zij 't, dat ze haar kind niet zelf kon zoogen; zij was er
te zwak voor, de bevalling had haar te veel aangegrepen; de doctor had reeds voor
een gezonde minne gezorgd. Hoe benijdde zij die stoere visschersdochter, die haar
kind mocht voeden. Zelfs was zij er jaloersch op. Zij vroeg den doctor of zij haar
kind niet zonder minne kon groot brengen, en toen hij dit bejade, zond zij die
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vrouw weg, met het salaris en de vergoeding die haar toe kwamen. Zij wilde haar
kind enkel voor zich behouden; geen ander mocht tusschen haar en haar zoon staan.
En zoo waarlijk, Patrick kwam opnieuw terug: hij was naar Ystad in Zuid-Zweden
geweest, en verwonderde zich, dat de bevalling in zijn afwezigheid was gebeurd.
Maar toen hij haar verblijd wilde kussen wendde zij het hoofd af. Waarom was hij
niet weggebleven? dacht zij. Zij behoefde hem niet meer; integendeel, zij vond zijn
bijzijn hinderlijk nu. Nauwelijks stond zij hem toe, dat hij zijn kind kuste, en toen
zij hem vertelde van de geboorte-inschrijving, en dat zij den kleine Felix had laten
noemen en hij vroeg: ‘waarom niet Patrick?’ antwoordde ze: ‘omdat 't mijn kind is!’
Hij was gelukkig met de geboorte van zijn zoon en ontevreden, dat hij daarbij niet
tegenwoordig was geweest. Hij zei zich, dat dit zijn plicht ware geweest en nam zich
voor, nu voor langen tijd niet uit te gaan, niet eerder dan wanneer zijn vrouw en zijn
kind mee konden gaan, de zee op, zooals Felicia vroeger gezegd had, dat zij doen
wilde. Hij had haar dankbaar lief, zijn kleine Felicia, en dat zij ontevreden op hem
was, vond hij rechtvaardig en verklaarbaar. Nu ook nam hij zich voor zich geheel
aan haar te wijden. Hij was nu zoo lang op zee geweest, had zijn varenslust zoo
ruimschoots kunnen vieren, zij had hem daarin zooveel vrijheid gelaten, dat hij
opnieuw voelde haar lief te hebben en haar zijn leven te willen wijden. En trotsch
was hij op zijn zoon, die d' erfgenaam zou
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worden van zijn naam; want nu moesten zij er toch maar werk van maken om te
huwen. Nu deze jongen - en wat was 't een flinke, stevige jongen! - geboren was,
moesten zij trouwen en hun kind een naam geven. Evenals Felicia bleef hij het kind
lang en lang aanzien en bewonderen, en telkens ontdekte hij wat nieuws aan zijn
zoon, dat mooi en aardig was. Reeds hield hij van dit kind, maar Felicia wilde niet
hebben, dat hij het kuste en enkel als zij sliep, sloop hij naar de wieg en gaf zijn zoon
een zoen, licht als de aanraking van een veder, op wang of voorhoofd.
Inderdaad hinderde 't Felicia te zien, dat hij haar kind kuste. Elke kus dien zij hem
het kind zag geven, deed haar pijn gevoelen? Welk recht had hij om haar kind te
kussen? Langzaam sterkte zij aan, reeds mocht zij door de slaapkamer wandelen,
reeds mocht zij 's middags in een gemakkelijken stoel zitten, de vensterdeuren
geopend, en naarmate zij sterker werd, voelde zij ook haar liefde sterker voor haar
zoon, dien zij nu aan niemand anders gunde. Zij leerde van de baker hoe zij het kind
kleeden en verschoonen en wasschen moest, en hoewel dat eerst heel moeilijk ging
en zij voortdurend door de vrees geplaagd werd haar kindje zeer te doen, kreeg zij
er allengs slag van en nu belette zij hem, dat hij het kind aanraakte: zij wist die en
deze reden te vinden, dat hij dat niet mocht doen en telkens als hij den kleine aanraakte
doorhuiverde die aanraking haar lichaam. Zelve kon zij het kind niet genoeg met d'
oogen harer liefde en de lippen haar liefde genieten; als de kleine schreide om zijn
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melk, hoorde zij zijn stem als hemelmuziek en zij vond 't jammer bijna, dat het stil
was wanneer zij dadelijk de melk gaf. En wanneer zij zijn rozige, zachte lijfje zag
en beroerde was ze zoo volkomen gelukkig, dat Patrick's tegenwoordigheid haar niet
meer hinderde. Alleen als hij het kind naderde, als hij van het kind sprak alsof 't ook
het zijne was, zag ze hem met een duisteren, dreigenden blik aan. Hij bleef nu
voortdurend bij en om haar en eenige keeren had zij hem al gezegd: ‘ga je niet weer
uit?’ maar dan antwoordde hij met een glimlach, dat hij nu wachtte tot zij mee konden
gaan en nu enkel leefde voor haar en zijn zoon. Als zij hoorde, dat hij haar kind zijn
zoon noemde, dat hij iets als een recht deed gelden op het kind, voelde zij in eens
een stille woede in haar gloeien, die maar iets of niets noodig had om hem een slag
te geven in zijn gezicht. De zomer had gure dagen, het regende meest; slechts een
enkelen keer scheen de zon. Dan veroorloofde de doctor haar uit te gaan en haar kind
mee te nemen. En juist zooals zij vroeger gedacht had, keken de dames haar en haar
kind aan, dat door die oude baker zoo deftig werd gedragen, en zij voelde zich fier
en gelukkig. Zij was zwak nog en mocht zich niet te veel vermoeien, maar wat kon
haar zich-zelf schelen, indien haar kind maar sterk en gezond was. Met een oneindig
welgevallen zag zij 't steeds de melk drinken: hoe de lipjes zich om de speen bewogen
en gulzig zogen, en terwijl zij zich dan over den kleine heenboog en hem, terwijl de
melk naar binnen klokklokte, vol wereld-rijke liefde aanzag, vergat zij er alles bij,
dacht hoe goed het zon
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wezen, indien zij het kind maar steeds melk en steeds kracht en steeds leven kon
schenken, opdat het heelspoedig groot en sterk zou worden, en zij wist niet ooit zoo
gelukkig te zijn geweest.
Maar juist dit geluk gaf haar aan Patrick terug. Een keer temeer vergaf zij hem;
een keer te meer herleefde haar hoop; een keer te meer dankte zij hem stille, dat hij
haar het geluk van het moederschap had geschonken en langzamerhand verzoende
zij zich met zijn tegenwoordigheid. Hij was nu zoo oplettend voor haar; hij scheen
zooveel van het kind te houden, dat zij zich warm voelde worden door zijn oplettende
liefde en zich afvroeg of nu de tijd gekomen was, waarop hij haar waarlijk zou
liefhebben; of wellicht haar kind dit wonder gewerkt had? Omdat het kind haar den
vader terug gaf, had zij den kleine nu nog te inniger lief, en omdat de vader haar dat
kind had geschonken, had zij den man opnieuw lief. Zij zag hem nu weer met zachte
oogen aan en liet soms toe, dat hij het kind kuste. Wanneer zij nu uitging steunde zij
op zijn arm en wist zij, dat zij hem vergiffenis had geschonken.
Op een dag sprak hij haar over hun huwelijk! Zij moesten hun verbintenis nu laten
regelen; nu hun huwelijk volkomen was geworden door de geboorte van dit kind,
moesten zij in godsnaam de formaliteiten vervullen, die de wet voorschreef.
Felicia's verbazing had geen woorden. Zij zag hem aan alsof zij niet begreep en
onduidelijk sprak zij 't uit: ‘waarom?’
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‘Waarom?’ herhaalde hij glimlachend, terwijl hij haar hand vatte, ‘omdat ons kind
een naam dragen moet.’
Zij trok haar hand driftig los en zei: ‘mijn kind draagt mijn naam al!’
‘Goed,’ zei hij, ‘maar onze zoon moet een Fitz Patrick worden!’
Zij stond op; het viel plotseling in haar terug het denken wat al leed, wat al verdriet,
wat al folterende jaloezie ze om dien man gevoeld had en ze begreep nu, dat er voor
haar liefde haat, voor haar haat onverschilligheid was gekomen, ijzige
onverschilligheid nu zij haar heele liefde aan haar kind kon geven. Haar wenkbrauwen
trokken zich met diepe gleuven tusschen d' oogen samen; haar oogen staken met
scherpe punten in zijn oogen. ‘Meen je dan recht op dit kind te hebben?’ vroeg ze
met een harde, snijdende stem.
Ook hij stond op, verwonderd over haar drift:
‘Natuurlijk,’ zei hij, ‘'t is toch mijn zoon, niet waar?’
Zij snelde toe op de wieg, waarin de kleine sliep en zette er zich sterk en vast voor
om hem met haar lichaam te dekken. ‘Jouw zoon?’ vroeg ze in een languitroepende
verbazing. ‘Maar zeg me toch eens welk recht je eigenlijk hebt om dit kind jouw
zoon te noemen. Is hij gegroeid van jouw lichaam? Hei-jij geleden, ben jij gestorven
bijna om hem ter wereld te brengen? Hei-jij aan hem gedacht, toen hij nog niet
geboren was? Hei-jij hem liefgehad voor hij geboren was? Met welk recht noem je
dit kind dan jouw zoon? Dit kind is mijn kind, versta je? Geheel en al en met
uitsluiting van jou en
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van ieder, mijn kind. Niemand zal op hem eenig recht doen gelden als ik, niemand
anders dan ik zal hem “mijn zoon” noemen. Hij draagt mijn naam en zal mijn naam
blijven dragen en met dien naam zal hij een beter mensch worden dan tienduizend
Fitz Patricks bij mekaar. Ik alleen heb recht op hem, jij niet, en als je dadelijk wil
heengaan, oogenblikkelijk terugkeeren naar je zee, zal me dat lief wezen.’
Patrick was bleek geworden. Hij zag haar aan met oogen waarin verbazing en
woede spraken, zweeg, alsof hij wachten bleef om nog meer te hooren, maar toen
hij bemerkte, dat zij had uitgesproken, ging hij driftig de kamer uit en smakte de
deur achter zich dicht.
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VII.
De zomer te Scheveningen was regenachtig en guur; Felicia voelde zich nog zwak
en de doctor vond 't voor haar en den kleine beter, dat zij een zachter klimaat zocht.
Zij besloot daarom naar Florence te gaan en den winter te Rome of te Napels door
te brengen. Zij wachtte voor haar vertrek nog enkel op een kindermeid, die uit Londen
zou komen.
Patrick had haar na dien dag niet meer over een huwelijk gesproken, meenende,
dat zij later wel zou veranderen. Zij had volkomen gelijk, vond hij, dat zij er weet
van had, dat hij niet bij haar bevalling geweest was. In het moeilijk en levensgevaarlijk
oogenblik haar bij te staan, ware zijn plicht geweest en hij had dien verzuimd. Enkel
meende hij, dat zij hem wel had kunnen waarschuwen, dat haar bevalling nabij was.
Maar nu lag de zaak er eenmaal toe: het geval was gelukkig afgeloopen, als Felicia
nu wat aangesterkt was en hun zoon groeide flink, zou niets hun beletten opnieuw
gelukkig te zijn. Vooreerst dacht hij niet meer aan de zee; hij woû. bij haar en zijn
zoon blijven, en daar hij plotseling, met verwaarloozing van zijn dichten, een talent
voor componeeren in zich had ontdekt, was hij nu den heelen dag thuis en speelde
op de piano
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in het salon de melodieën, die hij gemaakt had en die Felicia wel aardig vond.
Wederom zei hij zich, dat hij haar alles te danken had, want wat was hij zonder haar?
