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Onder anderen titel is dit boek, — een historiese
roman in den konventionelen zin van het woord —
reeds in een der Nederlandse letterkundige maandschriften verschenen.
Het satiriese gedicht op pag. rzg is — meen
ik — van Erich Míhsam; de strofen aan het eind
van het achtste hoofdstuk zijn ontleend aan Rainer
Maria Rilke: Stundenbuch.
DE SCHRIJVER

„DEZE ALLEN ZIJN IN GELOOF GESTORVEN,
DE BELOFTE NIET GEKREGEN HEBBENDE,
MAAR HEBBEN DEZELVE VAN VERRE GEZIEN
EN BEGROET, EN BELEDEN DAT ZIJ WAREN
GASTEN EN VREEMDELINGEN OP DR AARDE;
WANT ZIJ DIE ZULKE DINGEN ZEGGEN, BETOONEN KLAARZ.IJK, DA T ZIJ EEN VADERLAND
ZOEKEN. EN INDIEN ZIJ GEDACHT HADDEN
AAN DAT VAN HETWELK ZIJ WAREN UITOBGAAN ZIJ ZOUDEN GELEGENHEID GEHAD HEB BEN dM WEDER TE KEEREN. MAAR NU WAREN
ZIJ BEGEERIG NAAR EEN BETER, DAT IS NAAR
ERN HEMELSCH. DAAROM SCHAAMT ZICH GOD
HUNNER NIET, OM HUN GOD GENAAMD TE
WORDEN; WANT HIJ HEEFT HUN EENE STAD
BEREID.” Hebr. II Vs. 13-17.
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EERSTE HOOFDSTUK
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IJ maansverduisteringen verkoolt voor
onze ogen een hoek van 4e zilveren
lichtschijf geheel en al, -- zo de zwarte
schaduwplek door de oude waringin
, geweldig op het blinkende zonneplein
vóór het Indiese hotel geworpen.
Tegen vieren in den namiddag: nabloei nog van
de daghitte. Rechts lagen de lange vervelende hotelgalerijen nog in strakke, stille smoor; de overkant
genoot al de mildheid van de waringinboom, die
strekte als een wezen met honderd sterke armen zijn
takken naar alle zijden. Zijn schaduw zoog nu ook
langs het midden, daar waar enkele Javaanse
bedienden in helwit pak, roerloos en zonder gesprek
hurkten bij den hoofd-ingang.
Dit was nu het grootste hotel, — overdacht
Lankhout. 't Grootste van Indië. 't Mooiste van
heel Azië, zeien ze wel eens. Maar dat beweerden
ze van alles in Batavia. Het orkest was het mooiste
van heel Azië, de soos was de gezelligste, en zo
ging 't maar door. En haast niemand ging ooit
Engels-Indië eens kijken en Japan kenden ze ook
niet. Kletskoek! — Zou hij hier blijven wonen?
Al twee jaar woonde hij in dit hotel; veel te lang.
Zo tegen vieren, vijven werd 't wel leuk: straks
kwamen de auto's en de rijtuigjes... in de midden
begon dan het strijkje... dat alles zou hij-galerij
niet hebben op Tanah Abang. Toch was 't een fijn
huis daar, een echt oud Tanah Abang-huis met van
die dikke koele muren. Maar die vuile Arabier
was er te wijs mee. Twee honderd in de maand, —
waarachtig 'n vijfde van zijn salaris. Nou ja, zo'n
-
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orang Arab deed er wel wat af. Boleh tawar. De
eigen spullen zouden er mooi in uitkomen: de
lappen die hij uit Bali had meegebracht, de krissen
en de kollektie pijlen...
„Djongos !"
Twee kamers verder, op dezelfde voorgalerij
waar Lankhout in zijn krossi malas zat, riep een
dorre minnestem om de bediende. Lankbout keus
even in die richting: hetzelfde ontevreden gezicht

dat deze postambtenaar elke dag meedroeg. Wat.
laat kwam die knul altijd uit zijn nest. Nu moest
bij nog mandiën. Nee, liever wat vroeger hoor.
Zodat je tegen vieren in je zijden pyama gewassen
-wel en met de koelte van het bad nog om je-en
leden, in je lange stoel zat tee te drinken. Dan kwam
het blootvoetige jochie met de avendkrant langs.
En . zo, al lezend, en zachtjes tee . slurpend, - liet
je de eerste avondkoelte over je komen, de waringin
dompelde je dieper en dieper in zijn schaduw...
dankbaar als een kind zat je dat af te wachten.
Dan brak het uur van af- en aanrijden aan:
soms zaten er vrienden in de auto's, je sprak
dan nog eens iemand. Marti! — schoot ineens
hem te binnen. Die zou immers vandaag komen P
Vandaag? Ja zeker, Donderdag. Marti zou komen.
Wel leuk....... Vreemde baas. Toch een waar je
mee praten kon, niet zo'n vervelende, taaie ezel.
Marti... over vier dagen zou hij weg zijn, naar
Europa, zag je hem nooit weer. Of pas na
jaren. Eigenaardige vent; allemaal raar volk, die
journalisten. Ze werden hier allemaal ploerten of
ze gingen voor Multatuli spelen. Dat laatste was
een ziekte.

,.Djongos !"

Ja gil maar toe, de bediening was hier net als
overal in Indië. In 't grootste hotel en in de kleinste
passanggrahan. Djongos tida ada. Maak je - daar
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maar boos over. Je zit zelf ook niet altijd achter je
loketje, dorre kerel.
„Naar wij vernemen, zal de heer Heinr. C.
Marti, de ontslagen tweede redakteur
van de Semrang Expres, die tijdens het bekende
conflict aan de drukkerij van dit blad herhaaldelijk
van zich deed spreken, per S.s. „Insulinde" den
toen dezer repatriëeren."
Echt; zo'n berichtje vindt je alleen in Indiese
kranten. De gluipers ! Staat er alleen in om dat
woordje o n t s l a g e n nog eens eruit te kunnen
slingeren. Tuig toch! Tuig-van-de-riggel, — zouden
ze in Amsterdam zeggen.
Even keek Lankhout op van de krant, het voorplein over, naar den weg. Een inlander doorzakkend
in de kniëen, sleepte zijn warong voort met lichtverende tred; zijn benen leken takken, die doorzwiepen in de wind. Daarachter met langzame pas,
heup-wiegelend, twee jonge Soendanese vrouwen
in rose baadjes, die foeilelik kleurden bij haar
bruine huidskleur. De weg strekte en strakte zich
in de avondzon, wachtend tot straks de stoomtram
of een auto hem weer zou poederen in stofgrijze
vuile nevels. lidden in de stad; en toch dit landelike, haast geluidloze. Enkel, langgerekt, even door
de strakheid heen: „Koeweekoewéééé !" de klaag
mannetje dat met koekjes vent.. Dan-roepvanht
is het weer stil en ligt de wereld roerlocs-fel onder
de blauwe koepeling. Als een ontzaglik monument
door godshand gebouwd, staat de waringin op het
gele hotelplein. Het is geen levend wezen meer,
dat zucht of trots schudt de kruin, dat blad of
bloem strooit om zich heen. Overstort, versteend,
ongenaakbaar: een tempel.
Bruin blootvoetig kranten-jonkje steekt langzaam
het plein over, komt in de schaduw van de
waringinboom. Nu loopt hij er nog in, en nog...
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de schaduw van den boom is een eigen plein in
het plein, zo groot, zó groot. Rechtop loopt de
knaap, pienter het fluweelen mutsje boven het
bruine - gezicht. Zacht floddert dun baadje en wit
]misbroekje bij elke stap om het tere lijf.
Een bruut geluid, autogeloei, stompt tegen de
fijne zonnestilte. Met een lompe zwaai valt de
wagen grijs de hoek van den weg om, het plein op.
Verschrikt veert de krantenjongen twee stappen
op zij en langzaam, zonder de wagen na te
kijken, vervolgt hij zijn stille weg naar een
volgend hotel.
Lankhout onverschilligde nog even langs de
advertenties: Vendukantoor, ice cream soda, koen
boomklerk gevraagd. Tjap Nonna... Dan-tjiber,
glimlachend keek hij nog even naar het stekelige
bericht tegen Marti, dien heftigen eerliken jongen.
„De ontslagen swede redakteur van de Semrang
Expres," herhaalde hij. Dat was meteen iets voor
de boot. De passagiers van de „Insulinde" wisten
dan meteen wat voor vlees ze in de kuip hadden.
De meesten liet het misschien koud„ omdat - het
tussen krantenhui hier altijd perang besar is. Jawel,
jawel, maar er blijft, toch wel iets van hangen.

Calomniez, calomniez toujours...

„moo
!"
„Zo ben jij het P Dat klopt dan toch. Ik wist

niet precies meer wat wij afgesproken hadden."

„Djongos !„
„Saja toean."
„Kassi kerossi mala'. -- Ga zo lang maar even
dáár zitten. Heb je de krant al gezien? Ze hebben
weer wat voor je klaargesboofd."
„O ja P Laat eens kijken."
.Lankhout schonk zelf tee in, terwijl Marti vlug
de krantenpagina omknetterde en het venijn
trachtte te. vinden.
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„Heerlike vuiligheid," lachte hij.
„Je hoeft je er niets meer van aan te trekken.
Overmorgen komt de boot en jij lacht ze allemaal
uit. I ij oQk."
,jou? Hoe dat zo P"
,,Dat lik hier blijven moet. 'k Zou best mee willen
naar Europa."
„Je bent -er toch pas geweest P"
„Nou ja."

Lankhout zweeg even, Marti bladerde langzaam
de krant fir.. Dan bracht met traag en stil beweeg
de djongos de lange luie rietstoel; Marti ging erin
liggen, liet zich tee inschenken, maalas het zich
gemakkelik.
„Je mist hier zo veel hè ?"
Met half-toegeknepen ogen om zich een onverschillig uiterf te geven, tuurde Lankhout het
blakerende plein over, naar de weg waar de stoom
-tram
naar Meester voorbijslierde.
„Natuur en zo. De fijnere Westerse tinten.
Maar dat niet alleen. Vooral... vooral kantakt."
Harti's jongensgezicht onder de donkerblonde
krullekop verstroefde zich tot ernst.
„De ouwe geschiedenis," zei hij zachtjes.
„
P'
„Nou, net waar we 't gisteren over hadden.
Jullie pakt 't verkeerd an. Ik zelf ook, 'k heb het
►

hier ook verkeerd aangepakt."
„Ach," wrevelde Lankhout, „nonsens; verdomde
nonsens. Wat begin je met een volk dat voor meer
dan negen tiende analfabeet is."
„Praten tegen het éne tiende dat overschiet.
En misschien snappen de anderen er ook wel wat
van. Werken, anpakken, propaganda maken. Niet
filosoferen. En ook niet zo als de Wit: met Boedi
Oetosno en zulke lui konkelen en knoeien."
„Beste man: het kan niet, geloof me nu toch,
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het is je reinste onzin. En voor zover er met ontwikkeling en met preken wat te doen valt, proberen
we het toch ook !"
,Ja nu ! Eindelik ! Omdat extremisten jullie
het voorbeeld hebben gegeven, en jullie anders
helemaal vergeten kopstukken zouden worden, dáárom doen jullie er tegenwoordig ook zo'n beetje aan."
„Je kunt niet meer doen. Anders wordt je hier
in dit heerlike land eenvoudig eruit gegooid. Dat
hebben we aan Nachenius gezien."
Marti glimlachte ondeugend, keek zijn overbuur
licht uitdagend aan.
-man
„Jullie willen ook niet meer doen. Jullie vinden
't wel goed zo, hoor."
Lankhout bleef stroef kijken, schudde van neen.
„Ik niet."
„Nu, jij dan misschien niet. Maar je vrinden wel.

De Wit en Kleefstra en Hoogedijk en Coppee,

noem maar op wie je wilt. En laat ik vooral mijn
geachte patrood niet vergeten, de grote „ook-

socialist" in Semrang.

,,Ex-socialist."
„Ex-marxist noemt hij zich. Ja, ja !"
„'t Is toch eenvoudig ploertig zo als de vent zich
gehouden heeft. Schandelik ! Wat zei die eigenlik
tegen je? Dat heb je me nog niet verteld."
„Heb je 't dan niet in „de Zon" gelezen P"
„Nee, ik sla dat ding wel eens over."
Marti glimlachte bij het terugdenken aan die
laatste weken in Semrang, glimlachte zonder bitterheid. Opgeruimd, enkel ietwat schamper nu en dan,
vertelde hij nog eens hoe het begonnen was met een
eenvoudig verzoek om loonopslag van de inlandse
typo's op de drukkerij.
De direkteur van de drukkerij had kortaf met
neen geantwoord. Na twee dagen kwamen ze terug,
te zamen met Sosperto de leider van de S. I. De
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direkteur had geweigerd hen te ontvangen en de
staking brak uit.
„Niet één onderkruiper, zeg Lankhout. Niet één!
Is dat niet kranig?"
M.arti's jongensstem sloeg hoog op.
„En dat voor luitjes die nog nooit van z'n leven
hadden gestaakt. Die 't nooit gedurfd zouden hebben
vroeger."
Hij vertelde verder. Schovel, de hoofdredakteur
foeterde op het redaktiebureau tegen de stakers.
Hij lei dan de handen over zijn zelfgenoegzame
dikke buik en zat te schoolmeesteren. De direkteur
had groot gelijk: de S. I. was immers geen vakvereniging, enkel een troep inlanders die erop uit
waren iedere Europeaan een hak te zetten. Sosperto
was een stommeling en een marionet van Nachenius en Nachenius was weer een marionet van....
ja, Lankhout moest eens raden van wie?
Deze haalde lachend de schouders op, keek Marti
in de open blauwe ogen.
„Van
geze
gd !"Lenin! Ja waarachtig, de vent heeft het
Marti sloeg zich op de kniëen van het lachen.
Verhaalde dan hoe hij de onzin niet langer had
kunnen aanhoren en Schovel herinnerd had aan zijn
ouwe plunje, aan zijn Europese pakean, aan meetings
en partijfrazes in Holland. Toen was Schovel
woest geworden, had met de vuist op tafel geslagen
en gezegd, dat er morgen in de krant een artikel
zou verschijnen tegen de S. I., tegen de direkte
aktie, tegen onverautwoordelike leiders en ander
rapaille; een artikel waar de vonken afvlogen. Marti
had rustig geantwoord, dat de krant morgen nog
wel niet gedrukt zou worden, maar dat, als 't
wel zo wá, Schovel dat moois dan maar schrijven
moest. Die had toen gevraagd, hoe Marti dan wel
dacht te schrijven in deze dagen.
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„In het gunstigste geval, zwijg ik over de hele
vuiligheid en vertaal Leuter-telegrammen en schrijf
Allerlei, Onder de Streep en Geme1 do Berichten."
Met dat antwoord was Schovel naar den direkteur
van de drukkerij gelopen, die geen vijf minuten
Later schuimbekkend van witte woede het redaktiebureau kwam binnen stuiven en daddik begon te
schelden van aap, vlegel en vlerk.
Lankhout keek zijn overbuurman olik-nienwsgierig aan:
„Allemachtig ! En wat dec jij P Scholdt je terug?"
„Welnee ik scheld niet. Ik gaf hem rechts en
links een stevige draai om zijn oren, net als een
klein kind.
Marti lachte bij de herinnering aan de scène.
Zag weer voor zich het getemperd-verlichte redaktiebureau, zijn schrijftafel met de krullenrommel der
krantenknipsels, het zelfvoldane gezicht van
Sehdvel tegenover hem, dag-in dag-uit.
„Ik ben blij dat ik eraf ben. Bah! Wat een zoodje"
„Tja," wijsgeerde Lankhout, „net als overal..."
„Ach nee," viel Marti wat heftiger in, „zeg dat
toch niet! 't Is niet net als overal. Zoveel ploertig
vooral in dat vak.., daarvoor moet je toch-heidn
in Indië wezen."
Lankhout haalde de schouders op. Traagjes
turend naar de warong op 't hoekje van den weg,
waar een dun-blauwe rookstreep uit opkrinkelde,
voelde hij zich tien jaren ouder en wijzer dan deze
leuke, pittige jongen. Straks als Marti zich weer
eens gestoten had aan de harde muren en muurtjes
in Europa, dan zou hij wel gaan inzien, dat...
„Kan ik wat voor je doen in Europa ?" hoorde hij
opeens Marti's opgewekte stem vragen. „Heb je
ouders of familie of zo in Holland ?"
„Enkel een broer in den Haag. Ga er maar eens
heen, het is een geschikte venten je kunt misschien
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wat aan hem hebben bij pasformaliteiten en zo."
„Ik moet denkelik een maand in Holland blijven,
vóór ik naar Zwitserland kan. En dan via Duitschland. Via de Entente gaat helemaal niet."
„Wie zest dat ?"
„De Zwitserse konsul hier. Ik kan toch soms zo
bar naar huis verlangen. Dat wil zeggen naar de
beweging in Europa, zie je. God, alles is nu zó
veel verder dan vroeger. Elke dag kan de revolutie
uitbreken."
„De wereldrevolutie P" Lankhout trok weifelend
de wenkbrauwen hoog op, keek Marti aan; er tintelde iets van spot in zijn ooghoeken.
„Ja waarachtig, zeker !" sloeg deze door. „Denk
maar eens aan Oost-Europa 1 Daar gast een kracht
van uit, ongelóóflik. 0, als ik daareensbij konzijn..."
„Mm. Hoe stel jij je dat dan voor ?"
Marti keek hem aan, zag de rustig-gevoelige
trekken in het gebruinde gezicht boven het witkatoenen pak. Meer dan anders viel hem ook het
vermoeide; het niet-meer-wensende op van den
veertigjarigen man, die daar ineengezakt op de
krossi malas lag, loom omroerend zijn tee.
„Kerel, ik snap jou soms niet," zei hij verwonderd. „Ik snap niet, dat jij nog r66d bent. Voel je
dan niets van de geweldige kracht, van 't élan dat
er in de beweging zit ?"
„Jawel, jawel; vooral in Europa. Hier niet. Maar
toch zie ik daar nog geen wereldrevolutie eruit
groeien."
„Dat zul je zien 1" Marti sloeg met de vlakke hand
op tafel. „Vóór we een jaar verder zijn zul je 't zien.
Jullie hebt het van Rusland ook nooit willen gele ven
en van Hongarije. Vin geen één land. En toch
is het gebeurd !"
Zijn ogen straalden; het bloed was opgelopen
naar zijn wangen. Vlug streek hij met zijn hand
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door de donkerblonde krullekop, wenkte dan den
bediende die uit de schaduw van de waringin opdoemde.
,,Mints tè lagi."
Zacht op de blote tenen scharrelde de bediende
met het teeblad. Een blauwe sjerp gebonden om
het middel werd zichtbaar door het openhangende
witte djongos- jasje, telkens als hij zich bewoog.
Lankhout vroeg den bediende dood -ernstig hoe het
wel met de kelner-organisatie stond.
„Tida tao toean," klonk het vlak en onderdanig.
„Flauwe mop," glimlachte Marti. „En toch
hoeft het geen half jaar te duren, of er is er één.
We leven zo razend gauw _ op 't ogenblik! Wat
vroeger onmogelik leek, schiet nu ineens uit den
grond."

Auto met een lachende, chique -geklede Europese
vrouw schoof voorbij, hield voor den hoofd
stil.
-inga
„Njonja van Lansberghe."
„Is dat de vrouw van de levensverzekeringsmaatschappij P"

„Ja. Tachtig duizend gulden."
„Hè schei uit, verdomme. Wat ben jij aan 't
verindiesen. Wat kan 't mij schelen hoeveel die
patjakkers verdienen."
Lankhout grijnsde.
„Wees gerust, beste jongen. Ik verindies heus
niet. 'k Zei het alleen om jou te pesten."
„Zullen we niet 'ns gaan eten P"
„Waar P Wat voor plannen hadt je ?"
,,Ik? Absoluut geen vaste plannen. Van Praag
is nog altijd op dienstreis, ik mag die paar dagen
nog in zijn huis wonen. Maar eten doe ik daar
haast nooit."
„Blijf van_ avend bier bij mij in 't hotel eten.

Makan besar."
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„Uitstekend."
Buiten werd het val-avond. Zwaarder en massiever leek de waringin, het monument dat opsomberde door de schemersfeer. In de verte van uit
een naburige kampong, klonken gedempte ritmiese
geluiden van een inlands instrument: toenge-toeng,
toenge-toeng.
Het was niet te onderscheiden welk instrument
het precies was. Toenge-toeng. De warong op het
hoekje van de weg had een arm lichtje opgestoken,
dat soms even een bewegende bruine hand of
bruin gezicht bescheen van het winkeliertje, dat
in de weer was met hurkende klantjes.
Een klein brok was van de egale hemel zichtbaar.
Een laat rood gloeide er in na, door de snel-invallende deemstering heen. Daar zetten de zware
krekelstemmen en de andere verborgen insekten hun
angstige tropiese melodie in. Een hoog doordringend snirpen voerde de boventoon, daartussen
door: bas-geluiden als van angstig-krassende raven
in 't donker. Ze kolderden heimelik op onder het
zwarte scherm van de oude waringin vandaan, onaf
kermde sterk het insektengeluid, al--gebrokndó
dóór; als machines in fabriek met nachtarbeid.
Lankhout en Marti bleven in het donker zitten
van de hotelgalerij: twee witte vlekken in de dieper
gevallen schemering. Zij wilden het licht niet
opsteken, omdat ze zagen hoe voor de naburige
hotelkamers de muskieten rondom de lamp vlogen
en zij bang waren dat die ook om hun licht zouden
drenzen, zodra het opsprankte. Een kleine Soendanezen-gestalte schimde ruchteloos onder de
waringin: koorknaap onder schemer van geweldige kerkgewelven. Zij tuurden er beiden naar,
stil, zonder het elkander te zeggen, ieder weg in
eigen gedachten. De kleine witte schim werd
onzichtbaar; verdween.
-
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In de verte het droef-vermoeide geluid van
Indiese instrumenten in de naburige kamgong.
Nu klonken enkele levender tonen tot de hotelgalerij door;: daarna weer niets: stilte, waarin sterker nog het zware insektenkoor opdrong.
Dan kwam in doffe ritmiek, zacht uit de verte
weer het tromgeluid opzetten, er tegen-aan hoog
als een vrouwestem, zong een jongen-opsliernd
eentonige frazes van een lied; nog andere instrumenten waren door de duistere afstand heen te
raden: wellicht een rebab. In stage doffe bonzing
was nu enkel weer de schellenloze tambourijn te
horen, droog en dof als achter een donkere muur
vandaan.
„Ah -- ha — ha..." wentelde dan de zachte
jongensstem weer opwaarts als in klacht; zette
langzaam uit, kromp dan weer saam, tot enkel de
zachte tambourijn weer stompte tegen de tropiese
avend.
Autolampen scheurden rauw een lichte baan
rondom de waringin, met hun schel-witte schijn.
Dan kwam de wagen zwaar toetend het plein opwaggelen, in bedaarde vering. Vlak daarachter klein
paardegetrappel en -- haast onzichtbaar in de
dikke schemer — één dier open ouderwetse tentwagens die men in Batavia ebro!s noemt.
„'t Wordt druk van avend," zei Marti.