Iemand die op zijn best verstand van sturen had. Hij zou nu een bundel liederen
dichten - Liefdesheil zou de titel zijn - hij zou er melodieën op componeeren en zijn
werk dan aan Felicia opdragen. Alsof hij haar pas kende, als in den dageraad van
hun liefde, noemde hij haar zijn muze en zat hij aan haar voeten, opziende naar haar
oogen, die hem als twee schitter-blinkende sterren den weg wezen. Hij voelde zijn
liefde voor zijn vrouw als een louterend steeds aanloeiend vuur: elken dag werd zij
hem schooner, elken dag liever. Hij had woorden voor haar die d'
onstuimigst-verlangende liefde, zorgen die de teederste hartstocht alleen wist te
vinden. Alsof hij haar wilde opnemen in een eenige zacht-streelende liefkoozing,
zag hij haar met zijn fluweel-fijne oogen aan en noemde haar fluister-zacht ‘zijn
Licia’ en ademde kussen over haar handen en in haar hals en op haar wangen en
voorhoofd, en deed op haar lippen rozen bloeien van heeten hartstocht, die niettemin
betoomd werd door devoten eerbied. Als hij haar in zijn armen sloot en aan het hart
drukte, zwoer hij haar, dat hij haar altijd zou liefhebben, altijd de hare zou zijn, altijd
trouw, altijd voor haar zou leven en bad haar te vergeten, dat hij oogenblikken had
gekend van afdwaling en ontrouw. Zij was zijn vrouw, zij was de vrouw van zijn
leven; voor hem bestonden geen anderen en 't zou hem goed wezen, indien hij nooit
een andere vrouw zag dan haar. Hij vond haar zoo verheven schoon,
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vooral nu met haar zoon; zij was de madonna, maar oneindig schooner was zij, dan
de God-moeders der Italiaansche schilders. Want in haar was niet enkel de verheiliging
van het moederschap, in haar was ook het albeheerschende en begeerbare sterke
leven van de vrouw, die God geschapen heeft voor den man. Zij was de moeder,
maar zij was de vrouw tevens: in haar sluimerde een fier en sterk menschengeslacht,
en als hij er aan dacht de geroepen man te zijn om dit menschengeslacht te doen
opleven, dan voelde hij zich machtiger dan de scheppingsgod en wist hij enkel, dat
hij vol was van verlangende liefde.
Felicia luisterde naar hem, welgevallig ondanks zichzelf, eerst met een glimlach
van weemoed op de lippen omdat die man zich-zelf zoo bedroog, die onstandvastige,
trouwelooze, zwakke man, die zich zoo sterk geloofde; maar allengs verdween haar
weemoed, allengs kwam er vergeten in haar, allengs groeide opnieuw de steeds
vertreden hoop in haar op om hem eenmaal volkomen te bezitten. Waarom zou voor
haar niet mogelijk zijn, wat voor zoovele vrouwen bestond: een onverduisterd
huwelijksgeluk? Was zij niet jong nog, was zij niet mooi ook; had zij daarbij niet
veel meer dan zooveel duizenden vrouwen tezamen en eindelijk, had zij, door leven
te schenken aan een zoon, niet getoond de liefde van een man volkomen te kunnen
beloonen? In deze gedachten hervond zij haar eerste teederheid voor hem: zij zag
hem weer schoon, met zijn gouden Apollo-kop, zijn oogen waarin het blauw van een
dichter-hemel scheen,
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zijn sterk en stoer lijf, dat het onnavolgbare beeld was van mannekracht. Allengs
verloor zij zich weer in haar liefde voor hem en liet zich zacht heen voeren door den
gloed zijner zacht-streelende liefkoozingen en door den gloed van zijn adem langs
haar wangen sprong opnieuw het onstuimige leven harer hartstochtelijke liefde voor
hem op.
Zij zag de liefde nu in diepere en breedere horizonten, nu zij haar zoon liefhad in
weldoende gerustheid van bezit en met moedige hoop om hem groot te zien worden,
en tevens haar man liefhad met den alles-omvattenden hartstocht van een opnieuw
in vuur gezet begeeren. Wederom herleefde zij in oogenblikken, waarin zij d'oogen
openende zeggen moest, dat zij het heerlijkste geluk in zijn omhelzing had gekend,
een momenteel geluk, dat voorbij was eer men het volkomen genoot, maar dat juist
door zijn snelheid van heengaan een openbaring was van het geluk, dat in gedroomde
hemelen door een bovenaardsch leven moest genoten worden.
Aldus, toen de nurse uit Engeland gekomen was, aanvaardden zij hun reis naar
Italie. Zij maakten kleine dagreizen, van den Haag naar Brussel, toen naar Parijs;
van Parijs naar Lyon; van Lyon naar Nizza; van Nizza naar Milaan, eindelijk naar
Florence. Overal bleven zij eenige dagen genieten, als menschen die niets te verlangen,
niets te wenschen hebben dan dat de schoone dag van heden niet te snel voorbijga,
of althans gevolgd worde door een even schoon morgen. In een der hotels aan d'Arno,
in een hotel waar weinig Amerikanen kwa-
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men, huurden zij kamers, en zij waren opnieuw de twee menschen wien het geluk
d'oogen uitstraalde, die men op straat bleef nazien. Het moest de voorbijgangers
treffen, die jonge vrouw te zien die zich, aan den arm van haar jongen man, zoo
geheel wijdde met lachende oogen en blij-sprekenden mond, en dien jongen man,
die met zulk een onpeilbaar welgevallen neerzag, met lachende oogen ook hij, in d'
oogen van zijn jonge vrouw. Als zij 's morgens wandelden in de drukke Via dei
Calzaioli en voor de winkels hier of daar bleven snappen, of bij het ondergaan der
zon wandelden in het Cascine-park, of zich in een equipage van het hotel, met de
nurse en hun kindje in zijn lange jurk van witte kanten, lieten rijden langs de
schaduwrijke, heuvelachtige Via dei Monti, terwijl de heete zon de stad wit op de
pleinen scheen en ieder de koele, blauw-donkere schaduwen zocht, moest wel ieder
denken dat deze menschen niets anders begeerden dan het geluk, dat zij reeds bezaten.
Het was als een herwinning van al hun lichaams- en zielekrachten. In dit zonnige,
koesterende land, waar de natuur de menschen steeds naar buiten riep, werd Felicia
gezond en sterk als voorheen, en terwijl zij haar man hartstochtelijk en haar kind
innig liefhad, herkwam in haar, nu de kindermeid een zeer goede verzorgster voor
den kleinen Felix bleek te zijn, in haar de lust om te schilderen, terwijl Patrick in
hun salon een vleugelpiano had laten zetten, waaraan hij componeerde. Als zij niet
luisterde naar zijn composities, die zij voortdurend mooier vodd, zongen zij beiden
Engelsch-vertaalde liederen van
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Schubert of Mendelsohn. Soms ging Felicia uit naar de hoog-gelegen Piazza
Michel-Angelo, aan d' anderen zijde der Arno, om daar in waterverf het panorama
te schilderen van Florence. Maar lang bleef zij er nooit aan bezig; zij verlangde hem
weer te zien, zij verlangde haar zoon weer te zien en thuisgekomen bleef zij over
haar kind gebogen zitten toezien, als hij de melk uit zijn fleschje slurpte en met zijn
groote donkerblauwe oogen haar daarbij opmerkzaam gadesloeg. Die eerste blikken
die haar kind op haar vestigde, alsof hij zich voor 't eerst bewust was, dat zij zich
daar bevond en altijd daar bevond, deden het geluk als een onweerstaanbaren stroom
door heel haar lichaam opstijgen en òp uit haar, direct naar God, als een
onuitgesproken en onuitspreekbaren dank, omdat alles zoo schoon was in het leven.
Hier, te Florence, vond zij alles volmaakt. Het geluk dat zij er meebracht deed haar
volmaaktheid zien overal: in de schoone Zuiderstad met zijn antieke bouwen, sterker
dan vele eeuwen, paleizen van heengegane geslachten door geniale bouwmeesters
ontworpen, d'onnavolgbare kunst harer aanbiddelijke meesters, de weergalooze
natuur van een schoon en vruchtbaar land. En zij leerde Patrick d'oude kunstenaars
begrijpen. Hoe in het verleden der Renaissance, Giotto het geloof, Fra Angelico het
gevoel, Ghirlandaio de heerlijkheid, Lionardo de wijding, Rafael de vroomheid, Fra
Bartolomeo de rust, Michel-Angelo de kracht, Titiaan de schoonheid zocht en hoe
die kunstenaars, ieder in zijn eigen zoeken, het bijna-volmaakte der kunst gevonden
had. Onbewust werd zij-zelf dichteres
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dan. In d'Uffizi, in het Pitti-paleis, in het San-Marco museum, in d'Academie van
Schoone kunsten kwam zij in een extase die haar, wanneer zij thuis waren gekomen,
eerst haar man, dan haar kind deed omhelzen met hartstochtelijke dankbaarheid om
zooveel heilige schoonheid in het leven, en haar bejammeren deed, dat zij zich-zelf
niet omhelzen kon, omdat zij haar man den schoonsten man, haar kind het schoonste
kind en in zich-zelf het schoonste leven vond, met verwerping van heel het andere
leven.
Op andere dagen zochten zij zich te verliezen in het verleden dezer onvergelijkelijke
stad, die als een grootsch en koninklijk Bethlehem de bakermat is geweest van een
heerlijk-oplevende Christenheid der kunst. Zij gingen in de geschiedenis terug naar
de dagen dier Medici, vorsten zooals de wereld voor hen en na hen niet heeft gezien.
Welk een genie bezaten deze hertogen, die aanbiddelijke tyrannen waren, dat zij van
het tijdperk huns levens eeuwen wisten te maken, waarin de menschheid opnieuw
jong werd. Bramante, Michel-Angelo, Rafael deden zij hun paleizen bouwen;
Brunelleschi riepen zij om dien domkoepel over hun sterfelijkheid op te richten, die
als een tweede Sint Pieter in d' eeuwigheid moest spreken van hun zelfbewuste
vereering van den almachtigen God, die hen zijn gelijken op aarde gemaakt had. In
goud door Cellini, in brons door Ghiberti, in marmer door Buonarroti deden zij de
herinnering van hun vergankelijk leven vereeuwigen om van vele nageslachten nog
eerbied te kunnen eischen als een rechtmatigen cijns, dien zij ook van hun verwonder-
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den tijd begeerden. En als Dante in hun stad rond ging met het folterende denken
aan een hel en haar ijselijke vergelding van een leven hier namaals en Boccaccio de
vroolijke zonden van het leven dezer aarde verheerlijkte, wees de Heilige Antoninus
dezen trotschen vorsten op de vergankelijkheid van wat glorie en roem en grootheid
genoemd wordt en daverde de donder van Savonarola's wereldverachting als een
vroege aankondiging van het vergaan der wereld. En Felicia aanzag d' erfschap van
deze eeuwenverleden menschengrootheid eerbiedig, huiverend soms van stille
bewondering, die eerst dan woorden van extase vond als haar ziel opstond uit de
verootmoediging voor dit eeuwen trotseerend mensch-zijn. Maar dan ook, opgewekt
haar kracht en moedig haar pogen om ook in haar kunst het beste te geven harer ziel,
klom zij den volgenden dag op naar de Piazza Michel-Angelo om haar aquarel verder
te schilderen. De geheele stad, die zich beneden breed uitbrokkelde, was goud van
zonneschijn: het gewirwar der witte huizen met hun groen van luiken en roodbruin
van daken, was als een onbeweegzame veelheid van door-elkaar gesmeten stukjes
vierkant, waarboven de vuilroode koepel van den Dom zonnelichtend opbolde naast
den wit-zwart-gespikkelden vierkant-slanken domtoren. Daar omheen het eeuwenvast
opstaan van gele en grauwe torens: goudgeel met zijn kanteelen-vierkant op zware
kolommen de toren van het Palazzo Vecchio, grauw de torenmassa van het Bargello
met zijn zonderlinge windvaan, vlak naast de gothieke spits van San Firenze, en er
omheen het zonne-geflikker der stad. Maar
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verwijderd, tegen de helling der bruin-fluweelig getinte zonnige bergen, spikkelde
het wit der villa's als overal gedartel van blanke vlekjes in het rustige bergen-bruin
en, ver weg, brokkelden de witte en bruine kleuren van Fiesole tegen het bergvlak,
dat er achter opstond; dàn het stille gegolf der bergruggen, hoog en laag, zacht
glooiend, wegdeinend in hun stemmig bruin met heldergroene pluimen van zonnefelle
boomen in het transparante verschiet, steeds verder deinende, deinende overal het
gegolf der bergruggen. Maar omlaag, voor de stad, hier en daar uit het boomengroen
te voorschijn vallende, lag de wit-geschroeide kronkeling der Arno-bedding met
soms een goudvlek van lichtspritsend water, langs de heet-witte muren der groote
Arno-hotels met hun groene vlekken van gesloten vensterblinden.
Het was nu October geworden en hier hield de zomer aan en met den zomer
Felicia's liefdegeluk. Maar Patrick vond geen plezier meer in componeeren: die
straatorgeldeunen die hij maakte had hij verbrand. Hij kocht een rijpaard en maakte
toeren in den omtrek; spoedig stond ook dat hem tegen, 't was er hem te warm voor.
Nu lag hij uren lang in het koele salon op de chaise-longue te droomen en te geeuwen
en sigaren te rooken en gefrappeerde vermouth te drinken. Hij vond Italie en zijn
zon, die elken dag zei: ‘goeie morgen, vandaag nog 'n tikje heeter dan gisteren’,
vervelend. Per slot van rekening was het mooiste land koekoek-een-zang: de zon
scheen op dezelfde huizen en wierp altijd dezelfde schaduwen en dat was nooit anders
en zou nooit anders
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worden. En die oude kunst, waarmee Felicia zoo dweepte, was wel mooi, maar
tergend in haar mooiheid, want zij liet je telkens merken, dat d' ouden hun werk veel
beter verstonden dan de menschen van tegenwoordig. De dingen die Felicia maakte
waren er het bewijs van: lieve, aardige kunst, maar bestemd om morgen vergeten te
worden. Hij begon aanmerkingen te maken op Felicia's werk; het groote sentiment
ontbrak er aan, vond hij; zij moest er, als zij het vergeleek met het werk der groote
meesters, zelf d' onvolkomenheid van inzien. Felicia hoorde hem met verbazing aan:
zij woû haar werk niet met dat van de meesters vergelijken; elke eeuw had zijn eigen
mooi, en al had men soms het bewustzijn, dat men niet reiken kon naar de hoogte
waarop de meesters stonden, men deed alles door zijn best te doen, en het de toekomst
te laten uitmaken of het werk, dat men gegeven had al of niet goed was om bewaard
te blijven. Zijn aanmerkingen verdroten haar, want zij voelde, dat hij ongelijk had,
en juist daarom wierpen zij een donkere slagschaduw op haar herboren geluk,
plotseling. Zij zei zich, dat zij zich opnieuw in hem vergist had, dat hij haar nu
evenmin liefhad als vroeger, want dat werkelijke liefde geen oog heeft om gebreken
te zien. Had zij gebreken gevonden in zijn melodieën, al vond hij die zelf leelijk?
Dat kwam omdat zij zich steeds door haar gevoel liet beheerschen, altijd met haar
liefde leefde in een droom van goud en schoonheid en jeugd en geluk, die haar geen
tijd liet om te denken of wat zij zag wel werkelijk schoon en in waar-
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heid niet leelijk was? Goed, zij wist zelf, dat er aan haar kunst veel ontbrak; vaak
voelde zij dit vinniger dan iets dat pijn geeft in het leven. Maar moest hij dat wel
zien, en zoo hij 't al zag moest hij 't haar wel zeggen? Zij bergde haar geschilder en
haar verf en penseelen op, moedeloos geworden, lusteloos om het werk voort te
zetten, en zij wijdde zich geheel weer aan haar zoon; met vochtige oogen nu bleef
zij hem aanzien, terwijl hij sliep, het hoofd leunende op de hand, en door het hoofd
heen van haar kind zag zij in de toekomst en wist niet wat zij zag, of het geluk was
of ongeluk. Enkel wanneer hij ontwaakte, even schreiend nu, dartel lachend dan, en
haar weer met zijn blauwe oogen opmerkzaam bleef aanstaren, kwam het leven terug
in haar bleek gezicht en een glimlach kwam dan op haar lippen. Maar deze gedachte
hield zij over uit haar toekomst-gepeins - een gedachte die haar niet nieuw was, want
reeds vroeger was zij door haar denken gevloeid, maar nu was die in haar
gekristalliseerd - dat de toekomst, hoe zij mocht wezen, niet met dien man geleefd
zou worden. Geluk of ongeluk in het onbekende voor haar: hij zou daar niet wezen
om er in te deelen. Zij zouden scheiden, hoe, wanneer, waarom, wie wist 't nu? Maar
scheiden zouden zij; dat was boven haar als een losgewoelde bergsteen omhoog, die
wacht op de zachte stuwkracht van een vogel, die er zich op neerzet, om te
verschuiven, om te rollen, om steeds en onweerstaanbaar sneller te rollen en
neersmakkend misschien dood of jammer te brengen met zijn val. Zij
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voelde zich koud bij die gedachte. En die steen rolde reeds, rolde reeds lang. Zij
herinnerde zich nu, hoe zij vroeger, in den eersten tijd van haar geluk, toen nog niet
zoo droevig gedesillusioneerd, zich onverklaarbaar beklemd had gevoeld en geweten,
dat een enkel woord, een geringe daad het onherroepelijke tusschen hen kon brengen,
en zij wist nu niet meer wanneer en waardoor dat onherroepelijke gekomen was. In
New-York al misschien, toen hij zoo lief was voor Mabel. Zoo kort had haar geluk
maar geduurd; een paar weken misschien, een maand, want reeds dadelijk had zij de
duisternis voelen komen. Zij lachte bitter om den korten duur van haar geluk en dacht
na door welke kleinigheden het leven gericht wordt. Indien op dien avond niet iemand
over de Manhattan-club had gesproken, zou hij daar gebleven zijn, en zij zou dan
nog in New-York wezen, rustig, gelukkig, tevreden met haar werk. Maar plotseling
dacht zij er aan, dat ze dan ook haar zoon niet zou bezitten, niet zou kunnen
liefhebben, en deze gedachte stemde haar weer dankbaar jegens hem; als zij dan
moesten scheiden, waarom dan niet in vrede, waarom niet in harmonie? Waarom,
indien zij van elkaar gingen, van elkaar verwijderd leefden, aan elkaar te moeten
denken als aan een vervloeking? Dat mocht niet gebeuren, om der wille van hun kind
mocht dat niet gebeuren. Wat, indien zij van elkaar gingen in disharmonie, zou zij
later haar kind moeten antwoorden, wanneer het haar vragen deed over zijn vader?
Want 't sprak vanzelf, dat haar kind bij haar bleef. Nu zegende zij het feit, dat zij niet
getrouwd waren; dat hij niet de schaduw
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van een recht op dit kind kon doen gelden en het voor heel het leven en voor alle
goden- en menschenrechten het hare was. O, ze was gelukkig nu, dat ze niet getrouwd
was; hoe begreep ze nu, dat het toekomstige huwelijk een huwelijk zou zijn, zooals
zij gesloten had - misschien toch met meer geluk dan zij had gekend - maar toch zóó,
dat wanneer de liefde, de kracht waardoor twee menschen zich vereenigden, bij een
van beiden of bij beiden had opgehouden te verbinden, de man zijn weg ging en de
vrouw den hare, maar dat de moeder geworden vrouw, omdat zij haar kinderen op
leven en dood had gedragen en gebaard, een voor altijd onvervreemdbaar recht op
die kinderen zou behouden en, maatschappelijk onafhankelijk in de toekomst, zooals
zij-zelf 't goddank nu reeds was, d'opvoedster van het kind zou zijn, terwijl de vader
alleen dan recht op de liefde van het groot-geworden kind zou kunnen doen gelden,
indien hij in onverzwakte liefde voor moeder en kind zijn leven van denken en doen
aan d'opvoeding had gewijd, zooals de moeder het deed. O, het toekomstige
matriarchaat zou enkel gelukkige vrouwen, gelukkige moeders kennen, in volkomen
vrijheid om lief te hebben en kinderen te baren en door allen geëerd reeds om het
eenvoudige feit, dat zij liefhadden gehad en kinderen hadden gebaard, en de kinderen
zouden alleen den naam dragen der moeders en daarop fier zijn en daarmee geëerd
worden.
De zon ging onder in ongesmet gouden heerlijkheid: zij bleef uitstaren naar de
stad over d' Arno. Voor haar
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stonden de brokkige achtergevels van huizen wier verwulften in de bedding der rivier
steunden, hoekig, ongelijk, in hun gespring van licht-grauwe muren met de
vierkantgroene vlekken der blinden, en de verweerde daken plat en zwart bruin daar
boven. En over de huisjes van de Ponte Vecchio, die als vogelkooien tegen het
gevaarte der brug over de witte rivierbedding ophingen, zag ze den schitterenden
zwart-gespikkelden gevel van San Miniato, op den heuvel achter de Piazza
Michel-Angelo, midden in het loof der boomen, die als een rand van donker groen
de geheele stad tegenover haar omzoomden. De schemer steeg langzaam op voor
haar zien, maar voor het geopende venster bleef zij denkend uitstaren, tewijl zij hem
in zijn kamer hoorde heen- en weergaan. Op de kade klaagde een man, met een dier
weeke welluidende Italiaansche stemmen, die het geluid van den weemoed zelf zijn,
bij het zachte geschrei van een mandoline, een liefdelied uit, zooals men in de steden
van Italie den geheelen dag en een goed deel van den nacht hoort. Felicia ving nu en
dan enkele woorden op: het gezang, soms overrateld door een rijtuig, verzwierf in
de verte, maar het refrein hoorde zij telkens zeer duidelijk: Dille ch'io l'amo!
Onwillekeurig paste zij die woorden op zich-zelf toe: neen, dat was zeker, lief had
ze hem niet meer. Ze herdacht al de droevige uren, die ze om hem en door hem had
doorleden, dacht hoe het leven haar de straf van een onrechtvaardigen God had
toegeschenen, enkel omdat zij met wanhoopskracht aan haar
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liefde had vastgehouden, met wanhoopskracht aan hem had vastgehouden en in haar
blindheid, die later, nadat haar d'oogen reeds lang geopend waren, een moedwillige
verblinding was geworden, steeds in hem den man had willen zien, die eerbied en
liefde waard was. En die bittere glimlach, die reeds bijna, door d' ervaring die hij
haar geschonken had, om haar mond was vastgegroeid, bewoog haar trekken opnieuw
en te heviger, toen zij den zanger daar ginds een couplet hoorde instemmen met de
woorden: O dolce amore! Haar glimlach werd een luide lach van vertwijfeling: zij
sloot het venster, want ze wilde dien dwaas met zijn verheerlijking van de liefde niet
langer hooren, maar zijn doordringende klachtenstem drong niettemin tot haar door.
Nu verdween die glimlach van felle teleurstelling van haar mond en zij weende, en
meer nog dan om Patrick weende zij om zich-zelf. Zij weende om zich-zelf, omdat
haar liefde voor hem was heengegaan, nadat de zijne voor haar was heengegaan.
Wat al leed, wat al verdriet, lag daar tusschen! Niettemin gingen zij voort nu naast
elkander te leven om de begeerten van hun zinnelijkheid te stillen. Dat hij haar niet
meer liefhad, zoo hij dat ooit gedaan had, verweet zij hem nu niet meer; de liefde
komt, de liefde gaat en geen sterveling die zijn hart kan beheerschen. En niet, dat
twee menschen, die elkaar liefhebben en begeeren, zich gelukkig maken in elkaars
bezit, of zij dan al of niet de vereeniging van hun mensch-zijn laten registreeren bij
de wet, maar dat twee menschen, of hun vereeniging al of niet gesanctionneerd zij,
die elkaar niet meer liefhebben bij elkaar blijven, was onzedelijk. Naarmate een
hartstocht
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vlammender gloeit loutert hij de liefde die twee menschen geluk doet vinden in
elkaars bezit; die gloed kan verdooven, de vlam sterft weg, maar dan zich-zelf te
misleiden en moedwillig te denken, dat er nog gloed leeft in het hart, dat reeds omziet
om elders lief te hebben, dat was verachtelijk. En toch deden zij dat. Zij hadden
elkaar niet meer lief; niettemin bleef hij bij haar en niettemin bleef zij bij hem en
gingen zij voort zich te bedwelmen aan wat er van hun vroeger gevoel nog in hen
restte. Zij waren in elkaar gevangen, veeleer nog was zij in hem gevangen dan hij in
haar; haar begeerte sprak, haar bloed gebood en zijn krachtige omhelzing bevredigde
haar en zelfs nu nog, terwijl zij er aan dacht, kwam met de begeerte de vraag in haar
op of dat nu zoo verkeerd was?