„Créme de la creme," gaapte Lankhout; „zullen
we eens opstappen?"
De grote eetzaal had zich gevuld met lichtgeklede
vrouwen en mannen. Onder fel licht zaten zij aan de
blankgedekte tafeltjes, waaraan eenvormige stoelen
van zwaar teakhout aangeschoven stonden. Zwoele
wind van elektriese waaiers zweefde over de zaal,
inlandse bedienden in witte kledij met blauwe
randen en mouwomslagen slopen er rond op blote
voeten, droegen langzaam grote schotels af en aan;
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hun bruine gezichten hadden het passieve, uitdrukkm loze van dit Oosterse ras, alleen donkersmekend de ogen. Was er in het bedieningswerk
een pauze, dan stonden zij roerloos in een hoek van
de zaal te wachten op de wenk van den dinerenden
Europeaan om dan weer onhoorbaar nader te treden.
Sommige slopen tersluiks de zaal uit, hurkten buitens
in een donkere galerijhoek waar zij drie of vier
anderen vonden, met wie zij gesmoord lachten,
smoesden, strootjes rookten, — tot er één :die wèl
op zijn post was gebleven, door heimelik slangengeluid, gesist om het hoekje van de lichte zaal naar
het galerijduister, hen terugriep. Dan kwamen ze
terug in de blinkende schijnwereld, met korrekte,
strakbruine gezichten, onderdanig smekende ogen.
De Europese gasten aan de kleine tafels waren
allen in wit-katoenen kleedij of in roomkleurige
zijden jasjes. Zij wisten zich nu en dan meet de
zakdoek het warme- voorhoofd en veegden langs het
ietwat misnoegd gezicht. De vrouwen leken nog
bleker onder het hoge witte zaallicht dan het
tropenklimaat haar had gekleurd. Als zij achterhaar
staag wuivende waaiers lachten, hadden haar trekken
vaak iets scherps en verrnoeids. Al deze mensen
waren hierheen gekomen om geld te verdienen,
slechts enkele. Indo-Europese typen onder hen
voelden zich geheel één met het land; die enkelen
hadden rust in de donkere ogen. De echte blanda's
keken ontevreden, begerig om zich heen, men zag
hun het ongeduld en de onbevredigdheid aan, —
een ongeduld, dat hun verstand dan weer ondetdrukte, omdat zij zich anders warm zouden maken,
en omdat warmte, lichaamshitte, nieuw uiterlik en
innerlik misnoegen bij hen zou oproepen. Zo,
onbewust zoekend naar evenwicht, lachten zij hun
sc hadelike en bittere lach, spotten met de vrouwen
en zochten genot in de fijne spijzen en koele
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dranken die Europa hun altoos had geweigerd.
Na een paar uur tafelen met ekstra wijnen en
likeuren, stonden Lankhout en Marti op.
„Ik heb geen zin om het laat te maken," zei hij.
„Hest," antwoordde Lankhout. „Dat is het
beroerde, wanneer je met Reule ergens gaat eten.
Hij maakt er altijd een makan besar van, en wil
dan niet naar huis. En ik voel mij 's morgens op
bureau nu eenmaal beroerd, als ik tot twee uur
's nachts heb zitten zuipen."
„Doet die nu nog iets in de beweging P"
„Nee, — nog minder dan ik eigenlik."
„Dat is een bar klein beetje." Marti gaf zijn
vrind een hartelike klap op de schouder en lachte.
Maar Lankhout lachte niet terug. Wat vertederd
door den wijn en de tzigane- muziek, voelde hij weer
de melankolie van het ouderworden, van het
verlies der jonge illusies, schoof hij weer alle schuld
op Indië, dat hem had afgesneden van het Europese,
bruisende kultuurleven, vroeg hij zich af, waarom
hij niet den weg ging die jongere mensen, als Marti
de ware noemden: opstandigheid, felheid tegen
heel deze vuile koloniale traankokerij, en sawa rata
met de ontwakenden onder de bruine mensen,
met hen die ook hier wilden wakker schudden de
millioenen en millioenen... ach nee, het kon niet,
het was dwaasheid. Dit ras was immers zo dom, zo
onrijp. Hij kende land en volk toch immers veel
langer en veel beter.
Hartelik hadden hij en Marti op den hoek bij de
Harmonie elkaar de hand tot afscheid gedrukt.
Alleen slenterde hij terug naar het grote hotel,
reeds hoorde hij de tzigane-muziek van het eetzaal strijkje in de verte. Want alles stond open, wijde
gaten in ieder huis tegen de warmte, de verstikkende
warmte, de verstikkende warmte dag-in dag-uit,
dag-in dag-uit. Wat speelden ze nu nog zo laat, —
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een tango? Wat kon 't hem ook schelen hij zou
naar bed gaan en proberen te slapen.
Hoe lang kende hij Indië al... eerst zes jaren,
toen 'n jaartje verlof; dan vijf jaren en weer verlof,
telkens dat verlof als een lafenis ertussen. En nu
was hij pas terug van verlof. Elf jaren lang in
de tropen, elf tropenjaren onder de koperen ploert,
zo als de planters zeiden. En Marti? Als orang
baroe en daarbij nauweliks Hollands kennend, had
hij Marti zien uitkomen: een vlugge jonge Zwitser;
één jaar was Marti bij Harrisons en Crossfield
geweest, toen kreeg hij het dubbele bij die krant als
twede redakteur. Hij schreef Hollands als een
geboren Hollander, — knap hoor. Vlugge boy toch.
Twee jaar aan de krant... dus drie jaren in 't geheel..
En dan al zo'n wijsheid verkopen over Indië.
Marti moest zijn eerste pikol rijst nog opeten, haha!
Toch, toch... waren er dingen die dat joch scherp
gezien had, zeker wel. En 'n goeie sobat, jammer,
doodjammer, dat die nu ook al weer wegging. Je
hieldt zo weinig lui over, waar je wat aan had.
Reule... zakte meer en meer af.

Marti logeerde in het huis van Van der Stappen.
Te zamen met een jongen verifikateur had deze een
heel huis gehuurd en ingericht, toen hem het
hotel- en paviljoenleven begon te vervelen. Drie
inlandse bedienden zorgden voor het tweetal en
een oude toekang-kebon scharrelde er iederen dag
langzaam rond met de vervelende witte plantenpotten, die den tuin van een Europeaan in Indië
plegen te sieren.
Van der Stappen was op dienstreis naar Sumatra
en de verifikateur was een stille, goedige jongen —
en toch kon Marti hem niet lijden. Hij ontweek het
mannetje zoveel mogelik, hield zelfs het geregeld
met hem eten de laatste dagen niet meer vol.
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Toen Marti tuis kwam, was er niemand meer op.
Hij had al den eesten dag gezegd, dat de bedienden
nooit op hem behoefden te wachten des avends;
en van Slooten ging altijd stipt om tien uur naar
bed.
Bij het uitkleden, glimlachte Marti. Die van
Slooten, die saaie verifikateur... zou die nu ook
„di belakan" een liefje. hebben, net als van der
Stappen? Het was haast niet te geloven; zou hij
't hem eens vragen P Och net waarom... wacht,
hij kon het Kaidja wel eens vragen. Zou zij weer
bij hem komen van avend... P
Tok tok, — hoorde hij zachtjes op de tussendeur.
„Toean..." fluisterde een vrouwestem door het
sleutelgat. „Toean, minra boeka."
„Saja," fluisterde hij verheugd, deed snel de
deur open en sloot het kleine Soendanese poppetje
in de armen.
„Toean tida pagi," verweet zij hem aan zijn oor.
„Toean- soeda toepa Kaidja ?"
„Tida," verdedigde hij zich lachend. „Tida
bissa."
Zij maande hem stil te zijn en samen legden zij
zich op het vlakke dekenloze bed, nadat Kaidja
het licht had gedoofd en behoedzaam de klamboe
had dichtgeschoven en geplooid, om vooral de
muskieten te weren.
De lichte geur naar klapperolie, die haar eigen
was, stond hem even tegen, dan vertederde hein de
zachte meisjesachtige ronding van haar schouders
en. borsten. Haar lijf enkel door fijn katoenen doeken
bedekt, drukte hij zacht tegen zich aan.
„Kenspa tida kaai tao P" vroeg zij even verwijtend. Hij lachte kort, antwoordde dat het nog niet
zo laat was. Dan, met haar stem van stiekem schoolkind tegen vriendinnetjes, fluisterde en fnisterde
zij hem toe, dat Said, de djongos van toean pan-.
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Sloot gemerkt had dat zij Tederen avend naar Marti
toesloop. Hij had haar er mee geplaagd, ook waar
de andere bedienden bij waren, en hij had van
middag gezegd, hij zou 't toean Panderstap
zeggen. Maar dat deed hij toch niet, dat wist zij
wel. Zij had een mooie briefkaart van meneer van
der Stappen gekregen, met een hart erop: dat was
liefde. Zo mooi,! als toean Marti hem zien wou,
zou zij de kaart wel even halen. En in een hoekje
van de kaart een groote meneer en een rijke vrouw,
die elkaar kusten, net een vrouw uit Parijs.
„Saperti njonja derf Paris P" glimlachte Marti
verwonderd. „Apa tao derf Paris, — kwee ?"
0 jawel, fluisterde zij gretig door: daar wist zij
genoeg van. Daar had zij plaatjes van gezien in een
krant. En toean Panderstap had er ook wel van
verteld. Daar in Parijs woonden de chiqueste en
rijkste vrouwen, die zoveel goud hadden als ze
maar wilden en die waren mooi en reden in auto's.
Zij zou het wel eens willen zien. En wat droegen
ze er P Hoe gingen ze gekleed P
Marti zei dat hij het niet wist, maar dat morgen
de boot van Priok ging en zij dan maar met hem
mee moest gaan.
Neen, dat deed zij niet. Het was er koud in
Holland, koud, en geen zon. Oude Ridjoe was er
geweest en die zei dat niemand er heen moest gaan.
Van kou en heimwee stierven Soendanezen er,
en er waren geesten die niet graag zagen, dat Soenda-mensen zo ver weg gingen. Haar jongetje mocht
ook niet naar negori blanda; het was niet goed,
dat wist zij zeker. Maar Marti moest vertellen,
méir vertellen van de njonja derf Paris, ja?
Marti moest lachen om het domme kindergesnap
dat voortging te fluisteren, te fluisteren zó zacht,
dat hij het niet meer verstond, en in halfdroom ook
afzag van luisteren naar al wat zij in het hortend
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ritme van haar Maleis uitpraatte, onverpoosd.
En hij vroeg zich af — en sterker, triester vroeg
hij het zich af, toen hij zijn hartstocht had gestild —
waarom dit zo zijn moest, dit zwakke en onwaardige gepaard zijn met een bruin kindvrouwtje,
een gemeenschap met éne, die niets met hem gemeen had. Er woonde in iederen man een zwarte
hond, die de kop op stak zodra hij de lucht kreeg
van een vrouwdier, dat welgevormd was en jong.
Pas als de donkere hond zich had uitgeraasd, kwam
zacht-verwijtend de klare bezonnenheid terug, en
vroeg: waarom, waarom toch P met opgetrokken
droeve wenkbrauwbogen.
Als je op den weg liep en je kwam een inlandse
warong voorbij, lagen daar vaak mooie vruchten
en het had onder de schaduw er van iets gezelligs;
toch ging je er nooit naast de inlanders neerhurken.
De lucht van doerian en andere scherpe geur dreef
je er vandaan.
Bij een inlandse vrouw voelde je eigenlik hetzelfde, het instinktieve neen. Waarom werd het
dan toch altijd weer ja; waarom was die zwarte
hondenbruutheid niet uit te drijven, waarom...
Haar jongetje was nu in Soekaboemi, — luisterde toean P
Ja, ja, hij luisterde. In Soekaboemi had zij gezegd,
zo, zo. En weer vervolgde hij de kronkelgangen van
eigen gedachten, die zijn steeds scherper óntledingszin trachtte te ontwarren. Hij waande zich een
ridder, die uittoog op de morele waarheid, één die
zonder genade gericht hield over zichzelf, en besefte
niet, dat ook dit maar een stemming was, gewekt
door de lichte triestheid, die elk dier en elk beest
eigen is na genoten gemeenschap.
Zij fluisterde door in de duisternis van de bedkamer. Zij fluisterde dringend, indringend, als
voelde zij hoe Marti's gedachten wegtrokken van
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haar en haar wereld. Zij vertelde dat toean van der
Stappen goed voor het jongetje zorgde; het was in
een inrichting in Soekaboemi en toean moest er
iedere maand veertig gulden voor betalen. Maar
eerst was zij met van der Stappen naar toean
geweest, anders wou toean Panderstap er-asitèn
niet voor zorgen. En bij toean-assistèn had zij
moeten zeggen, dat zij het goed vond en moeten
schrijven.
„Tao toelis, kwee?"
Neen, zij kon niet schrijven, wel een kruis schrijven. En dat was net zo goed. Maar het jongetje
zou later op school gaan en schrijven leren. Die
toean besar, de assistent-resident had gevraagd of
zij afstand deed van het kind, en zij had gelachen,
en gezegd: „Stenga-stenga," ieder de helft van het
kind. En toen hadden alle toeans toch zo gelachen.
Zo had zij afstand gedaan en dat was goed. Nu
werd het kind geen anak kampong, maar net een
anak blanda... Eens in het jaar mocht zij er heen
om het te zien...
Marti had het laatste gedeelte van het verhaal
scherper aangehoord. Hij wist dat het zo ging,
vrinden van hem in Semrang hadden het immers
ook zo gedaan.
Het heette de netste, de nobelste manier, als
toch eenmaal het ongeluk gebeurd was en je een
kind had bij een Javaanse vrouw.
De nette manier. De onnette manier was een
Hollandse vloek, gevolgd door Joe bangsat " Trap
haar d'r uit en weer de kampong in. Dat was de
oud-Hollandse manier die aan de bittertafel gepropageerd werd. „Als je de meid vooruit gezegd heb,
dat je dat doen zult, is er niks gemeens in," had hij
een ingenieur horen verklaren en verdedigen. De
meesten waren hem bijgevallen, met ernstig hoofden.
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Maar van der Stappen had korrekter gedaan,
nobel bijha. Korrekt, fatsoealik, nobel; Kaidja
had er vrede mee, begreep dat het zo beter was.
Wat wil je meer P
Doch ze was... ze was toch Moeder; de moeder
van dat kleine bruine jongetje, daar ergens in Soekaboemi. Zacht snikte in hem op, wat hij voor zijn
eigen moeder gevoelde, — en zij voor hem.
Kaïdja zweeg even. Nacht suisde rondom. het
huis. Zou hij het vragen, haar vragen of ze dan geen
moedergevoel had, of zij niet.... Och, wat zou het
baten. Hij zou natuurlik ten antwoord krijgen, dat zij
èrg nakit hati gevoeld had. Maar zou dat waar.zijn P
Het was zo'n natuurlik, primitief gevoel, — waarom
zou dit onwaar zijn P Maar hoe dan met haar . grap
voor de assistent-resident, aan wie zij lachend een
soort Salomonsrecht voorsloeg P
Zou hij er ooit achter komen, wat die vrouw
voelde P En dit was nu één gebeurtenis, één zo'n
simpel geval, waarin het meest gewone, primitieve,
menselike wel heel en al zoek leek. Hoe moest 't
dan wel zijn in die duizend andere gevallen, waarin
die twee rassen elkander's onvolkomen woorden,
niet elkaars geest verstonden?
„Toean soeda tidoer ?"
„Belon."
Dat vreemde zachte wezentje daar naast hem,
niet groter dan een Europees meisje, dat stakkerdje,
— wat ging er in haar om P Hartstocht kende zij,
hartstocht zonder maat. Gratie was haar natuur.
Liefde... hield zij van van der. Stappen? Als het
niet zo was, bedroog zij hem natuurlik met een
rasgenoot van haar of met een geraffineerde Indo.
Was het wil zo, — dan wee haar. Vroeg of laat
ging van der Stappen trouwen met een blanke
vrouw of hij ging voor goed naar Holland. In beide
gevallen maakte hij zich los van Kaidja. Door geld,
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door dat laatste middel, dat stomme uiterste middel:
door geld, zou hij zich van haar los maken.
0, wat was die kant van het Indiese leven toch
ellendig, diep-ellendig. De zwakkere Europese kerels
gingen onder; de sterker voelenden werden afgemat
in een voortdurenden strijd tegen den zwarten hond
binnen hen, die telkens weer jankte en blafte, net zo
lang, net zo lang tot hem weer een stuk werd voor
hij weer genieten kon. De bittere-gesmtn
nasmaak was van later zorg. Zo voltrok zich hier
het leven van honderden en honderden jonge
mannen.
Behalve in Soerabaja. Daar scharrelde de Europeaan met vrouwen van zijn eigen ras. Lachend
vertelde men op alle sozen, dat er daar in Soerabaja
veertig echtscheidingen in de maand werden uit
maar een tikje succes had,-gesprokn.Dma,di
wachtte af, flirtte, en dat leidde tot een liaison.
Uit die verhouding kwam dan een huwelik, uit
dat huwelik een echtscheiding voort en misschien
een paar kinderen. Wat deed het er toe? En de
maalstroom van die kermis duurde voort, altijd
voort. Nu eens langzamer kolkend, dan weer
wilder, nog wilder. Hoe wilder het ging, hoe harder
de mannen, de „echte mannen" lachten... En som
vrouwen schaterden mee...
-mige
Het was stil. Wat was het stil. Een zachte
regelmatige ademhaling naast hem: het bruine
vrouwtje sliep, van hem gescheiden door de harde
bed-rol: de goeleng. Het was diep donker, hij zag
haar niet. Maar zijn verbeelding zag haar slapen:
op den rug ; bruine sarong enkel de romp
omdekkend. De blote armen vaneen gespreid,
de blote benen vaneen, als een mens die levend
genageld is aan het kruis. Zo sliep de inlander:
als een onnozel bruin kind aan het kruis.
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Buiten door het open raam, waarvoor enkel
luiken waren gegrendeld, hoorde hij kort de stem
van een Soendanees die een ander goedendag zei.
Dan zei hij nog iets, in de stilte van het nachtduister.
Nooit hóorde je een stap in dit land van bloot
voetigen. Er waren nu in dit late, donkere uur
haast geen voorbijgangers. Van de enkelen, die er
waren, hoorde niemand de stap; geluideloos beweeg
in den nacht. Enkel als ze tot elkaar iets zeien,
klonk een stem, licht door de koelte gedragen.
Land van heimelike lichte geluiden. Al het zware
kwam uit het Westen. De machines, de snelpersen
in de drukkerij van z'n krant, — nu niet meer zijn
krant. De boot... de boot ook kwam uit het koele
verijzerde Westen: de boot, die hem zou halen, de
boot naar Europa... Zou hij morgen komen,... overmorgen... nog later P