Hoe was 't toch mogelijk, dat haar liefde zoo volkomen verdwenen was, en hoe
kwam 't dat zij dat nu zoo zeker voelde? Gisteren, eergisteren misschien had zij zich
nog gelukkig gewaand in het weten, dat er nog liefde tusschen hem bestond; deze
eerste tijd van Florence was weer zoo goed en zoo lief geweest! Was dat niets anders
geweest dan het nalichten van een ondergegane zon, zooals zij nu daar over de
heuvelen zag; een moment van herlevend licht, waarin men twijfelt of men een
aanbrekenden dag of wel een zonsondergang ziet, - indien men niet heel zeker wist,
dat de nacht zich reeds aankondigde? Die begoocheling, die twijfel duurde maar heel
kort; de zon was wel waarlijk ondergegaan en, anders dan in de natuur, was er in de
liefde geen
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hoop, dat d'ondergegane zon ooit weer zou opkomen.
Maar in eens wendden zich hare gedachten. Wie had ook de vraag gesteld: ‘wanneer
het lichaam niet is de ziel, wat is de ziel dan?’ Indien zij en hij nog altijd geluk vonden
in elkaars bezit, of iets dat op geluk leek, terwijl zij elkander niet meer zoo liefhadden
als voorheen, was dat dan waarlijk zoo laag als een ascetische moraal, die ook in
haar leefde, wilde beweren? Indien dit waarlijk zoo was, wat waren de dieren in hun
sereen zich-vrijelijk geven dan onzedelijk! Het was goed, dat zij dit voor zich-zelf
eens uitmaakte en zich niet met groote woorden trachtte te misleiden. Indien twee
menschen, die elkaar niet liefhebben, genot zoeken in elkaar, stellen zij zich gelijk
aan de dieren: de vraag was of zij zich daardoor verlaagden of verhieven? Ja, veel
menschen zouden maar dadelijk zeggen, dat de mensch de koning der schepping is.
Woorden die als kogels zoo'n vraag plat schoten, hadden ze dadelijk bij de hand,
maar de quaestie was daarom nog niet opgelost. Alsof de menschen met de dieren
niet allerlei behoeften gemeen hadden, alsof de dieren met de menschen niet ook een
zieleleven bezaten. Alle menschen deden niets anders elk oogenblik dan zich
onderwerpen aan natuurwetten die voor hen en de dieren gelijkelijk gelden. Zij
werden geboren en stierven als de dieren, zij aten en dronken als de dieren, zij sliepen
als de dieren, waarom zouden zij elkaar niet bezitten als de dieren, indien hun dat
aangenaam of noodzakelijk was? Men deed in het banale huwelijk niets anders. De
liefde leeft maar een oogenblik; zij leeft het leven der rozen, en geen
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wetten, geen contracten, geen gezegeld en gedrukt papier kan haar een oogenblik
langer leven doen. Toch ging men in het huwelijk voort elkaar genot te geven door
elkaars bezit en de gewoonte, dit genot-zelf, de kinderen, die twee menschen
samenbinden, deden die menschen denken, dat zij nog altijd liefde voor elkaar
gevoelden; dat de liefde nog altijd leefde, die reeds na d'eerste weken was heengegaan.
Wanneer dit zoo was, en zoo was 't, wat deerde 't haar dan of 't laag was of hoog, dat
zij, niets meer voor Patrick voelende, zich, nog altijd verslaafd aan den
bedwelmingsdrank van zijn levend bloed, aan hem overgaf? Schoonheid was anders,
het verheven mensch-zijn was anders, maar de menschen, zooal een moment, kunnen
zich niet altijd handhaven op de hoogte der schoonheid. Zij waren geen pilaar-heiligen;
zij moesten telkens omlaag om te eten, om te drinken, kortom om aan hun behoeften
te voldoen, die evenveel de noodzaak waren van hun ziel als van hun lichaam. Zij
tenminste had dit op andere vrouwen voor, dat zij zich niet begoochelde met mooie
woorden en de werkelijkheid moedig en frisch in het gezicht durfde zien. Voor haar
liefde was zinnelijkheid gekomen: in een paar woorden was dat de waarheid. Nu,
terwijl zij er over dacht, was 't stil in haar: de begeerte rustte, het bloed sliep; door
de waarheid te erkennen voelde zij, dat zij Patrick kon aanzien, als een vreemde, dat
hij kon heengaan indien hij dit verkoos. O, dit wenschte zij! Dat hij heenging van
haar, nu 't rustig in haar was, nu er een blanke stilte in haar leefde en dan, als hij was
heengegaan, dat zij hem kon nazien en aan hem denken
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als iets grootsch, dat langzaam, langzaam klein was geworden en geworden tot niets,
tot een herinnering die aangenaam droomen liet. Waarom ging hij nu niet heen? Zij
wenschte 't zoo.
De gedachten die haar ziel bezig hielden, waren Patrick vreemd. Hij leefde zijn
lichaams-leven, zooals de tijd voortgaat, onbewust. Voor hem was de bevrediging
zijner zinnelijkheid een ding dat van-zelf sprak: een quaestie van gewoonte, van
gezondheid, niets anders. Maar omdat hij daarover niet verder nadacht, hield hij
tegenover zichzelf vol, dat hij Felicia liefhad, terwijl hij zich bij haar verveelde. Hij
dacht aan de zee. Als hij lang-uit op de chaise-longue of op de sofa lag, met d' oogen
op het plafond gericht, zag hij in zijn gedachten-zien de wijde horizonten daarbuiten,
waarin men ademen kon en zich vrijgevoelen. Die gedachte drukte hem steeds en
beknelde hem zelfs in een bergland, dat hij gevangen was. Wat vonden de menschen
in Godsnaam toch mooi in een bergland? Hij kende die plompe versteende
uitwerpselen van de natuur uit Ierland, en had ze daar alleen goedgevonden om van
hun top uit te zien of hij de zee kon gewaar worden? Maar hier nu, midden in de
bergen, midden in dit heete, droge land, voelde hij zich als een gevangene, die altijd
door een schildwacht wordt verhinderd naar buiten te zien. Naarmate hij verder van
de zee verwijderd was, dat had hij altijd gehad, was het verlangen naar haar sterker:
het werd een onrustig begeeren, het werd een obsessie, en zijn gedachten van den
dag ontwikkelden zich in droomen des nachts. O, van
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dit harde, onbewegelijke, ziellooze land, waar het zien zich altijd vleugellam vloog
tegen de bergen, uit te gaan als een vrije vogel. En die gevangenschap was om haar,
enkel om haar: hij offerde alles voor haar op, zijn gezondheid, ja zijn gezondheid,
want die leed onder die gevangenschap, daarom was hij zoo lusteloos. Hij was een
martelaar van zijn zelfopoffering en al zat die neiging, om zich altijd en voor iedereen
op te offeren, nu eenmaal in hem, al was dit nu ook zijn begeerte om zich aan de
menschheid te wijden, mocht Felicia, die altijd zoo over haar liefde sprak, dat offer
wel aannemen? Maar zij wist niet eens, wat hij voor haar opofferde, ze waardeerde
't niet eens, omdat zij een egoïste was, want dat was ze, anders had ze hem niet
gedwongen naar dit Florence te gaan, waar zijn ziel en zijn lichaam verdorden.
Waarom tenminste niet naar een zeestad, bijvoorbeeld Napels, indien ze dan met alle
geweld naar Italie moest? Wat kwam er van haar belofte om mee de zee op te gaan?
Reken eens op vrouwen. Zij was nu gezond en sterk; hun kind was ook gezond; wat
verhinderde haar om mee te gaan? Aldus zwierf hij, als d'avond gevallen was,
lusteloos door Florence, alleen, en evenals d'Italianen bleef hij in de drukke
winkelstraten op een hoek stilstaan om te zien naar de mooie vrouwen, die voorbij
kwamen. Hij verheelde 't zich niet, dat veel van die zwartoogige vrouwtjes hem
bliksems aanstonden: zoete, lieve, zwartharige vrouwtjes, die maar verduiveld aardig
in d'omgang moesten wezen. Als Felicia hier lang bleef, had ze 't zich-zelf te wijten,
indien hij eens met een van die
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aardige meiskens een zijstraatje insloeg. Hij zou zich wel weten verstaanbaar te
maken, al sprak hij geen woord Italiaansch.
Op een avond kocht hij handschoenen in een winkel der Via dei Cazaioli. Een der
winkelmeisjes bediende hem, mat hem de handen, hielp hem bij het aantrekken der
handschoenen, en terwijl zij daarmee bezig was, zag hij, dat zij aardige, mollige
handjes had, die heel zacht de zijnen raakten, en dat ze een lief jong vrouwtje was.
Lief was zelfs te weinig, ze was mooi: alles was zoo elegant aan haar; een zacht
gerond, tenger lichaampje, dat op een mooien, stevigen hals een donker kopje droeg,
ietwat klein misschien, maar zoo snoezig met zijn gitzwarte, krullende haren,
opgebonden tot een rijken wrong, en oogen die zachtsmeltend en tevens inviteerend
hem aanzagen, zoo groot en zoo zwart als hij nog nooit oogen gezien had. Haar
voorhoofdje was wat gedrukt en wat smal, maar het school zoo aardig weg onder de
dartele haarkrulletjes, het stond zoo recht toch op de fijne, scherp getrokken
wenkbrauwen. Haar neusje was een puur juweeltje, en haar vlammende, roode lippen,
gevuld en zinnelijk, moesten een heerlijken zoen kunnen geven. Zij sprak wat
Engelsch en hij maakte haar aan 't lachen, alleen om haar tanden te kunnen zien. Wat
'n tanden! Als stukjes versteende sneeuw. Dat vrouwtje was heelemaal even snoezig
als het kuiltje, dat ze in de kin had en het flokje haar, dat ze op de wang droeg, tegen
het booze oog, zei ze, toen hij haar vroeg waarom zij dat vlokje niet wegmaakte. Hij
fluisterde haar ondeugende
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dingen toe en vroeg waar ze woonde. Zij lachte en antwoordde niet, alleen, toen hij
't haar nogmaals vroeg, zei ze: ‘verleden jaar overal en nu schuins-tegenover op de
bovenste verdieping’. Ze hield hem een beetje voor mal, maar dat mocht hij wel. Hij
informeerde eens of ze gehuwd was, ze gaf een dergelijk antwoord en toen ging hij
heen, den winkel uit, vastbesloten om dat kleine ding aan te houden. Hij bleef wachten
tot de winkel gesloten werd. 't Stond vast in hem, dat hij dat vroolijke vrouwtje zou
bezitten, 't kon hem niet schelen hoe en waardoor. Er bestond niets anders meer voor
hem dan die kleine Italiaansche, met haar kinderkopje en haar groote oogen. De zee,
Felicia, al wat hij meende lief te hebben, was met zijn denken verdwenen, als iets
dat plotseling is weggevallen: hij stond door de winkelruiten te staren om haar te
bespieden, om elke beweging van haar in zich op te nemen en in zijn herinneren vast
te houden. Hij voelde zich in eens dol-verliefd op die kleine, wier naam hij niet eens
wist. 't Was zoo heelemaal zijn type; zoo klein als een byou, zoo elegant - als het
moest zou hij gekheden voor haar doen, maar dat hinderde niet. Zijn begeerte kookte
in hem met vernielende kracht; hij kon zich nauwelijks bedwingen weer den winkel
in te gaan en haar mee te nemen, met geweld. Hij merkte, dat een jonge man naast
hem stond, die hem aanzag, en hij keek hem eens aan, maar zonder op hem te letten.
Toch zag hij den duisteren, dreigenden blik, waarmee de jonge man hem aanzag.
Maar dat had geen beteekenis voor hem: hij bleef voor
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het winkelraam kijken; zij wist dat hij daar was; zij had hem gezien en had
geglimlacht. Hij kende de vrouwen en wist, dat hij bij deze niet te vergeefs zou
aanhouden. Een knecht kwam buiten en begon de luiken voor het venster te zetten;
de lichten werden uitgedraaid. Hij verwijderde zich een paar schreden, maar bleef
wachten; drâ zou hij weten waaraan hij zich te houden had. Na eenige oogenblikken
kwam zij buiten, zij zag hem! Hij kwam haar eenige stappen tegemoet, maar zij ging
hem voorbij, alsof ze hem niet meer zag en trad toe op dien jongen man, die hem
had aangekeken.
Een stille woede gierde in hem op. Hij voelde lust om dien Italiaan met een
vuistslag neer te vellen, maar hij bedwong zich en volgde het paar. Nu en dan hoorde
hij haar stem, vroolijk, kinderlijk, lachend, met iets uitdagends in haar geluid; een
enkelen keer waagde zij een sluikschen blik over den schouder van haar begeleider,
om te zien of Patrick hen volgde. Deze bleef de twee nagaan; op een korten afstand
volgde hij hen door de straten der stad, die in dat gedeelte van Florence eenzaam
waren en slecht verlicht. Hij moest den afstand grooter maken, om niet d'aandacht
te wekken van den begeleider dier jonge vrouw, maar in de stilte der straat hoorde
hij toch haar helder stemgedartel, dat hem toescheen in zooveel mooie klanken te
zingen enkel om hem te lokken en uit te dagen haar te volgen. Maar zij bleven stilstaan
en hij had nauwelijks tijd in een geopend portaal weg te duiken. Hij hoorde een
sleutel in een slot steken, omdraaien, en met een gevoel van woede en teleurstelling,
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zag hij die twee het huis binnengaan. De deur viel achter hen dicht, hij trad op het
huis toe om het nummer te zien: 72. Hij zag op naar de vensters: enkelen waren
verlicht en even later zag hij op de derde verdieping licht opsteken. Daar woonde
zij, waarschijnlijk. Hij bleef wachten, misschien zou die kerel er wel weer uitkomen.
Menschen gingen hem voorbij, hij zag ze niet: hij wachtte, geduldig, de tijd bestond
niet meer voor hem. Allengs vielen de verlichte vensters van het huis in het duister
weg, maar hij wachtte, enkel met de gedachte in het hoofd, dat die Italiaan misschien
zou heengaan en dat zij hem dan zou roepen. De straat was nu levenloos: 't was over
twaalven al, had hij op zijn horloge gezien. In een nevenstraat zong iemand een lied
en guitaar-muziek begeleidde den zang. In de stilte van den nacht klonk de heldere,
frissche ténorstem van den zanger klaar en bekoorlijk, maar hij luisterde er niet naar.
Een oogenblik later kwamen de zanger en de guitaarspeler, gevolgd door een troepje
vrienden, hem voorbij, zingende en spelende. Hij bleef wachten, terwijl hij het gezang
hoorde wegsterven in den steeds grooter wordenden afstand. Nog eenmaal keek hij
op naar de vensters en begreep toen, dat hij vergeefs wachtte. Moedeloos geworden,
ging hij met slepende schreden naar d'Arno terug, met het voornemen vast in zijn
denken om haar den volgenden dag weer te zien. Felicia sliep sinds eenigen tijd bij
den kleine; toen hij haar kamer voorbijkwam, bleef hij stilstaan om te luisteren: zij
was zeker al te rust, hij hoorde tenminste niets, en voorzichtig, sluipend ging hij zijn
kamer binnen.
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De volgende avonden ging hij tegen het sluitingsuur naar den winkel der Via dei
Calzaioli om opnieuw handschoenen te koopen en steeds ontving die kleine hem
lachend en streelden haar vingertjes zijn hand, zacht en dartel als kapellengefladder,
en met haar volle roode lippen lonkte en lokte ze hem en haar heldere oogen drongen
in de zijne om in zijn ziel de waarheid te lezen. Maar niets meer dan dit: hij mocht
bij haar aandringen op een apartje, haar de belofte geven van mooie geschenken, zij
beantwoordde hem schertsend, plagend zelfs, aanmoedigend tevens, zoodat hij
aanhield en elken keer, dat hij haar gezien had, zijn bloed schroeiend voelde gloeien
in zijn begeeren, en haar als een bezetene naliep, wanneer ze aan den arm van haar
begeleider naar huis ging, in die donkere afgelegen straat, vroolijk en juichend van
stem, die hem in zijn gedwee volgen scheen te hypnotiseeren. Elken avond bleef hij
wachten, urenlang, hij wist zelf niet waarom, kwaad op zich-zelf, dat hij zich zoo
liet mallen, met een helsche heete pijn van verlangen in zijn moeheid van wachten,
maar steeds met een zwakke hoop, als een kleine verkwikkingsdroppel in zijn
aemachtig begeeren, dat die man misschien zou uitgaan en zij hem roepen.
Eindelijk, als een veroordeelde voor wien niets meer bestaat, sleepte hij zich naar
het hotel terug, en soms zocht hij vergetelheid in Felicia's omhelzing. Dan zei hij
zich, dat hij niets om die vrouw gaf, dat ze hem totaal onverschillig was en hij haar
nu voor den laatsten keer had gevolgd. In drukke woorden van hartstocht, die zich-
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zelf wilde bedriegen verheerlijkte hij Felicia: zij was d'eenige vrouw die hem waardig
was, haar alleen had hij lief, zij was de vrouw boven alle vrouwen.
Felicia luisterde nauwelijks, of zooal dan met een glimlach van twijfel, en zonder
hartstocht, zonder gevoel zelfs beantwoordde zij zijn liefkoozingen. Soms toch
vlamde het oude vuur bij haar op; zij liet zich opnieuw bedwelmen door zijn woorden
van liefde en trouw, en verloor zich in haar gevoel.
Toch kwam hij den volgenden avond in de Via dei Calzaioli terug: hij werd er
heen getrokken door een kracht die sterker was dan hij, en 't deerde hem niet, dat hij
daar telkens dien jongen man trof, die met zijn blik vol bedreiging hem den toegang
tot den winkel scheen te willen versperren. Een ventje, dat hij wel in zijn zak kon
steken, maar dat hem niettemin op een avond eenige woorden toesprak, die hij niet
verstond, maar waarvan hij de bedoeling door den toon waarop zij gezegd werden
zeer goed gevoelde. Dat mannetje bedreigde hem! Hij gaf er wat om. Nu, als hij die
twee volgde, hoorde hij haar stem niet meer dartelen: uit den toon waarop zij spraken
begreep hij, dat haar begeleider haar verwijten deed en zij zich verdedigde. Op een
avond bleek die jonge man er niet te zijn om haar te halen. Blij nu, voldaan over zijn
volharding, volgde Patrick haar, tot zij de drukke Via dei Cazaioli uit waren, en op
de Piazza del Duomo voegde hij zich aan haar zijde. Zij deed alsof hij haar verraste,
en zij verzocht hem haar niet te volgen. Niettemin bleef hij naast haar gaan, en zei
haar, dat hij haar volgen
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moèst, want dat hij haar liefhad en alles voor haar wilde wagen. Zij hoorde hem aan,
hij bemerkte, dat haar weerstand geveinsd was; zij vertelde van haar man, die zoo
jaloersch was, dat haar leven er ondragelijk door werd. Zij waren twee jaar bij elkaar,
en eerst had hij haar opgesloten in hun woning als hij uit moest gaan. Zij durfde
niemand aanzien, veel minder vriendelijk tegen iemand te wezen, en bezwoer Patrick
opnieuw heen te gaan en haar alleen te laten. Hij dacht er niet aan dat verzoek gehoor
te geven, maar zei, dat hij haar tegenover ieder zou verdedigen, als 't moest. Opnieuw
begon zij haar klachten, half-schreiend nu: zij was waarlijk te ongelukkig; wat had
ze toch gedaan, dat de madonna haar zoo strafte? Zij had dien man niet meer lief,
maar toch bleef zij hem trouw, omdat ze bang voor hem was. O, ze dacht er niet aan
hem ontrouw te worden, daar was ze een veel te eerlijke vrouw voor, maar soms
sloeg hij haar, enkel uit jaloerschheid. Als hij jaloersch was stond hij voor niets; ze
voorzag nog een ongeluk. Nu had ze weer een paar dagen rust van hem: hij was voor
zijn patroon op reis, naar Livorno. Dat gebeurde meer en was een ware verademing;
opnieuw verzocht ze Patrick heen te gaan. Deze sprak haar van zijne liefde, zei dat
hij haar zou beschermen tegen dien man, nu lachte ze vroolijk op, en zag hem aan
met haar lokkenden blik, die in tegenspraak was met haar woorden, toen zij hem
vroeg: waarom hij zoo aanhield, er kon toch niets van komen; als Giorgio 't maar te
weten kwam, dat ze nu met hem liep, zou hij een ongeluk begaan, en zij glim-
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lachte om Patricks belofte van mooie geschenken: wat zou zij met een mooien
armband, of met diamanten doen? - Niet, dat zij ze niet graag had, maar ze kon ze
toch niet dragen. Wat zou ze haar man moeten antwoorden, indien die vroeg hoe ze
er aankwam? Niettemin verhinderde zij niet, dat Patrick den arm onder den hare
schoof en vertelde hem, dat ze Beppina heette, Beppina Brimanti, en maar sinds een
jaar in den winkel der Via dei Calzaioli was, en zoo wantrouwend was die leelijke
Giorgio, dat hij haar alle dagen daar heen bracht, en er haar, zooals Patrick gezien
had, afhaalde ook.
Zij waren nu aan hare woning gekomen. Zij reikte Patrick de hand en noemde hem
Bellezza. Maar toen hij vroeg met haar mee te mogen gaan, weigerde zij met
beslistheid. O, wat dacht-ie wel van haar? Ze had immers gezegd, dat ze een
fatsoenlijke vrouw was. Neen, daar kon niets van komen. En hij moest haar niet
wachten ook, want Giorgino dacht toch al leelijke dingen genoeg van haar en maakte
haar het leven al hard genoeg. Zelfs veroorloofde ze niet, dat Patrick haar kuste, maar
wel hield ze zijn hand lang in de hare, zoodat hij dronken van hartstocht werd en,
niets ontziende, haar, ondanks haar tegenstand, in d'armen sloot. Nu, nadat de deur
achter haar was dicht gevallen, bleef hij dien avond niet op straat wachten, maar
verwijderde zich dadelijk en ging een koffiehuis binnen om na te denken en te
droomen.
Den volgenden avond voegde hij zich weer aan haar zijde, toen zij het Domplein
bereikt had, en haar tegenstand was nu reeds zwakker. 't Was werkelijk niet goed,
zei ze,
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wat hij deed. Hoe licht konden ze een vriend van Giorgio tegenkomen, die verklappen
zou, dat ze met een vreemde liep! Maar Patrick herhaalde, dat hij daar allemaal niets
om gaf, dat hij van haar hield en haar steeds zou volgen, net zoolang tot ze zich
gewonnen gaf. Zij bemerkte, dat hij vast besloten was om niet van haar te wijken en
verzette zich niet langer. Haar toon veranderde plotseling, zij lachte weer, haar stem
dartelde weer: per slot van rekening was 't Giorgio's eigen schuld dat ze niets meer
om hem gaf en wel graag een ander zag; wat deed ie haar zoo te wantrouwen? Zij
vroeg Patrick hoe hij heette wat hij deed en alleen voor den vorm verzette zij zich,
toen hij, aan haar woning gekomen, met haar wilde binnentreden. ‘Neen, simpaticone,
niet van-avond.’ Niettemin ging hij met haar mee naar boven.