TWEEDE HOOFDSTUK
.........................................................._.._.....---........---..........._..._...
tien dagen, -- zei het scheepsvolk.
het vooruitzicht eindelik verlost
ate zijn van die zee, die met zijn grote
tem van eeuwig verwijt tegen hem
opklonk; die golven, die als wilde,
hongerige dieren telkens weer wilden opklimmen
tegen de steile, hoge verschansingen van het schip.
De zee maakte Marti wanhopig. Hij voelde zijn
zielsverlatenheid, zijn reddeloosheid, zijn gevangenschap bij 't om zich schouwen op het dek. Tussen
Padang en Durban vooral. Omdat de Middellandse
Zee onveilig gemaakt werd door torpedo's, koos
de mailboot den oorlogsweg over Afrika, den eindelozen weg. Twee weken lang, tussen Padang en
Durban, had Marti geen land gezien, geen schip,
geen vogel, geen vis. Een hopeloze melankolie
snikte soms in hem op, als hij op het dek stond
en rondom zich keek, half ziek van de zeereis,
terwijl anderen van zijn leeftijd praatten en lachten.
Voorbij de Kaap was het anders geworden. Hij
wist wie aan boord zijn vrienden waren, wie zijn
vijanden; zijn teruggetrokken buien werden schaarser. Zonder het te weten, luisterde hij naar de
natuurwet die aan een gezond lichaam geestelike
kracht en opgeruimdheid geeft. De zee lag nu zo
vredig-blauw en kalm rondom het niet meer slingerende schip; de warmte streelde zacht de huid
en drong door in het herstelde lijf, dat zich behagelik voelde, niet langer overgeleverd aan de slapheid van voortdurende zeeziekte.
De andere reizigers verwonderden zich vaak
over zijn jongenslach en kinderlike vreugde en
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plaagden hem met zijn stille ziek-zijn van de
eerste weken. Wi lachte er overheen, en als hij
's morgens onder de beschermende zonnetent te
lezen lag, en hij keek even op van zijn boek, dan
droomde hij weg, turend over het teergerimpelde
blauwe zeewater. Hij glimlachte, voelde ztcb geluk
dacht aan de blauwing van het Lago Maggiore-kig,
of aan een der andere meren van zijn geboorteland.
Hij hield van Zwitserland; hij beluisterde het
heimelike toenge-toenge toerage-toenge, het geluid
van de zware scheepsmachine. Iedere slag bracht
hem dichter bij huis. Hij verlangde ernaar zijn
land weer te zien, hij verlangde, lichtvertederd.
Zijn ouders zou hij weerzien, zijn vrienden, het
vertrouwde huis, het tuintje met de zonnebloemen,
het „BrGnneli" zachtklokkend op den hock van de
straat...
„Het u al gesien ? D'r is land in 't zich."
»Nee bootsman, waar dan ?"
, bakboord; ga maar mee."
Daar aan de horizont bloeide een tere lijn op,
die een violet heuvelvlak omdoezelde. Bijna één
van kleur met de omheen stapelende wolken, viel
het nauweliks te onderscheiden, of het een heuvel
was of een kleine wolk. Hoe bevriend leek dit-rug
zachtkleurige bergland. Om er z6 heen te zwemmen
en er te blijven zwerven vele lieve lange zonnedagen...
„Azze we eerst Kaap Wilton maar in 't zich

hebben," zei de bootsman dood-ernstig. „Weet je
niet waar dat is P Nee? Nou, -- dan heb-ie je
aardrijkskunde ook slecht onthouwe meneer; en
nou bin ik maar so'n gewone boorman t" r4.
Dat was een vaste mop vin den bootsman. Iedere
reis liet hij er drie of vier paesagiea op die manier

ink pen. Als ze dan lang gezocht en gevraagd hadden
en aindeiik weer bij hem tie rug kwamen, bleek
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Kaap Wilton de schoorsteen van de machinefabriek
bij Rotterdam te zijn.
Marti was naar zijn behagelike hoekje teruggegaan, nestelde zich in de luie stoel, probeerde te lezen
in Jack London. Maar telkens en telkens zochten
weer zijn ogen de klaterende blauwe kleur van het
wijde kalme zeewater,— tot een naderende stap hem
waarschuwde dat hij verder moest lezen.
Want als hij niet las, zou de passagier die daar
aan kwam slenteren zeker een ochtendpraatje
komen maken. Er waren er die zich hopeloos verveelden, die niet den minsten slag hadden zichzelf
bezig te houden. Anderen waren dan wrijfpaal
voor hun botte geest; zij plachten van de één naar
de ander te lanterfanten, het hele dek over en kletsten net zo lang tot de etensbel ging en de morgen
om was. Brouwer was zo iemand, en die mislukte
planter Guignard met zijn onuitstaanbaar accent.
Die daar nu aankwam was Meerdink, 'n tikje genietbaarder. Als Marti opkeek begon het praatje, het
praatje over het lekkere weer en dat zou dan over
een ander kletspraatje; om eindelik te-gani
belanden in een pleidooi voor etiese koloniale
politiek — Meerdink's stokpaardje — máár een
verstandige etiese politiek. Werkelik, Marti ging
te ver, véél te ver. Als hij in plaats van drie jaar eens
twintig jaar in Indië geweest was, dan zou hij
inzien...
Zo'n Meerdink was nog een van de besten onder
het wanhopige stel reizigers, dat — allen door
Indië min of meer geslaagd in de wereld — tijdelik
terugkeerde naar Europa. Haast allen waren Hol
Als goed Zwitser stootte Marti zich nog-landers.
altijd aan hun grofheid, zonder zich te herinneren
dat die grofheid ook in zijn land bestond, enkel in
anderen warm. Vooral het eeuwige vloeken en
vuilmekken van mannen onder elkaar hinderde
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hem altijd weer. Doch hij kende langzamerhand de
vaste uren daarvoor: bitteruur en 's avonds laat,
en droeg zorg, dan niet in de nabijheid der al te
gezellige jongens te komen.
Eens was hij er bij ongeluk langs gekomen,
's avends tegen tienen. Ze zaten in een hoekje van
de rooksalon, de kaarten van het in de steek gelaten
poker-spel slingerden - nog over het groene tafelkleed. Daarboven de licht-verhitte koppen in een
lauwe atmosfeer van grok en whisky-soda. Guignard met breed-vettigen lach, ontdekte hem het
eerst en lolde hem toe:
„Goddome Marti, dat's een goed idee dat je
ook 's an komt! Ga zitten kerel. Van Wijk, donder
op, plaats maken voor Marti; die komt een paar
goeie moppen vertellen. Maar niet te gemeen hoor, Marti. Wat zal 't wezen? Een sterke cognac-groc ?
Djongos !!"
Lachend had Marti geprobeerd zich los te maken
van de onechte jovialiteit; maar dat ging niet zo
makkelik... En toen hij eindelik kalm weg liep,
begonnen ze te joelen en te gillen. Guignard had den
beledigde gespeeld, door op vlerkige toon te vragen
of het gezelschap meneer soms te min was en of het
óók tot het principe hoorde, dat je alleen met de
sjiek praatte of. scharrelde.
„Ik zal zelf wel weten wat ik te doen of te laten
heb." Marti was vuurrood geworden toen hij dat.
zei, „en over een principe praat ik nog liever met
mijn kat dan met jou en je vrinden."
Zo was hij weggelopen uit de rookkamer, terwijl
hernieuwd dronkenmansgebrul hem najoelde en
jouwde, en één der fidelen een boonwoord had
gegild, hoog-op uit de brouwketel van vunzigheid.
Boven op het sloependek was het eenzaam, donker en fris geweest. De nachtwind flapperde tegen
het doek waarmee de rompige sloepen overspannen
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waren; dat bolde nu en dan wat op door het lichte
waaien. Er was maar weinig deining, en het schip
hield strak zijn koers: toenge-toenge, toenge toenge.
Zwart was het rondom, een sterloze, zwaarbedekte
hemel; in de verte het licht van een vuurtoren aan
de Afrikaanse kust: twee tellen, — wèg weer 't
schijnsel. Twee tellen, — weg. Aldoor, aldoor.
Marti moest lachen om zijn opgewondenheid
van zo even. Wat gingen hein die kerels aan P
„Met de sjiek scharrelen..." Haha! Zou hij jaloers
zijn, 'n tikje jaloers, omdat hij zo dikwels met
Frangoise praatte P
Nog drie dagen, zei het scheepsvolk, misschien
vier. Het was wel voorgekomen, dat een Engelse
kruiser de mailbooten naar Kirkwall had opgebracht, om ze daar in de haven te doorsnuffelen.
De „Kawi" was dat op de uitreis overkomen, twee
weken geleden. Als dat gebeurde, ging er minstens
één dag mee heen. Maar de kapitein had onder zijn
grijze snor gemonkeld dat dat wel niet zou gebeuren.
Ze waren in Falmouth immers al drie dagen lang
onderzocht; zó gek waren die Engelsen niet. Kirkwall,
dan nog het mijnengebied in de Noordzee, en dan:
Rotterdam. Kaap Wilton — zo als de bootsman zei.
Het was koud op de Schotse kust, een najaarssneeuwkou, die de mensen op het schip deed
zoeken naar hun dikste jassen, de kleren van zes
jaar geleden toen zij uittogen naar Indië. Domburgerlik zagen de meesten er uit in die kleding
van voor zes jaar; de vrouwen in hun mantels van
drie modes ten achter.
Behalve Francoise. Zij droeg een bruine pels
waaruit het blonde kopje opstak, trots als-mantel,
een zonnebloem. Meest waagde zij zich zonder
hoed op het dek, al deed de kille wind het lichte
haar opfladderen langs haar fijne slapen. De streng
Fariddragen 3