Bij het heengaan, zei ze hem, dat hij nu niet meer aan den winkel der Via dei
Calzaioli moest komen. Als zij elkaar weer konden zien, zou zij hem schrijven, waar
en wanneer. Dat moest natuurlijk wachten tot Giorgino weer uit de stad was, de
volgende week misschien. Dien nacht liep hij langen tijd dwalend door de duistere
stad, met hare nauwe straten belijnd door sombere paleizen, onder de lange smalle
repen van den herfst-nachthemel met groote sterren van stil-geschitter. Hij voelde
zich jong en krachtig: dat kleine vrouwtje met haar kinderkopje, waarin juist genoeg
hersentjes waren om aardig over lieve niemendalletjes te babbelen, en die haar man
bedroog, spelend zonder te weten, dat ze er iets verkeerds mee deed, was juist wat
hij hebben moest. Vrouwen als Felicia, met haar
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zware discoursen, die over allerlei dingen een meening hadden, zwaar als een
bergblok, vermoeiden hem zoo. Licia was een voortreffelijke vrouw om te recipieeren;
zij zou later een uitnemende lady Fitzpatrick zijn; maar die Beppina, met haar warme
huidstint en haar donkere smeltende oogen, was eigenlijk de vrouw die hem aanstond.
En in zijn prettig gevoelen, maakte hij er een grapje van: Licia was zijn Zondagsche
vrouw, maar Beppina was voor de werkdagen.
In d'opgewonden vreugde der overwinning, waarin zich een gevoel van voldoening
mengde, daar hij dien kleinen Italiaan met zijn onbeschaamde oogen had gestraft,
omdat deze hem zoo dreigend had durven aanzien, viel een telegram van zijn familie,
met het bericht, dat zijn vader ernstig ziek en zijn onmiddellijke overkomst
noodzakelijk was, als een steen in een bloemenperk. Hij gaf het telegram aan Felicia
om te lezen, terwijl hij zelf in Henschel het vertrek der treinen nazag. Hij zou over
Ventimiglia, Parijs, Londen, naar Ierland vertrekken en had juist tijd om een koffer
te pakken, Beppina een briefje te schrijven en heen te gaan. Dat bericht gaf een
storing in zijn voldaan gevoel, ook om d'oorzaak waarom hij zoo in ademlooze haast
moest vertrekken. Zijn goede luim was verdwenen, hij kuste Felicia en Baby vaarwel
en beloofde haar zoo spoedig mogelijk terug te zullen komen.
En toen hij nu reeds een paar dagen weg was, voelde Felicia zijn gemis. Zij had
hem zien heengaan zonder verdriet, zonder sterk-sprekend verlangen om hem spoedig
weer te zien, maar na een paar dagen kwam haar zin-
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nelijkheid in stout en geweldig verzet tegen haar gedwongen eenzaamheid. Het
werkte en werkte en woelde in haar, het kokende verlangen naar zijn omhelzing.
Haar lichaam gloeide en voelde zich vermolmen door den gloed; haar denken stond
steeds stil bij het herinneren van zinnengenot en beheerschte haar en niets beschermde
haar tegen zich-zelf. Zij zocht zich over te geven aan haar kind, nam het in haar
armen, drukte het hartstochtelijk tegen zich aan, maar het vuur van haar denken
doofde niet. Zij nam herhaaldelijk koude baden, maar de bedwelming bleef. Bij den
eersten brief, dien zij ontving, was 't haar alsof hij bij haar was en doorhuiverde haar
oogenblikkelijk teleurgestelde schijn-vreugde. De brief was uit Londen; hij moest
nu reeds thuis zijn. Hij schreef haar in hartelijke woorden, en in het lezen en herlezen
van zijn brief, vond zij een geluk dat zij nauwelijks kende. Zij las den brief zoovele
malen, dat hij in haar herinnering was afgedrukt, en toen zij Patrick schreef was 't
haar, alsof zij de warmte van zijn lichaam aan het hare voelde. Aldus kwamen zijn
brieven en las zij ze en las ze over en antwoordde zij hem en weerhield niet d' uiting
van haar gloeiende begeerte. Zij wist niet meer of zij hem toch wèl of niet meer
liefhad. Wat kon 't haar schelen ook? Zij wist, dat zij aan hem verslaafd was, dat zij
niet meer buiten hem kon; dat hij in haar woelde en omging, nu heviger dan vroeger
en ooit, nu hij weg was.
Maar tegen deze dwingelangdij van haar begeerte, kwam allengs haar fierheid en
zelfbewustzijn in verzet. Welken bedwelmingsdrank had hij haar ingegeven, dat zij
niet

Maurits Wagenvoort, Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand (onder ps. Vosmeer de Spie)

282
een korten tijd buiten hem kon? Dat was sterker dan opium; d' onthouding maakte
haar ziek, matte haar geest af, maar deed haar oogen open voor een verslaafdheid,
die zij niet in die mate in zich vermoed had en die haar vernederde. Zij moest, zij
zou zich herwinnen. Zij moest de begeerte van haar zinnelijkheid in bedwang houden;
zij moest haar bloed koelen: zij wilde 't. Nu maakte zij urenlange wandelingen in
den omtrek der stad, alleen, enkel met het doel om zich te vermoeien, om haar lichaam
tot zwijgen te brengen, om afgemat thuis te komen en neer te vallen in een zwaren
slaap, waarin geen droomen haar plaagden. Na gebaad, na haar kind gekust en in de
zorg der nurse aanbevolen te hebben, ging zij uit, de heuvelen over. Zij wandelde
naar Fiesole, naar Galuzzo, naar het Karthuizerklooster, naar Ponte d' Ema, en met
een paar stevige laarzen aan, een warmen mantel omgeslagen, stapte ze door, heuvel
op, heuvel af, uren achtereen, den eenen dag na den andere en hervond de rust die
zij wenschte.
Het was November geworden, na een week van regen was het weer opnieuw
opgeklaard en de herfst, die den bloei der rozen niet belette, was aanbiddelijk schoon.
Tegen de muren, die het grondbezit overal omheinden en hier en daar, verbrokkeld
of laag, een heerlijk uitzicht gunden op het verwijderde Florence, vlamde de natuur
in haar koninklijk rood van den verdorden wilden wijngaard; dat rood gloeide overal
en leek bloedstroomen, die zich uitstortten in het helder goud der verarmde olmen
en het zachte bruin der verdorde eiken. Op enkele plekken lachte het jonge groen;
het kleurde als een glim-
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lach van ontwaakt leven op tusschen het zwartgroen van cypressen en dennen en
nimmerdor; de beekjes en stroompjes hadden water ontvangen, zij snelden in hun
zandig-geele gedartel voort in de dalen, hier wegduikende onder een groep boomen,
die het water kusten, daar in een plotsen kronkel wegsnellende uit het gezicht. Op
den top van een der heuvelen zag zij, door een sluier van blanken nevel, die zich
langs het kleurig bruin der bergen wegstreek, Florence in een zilverglans: zijn bruinen
domkoepel in 't midden oprondend, en verder weg het gespikkel van Fiesole, in het
kleurengedartel der bergen wegdeinende in een zachte damp. Maar aan d' andere
zijde van den heuvel waarop zij stond, in het dal der Ema, was alles goud en purper.
Hier vierkantte het platte roode dak van een huis op, ginds lag het zwarte land bloot,
waarin een landman voortging, langzaam, gebogen achter den ploeg, die, getrokken
door een stier, diepe voren sneed door het bonkige land. En geen geluid over de
bergen met hun kegelspitsen van onbewegelijke cypressen als zwarte rechte strepen
tegen de witblauwe lucht, over de roodgegloeide sycamoren, over de verarmde
vijgenboomen met hun groote grillig gesneden bruine bladeren, die zich een voor
een met een zucht loslieten, over de bloeiende zwarte bes met zijn zilverig groen,
over de bronsgekleurde kronen van plataan en laurier, stilte, stilte, in de dalen stilte,
de geheele natuur ademde berusting en onderwerping, enkel, nu en dan, het zangerig
avanti! van den ploeger, wanneer de stier even stilstond, en dat avanti! ging als een
enkelklank
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van een lied door de herfstrust. Stilte en berusting overal; het goud van de boomen
werd door geen ademwind bewogen, toch spikkelde het vallen der dorre bladeren,
die zich zachtkens loslieten, overal in 't rond, als langzaam neerdalende gouddruppels;
stilte! Ja toch, soms, ver weg, knapte een schot van een jager, zij zag een klein wolkje
rook boven het zwarte groen der cypressenboschjes opstijgen, en ook, in haar
nabijheid, kraakte nu en dan een takje los en viel op het steenen voetpad, en over
deze herfstberusting der natuur welfde zich boven de bergen, wier golvende kammen
opstaken boven de lang-uitgestreken nevelflarden, het hemelblauw, opkoepelend uit
nevelenblank, waarlangs, in ijlende vaart, een vogel wegsnelde. Zelden maar
ontmoette zij menschen, een vrouw, een man soms, die zijn weg ging, stil, gebogen
onder een zwaren last, en die, wanneer zij den moeden voorbijganger naoogde, dra
uit haar zien verdween. In de rust van de natuur, hervond zij de rust van haar gemoed
en het evenwicht van haar mensch-zijn. Haar zinnelijkheid sprak enkel nog wanneer
zij een brief van hem ontving en niet meer zoo gebiedend; zij was zich-zelf weer, zij
was niet langer een slavin, en nu hij van haar verwijderd was en zij de zekerheid
herwon hem niet meer lief te hebben - dit herwinnen van haar Ikheid in zijn
afwezigheid was er het bewijs van - kwam de gedachte in haar of 't niet beter was,
dat hij voor goed weg bleef?
Zij behoefde niets meer om gelukkig te zijn; zij had haar kind, dat gezond was en
haar leerde kennen; zij had haar gemoedsrust hervonden; zij zou haar kunst
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herwinnen: deze harmonie in haar en om haar kon zijn wederkomen enkel verstoren.
Hij schreef reeds over zijn aanstaande terugkomst: zijn vader was gestorven, hij was
nu het hoofd der familie en had veel te regelen en te doen, maar zou er zich zoo gauw
mogelijk doorheen slaan; hij wenschte Florence terug te zien. Terwijl zij dit las,
kwam er iets als voldoening in haar; zij voelde zich warm en bewogen, ook om
zijnentwil. Iets als verwachting leefde altijd in haar, dat was sterker dan zij-zelve.
Maar toen zij den brief gelezen en herlezen en dichtgevouwen had, voelde zij zich
weemoedig. Waartoe diende 't zich altijd te paaien met een ijdele hoop; wat voorbij
was, was voorbij. De droom was gedroomd, d'oogen waren geopend en zagen helder
en wakker de werkelijkheid aan en die zei haar, dat ze geen geluk van hem te wachten
had. Meermalen voelde zij den wensch in haar opkomen hem te schrijven, dat hij
maar niet terug moest komen, dat het beter was voor beiden, maar een gevoel van
dankbaarheid weerhield haar; dankbaarheid ja, want uit deze brieven en uit heel zijn
houding tegenover haar bleek, dat, zooal zwak, hij tenminste oprecht meende haar
trouw te blijven. Dat was zoo zijn trouw, zich nu door een mooie vrouw, dan door
de zee te laten verlokken. Kon hij 't helpen, dat die trouw haar ongelukkig had
gemaakt? Wat wilde zij nog van hem? Ook zij kende den strijd van mensch te zijn:
d' een was zwak in dien strijd en werd overwonnen, d'ander sterk en overwon. Daar
tegen was niets te doen. Alleen laffe woordkramers spraken van een vrijen wil;
menschen, wien de fataliteit onstuimig
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bloed had gegeven, waren onder den drang van hun temperament, en in den een
kwam 't op zich daartegen te verzetten en vonden dat verzet goed en d' ander
onderwierp zich, en dacht er niet aan of die onderwerping goed was of kwaad. Aldus
waren alle menschen onder een zelfde wet en kon niemand zich verheffen, dat hij
sterker was dan d' ander. Wat Patrick betrof: zij verwachtte niets meer van hem, zoo
niet nog meer verdriet, indien zij elkaar weerzagen. Maar wat haar als een lief klein
souvenir van vroegere weelde overbleef, was de gedachte, dat de god dien zij voorheen
in hem gezien had, wel een zeer zwak mensch was, maar dat die zwakke man in ieder
geval zijn élans had van ridderlijk gevoel tegenover haar, dat hem dreef zijn woord
gestand te doen en haar, indien zij dat wenschte, tot zijn vrouw te maken. Zij had
reeds zooveel in hem verloren, zooveel in hem tot niets zien worden, dat ze dankbaar
was, dat dit in hem bleef, al was 't wat zij het minste op prijs stelde. Aldus
beantwoordde zij zijn brieven, vriendelijk, hartelijk, en 't kon haar niet uit de pen
komen hem te zeggen: ‘blijf maar weg.’