34
getekende neus en het gebiedende in de blauw
meisjesogen deden vergeten dat zij nog zo-grijze
jong was: pas twintig. Maar als zij lachte won haar
gezicht opeens het kinderlike terug. De mooie
blanke tanden kwamen te voorschijn en helder
klonk haar lach op tussen het groepje mannen en
jongens, die trachtten bij haar in de gunst te komen.
Zij plaagde ze allen, nam hun gevlei op met een
koele glimlach, of luisterde eenvoudig niet langer
wanneer het haar verveelde. Zij had het heerszuchtige, dat Indië aan ieder Europees kind opdringt,
zonder dat dit later tot te nuffige kleine pretentie
was vergroeid. Francoise's huidskleur en haar fijnregelmatige trekken waren noordelik, maar uit
enkele kleine manieren, uit de laatdunkende wijze
van spreken met ieder die zij beneden zich dacht,
voelde men toch het in Indië uit Europese ouders
geboren kind. Als zij aan boord tegen een der
jongere mannen sprak, keek zij hem nauweliks aan,
lachte en spotte tegen hem over haar schouder heen;
bij een verzoek aan een der inlandse bedienden,
klonk haar stem niet onvriendelik, maar kalmbeslist in korrekt-gesproken Maleis: haar lippen
kregen dan de laatdunkende neerwaartse plooi van
Javaanse vorsten, wanneer zij tot hun minderen
het woord richten.
Marti had haar gehaat, de eerste dagen en eerste
weken aan boord. Op de stijve manier der Hollands
samenleving was hij aan haar voorgesteld:-Indies
juffrouw Sixma, — meneer Marti. Haar slanke,
soepele bewegingen, de fijne nerf in heel haar
blonde wezen, trokken hem aan. Zij was iets geheel
anders dan de twee in Indië verzuurde schoolfrikkinnen die nog aan boord waren en de indolente,
aldoor omhangende, gichelende flirt-nonna-tjes
met hun „Ach nee meneerr, — scheidt u nu uit
meneerr, — ik wil heus niet hebben m'neerr."
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anders.
Elle
avait
de
la
ligne.
Er
Francoise was
zat stijl in haar; en Marti was dadelik met haar
gaan praten: over Indië, over het leven aan boord,
over haar plannen. Het was in die eerste dagen van
verslapping het enige ogenblik van opleving voor
hem geweest hij had zijn gulle openheid, zijn
jongenslach, de voorbarigheid van zijn frisse beweertoon teruggewonnen.
Maar Frangoise, — wilde zij het niet opmerken
of was zij er werkelik blind voor? — had hem
geantwoord licht-kokettérend over haar linkerschouder heen, had vluchtig geglimlacht om sommige jongensachtige brutaliteiten, ver-wegstarend over
de verschansing naar de woelige zee, die daar
voortworstelde: verlaten van schepen, vogels,
vissen. Bij één opmerking van hem -- Marti wist
niet meer wit het was, maar schrijnend voelde hij
na, dat er iets van zijn diepste zelf in verhuld lag—
had zij opeens luid-op en schamper gelachen en
was dan met vriendelike woorden op een paar
oudere mevrouwtjes toegelopen, die juist uit de
eetzaal kwamen. Zij liet Marti staan. Die had zich
afgewend, hij vloekte met één dier grove Hollandse
vloeken, zoals hij ze in de tropen had geleerd; het
bloed tintelde in zijn wangen.
Hij had nadien nooit meer met haar gesproken
en de enkele keer dat zij hem in een gesprek trachtte
te betrekken, had hij vriendelik, maar ietwat tè
beleefd geantwoord; nu was hij het die de gedwongenheid wilde.
Francoise had hem die koele beleefdheid niet
vergeven. Zij was gewend dat de mannen haar
bewonderden en met attenties opwachtten. Haar
plagerijen, haar sarkasmen, een enkele vriendelike
hooghartigheid, gaf zij daarvoor in ruil. Hij die
dat het best opnam, hij die dat lachend verdroeg
en met een lichte schertsende plagerij beantwoordde
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— zó één won haar genegenheid. Dieper gevoelens
dan wat sítnpatie en vriendschap, wilde zij niet
peilen.
Zij wist heel goed dat zij de eerste maal Marti
onheus had behandeld. Het was een experiment
van haar geweest, proefneming hoe hij op zo'n
behandeling zou réageren. Zij was volstrekt niet
van zins hem altijd zo te behandelen, integendeel
in haar hart was zij nieuwsgierig naar hem en stelde
zij meer belang in hem dan in één der anderen aan
boord. Dat het hem krenken zou, had zij wel ver
Maar niet dat hij zijn krenking op die wijze-wacht.
zou uiten. Zij vond hem een gekwetste ijdeltuit
en de enkele maal dat zij in gezelschap van Guignard, van Wingen, Meerdink en de anderen met
Marti sprak, kleurde zij haar plagerijen graag in die
tint: Marti, gekwetste ijdeltuit. Hij deed of hij het
niet helemaal begreep, antwoordde koel schertsend,
zonder enige toeschietelikheid.
Zo was het tussen hen beiden een zoeken en weer
ontwijken, een lokken en weer afstoten als in een
primitieven, dans. Beiden voelden zich te rijk om
elkander nodig te hebben; te arm-begerig om het
beste wat ze in hupt omgeving voelden, zich te
laten ontgaan. Doch, terwijl Marti maar één uitweg
kende: de ijzige ontbering van haar bijzijn al die
lang-vallende weken aan boord en daarna het
schielik uitwissen van Frangoise uit zijn geheugen,
-- was zij te veel vrouw om niet ook andere wegen
te kennen; kronkelpaden waarop zij toch haar
hooghartigheid niet prijs gaf.
Op 3o Augustus hadden de jonge meisjes aan
boord, — Francoise en de normaatjes —, een inzameling gehouden voor het kinderfeest dat den
volgenden dag zou plaats hebben. Een komitee van
oudere dames had zich knussig gevormd en er
was besloten tot samenwerking met de twede klas:
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in de beide klassen samen waren ruim veertig
kinderen. Vooral enkele eerste-k!as,dames die
gaarne doorgingen voor modern en verlicht, hadden
zich voor samenwerking met de twede klassers
warm gemaakt. Het was oorlogstijd en dan keek
men immers niet meer naar rang of stand, dan was
men vóór alles: Nederlander.
Maar toen er bleek, dat de meerderheid van het
eerste-klas dameskamitee wel de twede klas kinderen wilde laten meedoen met het kinderfestijn,
maar hun ouders niet mochten meekomen, — was
alles afgesprongen. De twede klas pa's en ma's
waren diep beledigd, zetten een eigen feest op touw,
waarbij zij zwoeren dat de prijsjes voor de kinderen
nog duurder zouden uitvallen dan wanneer hun
kroost de genadepasteitjes vóór op het schip had
geproefd.
Alle passagiers hadden een gulden geofferd,
sommigen een rijksdaalder. Zij hadden Marti niet
durven vragen; ieder wist dat hij op geen enkele
wijze dien dag wilde vieren.
's Avends zat het klubje jongelui, waarbij ook de
nonnaatjes en Francoise, het programma voor den
volgenden dag te bespreken. Frangoise werd hoe
langer hoe drukker, hoe meer plannen er werden
gemaakt en hoe meer zij zich de kinderpret indacht;
dejonge mannen plaagden de nonnaatjes-die telkens
opgierden van het lachen, en Guignard's schetterstem sloeg met een ernstig gezicht voor, ook de
getrouwde mensen te laten meedoen met het zakkenlopen.
Dan kwam in den hoek van het tafeltje w~
Francoise zat, ineens een half-gesmoord-ru cep.
„Wedden P Waarom gewed P U krijgt hens er
nóóit toe, juffrouw Sixma, not!"
Het was Meerdink die sprak. Dan klonk haar hoge
heldere stem ten antwoord:
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,,Top! Ik neem de weddenschap aan; ik laat
hem tekenen en minstens voor een ringit. En van
avend nog !"
Dan keken Frangoise en de anderen weer wantrovwend in 't rond, of Marti misschien niet in de
nabijheid was.
Maar Marti zat wars van het geklets zijn boek te
lezen in een hoekje van de rooksalon, onbewust
van de aanslag die- de feestvierders op zijn schatkist
hadden gemunt. Soms keek hij even op en zag dan
door de blauwe rooknevel, in de hoek der ruime
kajuit een groep kaartspelers met stugge koppen
hun bridgespel monsteren; de ouwe heer Ranahuyzen loerde over zijn gouden bril en zijn fijne
hand haalde dan behagelik den gewonnen slag naar
zich toe.
Vreemd toch, — dacht Marti — zoeken die
mensen misschien iets in dat spel, wat hun bestaan
hun niet geven wil P Maar wit kan dat zipi? Wat
geeft zo'n kaartspel dat het leven hun n i e t schenken kan, en waarom...
„Mag ik u even storen ?"
„O zeker juffrouw Sixma, ik ga met u mee."
„Kunnen we niet...?"
,,.Doet u 't liever niet, het is hier voor u zo rokerig.
Is 't erg gewichtig?"
Fran4oise lachte geheimzinnig. Zij gingen samen
naar het hoge sloependek, waar slechts enkele
mensen zaten te roken en te praten. Er stond een
gure avondbries.
Marti en Frangoise liepen hen voorbij. Toen ze
op een gemakkelike lage bank, beschut door een der
sloepen, waren gaan zitten, begon Frangoise glim
een licht kokette bedeesdheid-lachendmt
over het feest te spreken. 0, zij begreep heel best
dat Marti er zó over dacht, héél best. Zelf dacht
zij immers eigenlik óók zo? En toen zijn ronde
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blauwe ogen haar naïef-verwonderd aankeken,
bloosde zij even en herhaalde zij nog eens dat dat
werkelik waar was en dat zij over zulke dingen
meer nadacht, dan hij misschien vermoedde. 0,
zij voelde hier aan boord ook zo het lege leven,
het onbeduidende, het slappe omhangen en tijdverdoen...
„Maar waarom maakt u er dan geen einde aan?
Als ik in een hoekje met een boekje zit, voel ik mij
zo gelukkig als een karbouw en dan mogen de
andere mensen doen of laten wat ze willen !"
Hè, dat vond zij egoisties van Marti. Zij had nooit
gedacht dat iemand die z'n leven zó ideaal opvatte
als hij, zulke egoistiese dingen zou zeggen. Het was
wel een beetje schandelik. Ja zeker! Eigenlik
was 't helemaal wel wat erg, dat Marti zijn licht zo
onder de korenmaat hield. Waarom hield hij niet
eens een lezing hier aan boord? Over Barbusse
of over de literatuur en de oorlog of over...
Marti lachte luid.
„Gelooft u dat Guignard dat interessant zou
vinden P Zou hij niet veel liever een lezing horen
over Henry Clay en Lucas Bols dan over Barbusse?"
Doch over Guignard wilde Frangoise niet spreken. Het was iemand die jaren lang in een plantersmilieu was geweest, en toch iets royaals had gehouden; een coeur d'or — voegde zij er met een ondeugend lachje bij; heus, een coeur d'or.
Marti trok zijn neus op, dan zijn wenkbrauwen;
hij haalde met vlugge beweging een sigarettenkoker
uit zijn zak, bood haar een dun, wit rookstaafje
aan.
Terwijl hij haar vuur gaf, zag hij hoe het schijnsel
van de lucifer haar trotse profiel zwoel overtoortste;
hij had wel met zijn hand de zacht-zijige lijst van
licht-verstoven krulhaar willen wegstrijken van
die warm-bruine ronding der wang; hij had nog
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dichter bij zich willen horen: die heldere lokstem,
het hoge klateren van die lach...
Het zou morgen heel aardig worden, — vertelde
zij verder. En zij gaf aan haar stem een ernstiger
timbre als van een vrouwtje dat weet wat zij wil.
Natuurlik niet aardig voor èns, maar dat was ook
helemaal niet de bedoeling. Aardig voor de kinderen,.
het moest een kinderfeest worden en een kinderfeest blijven.
Hij vroeg met een plagende glimlach of 't voor
eerste of twede klas kinderen was.
„O hebt u zich daar ook zoo aan geërgerd P Ik
vond 't schàndelik in één woord, zó bekrompen en
klein. Van mevrouw van Welie had ik het nooit
gedacht, nóóit ! Die anderen, zo als de Birnie's en
overste Kolverschoten, — nu ja."
„Och," — Marti trok fijntjes aan zijn sigaret —
„waarom zij ook niet, hè P"
Neen-nee, Marti mocht niet onbillik worden, niet
de mensen over één kam scheren. Mevrouw van
Welie was een lieve, begaafde vrouw. Waren ze
allemaal maar zó aan boord, dan zou het best uit te
houden zijn.
„laar ik wou u eigenlik vragen," ging zij vrolikpratend door, „om ook wat te geven voor het feest.
't Is enkel een kinderfeest, een dag dat de kinderen
eens lekker pret moeten hebben."
Zij stootte even met haar fijne hand zijn arm aan.
Marti wist niet of zij het bij ongeluk deed of in een
opwelling van ongedwongenheid. Maar hij voelde
het als iets vertrouwds, iets kameraadschappeliks,
een eindelik weggooien van haar hooghartigheid.
En weer — evenals den allereersten dag — voelde hij:
die behoefte haar wat méér, wat innigers van zich
zelf te geven dan hij aan een dier anderen schenken
kon. Hij had haar op dat ogenblik wel blij willen
maken met zelfgeplukte veldbloemen en hij zag
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in zijn verbeelding de gelukkige lach waarmee ze
die bloemen zou steken tussen haar ceintuur. Hij
moest zich toch vergist hebben, zij was toch een
ander dan die anderen, zij was iets lievers, iets
fijners; ja iets fijners vooral.
Hij keek haar aan. In het flauwe licht der elektriese gloeilampen op het hoge sloependek, zag hij
de lijn van haar kin die teer opging en overging in
de wangronding; de mooie witte tanden lachten en
lokten in het lichtomkrulde meisjesgezicht. Zo blij
vertrouwelik keken de ogen hem aan; zo blij ver
wachtte zij op antwoord. 't Was immers-trouwend
enkel maar opdat de kinderen eens lekker pret
zouden hebben. Wat deed dan de reden van het
feest ertoe? Er was toch iets dom-verstards in, dat
niet te zien. De zachtheid van een vrouw bracht je
gevoel ineens weer naar de warmte van huis en
haard terug.
Hij haalde zijn beurs voor den dag, gaf haar wat
zij vroeg.
„Waarom hebt u dat niet eerder gevraagd ?"
zei hij zo zacht en natuurlik, als hij nooit tegen haar
gesproken had.
Zij deed even verlegen, zei dat zij eigenlik aldoor
iets van angst gevoeld had, dat hij weigeren zou.
Maar nu begreep Francoise pas hoe dom die vrees
was geweest. Het had immers met principes niets
te maken.
,,The devil is never so black as he is painted;"
helder lachte hij op.
Francoise moest even denken aan het clubje
daar beneden in de salon, aan haar triomf wanneer
zij straks bij de anderen terug zou komen en een
rijksdaalder zou laten klinken op het tafeltje; aan deverbaasde uitroepen van allen, aan de komplimentjes van Meerdink en Guignard.
Zij was opgestaan van de bank, keek over de
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railing naar beneden, waar in den donkeren avond
het wit der golven schuimde tegen de flanken van
het schip. Zacht en breed gleed de boot over de
lange banen waarin de zee zich plooide. In regelmatig trekken met ruime tusschenpozen hoorde
zij het aanschuinen tegen het schip. Op het hoge
sloependek was haast geen schommeling merkbaar,
voelden zij ook slechts vaag het regelmatig schonken
van de machine.
„Gaat u nu al weg ?"
Hij was op de bank blijven zitten, keek zachtbewonderend naar het witte, slanke meisje dat over
de railing leunde. Eén kort ogenblik zag hij het
dekoratief, zag hij een affiche voor een grote
mailbootdienst: wit meisjesfiguur met blauw-zijden
hoofdkapje op het sloependek van een geweldige
boot. Maar dadelik schoof dit weer weg, voelde hij
weer het weke geluk van nu eindelik te praten met
haar zonder die gewilde strakheid, zonder een
schichtig intrekken van zijn voelhorens.
„Ik heb nog zo veel te doen voor morgen," antwoordde zij, zonder hem aan te zien. Maar zij
bleef staan turen in het avonddonker, zij wachtte af,
benieuwd wat die vreemde jongen haar zeggen zou.
Wat was haar de verwondering en de bewondering
van die anderen daar beneden ? Die kende zij al
lang, die verveelden haar. Maar Marti maakte haar
altijd nieuwsgierig. Die eerste weken zo neer
teruggetrokken... zij vroeg zich vaak af,-slachtigen
of dat om háár was geweest. En toen, na Durban en
Kaapstad, bij het kalmer worden van de zee: die
opbloeiende jongens-vrolikheid; die heftigheid werd
zodra er over gewichtige dingtn werd gesproken.
Hoe dikwels had zij zich een schijn van onverschilligheid gegeven, hoe vaak had zij zitten turen tegen
de letters van een boek, om zo des te beter te kunnen
horen naar den frissen overmoed waarmee hij zijn
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mening eruit gooide. Franpoise dacht dan altijd
aan een jonge cricketer midden op het groene veld
in de zon, die met een zwaaide bal naar den anderen
kant gooit.
Als zij Marti met anderen hoorde praten, tintelde het heimelik in haar van plezier. Wat hij zei
kon haar niet schelen, zij had van al die kwesties
geen verstand, wilde er ook niets van weten. Maar
zij genoot van de ontstelde, verontwaardigde gezichten, van de hulpeloosheid als Marti zijn slachtoffer had vastgepraat. De deftige oude heer van
Ranshuijzen had natuurlik groot gelijk toen hij
laatst een van de inlandse bedienden the bangsat
gescholden en hem een trap gegeven had. En toch
had zij een verborgen schoolmeisjes-pret gehad, toen
Marti hem brutaal-weg daarover had aangesproken.
Hij was nu naast haar komen staan, zwijgend. In
pluizige vlokken licht-verwaaide de bovenlucht,
enkele sterren wenkten tussen de vlossige wolken.
Het regelmatige aanschuinen rondom het schip
deed telkens weer gevoelen dat daar een boot
groot en verlaten zwierf op wijde, lange golven
door den avond. Gedempt, vervaagd door den wind:
een paar slagen van de klokkebel op de kommandobrug. Half tien.
Nu sprak hij met zachte stem over Zwitserland en
over zijn tuiskomst na drie jaren tropencampagne;
hoe heerlik hij het vond zijn ouders weer te zien
en hoe veel hij doen wilde daarginds. Dan kon hij
ook weer zeggen wat bij voelde, daar zouden zijn
vrienden hein begrijpen, hun taal was de zijne...
was het enkel de taal P hij wist het niet; maar hij
had in Indië zich soms zo wanhopig gevoeld,
hij had er vertwijfelde, razende uren doorgemaakt,
uren dat niemand hem begreep, niemand wilde
begrijpen, dat hij zich voelde de verstotene uit een
kring van licht...
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Francoise hoorde hem aan met fijne ixistinktieve
takt. Z1 begreep niet ten volle wat hij gemist had,
nog minder wat hij verwachtte van een land waarover zij hem wel eens schampere dingen had horen
zeggen. Hield hij dan toch van dat land, hield hij
van zijn ouders? Dachten die dan net als hij? Zij
had hem dat alles en nog veel meer willen vragen,
benieuwd naar de k onkelgangen van zijn wezen;
zij voelde zich een kind dat raadsels heeft opgekregen en bang is dat anderen haar uitlachen als zij de
oplossing niet te vinden weet.
Achter een enkel woord van simpatie, een vriendelike blik, een wijs-begrijpend lachje, maskeerde
zij haar vervreemding, heimeuk-verheugd dat hij
haar niet betrapte en dat hij voortging met weg te
schenken wat zich in hem had opgestuwd in de
dorre weken die achter hem lagen.
Hij vertelde door, blij weer die stroom van
vertrouwen om zich te voelen waar hij zo diepe
behoefte aan had; en telkens als hij een verlangen,
een gevoel aantikte, dat verwant was aan het hare,
knikte zij verheugd, en onderbrak hem dat ook
zij daar zo dikvela om had gelachen, dat ook zij
daar wel om schreien kon; en dan vertrouwde zij
hem haar kinderliefde voor haar ouders toe, haar
hang naar sommige Franse muziek, haar afkeer van
de alledaagse-mensen en haar wanhoop als zij
merkte niet buiten die omgeving te kunnen. Maar
in den Haag was het zo heel anders dan in Indië;
heerlik daar weer heen te gaan. Daar waren interes
mensen am mee om te gaan. Kende Marti-sante
Nivard P
Marti lette nauweliks op de enkele ontsporingen,
wilde niet voelen dat toch hun wezen dom langs
elkaar heen gleed. Hij was te ver weg in eigen
gedachten, te verheugd één avend weer vertrouwen
te schenken en vertrouwen te ontvangen, te bene-
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veld door haar fyziek bijzijn, om te zien dat dit geen
versmelting was, enkel een tegen elkaar aanzetten
van kleuren, iets van ogenblikkellke ras-vervaagde
bekoring.
Toen zij elkaar hartdik goedennacht hadden
gewenst, en Frangoise naar de anderen terug wilde
gaan, vond zij de salon leeg: er brandde nog maar
één licht, de verdwaasde kajuitspiegels keken haar,
keken elkaar aan. Het speet haar dat zij nu niet kon
triomferen met het winnen van haar weddenschap;
maar zij troostte zich met de gedachte, dat de andere
verovering, die van zijn vertrouwen en vrindschap
daar verre boven ging. Zij had gevoeld dat allen in
stilte voor Marti respekt hadden. Guignard ver
dit door zijn domme haatwoorden tegen deze-rade
soedara orang kampong; Meerdisk, wijzig maar
eerlik, had hem een begaafd mens genoemd;
jammer alleen doodjammer... en wat dan verder
kwam.
Maar geen van hen had het vertrouwen en de
vrindschap van Marti. Die had zij veroverd, zij
alléén en stil-juichend als éen die een nieuw lint
van bizondere kleur aan zijn gitaar gaat binden,
zocht zij in de engte van de hut haar gezicht in den
spiegel.
Nog twee dagen, — zei het scheepsvolk. Het
schip was niet aangehouden, niet naar Kirkwall
opgebracht. Het raakte uit de kilschrale vereenzaming van de Schotse kust, het maakte zich los uit
de nevels, en stevende door een heldere herfstzon
naar den gouden open dag: de Noordzee.
De passagiers begonnen him koffers te pakken.
Nog één nacht, een moeiiike nacht door het mijnen
dan zou men -- tegen den avond van den-gebid,n
volgenden dag — onder Terschelling voor anker
gaan. Dien nacht werd door de familievaders
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wakend doorgebracht: zij speelden kaart, zij dronken
veel wijn en voelden zich toch als de wakers en
weldoeners voor hun gezin. De jongeren wisten niet
wat flinker was: meedrinken een halve nacht door,
of onbevreesd voor het mijnengevaar zich te slapen
leggen. Na een kort dronkemansgebed deden de
meesten het laatste.
De nacht werd oud, — om half zes kwam rood de
zonnebol boven de horizont ent verlichtte het rus
Zondag, een goudsprankelende-tigewar.Hs
herfstzondag op de Noordzee.
„Meneer Marti P -Kijkt u eens naar boven !"
Francoise leunde achterover in haar dekstoeltje,
tuurde naar de twee aeroplanes die op het schip
afkwamen. Een ogenblik later cirkelden de twee
Duitse vliegeniers boven de mailboot. Luider dan
het bonkige toenge-toenge van de machine, luider
dan het golfgeklots tegen de boeg en langzij, snorden de propellors, als zij vlak boven de machtige
schoorsteen bleven zweven in het gouden licht.
Zij stonden er samen naar te kijken , met blijde
kreten van verrassing als de vliegeniers zich wetdden en weer omme wendden in sierlike bewuste
vlucht door de heldere dag.
„As ze maar geen bomme gooie !" hoorden zij
Guignard's schetterstem op enigen afstand. En dan
weer met plagende grijns, na de verontruste uit
normaatjes die bij hen stonden:-roepnvad
„Wat is 't Tonnie? Takoet P"
„O nee m'neerr, heel'maal niet bang boor
m'neerr !"
Marti had een stoel bijgeschoven, was naast
Francoise gaan zitten. Vreemd, dat zij er onder het
wat schralere Hollandse licht ineens zo veel zwakker
uitzag; een tere bloem leek zij, iets ijls in de zonnige
herfst... een chrysant. Toch was zij van Buropese
ouders, zij was geen Irldiese. Waren er dan naturen
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die bij het tropenland hoorden enkel omdat zij
dáár geboren waren P
Zonder naar haar te kijken, nam Marti haar toch
van terzijde op: dat fijne licht-nerveuze neusje,
de teer blonde krulletjes als op schilderijen van...
hoe heette zij, die schilderes.uit de achttiende eeuw,
die met zo'n precieuse liefde de krinkeling van meis
behandelde...
-jeshar
In die donkerblauwe jersey zag hij haar graag;
in 't begin ongewoon: hij had zich Frangoise nooit
anders voorgesteld dan in het witte dunne kleedje
dat zij in Indië droeg en aan boord toen het nog
warm was. Maar nu zag hij hoe veilig het weke
lichtbruin van haar huid aan de hals door dat diepe
jersey-blauw omsloten werd; strak -bevallig sloot
die leuke trui om de rondingen van haar armen en
haar meisjesborst.
Was het door dien gouden herfst van Europa, die
daar over het water lag en zong door de lucht P
Hij wist niet, maar wéér en telkens wéér moest hij
het denken: een chrysant.
Zij was in die . scherp -afgepaste kring van het
schip de enige zachtheid. Het was zó geworden,
dat Marti bij allen tegen iets hards stootte, zodra
hij langer met hen praatte dan enkele minuten; en
hij merkte in het geheel niet, dat de omgang met
Frangoise dáárom zoveel geniakkeliker was, omdat
hij met haar intuitief de stekelige punten ontweek.
Terwijl zij nog zat te staren naar het koppel
slanke vliegtuigen, dat aan de lichte blije horizont
verdween, vroeg zij hem glimlachend hoe hij het
vond nu eindelik weer in Holland te komen.
„De reis is goddank achter de rug," antwoordde
hij ietwat nuchter. „Holland is niet veel voor mij.
Ik ken er weinig mensen. En ik moet misschien
wel éen of twee maanden wachten op het Duitse
visum, voor ik mag doorreizen naar Zwitserland."
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Maar hij hoopte dat haar vrindschap niet enkel
bij het zeewater hoorde, en dat zij goede kameraden
konden blijven, — ook op het land. Hij wist nog
niet of hij naar Amsterdam zou gaan of naar den
Haag... Zeker, zijn plan was altijd Amsterdam
geweest, maar na al wat Frangoise hem verteld
had over den Haag... Och, het was toch immers
allemaal ook zó vlak bij elkaar; als je Indiese afstanden gewend bent... Had -Frangoise wel eens door
het Rembangse gereisd? Frangoise had even haar
ogen half gesloten, keek door de gespitste oogleden
heen, toen hij gesproken had van den Haag en
van hun kameraadschap.
Waarom zou zij dat gedaan hebben? Wilde zij
haar gedachten verbergen P Of was het enkel omdat
de herfstzon wat te schel viel op het lichtbegolfde
vlak daar voor hen uit ?
Laat in den middag toen de zon bijna was ver
werd aan den teerrood-en-grijs gekleurden-zonke,
einder een zwarte stip zichtbaar: dat was het vuur
Terschelling, waarbij zij die nachtvoor-schipvan
anker zouden gaan als naast een vertrouwde waker.
Een week na aankomst van de boot, zag Marti
haar voor het eerst weer, in de pauze van een Haagse
teatervootstelling.
Zij droeg een modieuse lichtblauwe japon van
liberty-zijde en stond in de foyer bij de palmen te
praten en te glimlachen tegen een snob in smoking.
Maar Harti's groet beantwoordde zij met een ver
glimlach van herkenning; beminnelik maar-raste
met 'n lichte terughouding vroeg zij of hij goed
opschoot met zijn pas. Heerlik vond zij het in den
Haag, er was niets veranderd, en zij had zo veel
oude vrinden weergevonden, gó veel...
Natuurlik moest Marti eens aankomen; tussen
vier en zessen was de geschiktste tijd voor een
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teebezoek. Er kwamen veel heel mensen, en daarbij
zulke interessante: van Armand le Coultre had
Marti zeker al gehoord? 0 niet P Hé, iedereen had
het over hem. 'n Jonge boy, maar een met zeldzaam
talent. Wanneer zij alléén tuis was P Haha, haast
nóóit. Nee, dat was al héél moeilik te zeggen.
Maar zij zou het ook echt prettig vinden omnog eens
zo als van ouds aan boord onder de sterren te "zitten
praten, zo echt als goeie vrinden tot laat in den
nacht...
Haar ogen dwaalden af naar mensen en toiletten
om haar heen in de deining van de foyer; naar
toiletten en mensen dwaalden zij af. En of... o
pardon, zij had niet goed verstaan? Ja, ja, zeker:
eens iets groters aanpakken... later... zeker, zeker...
'Zij was zelfs vol plannetjes: zij had zijn wijze lessen
van aan boord nog niet vergeten, heus niet hoor!
Zij groette links, zij lachte rechts. Vriendelik
gewoonte-lachje onder de schelle elektriese lampen
van de rondom gepolijste foyer.
Dus: à revoir. Zi lachte tegen hem; als tegen alle
anderen.
Marti was weer alleen, ging met lomen tred weer
de kille trappen op naar zijn plaats, om tegen het
verdere verloop van het laffe Engelse blijspel op te
turen.
Den volgenden dag ging hij naar de konsulaten,
trachtte zijn vertrek te bespoedigen. Enkele dagen
later kon hij naar Zurich reizen. Alleen.