Maar onverwacht, op een morgen, stond hij voor haar, met zijn lachend gezicht,
ietwat bleeker dan vroeger, zijn gouden blondheid, zijn blauw oogen-gelach, zijn
stoer lichaam dat haar in d'armen sloot, en zij was blijde met zijn terugkomst. Hij
deelde haar mede, dat hij de voorloopige toebereidselen had getroffen voor hun
huwelijk. Hij wilde nu ook, dat zij naar New-York zou schrijven om haar papieren
in orde te maken. Zij verwonderde zich-zelf, dat
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haar dit onaangenaam trof, maar toch was 't zoo; zij dacht aan haar kind. Was 't voor
zijn toekomst toch niet beter, dat zij haar gevoel onderdrukte, zich voor goed liet
vereenigen met een man, dien zij niet meer liefhad, en van wien zij niets als verdriet
kende? Het leven zou zooveel gemakkelijker voor haar zoon zijn, indien hij later
niet enkel kon steunen op een groot vermogen, maar tevens op een ouden, beroemden
naam. D'ernst van dit denken, deed haar langen tijd voorovergebogen zitten over de
wieg van haar kind, en 's nachts, met den kleine in haar kamer, hield die vraag haar
uren-lang wakker, zonder dat zij tot een besluit kon komen.
Reeds den eersten dag na zijn terugkomst ging Patrick naar den winkel in de Via
dei Calzaioli. Beppina ontving hem verschrikt, koel. Zij verzocht hem met nadruk
haar niet meer te volgen, zich niet meer met haar te bemoeien. Giorgio moest iets te
weten zijn gekomen, want met duistere woorden van bedreiging had hij gezinspeeld
op het gebeurde. O, Patrick begreep niet, wat dat voor 'n man was! Als hij haar zelf
niet beloerde, liet hij 't zijn vrienden doen. Zij was geen minuut veilig, geen minuut
zèker niet bespied te worden. En een leven, dat ze had! Als zij niet bang was voor
den toorn van de Madonna, zou zij er allang een eind aan gemaakt hebben. Daarom,
ook om zijnentwil, verzocht ze hem heen te gaan, niet meer aan te houden. Als
Giorgio haar niet vermoordde, zou hij 't misschien hèm doen. Patrick lachte om haar
vrees: hij had haar lief en niet honderd Giorgio's waren bij machte om hem terug te
houden. Maar waarom liet
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zij zich door dien man mishandelen? Zij moest met hem mee naar Engeland gaan.
Daar zouden zij vrij wezen om elkaar lief te hebben, daar behoefde zij geen vrees te
gevoelen voor de jaloezie van dien kleinen zwarten duivel? Maar Beppina antwoordde,
dat daar niets van kon komen, heusch, hij moest niet langer aanhouden, misschien,
later, als Giorgio weer eens uit de stad was... zij wist niet....
Patrick ging telkens naar den winkel terug, enkel om haar te zien, om, als 't kon,
een paar woorden met haar te spreken. Zij woelde hem in 't bloed; als een dag was
voorbijgegaan zonder dat hij haar gezien had, voelde hij zich ziek, lusteloos, en
wanneer hij 's avonds haar man in de nabijheid van den winkel zag, moest hij de
begeerte onderdrukken, om dien proletariër met zijn dreigende oogen de keel dicht
te drukken, als een roofdier dat zijn eigendom bedreigde. Hij was aan 't eind van zijn
zelfbeheersching, toen Beppina hem mededeelde, dat Giorgio den volgenden dag
voor drie dagen naar Perugia moest en zij hem 's avonds, in de straat waar zij woonde,
zou wachten. Nu gierde het onstuimige leven in hem op, nu was hij een en al
overmoed en blijheid, en nauwelijks had hij geduld te wachten tot den volgenden
avond.
Lang voor den bepaalden tijd was hij voor haar deur. Het ongeduld brandde hem
verschroeiend in het hoofd. De straat was op dat uur donker en verlaten. D' enkele
malen, dat hij een vrouw zag naderen, ging hij die te gemoet, in de hoop dat zij 't
zou zijn en dan, teleurgesteld, gierde zijn ongeduld uit in een vloek. Eindelijk
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kwam zij, hij snelde haar tegen met een juichkreet. Zij weerde hem af en keek
bangelijk om zich heen. Zij was bleek en sidderde; hij voelde haar hand beven en
toen zij boven waren gekomen viel zij op een stoel neer en barstte in snikken uit. Zij
had hem alleen laten komen om ernstig met hem te kunnen spreken. Hij stortte haar
in 't verderf. Voor zijn vertrek had Giorgio haar geslagen, dat ze er blauwe plekken
van had. Zij klaagde en schreide haar ongeluk uit, aan zijn borst, want hij had haar
op zijn knieën getrokken. Deze avond zou de laatste zijn, dat ze elkaar zagen. Zij
was er overtuigd van, dat haar man haar liet bespieden en nu misschien stonden zijn
vrienden al op de loer en hadden ze hem zien binnengaan. Maar Patrick troostte haar
en stelde haar gerust. Allengs bedaarde haar angst en haar droefheid; zij begon weer
te lachen, zij gevoelde zich bemoedigd door zijn zachte woorden van liefde, en
opnieuw klonk haar stem dartel en frivool en haar lach dartel en frivool in die groote,
duistere, kale kamer dier Florentijnsche achterbuurt. Maar plotseling verbleekte ze
wederom; haar gezicht werd lijkkleurig onder het zwart harer wenkbrauwen en haren.
Zij luisterde, Patrick hoorde iemand buiten de deur, de deur werd geopend: Giorgio
stond in de kamer. ‘Allerheiligste Madonna!’ schreeuwde Beppina, terwijl ze haar
man tegenvloog en haar armen om zijn lijf klemde. Maar hij wierp haar van zich af,
zoodat ze neersmakte. Zijn gezicht was krijtwit en verwrongen, zijn zwarte oogen
waren in het wit hunner ballen als vonken van een electrisch vuur, dat in bliksem
dreigde uit te breken. Hij stootte
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een vloek uit, terwijl hij zijn hoed wegwierp. Patrick verstond niet wat hij zei, hij
was opgestaan en trad den vijand een stap te gemoet. Iets als respect voor dien
beleedigden en vertoornden man drong in hem op; hij zag diens blik van krankzinnige
woede, zag diens mond, die, half geopend, onder den zwarten knevel de witte op
elkaar geklemde tanden liet zien, zag diens vuisten die zich stijf dicht klemden, en
hij wist dat 't om zijn leven te doen was. Toen zonk elk ander gevoel weg uit zijn
hart, en bleef alleen het gevoel, dat die kleine dreigende man een gevaar was, dat hij
moest vernietigen. Een oogenblik nog zagen die twee elkander aan, wachtend d' een
op een beweging van den ander om aan te grijpen en te vernielen. Als door een
onweerstaanbare macht tot elkaar aangetrokken, naderden zij elkander, zwijgend,
met d' oogen in elkaars oogen, verstijfd in hun toorn die verdelgen ging. In dit
oogenblik, dat de dood zich aankondigde, waren zij twee leeuwen, twee tijgers, twee
man-dieren, gereed om elkaar te bespringen, opdat een van hen in ongestoord bezit
het wijfje in hun nabijheid zou winnen, dat hen tegenover elkaar gesteld had. En
terwijl Giorgio in de vast-starende oogen d'uitdrukking van een zekerheid bezat,
berekende Patrick als een geoefend sportsman, die zelfs in het oogenblik van den
dood, door opvoeding en gewoonte gedreven, zijn vijand fair wilde overwinnen,
waar hij zijn tegenpartij zou aangrijpen. In het bewustzijn, dat zij elkaar niet
verstonden zeiden zij geen woord meer; in de doodstilte klonk enkel het angstig,
hartstochtelijk door snikken afgebroken
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roepen om den bijstand der Madonna van die vrouw daar, voor over gebogen op de
knieën en nu en dan d'armen opheffende om zich vast te klemmen aan een reddende
kracht. Een stap nog vooruit en Patrick drukte den vijand tegen zijn borst aan om
hem door den vermorzelenden klem zijner ijzeren armen te vernielen in een doodelijke
omhelzing. Maar oogenblikkelijk liet hij los, verlamd - hij voelde een stoot, voelde
een mes zijn lichaam binnendringen, dat in zijn leven steken bleef, en terwijl hij
wankelend achteruit trad en het mes uit zijn borst trok, viel hij, terwijl hij het warme,
natte bloed zijn hand voelde bevochtigen, neer - - - - Twee dagen later vernam Felicia het gebeurde. Men wilde haar voorzichtig
waarschuwen; de directeur van het hotel had het geval, waarvan de Florentijnsche
kranten vol waren, aan de nurse meegedeeld en deze vertelde het, met een omhaal
van voorzichtige woorden, aan haar meesteres. Felicia, die van Patrick's plotseling
verdwijnen niets begrepen had, vatte eerst niet wat gebeurd was. In een hevige
ontroering liet zij zich de kranten brengen en nu las zij d'afschuwelijke waarheid en
las zij in koortsachtige begeerte om zich geheel te vereenzelvigen met dat bloedige
drama, dat den dood drie offers had gebracht. Haar wangen koortsgloeiden, haar
oogen, door de begeerte om alles te weten in onrustig beweeg, lazen het verhaal, er
kwam na de woede die zij voelde over dat laatste schandelijke bedrog van den man
dien zij had liefgehad, voldoening in haar, dat 't zoo met
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hem was afgeloopen. Zij genoot nu met een siddering van welgevallen door heel
haar lichaam: zoò moest 't komen, zoò moest 't zijn. Er was dan toch een rechtvaardige
God boven het leven der menschen, die goed en kwaad rechtte naar een onwankelbare
wet van vergelding. Terwijl zij de nagedachtenis van de vrouw die hem gelokt had
vertrad onder haar voeten van verachting, dacht zij met zacht en bemoedigend
welgevallen aan dien man, die haar gewroken had door zijn eigen wraak. Welk een
man was dat, van daad, van kracht, van doodbrengend weten, dat men zijn liefde
niet bezoedelen mocht, welk een voorbeeld van hoog en zelfbewust mensch-zijn,
dat, na de beleediging, het recht aan niemand anders overliet dan aan zich-zelf! Zòò
had zij moeten doen, zòò behooren te doen, als zij een zelfbewuste vrouw was
geweest, die eigenwaarde bezat. Maar zij had 't verzuimd: zij was altijd zwak en
altijd verachtelijk geweest, zelfs de laatste dagen nog, na zijn terugkomst, toen zij
wist, dat zij hem niet meer liefhad en zich verklaard had te wenschen hem nooit
weder te zien. Zij had hem nog een keer te meer gelegenheid gegeven haar te
bedriegen. Wat 'n ellendeling was hij toch geweest: op het oogenblik, dat hij haar
den kus van den terugkeer gaf, dat hij haar paaide met een huwelijk, dat hen voor
altijd moest verbinden, dacht hij aan die andere vrouw.... Zij voelde zich koud bij
die gedachte. In haar verbittering en in haar wraakgevoel, kwam de vage wensch in
haar op, hem den doodsteek te geven, nu die man hem nog niet genoeg gegeven had.