ïakkeldragers 4

DERDE HOOFDSTUK
Ti `* ' E stationskruier in Bazel vloekte zijn
eerlik „Herrgottstarne..." toen hij den
zwaren mailkoffer van Marti ging verjouwen. Marti hoorde het; 't deed hem
goed. Al dat innig-vertrouwde om hem
heen vertederde hem. De helderheid van de
Zwitserse stations en wagons, die toch weer anders
was dan de beroemde properheid van Holland; de
gutturale klanken van de mensen om hem heen,
afgewisseld door tweeklanken die alleen een landsman eigen waren; de boers-zelfverzekerde oogopslag van de mannen; de bruine groot-nieuwsgierige
vrouwenogen... alles, alles was er nog. Niets was
veranderd.
Met stil, gelukkig herkenningsgevoel zat hij uit
het- raampje te staren, terwijl de trein het nog groene
heuvellandschap tussen Bazel en Zürich doorslierde.
Vreemd... nu zag hij niet meer wat hen den eersten
dag in Europa zo was opgevallen: dat alle bomengroen in het verschiet zo iets wolligs, zo iets kom
Daar was hij dus al aan gewend.
-paktshd.
„Alle Billets g'fálligst !"
Ach ja, dat was ook zo iets beminneliks van het
reizen door Zwitserland: dat eeuwige kontroleren.
Lachend reikte Marti voor de vierde maal Zijn
kaartje aan denzelfden kondukteur, die met stugge
ernst knipte en verder ging.
Zürich — blauw en witte warreling van elektriese trams op het stationsplein, gele herfstzon op
het asfalt van de Bahnhofstrasse die wijd-open de
reizigers wilde opzuigen in zijn groot-steedse
winkelstraatgezelligheid. Taxi's cirkelden rondom
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het goedige standbeeld van Alfred Escher, die
nog altijd met zijn dommen rug den aangekomen
reizigers belette huns weegs te gaan.
Getoeter van auto's; wat druk en nijdig gebel der
vieve blauw-witte trems... maar toch: hoe veel
gezelliger, eigener was het, hoe veel lieveren „heimeliger" dan dat .rauwe Hollandse zeehavengedender
in Rotterdam.
Zie, o zie, daar zag je door de huisspleten heen al
de hoge terrassen oprijzen van den Zürichberg, met
de wuivende boomgroepen in de zon. Even daar te
mogen staan, — of nog verder, bij Dolder, en dan
heel de stad met zijn grijze, vertrouwde Munstertorens en zijn heerlik meerbekken, omkranst van
dorpen en hoge heuvellijnen te kunnen overzien...
Maar neen. Eerst naar huis, naar de kleine stille
straat in Hottingen, naar het winkeltje waarop
stond.- Gottlieb Marti-Schneeberger. Dat had er
altijd, altijd gestaan. Hij kon zich den tijd niet
herinneren dat het er nog niet was.
Moeder stond in de winkel. Zij was alleen. In het
kamertje achter de winkel kuste zij hem; hoe zacht
en hoog en vreugdig klonk haar stem aan zijn oor.
Eindelik was haar Heiri er weer, eindelik... En
toen hij achter de vriendelike bril haar betraande
ogen zag, dan haar haren die wat grijzer, de trekken
om haar neus iets dieper geworden... toen voelde
ook hij het kinderlike in zich losweken en zijn ogen
brandden vochtig toen hij nog eens zijn arm om haar
sloeg en haar hoofd zacht naar zich toe trok.
Hoe blij was hij dat zij er zo best uit zag. Had zij
gedacht dat hij eerder zou komen? Niet? Nog
later? Ach, er was niets te telegraferen, alles was
onzeker in dezen oorlogstijd. Twee weken was hij nu
al van de boot af. Eerder komen ? Nee, onmogelik
moedertje, heus onmogelik. Zo'n pas moet getekend
worden in Berlijn...
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Lachend weerde zij zijn betoog af.
Dat wist zij wel, dat hoefde hij niet uit te leggen.
Vader had het gezegd, en in de kranten stond het
immers ook. Maar toch hoop je altijd dat het anders
zal gaan... toch blijf je in stilte hopen... Tegen
Vader had zij er niet eens,over gesproken.
Maar van morgen had zij gedacht dat Heiri
komen zou. Waarom? Och, zij wist zelf niet. Het
was de dag vóór Allerzielen en dan was 't altijd
stil in de winkel, ieder jaar was dat zo. Zij had 's
nachts in bed er nog eens over gemijmerd: als hij nu
maar komt als er niemand in de winkel is; en toen
had zij gedacht dat juist morgen zo een stille dag
placht te wezen. Neen, nu moest Heiri niet lachen...
wat was zijn gezicht toch bruin, kwam dat nu enkel
door die zon ?... zij wist wel wat Heiri dacht!
Maar dat sprak toch van zelf wat zij gedaan had,
als er wèl mensen in de winkel waren: zij zou gezegd
hebben dat dat haar zoon uit Indië was en dat zij
dus geduld moesten hebben, even maar... Toch was
't zó veel prettiger geweest.
Trring 1 ging de winkelschel. Bedrijvig dribbelde
Moeder de achterkamer weer uit. Marti keek rond
naar de oude bekende familieportretten. Die
staarden hem aan, onverwonderd. Het was of som
toeknikten en hem noemden bij zijn-migenh
naam. Dat kiekje bij het raam was nieuw: o, dat
was Vader te midden van zijn kaartklub, dezelfde
foto die ze hem naar Indië hadden gestuurd, omdat
Vader daar zo best op stond.
Den derden avend na Heinrich Marti's terugkeer,
vroeg hem zijn vader of hij nog dacht op te blijven.
Moeder had om half tien den mannen goeden
nacht gewenst en Vader haalde dan een halve liter
Fendant de Valais; wanneer er tenminste iemand
met hem meedronk.
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Als jongen van vijftien jaar reeds, was Marti
zijn vader krities gaan bekijken. Hij kon het niet
helpen. Terwijl hij bij moeder enkel maar baar
liefde, haar goedheid voelde en reet genegenheid
sommige kleine eigenaardigheden in haar doen
aanzag, hinderde hem in vader een heel geslacht,
een heel volk. Voor hem was Vader het tiepe van de
Duits-Zwitser. Hij had gedacht dat hij met andere
ogen Vader zou aanzien, nu hij drie jaren van huis
was geweest. Een uur na hun eerste, hartelike
begroeting, wàs het er alweer. Hij had iets over
Indië gezegd, Marti had hem tegengesproken,
Vader had het niet geloofd, had wereldwijs gelachen.
Zo was de Zwitser, — moest Marti denken.
Onwetend van al wat er in de grote, wijde wereld
omging, nieuwsgierig ernaar, leergierig vaak.., en
dan ten slotte zwijgen, om niet-begrijpen te verbergen; of dom-lachen... om zijn wanbegrip te
laten blijken.
Zo als Vader dacht, zo dachten er duizenden in
Zurich. Zo als Vader leefde, zo leefden er duizenden
en tienduizenden. Dag-in, dag-uit.
Des morgens staat hij vroeg op, 's winters vóór
zevenen, 's zomers half zes. Hij scharrelt wat in
het tuintje, gaat de bonen begieten of spit den grond
wat om, vraagt koffie en ontbijt, is weinig spraak
trekt om half acht naar de stad, naar zijn-zamen
bureau. Accent op de eerste lettergreep. Daar
telefoneert hij wat, schimpt op een der bedienden,
doet zijn zaken af en kijkt de krant in. Alles in het
langzame tempo van een ietwat gezetten en gezeten
burger. Precies twaalf uur is hij weer tuis. Het bureau
is gesloten en blijft voorlopig gesloten. En de winkels
in de stad ook. Ze zijn gesloten en blijven voorlopig
gesloten. Alsof je in Indië was! Alle winkelruiten
in de stad worden met grauwe, ijzeren rolluiken
bepantserd. Rak — rak — rak! hoor je om twaalf
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uur langs alle asfaltstraten: al die grauw-grijze
brandschermen gaan neer; het stadsleven sterft uit.
Ook de deur van het winkeltje Gottlieb MartiSchneeberger in Hottingen wordt op slot gedraaid.
In het achterkamertje gaat men klokke twaalf uur
zwijgend aan tafel. Een enkele maal vertelt Vader
wat die Russen nu weer gedaan hebben, en dat de
krant zegt dat er hoe langer hoe meer buitenlanders
in Zwitserland komen, die als parasieten knagen
aan ons onovertroffen, demokratiese staatsleven.
Doch meestal wordt er gegeten en gezwegen. Toen
zij kleine kinderen waren, was hun het praten aan
tafel zelfs streng verboden.
Half één is vader klaar en staat op. Hij gaat op de
sofa liggen, schuift een kussentje onder zijn hoofd,
waarop — lang geleden — moeder borduurde:
Nur ein Viertelstundchen. 's Zomers blijft hij
slapen tot over tweeën. Moeder zegt, dat hij ook zo
vroeg op is geweest. Des winters maakt hij het
korter. Vader gaat dan om één uur naar een naburige -kroeg en speelt met de vrienden Zuger Jass of
Handjass. Zij drinken zwarte koffie met kirsch. De
geest wordt nu voor 't eerst van den dag wat lefrendig. Nieuwtjes uit de buurt worden smakelik verteld, er wordt met vloeken en met animo gescholden op de buitenlanders, „wo euseré Stuabe
verhockche tüend," en op de arbeiders die maar
hoe langer hoe brutaler worden. Dan dansen weer
over het speeltafeltje heen: Eiche, Schelle, das
Nall en de andere kaarten van het Jass-spel; totdat
het kantoortijd wordt. In den namiddag is vader
daar op zijn post, trouw soldaat in 't leger van
Mercurius. Zijn humeur is beter dan in de
morgenuren, hij sluit een voordelig postje af,
wellicht nog een, en nog Een door de telefoon. Het
leven is nog zo kwaad niet.
Om zes uur naar huis. Het avondeten verloopt
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gemoedeliker, langzamer dan het middagmaal: er
wordt wel eens wat gepraat. De avend is gauw genoeg
om. Tegen negenen beginnen ouders en kinderen
te gapen, om half tien zijn alle vuren en lichten
gedoofd en slaapt de hele familie. Een enkele keer
gaat Vader ook nog 's avends even naar het café op
den hoek. Doch meer dan éenmaal avendkroeg
per week zou niet stroken met zijn opvattingen van
soliditeit en moraliteit. Als jongmens... nu ja. Maar
hij is al acht en twintig jaren getrouwd, en dan komt
dat niet te pas.
Zó zag Marti zijn vader. Wereldwijs, voor zo
ver als de Duits-Zwitserse kantons de wereld
betekenden. Reeds voorbij Bern, bij de Welschen
van Fribourg, Lausanne, Genève, zette zijn wanbegrip in. Van het Italiaanse deel van zijn kleine land,
snapte hij nog minder. Hij gluurde er in als in een
exoties museum. Buiten de grenzen werd al wat er
gebeurde, al wat zich voordeed, bij Zwitserland
vergeleken; gewogen en te licht bevonden.
De gelegenheid om wat meer van de wereld
te zien had Vader niet gehad; hij kon dat niet
helpen. Maar was dat een reden — zo moest Heinrich Marti telkens denken — om dan ook maar bot en
boers tegenover heel het wereldgebeuren te gaan
staan P
Marti miste het besef dat het éen samenhing meet
het ander. Hij zag het bekrompene in zijn vaders
denken, maar het ontging hem dat haast niemand
er toe kan komen, zich diep een wereld in te denken,
die hij nimmer heeft gezien en nooit langer dan
wellicht enkele dagen zal aanschouwen. Meevoelen
met vreemde volkeren of rassen, is mogelik voor éen
die land en volk heeft leren kennen, en dan tuis
het geziene overdenkt, zijn opnamen ontwikkelt
met hulp van anderen. De belangstelling van hen
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die steeds tuis moesten blijven, is gedoemd inéén
te schrompelen tot huis en haard; kleiner en kleiner
wordt hun wereld, -- groter, grotesker, steeds
dwazer wordt hun die daarbuiten.
Vader had gegrinnikt en wereldwijs gezegd, dat
de krant waarop Heinrich zich nu geabonneerd had,
hem wel niet lang bevallen wou. Heinrich had dat
misschien vroeger wel eens aardig gevonden, —
maar in die jaren was er zoveel veranderd. Er was
een andere man aan die krant gekomen, een echte
gemene schetteraar. Daarbij niet eens een Zwitser!
De man was 'n papieren Zwitser, of zijn vader was er
éen geweest. In elk geval: een echte Zwitser was het
niet. En dat moest nu schelden, dag-in dag-uit,
op onze goede volkszeden en gewoonten. Waarom
ging die Duitser niet naar zijn land terug, als hij
alles hier zo slecht en zo verkeerd vond? Hè N!
Heinrich had weinig geantwoord; hij was aan het
zoeken -- zo trachtte hij Vader af te poeieren —
naar al wat hier al zo veranderd was in dit land.
Maar half bevredigd, had de oude Marti iets
gebromd, wat op een verwensing van het krantje en
zijn lezers geleek, om zich verder in de beursberichten te verdiepen.
Doch 's avends klampte hij zijn zoon weer aan,
nadat hij hem en zichzelf een glas goudgele landwijn had ingeschonken. 't Was over half tien,
Moeder was na wat kleine bedrijvigheden naar bed
gegaan en had de mannen samen gelaten onder het
stille lamplicht van de woonkamer.
Nu en dan rustig strijkend met de rechterhand
langs z'n korte peper-en-zoutbaard, had Vader
verteld, hoe hij 's middags voor zaken naar Winterthur was geweest. In de trein had hij Sulzer
ontmoet, de grote machinefabrikant. Diens zoon,
opende een kantoor van de firma in Soerabaja en
van hem had de oude Sulzer gehoord, hoe Marti
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in de Hollandse bladen daarginds had geschreven.
Taktloos, was het geweest; 'n sterk gebrek aan takt
tegenover de Hollanders daar, Sulzer had dat pas
gezegd, nadat vader Marti er op aan had gedrongen.
En hij had de pil nog verguld: iedereen was ver
geweest dat Heinrich zo handig in de Holland--basd
se taal schreef.
„Papa Sulzer is een heldere kop," spotte Heinrich, „maar dat zoontje in Soerabaja is of een ezeltje,
of een schavuit. Ik ken hem wel en ik. vind 't het
waarschijnlikst dat hij stom is. Enkel maar een
ezel !"
Bedaard, maar met zekere rechtzinnige waardig
vroeg Vader naar bizonderheden. Iemand-heid,
als Sulzer — er klonk respekt in Vader's stem als hij
den naam van den groot-industrieel uitsprak — zei
dat toch maar niet zonder enigen grond. Uit
Heinrich's brieven was het Vader ook nooit duidelik geworden, waarom hij indertijd uit den handel
en in de journalistiek was gegaan.
Het was stil in de kamer, toen de oude Marti
uitgesproken had en op antwoord wachtte. Aan
de manier waarop Vader langs zijn korte evengrijzende baard streek, zag Marti, dat het den ouden
man moeite kostte dit alles te bespreken. Hij maakte
zich ongerust over zijn zoon, die al een paar maal
sedert zijn terugkomst uit het verre land, woorden
had gezegd die in het oude Hottinger huis nog nooit
waren gehoord.
Het lichtgebruinde jongensgezicht onder het
stille lamplicht keek ernstig naar de overzijde van
de tafel, waar Vader in zijn eigen ouderwetse leunstoel, half weggezakt, zat te wachten. Hij voelde
medelijden met den ouden man; jong en stevig
was Vader nog van lichaam; 'n echte vijftiger.
Maar hoe oud al in zijn denken! De zorg, zorg
enkel om zijn zoon en diens toekomst, lichtte uit
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de grijze, niet onvriendelike ogen. Marti kon niet
dadelik antwoorden. Hij spande zich in bij het
denken, hoe hij Vader iets kon vertellen van de
vreemde toestanden en de zo- geheel andere geest
in dat verre, verre Oosten. Hij zou Vader's gedachten wel eens willen lezen, hij zou wel eens willen
zien hoe deze in Zwitserland verankerde mens zich
Indië voorstelde, enkel maar de uiterlike voorstel
moest glimlachen: zeker-lingvahetd.Mr
een mengelmoes van bijbel-illustraties, geprojekteerd op de Duitse Max Havelaar-vertaling. Langzaam begon Marti dan te vertellen. Hij wilde zijn
woorden zó kiezen, dat Vader hem kon begrijpen,
en zich niet stootte aan sentimenten, waarvan
Vader's krant zei dat het holle frazes waren. Doch
toen hij verder kwam, trok de uitlegging den uit
mee: hij sprak vlugger en vlugger en raakte-legr
ongemerkt de verstandhouding, het volle contact
met Vader kwijt...
Een paar maal had de oude man van ja geknikt,
toen zijn zoon vertelde van de eentonigheid en de
afmatting van het tropiese kantoorleven. Ook toen
Marti verhaalde van het merkwaardige, het ongekende dat zulk een nieuwe wereld bood en van de
behoefte zich in die vreemde verschieten te verdiepen. Ja, ja zeker: dat begreep hij. Dat had hij zelf
ook altijd gedaan: hij had de ogen de kost gegeven,
de enkele maal dat hij eens iets van het buitenland
zag; hij gaf de ogen de kost.
Doch een vervreemding, een verkilling was over
hem gekomen, toen zijn zoon gezegd had, dat als
hij zich verdiepte in wat hij daar zag om zich heen,
hij sterker en sterker voelde, hoe dat gedweëe en
vernederde bruine ras door blanke overheersers
eenvoudig misbruikt werd, misbruikt om eigen zak
te bevoordelen en binnen tien of twintig jaren schat
naar de oude wereld terug te reizen. Daar leefde-rijk
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en daar leed een volk met een prachtig verleden. Een
volk dat nog éens voor 't laatst — een eeuw geleden —
beproefd had zich te bevrijden van die vreemde
overheersing, maar ten onder gebracht was, voor
goed. En nu regeerde over dit schitterende, heerlike
eiland een handjevol Hollandse kruieniers, die zaten
te cijferen en te exploiteren, te konkelen en uit te
buiten; zij prevelden etiese leuzen over hun liefde
voor den Javaan, en ondertussen richtten zij nieuwe
banken op, die geld voorschoten aan suiker
waar de grofste misstanden, de diepste-fabriekn
koelie-ellende heerste. Fabrieken die als strakke
witte paleizen lagen tussen de palmen en suikerrietvelden. Of ze lieten nieuwe kranten in breed formaat
verschijnen, waarin de vetgemeste blanken werden
opgehemeld als pioniers der beschaving, als ont
sluiters van maagdelike bossen en terreinen en als
verschaffers van werk aan duizenden luit handen...
Sterker en sterker had hij de afkeer van deze
Europeanen-wereld gevoeld, en hij had er enkelen
enkele mensen maar — gevonden, die begrepen
-hél
dat hij naar deze dingen vroeg. Toen was er in
Semrang een redakteursplaats opengekomen bij het
enige dagblad, dat wel eens iets durfde te zeggen
in dien geest. Hij had zich aangeboden, en was dadelik benoemd, hoewel hij in 't begin nog slecht de
taal kon schrijven. Hij had de betrekking gekregen,
omdat er daarginds altijd gebrek was aan Europese
krachten. Heftig had hij geschreven in dat dagblad;
nooit laag-persoonlik, hoe dikwels ze ook geprobeerd hadden hem neer te halen tot op het peil der
Indiese schandaal-journalistiek.
Heinrich wachtte even; hij zag de toenemende
wrevel in Vader's ogen, de onwil, en het lichtnerveus trekken der onderkaak met de warrige
grijzende baard. Dan — wat zachter — vroeg hij
zijn vader, of die nu begrijpen kon, waarom hij
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over het oordeel van zo'n mosterdjongen als die
jonge Sulzer de schouders ophaalde.
De oude Marti zweeg even, naui dan bedacht
een teug van den landwijn, die flonkerde-zam
geel in het glas onder de hoge kamerlamp.
„Ik had gehoopt toen jij drie jaar geleden naar
Indië ging," begon hij op zachten maar bitteren
toon, „dat je wat zou kwijt raken van je onrijpe
jongensideeën, dat je plezier zoudt krijgen in werken
zodat je er na een jaar of zes een positie zoudt heb
waarop wij allemaal trots konden zijn. Daarna-ben,
--- had ik zo gedacht --- konden..wij altijd nog -zien.
Je hadt weer terug gekund naar Indië, als je dat
gewild hadt, je hadt ook..." even hield hij op,
rukte ietwat onwillig met den schouder — „hier
zaken kunnen beginnen. Ik heb wel wat geld. jij
bent onze enige; je hadt bij mij kunnen komen;
je halt ook eigen zaken kunnen beginnen als je dat
liever hadt gewild."
Weer zweeg vader Marti even, en het was alsof
dit zwijgen Heinrich nog meer griefde dan het
weinige dat zijn vader gesproken had.
„Maar Vader, begrijpt u dan niets van..."
„Ach jawel, jawel, 'viel de ander zacht verwijtend
in de rede, „dat is natuurlik allemaal heel mooi en
goed, maar... maar iemand komt niet vooruit in de
wereld met zulke teorién. Je schiet er niets mee op.
En ik had zo graag gewild, dat je dát daarginds had
ingezien en dat je het roer hadt omgegooid."
Hij schudde het hoofd. Hij was niet driftig, niet
heftig, zo als hij vroeger bij zulke gesprekken altijd
werd. Heinrich Marti verwonderde zich daar in
stilte over, terwijl hij gespannen tuurde naar het
sparkelende wijnglas en naar een groten, ernstigen
barometer die met verveeld aangezicht aan de wand
hing. De lange hangklok tikte met vermanende
regelmaat.
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En ineens voelde Heinrich van dit alles de weeë
burgerlikheid, plots kroop in hem op de walging
tegen deze gehele platte sfeer van bekrompen ver
alles vermaande, vermáánde hierin Zwit--manig:
serland. Dat Moeder naar bed was gegaan, leek
hem een vermáning tot braaf en geregeld leven.
Vader vermáánde met zijn zacht-verwijtende
woorden tot den verloren zoon; de barometer
vermande met zijn strakke, eigenwijze gezicht
en de oude klok vermáánde door zijn zelfingenomen
tik-tak, tik-tak.
Hij had het de laatste dagen zó gewild, dat hij
zelf kalm zon blijven als Vader begon over verleden
en toekomst; kalm wilde hij blijven, al wond
Vader zich nog zo op. Hij bemerkte niet dat alles
omgekeerd verliep: Vader was bedroefd maar niet
heftig, terwijl hij, Heinrich, in stilte optoornde
tegen dit huisbakken wanbegrip van zijn geest,
tegen miskenning van een overtuiging die in
den loop van zijn bloed zich had ingevleid.
Eindelik, met een stem trillend van niet-meer-tebeheersen ontroering, viel hij uit. Nooit, nooit had
Vader hem begrepen. Vroeger niet, nu nog niet.
Hij scheen niet te kunnen beseffen dat er nog iets
anders was dan geldverdienen en achtbaarheid • en
handdrukjes op de trem van 'n direkteur der
Nationalbank of van een Regierungsrat. Wat
Heinrich daarginds had gedaan, voelde hij als...
ja, als een brok beschaving dat hij daar gebracht
had. Dat klonk dan misschien verwaand of taktloos — haha! taktloos — maar hij voelde 't zo.
Anderen brachten misschien beschaving door
spoorwegen aan te leggen in de tropen of er zaken
te doen in jenever of opium, maar hij noemde d i t
beschaving...
„Opruiing van mensen die tevreden waren met
hun lot," verweet de vader mat. „En dat nog veel
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in een vreemd land; in een land waar je volop
gastvrijheid genoot. Het is droevig; voor je ouders
en voor je eigen toekomst. Maar ik wil niet strijden
met je over die dingen. Dat deed ik vroeger, toen
je een jongen van achttien of van twintig was. Nu
is het te laat. We staan ver van elkaar, jongen. Erg
Hij schudde het grijzende hoofd, mismoedig.
Dan stond hij op, schonk nog eens de glazen in,
vouwde de avendbladen op, die verfladderd lagen
over het saaie bruingele tafelkleed, en voegde ze
proper in een vak van den krantenhanger, waarop
gekronkeld stond „Zeitungen," in gotiese letters.
Hij liep de kamer op en neer, de handen in de
zakken, maakte een enkele keer zijn vaste beweging:

het strijken langs het peper-en-zout- baardje.
Buiten over de donkere avondtuintjes heen, flauwde
het geluid van een trembel. Dan was weer alles stil.
„'t Spijt me Vader..." begon Heinrich, die
ietwat beschaamd na zijn uitval, was teruggezakt
in de leunstoel bij den haard.
Zijn vader maakte een afwerende beweging met
de hand.
„Doet er niet toe, jongen," klonk verdrietig het
antwoord. „We hadden — je moeder en ik —...
't ons alles zo anders voorgesteld. Maar... maar
ik heb nu tenminste van je gehoord hoe diep dat
alles zit. Misschien wel goed..." liet hij er na een
beklemmende stilte op volgen, — „misschien wel
goed dat we 't maar weten."
Dan, schijnbaar zonder verband met het vorige,
vroeg hij, waarom Heinrich niet getrouwd was. Die
keek even op; Vader zag het lichtgebruinde, open
jongensgezicht, nog licht-verhit door de korte
heftigheid van zo even, dat glimlachte, bevreemd.
Strak en ernstig keek de vader hem in de ogen.
Marti haalde de schouders op.
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„Ik heb nooit iemand ontmoet die zo'n sterke
indruk op mij maakte, dat..."
Langzaam en zacht antwoordde de oude man,
dat het geen nieuwsgierigheid was; hij vroeg het
enkel, omdat hij dikwels moest denken aan Heinrich's toekomst. Niet dat hij hem wilde haasten...,
dat wist Heinrich toch wel, nietwaar?
De ander knikte van ja, geruststellend; daarover
was geen misverstand mogelik.
Vader Marti sprak ernstig , overredend. Op den
duur wilde Heinrich immers weer zorgen voor
zich zelf; dat was altijd zijn trots geweest en dat
had Vader altijd gewaardeerd. Als Heinrich ge
getrouwd met een lief, verstandig-trouwdas,
meisje dat van hem hield — en die waren er toch
werkelik nog wel in ons goede land — dan zou hij
serieuzer denken over de toekomst, dan zou hij
weten wáarvóor hij werkte. En wie weet zou hij
ook weer meer gaan houden van zijn geboorte
zijn eigen Zwitserland. Een mens zonder-grond,va
vaderlandsliefde kon toch geen gelukkig mens zijn.
Iemand was arm wanneer zijn hart niet warm klopte
bij het zien van „das weisse Kreuz im roten Feld;"
iemand was beklagenswaardig, die...
Wrevel kropte weer op in het gemoed van Heinrich; bittere, puntige woorden welden hem naar
de keel over liefde voor een land met bekrompen
boeren en grove spekulanten en... en... Doch
Erger nog zat hem dwars de raadgeverij. 0 vervloekt,
en eeuwig verdoemd die Zwitserse raadgeverij.
Iedereen in Duits-Zwitserland die een kennis
tegenkwam, begon met een schoolmeesterachtig
„Also loset Sie..." en dan volgde er een waarheid
die vast en zeker niet waar was voor dien anderen
mens. Vader had dat ook altijd en altijd gehad, die
miserabele behoefte om goeie raadgevingen uit te
delen. En tegen buitenlanders was het nog erger.

64
Die werden bedbiven onder goeie Zwitserse raad!
„Ach vader,"—Heinrich deed een uiterste poging
om zijn geirriteerd-zijn achter een bitter glimlachje
te doen wegschuilen — „U zei daarnet zelf, dat
wij heel ver van elkaar stonden. Zouden we dan niet
liever die gemoedelike raadgeverij... U meent het
goed, dat weet ik wel. Het is alleen maar..."
Geraakt, maar op bedaarden toon, antwoordde
de oude man, dat hij meende dat iemand toch van
zijn vader nog wel een raad kon aannemen. Niemand
was daarvoor te oud en te wijs.., al hadt je nog zo
veel van de wereld gezien.
Heinrich zuchtte en zweeg. Hij dronk van zijn
glas landwijn, stond op van zijn stoel en strekte zijn
ledematen uit. Hij was stijf geworden van het lange
zitten, hij voelde behoefte wat frisse lucht te happen;
aan boord klom je naar het hoge sloependek om alle
dufheid van de rooksalon te laten wegwaaien.
Hij bracht de koele hand aan het voorhoofd. Eén
woord van Vader had zich daar achter vastgenesteld,
dieper en dieper: Toekomst. Dat was juist wat
hij hem nog zeggen wilde. Nu P Of later? Het zou
in beide gevallen even hard voor Vader zijn het
aan te horen.
De oude zat weer in zijn leunstoel, lichtvoorovergebogen, zwijgend. Vader dacht na. Hij had willen
zeggen, heel voorzichtig, dat Emmy Schindler
nog altijd niet verloofd was. De ouders kenden
elkaar goed, de Schindlers en de Martis: meevrouw
Schindler kwam uit kanton Glarus, net als Heinrich's moeder. Het meisje was nu zes en twintig,
lief, verstandig, wel knap. Heinrich had haar
vroeger wel gekend, mocht haar wel. Iedereen had
toen gedacht... Maar de vader miste den moed verder
door te denken, en zijn gedachten uit te spreken.
Hij hoorde opeens hoe zijn zoons stem hem op
gejaagden en stelligen toon toesprak. Te zeer in
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eigen denken bevangen, begreep de vader hem tenauwernood. Dan hoorde hij zeggen hoe toekomst,
toekomst wat anders was dan de meesten meen
Voor him, voor Heinrich. ten minste. Hij wilde-den.
en hij kon niet meer denken aan carrière maken, aan
geld verdienen en zorgen voor een eenzaam,
burgerlik bestaan. Hij ging niet sneer naair Indië
terug, hij wilde ook niet hier blijven: hij was de
toestanden en begrippen hier ontgroeid, hij had
het gevoel alsof zijn ouders, of zijn vroegere vrienden, iedereen bier in Zürich een andere taal waren
gaan spreken. Als iemand zei „eerlikheid" dan moest
hij zich eerst indenken wat die man ook weer eerlik
noemde; wanneer Vader sprak van „toekomst,"-heid
dan bedoelde hij: geld verdienen, en liefst véel
geld verdienen. Zo was het met alles, met alles...
Even hield hij op; dan nog gejaagder, op en neer
lopend in de kamer, sprak hij het eindelik uit,
scherp en duidelik: naar Sinzheim ging hij, morgen
ging hij er heen. Daar was zijn toekomst. De
mensen daar bouwden wat nieuws op, wat groots,
iets dat nog nergens bestond op de wereld. Daar
zou hij weten waarvoor hij leefde.
,,Heinrich !"
Vader beefde, zo als vroeger wanneer hij driftig
werd. Vijandig zag Heinrich hem aan... merkte
dan aan het zenuwachtig trillen van de onderlip,
dat zijn vader niet driftig was, wel diepbedroefd
en geschokt.
Dat kon, dat mocht Heiri niet doen. Zijn stem
klonk hees en hulpeloos van ontroering. Hij zou
niets zeggen over die mensen daar. Wat hij van ze
wist was slecht en gemeen: verleden maand zaten
de meesten nog in de kerker, Hij wou alleen...
alleen maar zeggen: God, God mijn jongen...
De oude man snikte, snikte heftig, het hoofd
steunend op de elbogen.
Fakkeldragers S
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Heinrich beet zich de lippen, wendde zich af.
Hij voelde hoe ook zijn ogen vochtig werden; 't was
hem als werd hij naar beneden getrokken door
zachte, weke armen die zich strengelden om hem
heen... Hij wilde niet daaraan toegeven, hij kantte
zich tegen het toegeven aan een vertedering die nth
boven dreef, om straks neer te slaan als berouw;
berouw om ontrouw aan het beste wat in hem was.
De handen in de zakken om zich een houding te
geven, perste hij 'de nagels in het vlees toen hij
Vader's snikkend verwijt moest aanhoren:
„Je moeder, jongen... je arme, lieve moeder...
Ze hoopt nog zó... ze verwacht zo zeker dat je
hier blijft... en eindelik mijn hulp wordt... en dat
je..."
Zijn stem brak stuk in tranen. Eentonig tikte de
klok, weer hoorde Heinrich door het nachtelik
zwijgen daarbuiten heen, verwijderde klank van
een bel en dan over de achtertuintjes, het aangonzen
en weer afgonzen van de elektriese trem.
Zacht en dringend vroeg dan Vader Marti
waarom, — waarom dan toch. Als het dan niet
anders kon, als Heinrich niet anders wilde dan dat,
— stond toch de politiek in 't eigen land voor hem
open. Er waren toch partijen die graag jonge krachten hadden en die waarachtig wel den vooruitgang
wilden; natuurlik zonder te vervallen in uitersten.
Alles was beter dan in een vreemd land oproer te
maken en oproer te steunen; het bloed vloeide er
langs de straten. Waarom het leven te wagen voor...
ja waarvoor eigenlik P 't Volk daarginds was al
ongelukkig genoeg door den verloren oorlog. Moest
het nog ongelukkiger worden? Hij vatte zijn zoon
zacht bij de schouders; haast smekend klonk het:
„Denk daar eens over, jongen. Toe, denk daar
ten minste een paar dagen over... Doe geen onbezonnen dingen. Wij houden toch van je, je Moeder
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en ik; wij houden toch immers van je. Jongen, mijn
jongen," drong hij aan.
Het was Heinrich alsof de ijskorst rondom zijn
denken langzaam smelten ging; het was geen nieuwe
zon, het was een triestig-duistere motregen die
alles wilde verdooien wat zich de laatste weken in
hem had gekristallizeerd.
Hij ontweek Vaders blik; het licht-gebruinde
ernstig-gespannen, gezicht tuurde langs den ander
heen, ergens naar een dood punt, naar een punt
dat dood was en toch levend: de vermanende,
nuchtere barometer aan de wand.
Langzaam schudde hij dan van neen. Hij maakte
zachtjes zich los uit de vertrouwelike greep van
Vader, en terwijl zijn onderlip vreemd trilde en
trok van innerlike beroering, gaf hij te kennen dat
hij wilde gaan , rusten: het was al laat. Hij wist
wel — zo trachtte hij nog Vader's smart te stillen...
dat zijn ouders de beste en hartelikste bedoelingen
hadden. Maar zij stonden zo ver van elkaar... zo
hopeloos vèr... Hij wilde proberen Vader's raad
te volgen: een paar dagen denken vóór hij zijn
besluit uitvoerde. Hij wilde het proberen. Mis
als Vader zich eens indacht... 't zich zó-schien.
voorstelde: wat hij, Vader, zou doen als zijn vaderland in gevaar kwam of als men... maar ach nee,
vergelijkingen hielpen zo weinig...
Hij stak Vader beide handen toe om hem goeden
nacht te zeggen; de grote blauwe ogen keken recht
in de trouwhartig-doffe blik van den man voor
wien Heinrich als kind genegenheid, maar vooral
stillen eerbied had gevoeld; en later vervreemding,
soms verstrakkend tot afkeer. Tans voelde hij mede
enkel een teer en machteloos meelij, zo als-lijden,
hij nog nooit voor Vader had gevoeld.
In bed lag Heinrich te staren naar het duister
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van het vertrouwde kamertje waar hij van zijn
kinderjaren af had geslapen. Door het open raamt
naar binnen: het was Novegleed
eed de koele nacht
m
r, maar windstil waren de nachten en zonder
gerucht. De laatste trews waren reeds lang afgegonsd naar de remise; een enkele maal heel in de
verte kon hij de Kirche Fluntern de kwartieren
horen slaan.
Hoe zwaar viel het te volvoeren wat hij had
besloten. Hij had zich alles voorgesteld zo als
vroeger: tien jaar geleden had hij als schooljongen ekskuus moeten vragen aan den direkteur
van de Kantonschule. Vier jaar geleden had hij
naar Indië gewild. Bij zulke kwesties hadden
Vader en hij star tegenover elkaar gestaan en driftig
had hij zijn wil doorgedreven. Nooit had hij het
gevoel gehad dat deze kleine, sterke man met zijn
taaie wil verdriet kon hebben, verdriet tot-tranentoe over deze vervreemding van zijn kind. Was
Vader anders geworden? Was hijzelf veranderd P
Was het zó, dat je als jongen van twintig enkel zag,
dat een vader ouderwetse vooroordelen had, en na
vier jaar scheiding door alle nevelen van vooroordeel
en wanbegrip heen zag doorbreken: licht van
genegen vaderliefde?
Eens was er voldoening, een genoegen in geweest niet te doen wat hij wilde. Tans was er enkel
de smartelikheid, niet te kunnen doen wat de
oudere vriend verlangde.
Weer kwamvandenhogenheuvelachterHottingen
de nachtelike kwartierslag van den kerktoren
Fluntern. Marti dacht aan zijn Moeder. Met Vader
was het gesprek moeilik geweest, vol snikkende,
verbeten teleurstelling en wanhopig ontwijken van
elkanders ogen...
Hoe zout het zijn met Moeder P Het zou gaan als
altijd: Vader zou met Moeder spreken; Moeder
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zou horen, zwijgen, zacht-schreiend haar werk
doen in huis. Tot het afscheid kwam.
Zo was het geweest met alles wat er gebeurde.
Maar was het eigenlik wel goed zo 2 Met een ruk
richtte Heinrich Marti zich op in zijn bed: staarde
naar de langgerekte tuinen die beneden droomden
in gedempt maanlicht. Waarom, Waarom moest het
met Moeder altoos zó gaan en niet anders. Waarom
zou hij haar niet trachten duidelik te maken wat
Vader niet meevoelen kon: dat 't zijn heerlike
brandende plicht was mee te helpen de wereld op
te stuwen hooguit boven het jammerlike van iederen
dag .
Zou zij... zou Moeder hem begrijpen P Voorover
ingespannen denken, de ogen schroei -gebonva
heet in den nacht, trachtte Marti zich voor-end
te stellen hoe Moeder hem aan zou horen...
„Neen," -- zei hij zacht -- „neen; zij zou niet
begrijpen. Zij zou zeggen: Dus je gaat van mij
weg P En dan zou zij uitbarsten in tranen."
Moedeloos liet Heinrich zich achterover zakken
in de kussens. Zijn besluit stond vast; het stond in
zijn denken recht-overend als een vreemd afgodsbeeld, zo als hij ze had lief gekregen bij het zien
van Indiese tempels. Zijn besluit stond vast, al
dagen lang; niets kon het doen wankelen op zijn
voetstuk. Noch het vreemd-overstelpende dat
Vader onder hun vervreemding waarachtig leed,
noch de nieuwe slag die hij Moeder in haar nog
verse wond moest toebrengen, konden hem weerhouden. Het meest. De vraag was enkel: Hoe deed
hij de ouders het minste pijn P
Hij overdacht Vader's raad en zijn eigen belofte;
hij zou trachten dien raad op te volgen. Als hij dat
nu werkelik deed... zijn besluit nog enkele dagen
overdenken ?... Neen, dat was verkeerd. Niet omdat
het besluit de druk van langdurige overdenking
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niet zou verdragen.. Maar het zou een kwelling
worden voor Vader en Moeder: een kwellende
onzekerheid den morgen, den middag, den avend
van den eersten dag; van den tweden; van den
•derden dag. En dan de machten... Neen, dat wilde
hij ze niet aandoen. Zijn besluit stond immers
vast. Hij wist wat er ging gebeuren: het onvermijdelike, het enige wat er hier in Europa voor hem te
doen viel: daarhéen trekken, waar eindelik kleur
kwam breken door den grauwen nacht.
Waartoe oude mensen nog lange dagen te
martelen? Was het niet veel beter hun morgen te
zeggen dat hij heenging en afscheid te nemen...
Afscheid nemen 1 Hij dacht terug aan zijn afscheid
toen hij naar Indië ging. Hoe zielsbedroefd was toen
dat kleine, ouwelike vrouwtje geweest. En toen ging
het toch nog om iets dat zij begrijpen kon. Vader
had ten slotte gezegd, dat het om Heinrich's toekomst ging, om zijn maatschappelike carrière. Ja,
jawel, dat begreep zij. Door haar tranen heen, had
zij van ja geknikt.
Maar dit... Zij zou staren in een dicht en onontwarbaar weefsel van anderer gedachten, en Vader
zou niet met een enkel kort machtwoord dien wirwar voor haar kunnen omtoveren tot een afgerond
vertrouwd beeld. Want Vader begreep zelf niet
wat Heinrich toch naar Duitsland en nog wel
naar Sinzheim trok. Als Vader aan Sinzheim dacht,
zo als dat er op 't ogenblik moest uitzien, dan zag hij
niets dan wat rauwe vagebonden in lompen gehuld,
die in roodbevlagde auto's rondrosten over de
asfaltstraten van die drukke, grote stad; dan zag hij
de brede etalage-ramen der chique winkels en magazijnen angstig toegespijkerd. Dan zag hij zijn
fatsoenlike, achtenswaardige zakenmensen ijlings
de stad verlaten, om zich terug te trekken op hun
landgoederen......
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Zo had zijn krant, — grote, slimme, leugenaar,
die zo trouw iederen dag zijn vriendschap kwam
aanbieden, — zó had de krant het hem verteld;
en op de trem sprak Vader dan een zakenman, die
er nog een schepje op deed; omdat hij in Sinzheim
veel zaken en grote belangen had en wel begreep,
dat dat soort belangen er te Sinzheim op 't moment
helemaal bij inschoot.
Dus... morgen weggaan?
Heinrich Marti deed de ogen langzaam open.
Hij kon niet slapen, en met open ogen zag hij hetzelfde als met gesloten: het zwarte Niets van zijn
oude slaapkamer. Weer klonk de eentonige klokkeklank door den winternacht: ding-dong, — dingdong, — ding-dong. Drie maal. Dat beduidde
kwart vóór... iets. Kwart voor vier? Kwartier voor
vijf P Stilte omsloop weer zijn kamer. Hij wendde
zich om en nog eens om in het hete bed. Dan dacht
hij aan zijn bed in Indié; Maleise woorden zoemden als muggen plagend om zijn hoofd: tampat
tidoer, goeleng, bantal.
Morgen, morgen hier vandaan P Om zijn ouders
verdriet te besparen dus morgen al P En als.., als
hij dat deed — zo vlamde 't eensklaps door het
donker van zijn hoofd — was dat dan de ware
reden, was het werkelik om Moeder en Vader zo
min mogelik verdriet te doen P Of was dat weer een
bedrog van zijn denken, en was het in werkelikheid,
onbewust, om een andere, kleinere, egoistiese
reden. Om... om z i c h z e l f verdriet te besparen P
Heinrich kneep de vuisten in elkaar, zodat de
nagels in het vlees van de hand drukten. Vijf en
twintig jaar oud was hij nu, zes en twintig haast;
en nog altijd kon hij den werkeliken grond voor zijn
doen en laten niet vinden. Hij dacht weer terug
aan de boot: aan die kleinigheid die Francoise
hem gevraagd had, die bijdrage voor een feest dat
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hein tegenstond. Bagatellige, onbeduidende historie. Hij had ja kunnen zeggen, -- hij had ook neen
kunnen zeggen. Toevallig had hij ja-gezegd.
Weer, weer sarde het op in zijn denken: Toevallig P Toevallig P Waarom had hij toevallig ja-gezegd?
Lafheid? Laf in het kleine?
En hoe moest dat dan in het grote gaan P Sinzheim... Hoe was 't aan boord ook weer gegaan P
Had hij toen toegestemd omdat hij Francoise's
zachte, heldere stem had willen horen en hij,
zonder dat het hem toen bewust werd, nooit had
kunnen velen, dat die lieve stem oversloeg in teleur
fijne spot?
-stelingof
Wrevelig wierp Heinrich zich weer op de andere
zij, luisterde dan of hij de Kirche Fluntern weldra
vier hoorde slaan, — of vijf ? Enkel stilte en donkerte gleden om hem heen. Hij wilde niet langer
graven en putten in de duisternis naar die geheime
drijfveren. Het bracht immers toch niet verder!
Je maakte er jezelf wanhopig door, je kerfde en
verminkte je eigen tot onherkenbaar-wordens toe,
-- waar was dat alles goed voor P Hoe had hij 'top
de Kantonschule ook weer geleerd...:
Ein xter Mensch in seinex dunkten Drange
1st sich des rechten Weges wohl bewusst...

Zó was 't ook; al dat grübeln voerde tot vertwijfeling, tot dromen zonder daad, tot onvruchtbaar
-heid.
En hij dreef de kudde zijner gedachten weer naar
dat éne punt: Hoe van hier weer weg te gaan,
zonder anderen al te diep te wonden.
Nog vóór de verre klokketoren vijf had geslagen,
was Heinrich opgestaan; buiten en binnen was het
nog donker. Hij draaide het elektries licht op,
kleedde zich aan en schreef op een naam-
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kaartje: „Beste Moeder: ik ben van morgen vroeg
naar Weesen gereisd en blijf daar een paar dagen.
Brief volgt.
Groet Vader. Een zoen van — Uw Hein"
Dan pakte hij zijn koffer, zonder gerucht. Kleine,
lieve dingen, van Moeder gekregen, ook hun por
gingen door zijn handen; hij bekeek ze even-tre
met stille genegenheid, gaf ze dan een goede plaats
in de koffer.
Zacht en zonder overhaasting kwam hij gereed,
keek nog even rond in het schel-verlichte nachtelike
vertrek en voelde even een kille verwondering, dat
de kamer hem op dit ogenblik niet méér zei. Op de
tenen sloop hij de trap af, en legde in de huiskamer
het naamkaartje neer dat hij had beschreven.
juist toen hij de woonkamer verliet en naar de
huisdeur ging, hoorde hij een zachte tred die de
trap afdaalde. Heinrich hoorde dat het Moeder's
stap was... hij schrok, voelde zijn hart hoog bonzen
in zijn borst. Ontdaan en bleek stond zij vóor hem
in het kleine portaal.
Hij probeerde te glimlachen om haar gerust te
stellen.
„Ik kom gauw terug," zei hij gemaakt-luchtig;
hij ontweek de angstige vraag in haar ogen. „Ik...
ik ga een paar dagen naar buiten, naar Weesen."
Hij liep zachtjes naar haar toe om haar een kus
te geven, sloeg de arm om haar hals. Zo klein, zo
minnetjes, zo zielig, was zij in dit dunne nachtgewaad: Heinrich had moeite zijn aandoening voor
haar te verbergen.
„Je gaat toch niet weg, hè Heiri P je gaat niet
weg, wel jongen ?" kreunde zij zacht in zijn armen.
„Nee moedertje, nee..." deed hij opgeruimd.
En met zachte woorden, dat zij zo koud zou
worden hier beneden in het portaal, dat zij nog
wat moest gaan rusten en zich niet beangst moest
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maken over haar jongen, leidde hij haar weer de
trap op naar de slaapkamer; daar druilde gelig de
moeizaam-aanbrekende dag door de toewe gordijnen. Vader was wakker geworden , vroeg wat er
was. Moeder antwoordde zacht, dat de jongen de
bergen in ging voor 'n dag of wat, en daarom vroeg
was opgestaan. Heinrich. bleef zwijgend wachten.
„Heel verstandig," bromde vader, wendde zich
om in zijn bed, sliep door.
Heinrich zei hem goeden dag, maar Vader hoorde
al niet meer.
Toen gaf hij nog eenmaal Moeder een afscheidskus; zij begon weer zacht te schreien in zijn armen.
Zou zij toch hebben begrepen... P Maar haar
antwoord aan Vader had toch zo natuurlik geklonken, net alsof zij zelf ook helemaal gerustgesteld
was geweest...
De straten lagen leeg te wachten op het dagelikse
sleur-verkeer van trems, auto's en mensen... mensen.
Hol klonken zijn stappen op, tegen de nog halfnachtelike blinde huizenrijen. Een vogel tjilpte.
Over dag was dat niet te horen in de stadsdrukte.
Langzaam sleepte het asgrijze licht zich heen door
de wolken boven de Uetliberg en boven het verlaten, loden Züricher meer, dat diep de stad in
snijdt.
En Heinrich moest denken, met een triesten
glimlach terugdenken aan Vader's levens-zekerheid,
nu en altijd. Een paar dagen bergsport en frisse
lucht — zo dacht de goede man — en alle onfrisse
denkbeelden waren weer weggevaagd. Zonder zijn
optimisme kon Vader niet leven op den duur.
En daartegenover Moeder, door haar intuïtie
uitgejaagd: Heinrich gaat heen, ik zie hem misschien
nooit weer. Met die beklemming was zij doods
naar beneden gekomen om hem terug te-blek
houden of hem vaarwel te zeggen. Zij had den helen

75

nacht geen oog dicht gedaan, — zo min als Heinrich zelf.
Hij had haar gerustgesteld. Toen hij zo zacht
haar praatte en haar weer terug -vertouwlikm
naar haar kamer, had hij gemeend haar rust-leid
te schenken en zoete vergetelheid. Zo kalm had
zij Vader, die even wakker was geworden, gezegd,
waarom Heinrich vroeg was opgestaan en het huis
uitging. 't Was zo helemaal de eigen lieve moederstern die bij haar hoorde.
Waarom was zij dan nog zo ontdaan en zo zielsbedroefd geweest in zijn arm, nadat Vader weer was
ingeslapen?
De koepel van het stationsgebouw in 't zicht:
ijzeren en glazen stolping onder den grijzen stolp
van een vroeg-beslagen hemel.
„Moeder, lieve moeder..." snikte het in hem op.