Want hij was niet dood: terwijl die vrouw bezweken was,
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terwijl de wreker zich-zelf had gedood, leefde die ellendeling nog. In een hospitaal
lag hij en daar leefde hij nog en de doctors hoopten zelfs zijn kostbaar leven te kunnen
redden.
Zij lachte in haar vertwijfeling, in haar verbitterde woede van beleedigde vrouw,
die het God euvel nam, dat hij de wraak niet aan haar had gelaten. Maar allengs toch
werd zij bedaarder, de wraakdorst verdween in haar. Zij dacht na. Alles was nu voor
goed gedaan: zij zouden elkaar nooit weer zien. Men had haar gezegd, dat zij over
eenige dagen haar man zou kunnen bezoeken en zij lachte er om, dat men dacht dat
zij hem bezoeken zou. Neen, als zij hem door een vingerbeweging van den dood kon
redden, zij zou zich niet verroeren. Zelfs gevoelde zij, dat zij hem alleen maar
vergiffenis kon schenken, indien hij nu stierf. Hij moest het gezond verstand, hij
moest het eergevoel hebben om niet langer te willen leven. En als terugslag op de
mededeeling, dat zij hem zou kunnen bezoeken, gaf zij de nurse last haar goed te
pakken; zij zou nog dien zelfden avond naar Rome vertrekken.
Na d'opwinding kwam er rust in haar, er was stilte in haar ziel, de stilte van een
plotseling geëindigd leven. Den geheelen dag, terwijl de nurse bezig was met de
toebereidselen van hun vertrek en zij haar kind bewaakte en verzorgde, en dien avond
in den trein, voelde zij dat haar ziel stilstond als een afgeloopen uurwerk. Zij dacht
veel, en koud en klaar was haar denken, langzaam, duidelijk trokken haar gedachten
door haar hoofd heen. Haar gevoel was dood; 't was haar alsof zij een ander was
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geworden, alsof, al wat gebeurd was, en heel haar verleden van bange en worstelende
en lijdende liefde, haar niet meer aanging. Er was haat noch liefde in haar, noch voor
hem, noch voor zich-zelf; geen wraakgevoel, geen medelijden, geen droefheid. Het
was leeg in haar hart; zij voelde zich van binnen als een holle steenen ruimte met
galmende geluiden van menschenstemmen. Zelfs had ze nu geen gevoel voor haar
kind. Maar zacht en nadrukkelijk sprak haar zelfverwijt: niets had haar meer voor
dien man bezield en toch was zij voortgegaan met hem te leven. Zij wist dat hij haar
niet meer liefhad, dat geen enkel gevoel hem aan haar verbond; zij kon weten, dat
wanneer hij haar omhelsde de herinnering aan d'omhelzing eener andere vrouw in
hem leefde en niettemin was zij zijn gaarne gehoorzame slavin geweest. Maar nu
was daar de vergelding, de loutering voor hem en voor haar. Als door hemelvuur
was de zinnelijkheid in haar verdelgd en niets minder dan hemelvuur was noodig
geweest om haar voor goed te louteren.
Onder het rhythmisch geraas van den trein, die haar den nacht door naar Rome
bracht, bleef zij aan hem denken en kwam een gevoel van vergiffenis in haar, dat
sterker werd en haar droevig maakte om zijnentwil. Zij had dien man tot haar zien
komen als de mensch-geworden openbaring; meer dan een man, meer dan een god
had zij in hem gezien. Er was een tijd geweest, dat zij niet aan hem kon denken,
zonder hem stil in haar hart te zegenen voor haar herboren geluk. Zij had in zijn
liefde een droom gedroomd schooner dan eenig mensch kan droomen; het
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geluk in zijn grootste heerlijkheid had zij door hem gekend! Zij herinnerde zich ook
al de smart, die zij om zijnentwil geleden had; hoe haar hart was uitgevreten geworden
door knagende jaloerschheid, langzaam met een steeds gelijke en steeds felle pijn.
Haar mooie droom was heengegaan en enkel was het weten overgebleven, dat zij
eens zouden scheiden, maar o, het steeds klimmende verlangen, dat die scheiding
harmonisch zou zijn; dat d'een niet aan den ander behoefde te denken, later, met een
vervloeking in het hart. Wat lag dat alles al ver achter haar, goede God, en hoe was
't geëindigd? Nu was hij haar als een schrik, een afschuw geworden; nu leefde de
wensch in haar, dat zij hem nooit gezien hadde. En nu, in het gevoel van de wreede
ontgoocheling, die haar van een vrouw, van een moeder tot een wilde megera had
gemaakt en haar beroofd had van elk menschelijk mededoogen, nu voelde zij zich
weer onverdiend gestraft door een onrechtvaardige fataliteit. Terwijl de verijzing
van haar hart wegsmolt onder het oneindige en bitter-klagende verdriet, werd zij
opnieuw bewogen door een gevoel voor hem, dat zij niet kon verstaan, maar dat haar
wenschen deed, dat hij genezen mocht en geluk mocht vinden, maar ver, zoover
mogelijk van haar verwijderd. In haar denken zag zij hem liggen, daar in het hospitaal,
en zij gevoelde berouw nu, dat zij hem niet een enkelen keer had bezocht, enkel om
hem te zeggen, dat zij hem vergiffenis schonk. Maar de trein daverde in ijlende vaart
door den nacht, soms even stil, aan een station, en dan gestommel van menschen die
de slaapwagens verlieten of binnentraden, geschreeuw, en
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voort ging de reis, in steeds wijder gapenden afstand tusschen hem en haar en 't leek
haar alsof hij nu reeds, aan 't einde van vele scheidingsjaren, een vreemde voor haar
was. Een storm van onklaagbare klachten gierde op in haar hart: het leven was een
wreede en onmeedoogende menschenbestraffing, zoo valsch lokkend met geluk en
zoo onzegbaar smartelijk, en zwakheid werd zij, de wensch om tot hem terug te
keeren en hem vergiffenis te schenken. Hij was de vader van haar zoon. Zij was een
zwak mensch, hij was een zwak mensch en beiden behoefden steun. Maar wijder
steeds werd d'afstand, de trein holde voort door den nacht, alsof hij haar den terugkeer
onmogelijk wilde maken en toen zij te Rome aankwam en in een hotel was onder
gekomen, waar in allerijl de wieg van haar kind werd opgesteld, toen zij een oogenblik
met haar zoon alleen was, viel zij neer voor zijn wieg en vloeide haar tranen in stille
wanhoop. Dùs was het einde van haar liefde!
Na een langen tijd van plagend denken, dag en nacht, herwon zij zich-zelf en den
moed om het leven te leven. Van de bouwvallen van haar verwoest geluk, wilde zij
een nieuw bouwen en daarin zich veilig tegen het leven voelen als moeder en
kunstenares. Zij zou haar zoon opvoeden en hoopte op de belooning van zijn liefde.
Na het oogenblik van zwakheid, dat zij opnieuw gekend had en waarvoor zij zich
nu schaamde, was er stille vergetelheid in haar gekomen. Alles wilde zij mijden wat
haar
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nog aan hem herinneren kon; zij wilde niet meer aan hem denken, te minder omdat
zij sterk moest zijn voor een moeilijken strijd die haar nog wachtte: de strijd om haar
ouders te verzoenen met het leven van haar kind. Er kon natuurlijk geen sprake zijn
van vergiffenis vragen, zij had niets gedaan, dat vergiffenis behoefde. Zonder berouw,
zonder schaamte, in fier zelfbewustzijn, droeg zij de verantwoordelijkheid van het
verleden. Zij wist dat zij niet naar New-York kon teruggaan en leven in den kring
van haar verleden, maar dat was ook niet haar verlangen. Zij wenschte enkel in
vriendschap te leven met haar ouders, met haar broêrs en zusters, enkel dezen te
verzoenen met wat zij zelve goed vond, maar zij afkeurden. Dan zou zij voortaan in
Europa blijven of ergens anders waar 't haar goed was omdat haar zoon er was. Haar
leven behoorde hem nu; met hem was zij overal en overal was 't met hem goed. Maar
zij verlangde hartelijk haar ouders weer te zien, na al wat zij doorleefd had. Zij voelde
toch iets van moeheid na zooveel, zooveel lijden en zij verlangde uit te rusten in het
gevoel van hun hartelijke, koesterende genegenheid. Mabel was gehuwd, haar moeder
zou weldra in Europa komen en dan eèrst Italie bezoeken. Zij was zeker, dat zij
tenminste deze zou winnen voor haar lief kind en voor zich-zelf.
En in de dagen die wegschoven in effen, blank geleef, werd Patrick haar als een
herinnering, als iets onwerkelijks, een doode dien zij had bijgezet in het graf van
haar weemoedig denken aan de dingen die goed geweest waren in haar leven, of
goed hadden kunnen zijn. Of hij leefde
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of dood was, die vraag bewoog haar niet meer; telkens als zij in haar denken verrees
drukte zij haar neder. Zij vergat alles in het geluk haar kind gezond te weten en te
zien groeien. Als haar zoon groot was geworden en haar vragen zou doen over zijn
vader, zou zij hem doen gelooven, dat deze een goed mensch was geweest, maar
trachten zou zij zòòveel en zoo àlles voor haar zoon te zijn, dat die vragen nooit in
hem opkwamen. Patrick louter te laten in het denken van zijn zoon, was d'eenige
gunst die zij den man nog wilde geven, dien zij nooit wenschte weder te zien. Daarom
verraste 't haar onaangenaam, toen zij, reeds bijna twee maanden te Rome, een brief
van hem ontving. Hem was het verleden dus nog niet voldoende! Wat wilde hij nog
van haar? Een oogenblik weifelde zij of zij den brief zou openen, doch ook slechts
èèn oogenblik: zij schoof den brief in een enveloppe en zond hem terug. Maar nu
ook, nu zij wist, dat hij haar adres kende en een poging deed om opnieuw tot haar te
komen, stond de wil vast in haar om hem uit den weg te gaan. Zij vluchtte van Rome
weg, naar Napels, zorgdragende dat men haar spoor bijster werd.
Zij was hier eenige weken, toen zij, The Roman Herald lezende, getroffen werd
door zijn naam. ‘Aan de kust van Spezia, las zij, is gisteren het lijk aangespoeld van
lord Patrick Fitzpatrick, earl van Donegal. De jonge sportsman, wiens naam onlangs
gemengd werd in een bloedig liefdedrama te Florence, en die zich reeds vroeger
bekend heeft gemaakt door zijn roekelooze zeereizen, was eenige dagen te voren te
Livorno scheepgegaan in een open
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vaartuig, dat hij gehuurd had voor een tocht in de Thyreensche zee. Men had hem
deze onderneming afgeraden, want het weer voorspelde niets goeds. Inderdaad stak
tegen den avond een zware storm op. Het kleine vaartuig is waarschijnlijk door een
stortgolf vol water geloopen en omgeslagen. Men vond het tenminste in dien toestand
drijvende. De Engelsche consul te Livorno heeft het bericht van den dood van den
lord geseind aan de familie. Lord Fitzpatrick was ongehuwd en de titel gaat over op
zijn neef den hon. Percy de Foyle.’
Haar denken stond langen tijd stil, terwijl haar oogen door tranen bevochtigd
waren. Toen herinnerde zij zich den stormnacht te Scheveningen en het visioen van
zijn dood. De zee, die hij boven alles liefhad en hem telkens vermocht te louteren,
had hem genomen en voor goed nu was zijn ziel met haar vereenigd. Zij, als een
schipbreukelinge aangespoeld op een vreemde kust, zag na den geweldigen hartstorm,
die over haar was heengegaan, het leven voortdeinen, rustig nu, zachtkens bewogen
in klein gegolf van het heden, gelijk aan het gisteren en het morgen gelijk aan het
heden, altijd opnieuw herlevend na den dood, altijd met een jonge zonne-opkomst
van geluk na een stormnacht van lijden, altijd met een jonggeborene waar de dood
het oudere leven in de grondelooze eeuwigheid heeft meegesleurd en daar over heen
de vergetelheid als een nevel die heel het verleden omsluiert en er enkel van zien
laat, wat schoon is....
Florence, October 1894.
Rome, Februari 1895.
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