VIERDE HOOFDSTUK
......... ................................................................................................................ .
VER de grootsteedse, geelbruine asfalt• straten van Sinzheim, lichtglibberig
van een zo even gevallen regenbui,
• eurde al lang niet meer de bedrijvig•
held van de jaren vóór den oorlog.
Het aantal trems was gedund, de doorsnee voet
er magerder, bleker en sjofeler ge--ganerws
worden; de eens zo propere straten langzaam-aan
vervuild; de enkele winkeletalages hadden iets
leegverwilderds, waardoor nog te schamperder
het gebrek aan verf voor het omlijstend hout
uitkwam.
-werk
De laatste acht weken, sinds het tijdstip dat in
deze grootste stad van het Zuiden, de radenrepubliek was uitgeroepen, leken er nog meer gaten
in het verkeer; het beweeg langs de asfaltstraten
was vreemder, wéer vreemder van aspekt. De
schaarse tremwagens puilend-volgepakt met slechtgeklede vaalgrijze vrouwen en mannen; vele grote
winkels gesloten: in plaats van de lonk der vitrines,
stugde het pantser van een grauw rolluik den voorbijganger tegen.
De voedselnood die in de laatste drie oorlogsjaren aan mensen en kinderen het lachen had verleerd, werd nu nijpender nog: de straatventers, de
zwervers en de talrijke oorlogsinvaliden, moei
strompelend over het verwaarloosd asfalt,-zam
struikelend soms over de smerige gaten in het
plaveisel, droegen zwarten honger op de kaken. Nu
en dan kwam met een dreunend gedonder een roodbevlagde vrachtauto aasschonken, bewapend met
mitrailleurs. Soldaten, bajonet-op, in veldgrijs met
•
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een roden brassard om den arm stonden op de
treeplanken, of hurkten naast het geschut.
In het kompleks van stille, brede straten rondom
de geweldige regeringsgebouwen, zag men haast
niet anders dan veldgrijze mannen: soldaten en
officieren van het rode leger. Dubbelposten bij
eiken ingang van de regeringsgebouwen. Machinegeweren, dag-en-nacht gereed tot uitrukken, beplekten grijs-grimmig de wijde binnenhoven der
klassiek-ingetogen gebouwen.
Meest was het er rustig rondom, zoals het er
altijd geweest was in de tijden, die nu zo lang
verleden schenen: die van Theobald den Zevende's
koningschap met zijn oude, rijpe stijl-tradities in en
om hoge paleizen, grijs -strakke ministeries en deftige bureaus. Als een rauwe triomfantelike vloek
tegen deze overrompelde koningsbeschaving, knalde
nu van al deze lange regeringsgebouwen met
de holle venster-ogen: de rode vlag der pas uitgeroepen republiek.
Verbroken werd de leegte in de regeringswijk
alleen voor het oude paleis op de Kasimirplatz,
waar president Rantzau en Norbert Forster hun
werkkamers hadden. Hier snorden gewapende grijze
auto's aan, waaruit haastige officieren met den
roden brassard wipten, om onder de hoge, donkere
ingangspoort te verdwijnen. Dan weer waren het
vrachtwagens met militaire kleding en equipe
waarvan de voerman stond te praten-mentsuk,
met een paar soldaten, uren wachtend op een bevelschrift dat in de bureaus moest worden in orde
gemaakt.
Dwars in de schemerholte der ingangspoort,
was van ongeverfde en ongeschaafde planken een
kleine loods gebouwd: de nieuwe portiersloge.
Telkens wisselden daar drie ledenvan den arbeidersraad elkaar af; drie rode vertrouwensmannen, met
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wie de kommandant van de militaire wacht overleg
moest plegen, wanneer de toelating van personen
twijfelachtig was. In de akelige schemer vóór de
portiersloge hing dag-en-nacht om: een klomp van
tachtig, soms zelfs honderd of tweehonderd mannen
en vrouwen die tot Rantzau of tot Forster toegelaten wilden worden. Havelozen en wat betergekleden roesden daar dooreen. Meer nog aan den
glans der ogen of aan het verzorgde haar dan aan
de kledij, kon men nu en dan den gewezen welgestelde herkennen; gekleed had elk zich zo simpel
mogelik, wetend dat hij stellig niet werd toegelaten,
als hij een indruk maakte van welgedaanheid of
deftigheid. Elk der wachtenden was aan de portiersloge enkele minuten te woord gestaan. Zonder
den smekeling aan te kijken, wrevelig en kort had
één der drie mannen achter de barrière met een
half oor aangehoord wat hij of zij in het midden
bracht.
En het antwoord: onmogelik. Als hij geen betere
bewijzen had, werd hij niet ontvangen. Twee
duizend mensen vroegen hem immers iederen dag
te spreken. Wat dacht die vrager wel ! Dacht hij dat
kameraad Rantzau tijd had om met god-en-dehele-wereld te kletsen P
Velen gingen teleurgesteld weer naar huis, keken
halfweg het grote Kasimir-plein nog eens om: naar
de domme klomp mensen die maar wachten bleef...
wachten bleef, uren en uren; tegen den nacht
dunde de troep tot zestig, tot veertig soms. Die
wilden dan weer het eerst erbij zijn, als de nieuwe
dag was aangebroken. Er waren er die wisten dat
's ochtends acht uur misschien MV lier in de por
wacht kreeg, diezelfde Muller met wie zij-tierslog
jaren geleden hadden school gegaan. Of Kellermann, die wel vatbaar was voor 'n vijftig mark
of voor een belofte van twee pond vet... Maar
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geen vertelde dat aan zijn buurman; dat zou immers
eigen kansen maar verminderen.
Als Kellermann kwam, als Muller kwam, dan
zouden zij het nog eens proberen: met een zoete
glimlach van herkenning, met een warmen handdruk, met... nog andere middeltjes.
„Die stáán er maar!" norste de voerman tegen
een van de schildwachten. „Moeten die nou alle
kameraad Forster spreken P"
-mal
De schildwacht zette zijn geweer tegen de grijze
muur, haalde de schouders op. Dan sprekend half
in een wijde gaapmond:
„God weet hoeveel d'r bij zijn, die 'm willen
afslachten."
Dan zwegen beiden. Er werd niet meer over
gesproken, door niemand. Niemand keek om naar
de drom van tachtig of honderd mensen die maar
stonden te wachten bij de verveloze portiersloge
onder de sombere ingangspoort; die maar stonden
te wachten, uur-in... uur-uit.
Van een lange vrachtauto vol soldaten die het
plein kwam oprijden, sprong af — nog vóór de
wagen stilstond — een fijne, donker-uitziende man,
haast een jongen nog. Hij droeg een versleten, kort
manchester-jasje, een kniebroek van dezelfde stof,
veldgrijze beenwindsels. De lorgnet aan het zwarte
dikke koord en het sluike haar gaven hem het uiterlik van een intellektueel; het jongensachtige, gladde
gezicht toonde het nog duideliker: een student. Hij
duwde zacht en onzacht de mensen opzij, die de
schemerige ingangspoort versperden, toonde zijn
legitimatiepapier bij de portiersloge, knikte vluchtig
de kameraden die daar zaten toe, en snelde de brede,
vuilbelopen marmeren trap op, die naar de korridor leidde; de brede balustrade gaf daar uitzicht
op het vierkante, strakke binnenplein met de streng
bewaakte machinegeweren.
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Eindelik deed hij de tiende deur van den doden,
langen gang open, die waarop stond: Kamer 223.
Een ambtenaar, daar aan de schrijfmachine aan het
werk, noemde ter begroeting even den naam van
den binnenkomende: Sturm. Dan verzocht hij hem
niet dadelik door te lopen naar Rantzau's. kamer; er
was iemand bij hem. Sturm vroeg ongeduldig wie
het was, en of -dat lang duurde. De ander ging even
kijken om den hoek van de deur, sprak enkele
woorden met den president der volksrepubliek,
wenkte Sturm dat hij wel kon binnenkomen, trok
zich toen terug.
Sturm's ogen sperden zich achter de lorgnet
toen hij het grote vertrek rondkeek. Het licht was
er gedempt, het leek er donkerder dan op de
gangen en in de adjunkt-kamer die hij zo even
achter zich had gelaten. Sturm moest even aan die
stemmige donkerte wennen. Maar de grote, groen
bekleede schrijftafel van Aloys Rantzau stond bij
het raam en in het lichtvak daarachter, zag hij
Rantzau's scherpe, intelligente kop, grijzend-blond.
Hij was in gesprek met een kleine, tengere vrouw
van wellicht vijf en twintig jaar; zij zat op een
antieke sofa die meer dan een eeuw lang alle
wisselingen van ministers en hun denkbeelden
in dit half-duistere vertrek had meegemaakt,
maar zelf steeds haar deftigheid had weten te
bewaren.
De houding van het meisje op de sofa, hield
eigenlik het midden tussen zitten en liggen; het
donkere sofa-meubel was rechts van de boekenkast
geplaatst, die achtergrond was voor Rantzau's kop.
Sturm had dan ook aanvankelik enige moeite
het donker-tengere meisje als Thea Schumacher te
herkennen.
Beiden hadden Sturm even toegeknikt, Rantzau
had nog een goeden-morgen gemompeld, toen ging
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hun gesprek verder, zonder zich om den derde te
bekommeren.
Sturm hoorde het eerst Thea's hoge licht-nazale
geluid, langzaam en stellig-overredend als sprak
zij een vergadering toe:
„De énige weg is het, — zeg ik je. Dat is de
enige weg. Anders houden we 't geen halfjaar uit.
Geen drie máánden immers! Hoe ze er moeten
komen, is van later zorg. Eerst telegraferen. Geen
tijd verliezen."
Rantzau schoof zijn bril recht voor de lichte,
tintelende ogen. Hij glimlachte in zijn grijs-blonde,
zachte baard, keek Thea aan en dan weer het venster
uit, waar het prille groen in de stadsbomen hing.
Nu en dan schudde hij ontkennend het hoofd, half
geirriteerd, half geamuzeerd.
„In Noord-Sinzheim hebben ze nu hun witte
leger gevormd. Al wat boer is en rooms, en stom en
konservatief doet natuurlik mee. En in 't geheim
wordt die bende gesteund door..."
Wéer, heftiger nu, schudde Rantzau's kop van
neen.
„Natuurlik !" Nog hoger klonk nu Thea Schumacher's stem. Met een ruk had zij zich losgemaakt
van de bekoring der sofa, zat nu rechtop. „Natuurlik
geloof jij dat niet! En Norbert Forster gelooft 't
zeker ook niet, hé P" Eensklaps wendde zij zich tot
den pas binnengetreden Sturm:
„En jij P"
Sturm had in een grote leunstoel bij de deur
plaats genomen. Hij glimlachte bedaard:
„Ze zijn er niets te goed voor; orde en rust in
het hele Rijk is hun hoogste wijsheid. 't Zou vol
hun lijn liggen. Maar" -- ironiseerde hij-komeni
verder — „waarom ook niet? Alle rustige en ordelike elementen in het Rijk zullen dankbaar gaan
opstaren naar dat soort ,,partijgenoten." Hun
Fakkeldragers 6
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dankbaarheid slaat dan om in puur socialisme, in
keizersocialisme. Uit dankbaarheid dat de rooien
wit zijn geworden worden straks de witten rood.
Geloof jij ook niet Rantzau P"
Deze lachte hartelik. Dan verschoof hij enige
papieren van zijn schrijftafel en zei gemoedelik:
„Beste kinderen, laat mij werken."
„Dus," hervatte Thea en zij klemde de fijne
lippen op elkaar, „moet ik alléén die zaak aansnijden
in de Centrale Raad ?"
„Ikgeloof niet dat het verstandig is in dit stadium
met zo'n voorstel te komen."
„Ah bah !" riep Thea uit in heftigen wrevel met het
hoofd rukkend, waarbij haar kort-gesneden donkere
lokken zwiepten om de oren, ,,verstandigheid hebben
wij niet nodig. Moed! Dat hebben we nodig."
Met snelle driftige passen liep zij de kamer uit
zonder de beide anderen te groeten.
Rantzau glimlachte wijsgerig, haalde de schouders op. Sturm's gezicht was een-en-al zon.
„Goddelik !" riep hij uit. „'t Is toch een engel
van een kind, hè P" Hij sloeg zich op de knie van
plezier.
„Dat is klassiek, zeg; dat houden we vast:
Verstandigheidhebbenwij nietnodig. Enkel moed!"
Aloys Rantzau glimlachte nog even mee. Dan
vroeg hij bondig met welk doel Sturm hierheen was
gekomen. Thea had hem al meer dan een kwartier
in beslag genomen met haar Russiese fantaziëen;
hij kwam op die manier nooit aan werken toe. Het
hele plan was te zot om er twee woorden aan te ver
Russen hadden zelf de handen vol,-spilen.D
ze werden van twee, drie kanten aangevallen. En
bovendien: welke indruk zou een verzoek om
buitenlandse militaire hulp hier in 't land maken P
,,Waarom zou je dat dadelik aan de grote klok
hangen? Naief idee," — merkte Sturm fijntjes op.
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„Zo iets blijft niet geheim."
Hoe dan ook, — Rantzau had nu onmógelik tijd
er zich in te verdiepen. Ze moesten 't dan maar in
de Centrale Raad gooien en zien wat Forster er van
zei. En daarom vroeg Rantzau nog eens of Sturm
iets gewichtigs had. Het was al bij half tien en een
berg van werk lag op hem te wachten.
Alex Sturm begon dan op zijn eigenaardige, met
woordspelingen en gijntjes doorspekte wijze, die
Rantzau vaak amuzeerde, maar hem dien ochtend
toch maar half aanstond, te vertellen van de onder
misère die zijn volkskommissariaat aankleefde.-wijs
Op de lagere scholen ging het nog wel. Daar werd
vrij geregeld onderwijs gegeven. Maar op de middelbare scholen hadden zich kinderraden gevormd die
den leeraren de handen vol gaven. Bovendien wilde
de helft der direkteuren en leraren nog altijd niet
medewerken. Zij staakten. Eén van hun grote
grieven was, dat de arbeiderscomité's te vaak kwamen dwarskijken en schimpen. Aan de universiteit
gaven van de dertig professoren maar vier kollege.
Wat was daaraan te doen P
„Door vier mensen wordt nu in één week meer
waarheid verteld dan door dertig in een hele eeuw.
Maar dat is ook mijn enige troost."
De kleine, geestige joden-oogjes fonkelden achter
de lorgnet.
Rantzau had hem rustig aangehoord, maar liet
hem niet lang op antwoord wachten. Zèlf erheen,
iederen dag weer, — luidde zijn bondige raad. De
kolleges van de proffen die wèl doceren, inleiden
met een propagandawoord. Maar heel kort.., niet
langer dan vijf minuten. Daarna vóór het gebouw
van de universiteit nog een korte, pakkende rede.
En strooibiljetten verspreiden; bij duizenden.
Sturm trok een bedenkelik gezicht. De ander
had hem reeds begrepen:
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Geen tijd, — beduidde dat natuurlik. Kon best
waar wezen. Dan moest Sturm het éen dag —
minstens één dag — zèlf doen. Volgende dagen een
propagandist. Maar een goeie, een intellektuuele.
Geen Hellmuth; ook geen clown zo als Taussig !
Sturm knikte nu toestemmend.
„Maar wie P" vroeg hij alleen nog. „Wie kan
dat P Die 't kunnen zijn bezet en die 't niet kunnen
zijn vrij."
Rantzau haalde zwijgend de schouders op, keek
naar de wuivende lichtgroene boomkruinen in de
rille voorjaarslucht.
Dan strekte hij de fijne hand naar de elektriese
tafelschel. Dadelik kwam zijn sekretaris binnen,
de man die Sturm in de anti-chambre had zien
tikken. Aloys Rantzau droeg hem op, den brief
van gisteren van dien jongen Zwitser te zoeken.
Dan zich haastig wendend tot Sturm:
„Ga mee met Brandt. Hij zal je die brief geven.
Kijk of 't wat is die Zwitser. 't Kon wezen dat die
man de studenten kan toespreken. Moet jezelf maar
beoordelen. Neem hem goed op, zorg dat 't geen
spion is of zo iets. Vraag aan éen van de andere
Zwitsers of ze meer van hem weten. Stámpfli,...
Rosa Hiltpold... 't hindert niet wie. Bonjour 1"
En hij boog zich over zijn akten heen, zonder
verder naar Brandt of naar Alex Sturm op te
kijken.
Lang werd de president der nieuwe republiek
Sinzheizn echter niet met rust gelaten. Brandt, de
kalme, geruchtloze sekretaris, stond geen tien minuten later alweer vóór hem; noemde enkel een naam:
Lilienfeld.
Doch Rantzau schudde zwijgend van neen. Voor
den jouwalist was hij niet te spreken. Brandt moest
maar zeggen „in conferentie" of wat anders. Maar
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wel moest Brandt zelf een kwartiertje met Lilienfeld
praten. Hem maar vertellen van het telegram uit
Stammthal: het succesje van de rode troepen daar.
'n Goed hoofdartikel voor 't Lilienfeldse avond
Ook nog wat anders moest Brandt venti--blad.
leren: officieus onze opinie over de ezels in 't
Noorden. Die stomme zet van gisteren, — Brandt
wist het wel.
„Tegen elven Forster spreken. Hij komt naar mij
toe of ik naar hem, dat is me 't zelfde. Maar nu al
waarschuwen."
„Dus Lilienfeld...?"
„Nee. Knap jij dat maar op."
Even vonkte het voorjaarslicht door de grijsblonde kop in den hoek tussen vensterlichtvak en
boekerij, die zich boog over de akten en bescheiden;
dan schoof de zon weer achter grijze wolken. Het
knetteren van een machinegeweer brak aan stukken
de stilte, die hing om en in de hoge regeringsgebouwen. Doch de werker aan het grote schrijfbureau, in de gedempte sfeer van het klassieke ministeriële werkvertrek liet zich niet storen. Hij zou
later wel horen wat dat geweest was. Misschien
ook niet. Wat deed het er toe.
Tegen elf uur kwam de forse gestalte van Norbert
Forster, „de opbouwer" — zoals hem het volk
noemde — de werkkamer van de president binnen.
Hij groette niet.
„Tot kwart voor twaalf," klonk zijn lage, kortaffe
stem.
Rantzau glimlachte toestemmend, en overhan
-digehmt
afschrift van een telegram.
Forster begon te lezen. Zoals hij daar aan het
hoge venster bij Rantzau stond met den bronzen
zwaren kop in een rand van donkerbruin krulhaar,
een kop waarin de fijne inworteling van den haviksneus relief gaf, deed hij denken aan één dier
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regentenkoppen op sommige oud-Hollandse en
Vlaamse schilderijen, wier durvende ogen den
beschouwer van heden bespotten om zijn aarzeling
en om zijn gebrek aan daden.
Zijn trekken misten het nerveusgevoelige van
Aloys Rantzau. Toen hij het lange telegram had
uitgelezen en het Rantzau teruggaf, lag er echter
onder den zwaren zwier van de snor een glimlach,
die toch niet zonder fijnheid was.
„Een welwillende neutraliteit, beloven ze ons.
De ezels van het Noorden," smaalde Rantzau.
De zware man aan het venster keek naar buiten,
de handen onverschillig in de broekzakken. Hij
haalde de schouders op.
„Ezels ?... Ze redeneren eenvoudig: de Sinzheimer katolieke boeren zullen 't zaakje wel opknappen. Hun legertje zal die radenregering wel omvergooien. En onze handen blijven schoon."
„En als dat nu mis loopt P"
„Dan vinden ze 't jammer; en gaan vriendelik
doen tegen ons. Hou ze maar goed in de gaten."
Een ogenblik stond hoog de stilte in het grote,
oude regeringsvertrek. Dan klonk van buiten op
tegen de vensters het wrevelig ronken van een
motor, onderbroken door korte ontploffingen uit
een knalpot, geluid dat gedempt werd door het
vensterglas van Rantzau's werkkamer.
Zacht en voorzichtig begon dan Aloys Rantzau
tegen Forster te spreken. Eerst klonk het als een
los praatje, langzamerhand werd het een dringend,
bijna gefluisterd betoog. De beek van zijn woorden
stroomde sneller en sneller, de blanke rechterhand
ondersteunde de redenering door een jachtig klop
schrijfbureau.
-penoht
Hij begon met te zeggen, dat de laatste kans op
direkte of indirekte hulp van den noordkant nu
verkeken was. Enige hoop had bij voor zich
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altijd nog wel behouden; hij was geen pessimist.
Maar dit telegram was duidelik genoeg. Meer
dan ooit moest nu de verdediging van Sinzheim
ter hand genomen worden. Men kon gemakkelik
zeggen: de boeren en kapitalisten hebben weinig
mannetjes en geen artillerie. Wie was er precies
op de hoogte van de organisatie van het witte
leger P Men was al blij dat men wist hoe het
eigen leger, het rode, georganiseerd was..., of
misschien niet georganiseerd. Dat mocht hij zo
wel zeggen, onder vier ogen. De onderofficieren
deden hun best in het leger. Het was zelfs zaak
opnieuw hun soldij te verhogen... of nog beter:
hun menage. Die mensen mochten niets, — Rantzau klopte heftig met de hand op tafel — maar dan
ook niets te klagen hebben. Van hen hing veel te
veel af. Officieren en hoofdofficieren waren er véél
te weinig. Hoe dat te herstellen...? Kon eenvoudig
niet op slag in orde komen. Op den duur moesten
de beste onderofficieren snel opklimmen. Misschien
ook kwam er meer meewerking van intellektuelen
kant. Op den duur. Alweer op den duur.
„De hoofdzaak: er moet een vertrouwensman
zijn die zich met de leger-organisatie bemoeit.
Trautwein is een gewezen onder-officier. Braaf
man. Maar mist natuurlik alle autoriteit, is geen
generaal. We moeten ons veel meer met het leger
bemoeien, Forster; nog veel en véél meer. Alles
hangt er immers van af."
De stoere kop van Norbert Forster keek stug de
kamer rond. Rantzau wist dat deze onverschilligheid maar schijn was. Het was bij Forster het
verzamelen en schiften van zijn gedachten achter
een masker van indifferentie.
„Br is één man in Sinzheim die de boel op poten
kan zetten," hervatte de president.
„Kan best wezen," klonk het bars. „Maar die
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heeft 't druk genoeg; die heeft ook maar één lijf."
Het verdroot Forster, dat sommigen hem telkens
weer aan zijn werk, aan zijn grote werk wilden
onttrekken. Hij wilde geen overlading in een ambt
dat van zelf al z6 overladen was. Zijn werk was
reeds bovenmenselik zwaar; vaak werkte hij, in
zijn pels gehuld, tot twee uur in den nacht; maar hij
had het verkwikkende gevoel dat zijn werk vlotte.
Hij wist bovendien dat niemand van de beschikbare
en betrouwbare krachten hem dit nadeed of voordeed.
Met de leger-organisatie was dat geheel anders.
Forster voelde zich daar niet de man voor. In slapeloze nachten sloot hij dikwels de ogen en keek uit,
keek uit wie dat werk kon volvoeren. Schimmen en
demonen werden. dan de mensen die hij dageliks
om zich zag. Rantzau was stellig geen leger-organisator, was er te fijnzinnig voor; te ijl. Hij keek uit...
en zag anderen: vage koppen met eerlike bedoelingen; andere koppen knallend van haat; wilskrachtige
koppen, maar die noch Rantzau noch hij recht
vertrouwden. Koppen en kopjes doken in die halfdoorwaakte dromen op. Ook vele leeghoofden. Maar
geen van allen was de krachtmens naar wie geluisterd wordt als hij beveelt de gelederen te sluiten.
Meer macht P 0 zeker, hij zou meer macht
hebben, wanneer hij behalve volkskommissuis van
ekonomiese zaken ook nog die van landsverdediging werd. Macht was hem niet onverschillig. Hij
bekende 't zich zonder schaamte. Maar had hij nog
meer macht nodig P Had hij als levensmiddelendictator niet allen in de hand P
Onaangenaam dat Aloys Rantzau steeds weer op
dat denkbeeld terugkwam: hèm, Forster, de leger
te dragen en een ander te zoeken voor-organistep
de ekonomiese belangen. Mendelssohn, — had hij
laatst gezegd. Forster had geglimlacht, niet geant-

woord. Mendelssohn was een jongen met talenten; de
beste hulp die Forster had. Zelfstandig werker. En
toch, en toch... En bovendien zo grènzelóós ijdel, zo
gevaarlik-ijdel. Zo als alleen een begaafde jood ijdel
kon zijn. Neen, Mendelssohn kon zijn werk niet
overnemen. Hij wilde het niet aan hem afstaan.
Weer hoorde men ginds de knalpot van een
motor, korte knallen in de verte, alsof daarbuiten
op het open plein telkens grote papieren zakken
werden opgeblazen en in elkaar geslagen.
De beide mannen zwegen. Zo als zo vaak, kwamen
zij over dit punt niet heen. En geen van beiden deed
moeite om het voertuig weer op gang te helpen.
Doch meer en meer rijpte in Norbert Forster de
gedachte: het Rantzau maar eens stevig te zeggen.
Tot nu toe had hij steeds het gesprek een andere
wending gegeven; zo als eergisteren. Of kortweg
afgewezen, gelijk zo even. Hij wilde nu Aloys
Rantzau voor goed aan het verstand brengen, dat
hij er voor bedankte generaal te worden. Of opper
leger-organisator, of hoe mooi Rant--bevlhr,
zau en de anderen dat werk ook wilden betitelen.
Er moest voor Forster aan deze zaak een einde
komen. Vergeefs zocht hij nog even jachtig in zijn
brein naar een persoon die organisator-eigenschappen had en die hij zou kunnen noemen... Hij vond
slechts Trautwein, den maar half geschikte. Dan
hoorde Rantzau, Forster's zware stem door het
hoge vertrek:
„Doe mij een genoegen en praat daar nooit meer
over. Ik ben niet de man om de legerkwestie op te
lossen."
Geprikkeld door het vlei-glimlachend hoofd
ging Forster heftiger-schudenvaPrit,
door:
„Ik heb mijn handen vol. Kan er niet méér bij
hebben. En wil er niet meer bij hebben. Als een
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ander de ekonomiese zaken waarneemt, loopt de
boel spaak. Dat kan ik je verzekeren. En bij landsverdediging loopt de boel misschien óók spaak. Een
loterij met twee nieten. Dit zijn de feiten. Trek nu
zelf de konklusie maar. En als je dat gedaan hebt,
val mij er dan verder niet meer over lastig. 't Is
pure nonsens.
Wil je nog wat weten van mijn departement P
Levensmiddelen: zo wat net als verleden week.
Een paar grote boeren erbij gekregen. Eén simpatizeert zo'n beetje of doet alsof. Heet HoffmannsthaIer. De anderen zijn bang voor ons en wonen niet
ver genoeg weg om zich aan te sluiten bij de Witten;
en...
„Daar hèb je 't 1" zegevierde Rantzau. ,,Hoe meer
het land immers beheerst wordt door onze troepen,
des te vlotter gaat de verzorging met levensmiddelen 1 De militaire zaak en de ekonomiese kwestie
grijpen in elkaar. Twee kamraderen van dezelfde
machine 1 Hoe verder onze hand reikt, des te meer
boerderijen beheersen wij. En des te meer voedsel
komt er los. Van dat voedsel geven wij de troepen
zelf de helft of drie kwart. De rest voor de ambtenaren en de civiele bevolking.
„Jawel, jawel, "schamperdeForster met zijn zware
lach. „Dat recept is bekend genoeg."
Hij was schrijlings op een stoel gaan zitten en
stak weer stuurs beide handen in de zakken der
halfversleten broek.
Een lichte tik op de deur. Zonder antwoord af te
wachten, kwam Brandt, Rantzau's sekretaris,
binnen.
„Stolz," zei hij zacht.
Rantzau knikte van ja; ook deze volks-kommissaris moest maar binnenkomen.
Een lange, slanke man met strak-bleke trekken
verscheen in de deur. Zo als hij daar stond en met
,,
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zijn staalharde sektariër-ogen de kamer doorkeek,
leek hij gekomen om het laatste oordeel over die
daar zaten uit te spreken. Maar de kracht die er
uit ging van zijn strenge verschijning, stuitte af op
Rantzau's superieure glimlach en op de hardbon
stoerheid van Norbert Forster, den opbouwer.-kige
„Nieuws ?" luidde Forster's begroetingsvraag.
Stolz opende de dunne lippen om te antwoorden,
maar keek daarbij niet den vrager, maar Rantzau
aan. Er lag iets van verwijt in zijn harde grijsborende blik.
„Bij Seelisberg trekken ze terug. Van nacht
hebben we in die buurt tien dorpen verloren. Maar
misschien is dat voor jullie geen nieuws."
Rantzau bleef uiterlik dezelfde. De ellebogen
steunend op de stoelleuning paste hij de vinger
rechterhand op die van de .linker,-topenvad
terwijl zacht zijn stem klonk:
„Ik wist dat de zaak er bij Seelisberg slecht voor
stond. Wie heeft dat van die dorpen verteld P
Staat dat vast P"
Stolz knikte toestemmend, met tergend lang
-zamhofdbewgn.
„Ik was op 't telegraafkantoor zo even. Daar
kwam net een telegram van Trautwein."
„Een telegram... voor wie P"
„Voor de Raad van Volkskom niss arissen. Hier is
de kopie."
Hij overhandigde den President een klein, blauw
briefje. Rantzau joeg het vluchtig door. Hij bleef
zichzelf geheel meester; hoe heftig het onheilsbericht hem aangreep zagen de anderen niet.
Forster hield zich teruggetrokken, stil; ook hij
liet niet merken hoe de tijding zijn gemoed doorsneéd: Seelisberg gevallen.
Seelisberg gevallen. Straks Gort, Morgarten, of
op het noordwestfront: Bettingen. Dan werd de
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militaire positie van de republiek onhoudbaar.
Die Ttautwein ook 1 Die militaire ezel 1 En van zo'n
vent hing Sinzheim toch maar af. Van zo'n nul
hing het bestaan van de republiek • af... Was het
niet om héls te worden...?
En opeens voelde Norbert Forster dat er in de
volgende minuut vier ogen op hem gericht zouden
worden. Niet enkel meer de fijnzachte gelorgnetteerde blik van Rantzau, thaar ook de harde eeuwigverwijtende ogen van Stolz zouden hem aangrijzen. Hij schrikte. Hij zette inwendig zich schrap,
in een houding van afweer. Hij klemde de lippen
onder de zwierige zwarte snor stijf opeen.
Dan hoorde hij Stolz' steile propaganda-geluid:
„Ik heb al zo vaak gezegd, kameraden: alléén
het leger 1 De rest is niets. We moeten ons allemaal
met het leger bemoeien. De rest is niets waard. Of
wij daar al blijven prutsen ieder in ons departementje, -- dat is werk voor klerken en voor burgerlike diplomaten. Wij moeten de hele papieren
rommel hier in den steek laten en gaan meevechten
aan het front."
„En hier dan zeker de ouwe ministers weer
neerzetten P" vroeg Forster met sarkastiese lach.
„Het is natuurlik anakkelik genoeg," vervolgde de
vergaderingstem „om elkander belachelik te maken.
Maar dáár schieten we niet mee op. Het werk hier
moet en kan overgelaten worden aan ondergeschikten. En de eerste krachten moeten beschik
zijn daarginds: aan het front! De scholen en-bar
de universiteit sluiten. Alle fabrieken sluiten.
Spoor en trem alleen rijden voor het front !"
„Is toch al vrijwel zo," mompelde Forster.
„Nee Forster, dat is niet zo; en dat weet je even
goed als ik. De gewone gewapende strijd tegen de
bourgeoisie moet hoofdzaak worden. Omdat dat
vandaag, de hoofdzaak is. In een revolutie" -- de

93
stem werd steeds luider en doordringender as
tegen meetingpubliek — „verandert de situatie
met den dag en moet de taktiek ook met den dag
veranderen. En wie dat niet inziet," -- hier boorden
de stalen ogen Aloys Rantzau aan — „die zal dat
inzien als het te laat is en de Witten hem opsluiten
in den Strammburg."
Stolz' uitgebeten woorden hadden 't meeslepende van elk eenzijdig betoog met den kern van
waarheid. Rantzau kende die wijze van betogen.
Zij was de gebruikelike, beproefde propaganda, al
jaren lang. De gevolgen waren niet uitgebleven. De
grote idee had vat gekregen op de massa; in de
dagen na het verliezen van den wereldoorlog was —
door de kracht van dit woord — de atmosfeer meer
en meer geladen van opstandigheid...: eindelik in
November was de radenrepubliek uitgeroepen en
kregen hij, Forster, Stolz en de anderen de macht
in handen.
Rantzau kende, waardeerde de geweldige onder
macht van die betoogtrant. Hoe dikwels-mijned
had hij niet zelf met innerlike lust de lijn van zijn
gedachten straf doorgetrokken als hij den makkers
toesprak. Doch zijn fijne geest besefte — soms eerst
naderhand — dat dit eenzijdig was. En voelde zich
dan vreemd-bezwaard, zo als een ongelovige na
een eed en na een meineed. In Rantzau's bezonken
ogenblikken voelde hij weerzin tegen dit steile
doorredeneren. Zijn beste geschriften lieten van de
waarheid, of van wat hij daarvoor hield, veel meer
kanten, kleinere en fellere facetten zien.
Ook nu, onder het aanhoren van Stolz, schudde
hij in bedaarde ontkenning het blond-grijze hoofd,
zonder zich te storen aan den onverholen wrevel
die dit bij Stolz opwekte.
„Dat kán niet, beste man," weerlegde hij kalm,
toen de ander had uitgesproken. „Je kunt niet
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alles op één kaart zetten. Wat jij wilt, zou neer
een geweldige levée en masse."
-komenp
„Natuurlik l" interrompeerde Stolz.
,,...die heel mooi is, wanneer je op het volk in al
zijn lagen en klassen kunt rekenen. Dat is hier
niet bepaald het geval."
Een grijnslach van Forster stemde dit toe.
„Wat zou 't gevolg zijn ?" Rantzau keek beurtelings den een, dan den ander aan. „Een sensatie
en onrust in Sinzheim, die we helemaal niet nodig
hebben. Die we best - ,kunnen missen. De kontrarevolutie zal zeggen: Ze zitten in 't nauw. En zij zal
de kop opsteken zo als ze 't nog niet heeft gedurfd."
„En gebeurt dat dan soms niet bij jullie struis
vlijmde Stolz' stem. „Alsof nu de-vogeltaki?"
kontra-revolutionairen niet precies weten hoe onze
zaken staan. Beter dan wij zelf! Je kunt ze niets
voorzwendelen ! Denk je" — driftig trillend wees
zijn hand naar buiten — „dat de von Trotha's, de
von Levetzow's, dat Turn and Taxis en al die
kerels hier in Sinzheim op 't ogenblik niet weten
dat Seelisberg gevallen is? Ze drinken en zuipen al
op 't verdere succes, ergens in hun geheime hoeken
en gaten. Wil je bewijzen ?"
Buiten op het grote plein vóór de regerings-gebouwen werd de wacht afgelost. Forster was tijdens
Stolz' betoog opgestaan en keek zonder belangstelling naar de slecht-geuniformde soldaten, povere
veldgrijze figuren in gelid. Gedempt door de grote
afstand drongen de kommando's van aflossing
nauweliks door tot de presidiale werkkamer, waar
de drie mannen zaten te beraadslagen.
„Er moet iets gebeuren," sprak eindelik Rantzau.
„En wat er gebeuren moet, is duidelik," viel
Stolz in. „Van middag half twee: Raad van alle
volkskommissarissen die een proklamatie opstelt
aan allen, om zich aan te melden ter verdediging
,
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het
front
en
achter
revolutie;
diensten
aan
het
van de
front. Vrouwen zo goed als mannen. Ik heb al met
Stieler van de metaalbewerkers erover gesproken.
Die zijn ervóór. Willen allemaal dienst nemen tot
het gevaar voorbij is. De lui van de trem willen
ook wel."
Het mishaagde Rantzau en Forster, dat Stolz
al zó ver gegaan was, voeling te nemen met sommige
voormannen der arbeidersraden. Dat was helemaal
Stolz' te scherpe taktiek: telkens weer. Maar
geen van beiden achtte het raadzaam dit misnoegen
te laten blijken. Elk voor zich nam zich voor,
te wachten tot er nog eens iets dergeliks gebeurde,
om dan.
„Ik vind het bijeenroepen van den raad van volks
totaal overbodig," sprak Forster-komrnisae
met een geluid dat nog zwaarder klonk dan anders.
Hij had zich niet omgewend, bleef turen uit het
venster, naar de menigte die door de soldatenwacht
werd afgescheept naar den rand der groenwuivende voorjaarsbomen die het monumentale plein
afsloot.
Het klonk als de doodsklok over Stolz' plan.
Rantzau — zo moest Stolz met bitterheid denken —
voelde nooit voor zijn plannen. Rantzau was er te
slap voor. Al zijn hoop was gevestigd geweest op
Forster, den man van de daad. Forster zou er
misschien blind voor zijn; misschien ook omgekeerd de zaak dadelik zien, in het scherpe licht
van de waarheid. Maar Forster zou er niet te slap
voor zijn. Door diens zwijgende houding had hij
zich niet laten ontmoedigen; hij had doorgesproken,
doorbetoogd over zijn sterke plan: mobilisatie
van allen, ter verdediging der revolutie.
Zijn bleek gezicht vermagerde, verstrakte zich
nog meer, toen hij opstond en met de vlakke hand
op tafel sloeg:
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„En toch moet het gebeuren. Ik ga erover spreken
met Flavio Gsell, en met Gertrud Faucherre.
Vandaag of morgen kun je het ondertekend adres
tot het houden van een buitengewone raad verwachten."
Maar Aloys Rantzau had intussen zijn gedachten geordend en gepreciseerd, Hij wilde ook nu
weer proberen met fijne verzoenende geest de
verschillende stromingen tot elkaar te brengen,
terwille van de zaak, die allen zo diep aan het harte
ging. Op de onweerstaanbare goedgehumeurde
manier, die hem bij het volk zo bemind maakte,
verzocht hij Stolz, den steilen vechter, nog even
te gaan zitten. Dan betoogde hij zacht en indringend met hoe grote belangstelling hij had aangehoord wat Stolz wilde. Hij was het niet geheel
met Stolz eens, kon het niet helemaal met hem eeres
zijn. Hij had immers reeds gezegd waarom niet.
Maar hij had bij zichzelf overwogen, wat er van
de plannen te verwezenliken was, zonder dat ze
onnodige onrust en deining in Sinzheim teweeg
zouden brengen. De spoorwegen... maar dat
begreep Stolz natuurlik zelf ook wel -- moesten
blijven rijden. Al was het in hoofdzaak voor troepen
Maar van de middel -transpoe dit.
scholen kon de helft gesloten worden, de-bare
universiteit kon dicht, de trews konden een half-uur-dienst instellen. Zo zouden nieuwe krachten
vrij komen voor het rode leger. De metaalbewerkers.., in die kwestie wilde Rantzau zich tiet mengen. Dat moest Stolz maar met Forster behandelen.
Het was niet onbedenkelik dat Stolz vóór hij er
Forster in kende... die zaak al met Stieler besproken
had. Ja zeker, dat was verkeerd. Die arbeiders
produceerden nèt weer; en op dit moment mocht er
giet zonder voorkennis van Forster met hen
gesproken worden over.., enfin, daar wilde Rant-
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zau niet op doorgaan. Maar het was verkeerd.
Stolz wilde hem in de rede vallen.
„Laat mij nog even uitspreken, Stolz."
De toon van Rantzau's woorden hield het midden
tussen een bevel en een verzoek. De glimlach en een
kort-afwerend gebaar van de welgevormde, witte
hand, maakten het zelfs voor Stolz onmogelik hier
te bruskéren.
Aloys Rantzau spoorde dan de beide anderen
hartelik, bijna gemoedelik aan, den moed toch niet te
laten zakken. Er waren meer gevaarlike ogenblikken
voor Sinzheim geweest. En al kon ook elk moment
de ondergang nabij zijn, toch was dat absoluut
geen reden om te versagen. „Gróót gezien, -- ah,
groot gezien zijn wij revolutionairen natuurlik niet
meer dan doden met verlof. Enkel maar
doden met verlof."
Doch was dat nu een reden om bij eiken tegenslag dadelik den moed te laten zinken en te denken
dat opeens aller verlof door onzen vriend den Dood
werd ingetrokken P
„Maar ik wil wel een rapport, een absoluut
betrouwbaar rapport hebben, van wat er bij Seelisberg is gebeurd en hoe onze positie aan het front is.
En wel d a d e 1 i k. Dat kain geen ambtenaar doen.
Of ik ga zelf naar het front, of... jij, Forster. In die
dingen heb ik meer aan jou dan aan mijzelf. Ga er
dus heen Forster. Het m o e t gebeuren. Je neemt
natuurlik een extra trein of een goede auto. En kom
vooral gauw terug."
„Waarom ik P Waarom niet jij of Stolz?"
„Omdat jij er het best slag van hebt in enkele
uren alles te weten te komen," klonk het stellig.
„Het is je verdomde plicht. Ga er heen en kom
gauw terug. De toestand is ernstig. Als het om een
kleine klap aan het front ging, zou ik er niet aan
denken het je te vragen."
Fakketdraaen 7
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Norbert Forster's zware, gebruinde kop versomberde meer en meer.
„Ik doe niet graag half werk," antwoordde hij
stuurs. „Het kan zijn dat ik in enkele uren n i e t s
te weten kom. Wij moeten inlichtingen hebben van
verschillende kanten: èn van Trautwein èn achter
Trautwein om."
Rantzau zag dat het spel gewonnen was. Forster
dacht al met hem mee. Forster zou naar het front
gaan. Die en geen ander. Hij putte zich nu uit in
betuigingen, dat hij natuurlik geen moment bedoeld
had, Forster aan banden te leggen: die bleef zo
lang en zo kort uit als hij zelf wilde. Dat sprak toch
van zelf. Alleen had hij in het belang van de zaak
over spoed gesproken. Enkel om de goede zaak.
De president stond op. „Wij houden geen raad
van middag," besliste hij op kalmen, verzoenenden
toon. Forster reist naar het front en jij, Stolz wilt
wel alles regelen ter uitvoering van je mobilisatie
Maar denk erom: geen proklamatie. En een-ide.
persbericht, dat goed in elkaar zit. Draag dat maar
aan Brandt op."
De mannen gingen uiteen. Hoog stond de voor
oude Sinzheim: het was reeds één-jarszonveht
uur in den namiddag.
Op weg naar huis in de Schumannallee ontmoette Stolz het slanke figuurtje van Thea Schumacher. Zij kwam recht op hem toe.
„Zeg Werner, wat is dat nu weer voor nonsens.
Ik kom van de universiteit en daar zijn ze bezig alle
studenten te bekeren. Wie heeft die krankzinnigheid
gelast P Zeker weer Rantzau!"
Stolz haalde de schouders op, glimlachte.
Brutaal-weg stak Thea haar arm in de zijne; hij
moest maar eens even mee gaan. Onderweg vertelde zij hem terloops, dat de hele regering een
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misselike kliek was. Hij, Werner Stolz, was nog
de beste van 't zoodje; maar Rantzau en Forster
werden langzamerhand rijp voor de Rijkshoofdstad
of voor 't gekkenhuis of voor een vakverenigingsbureau.
Het harde gezicht van Stolz vertrok tot een
grijns van vermaak. Dat brutale nest flapte nu net
precies uit, wat hij zo dikwijls dacht, als hij bij
zichzelf de balans van de raden-regeering opmaakte.
Het meisje vertelde door, en tartte onderwijl met de
ogen de voorbijgangers uit, die haar en Stolz van
demonstraties en meetings kenden. Soms ook
drukte zij zijn arm als in liefkozing tegen zich aan
of streek als bij ongeluk haar hand langs de zijne.
Hij liet haar begaan, voelde zich licht -gevleid dat
zo'n knap kind met hem koketteerde, al besefte hij
heel goed, dat haar poesennatuur zo deed tegen
iedereen, die zij voor zich wilde winnen. Geen
ogenblik werd hij geheel en al dupe.
Thea praatte steeds door, verhaalde hem verontwaardigd van haar ochtendbezoek bij Rantzau en
Alex Sturm. Zij was overtuigd dat Russiese hulp
de enige uitkomst was, zonder die hulp gingSinzheim
reddeloos verloren; maar de leiders hadden haar
natuurlik niet willen geloven. Zij waren te benauwd
en te diplomaties om haar idee over te nemen, te
bang dat de Entente zou ingrijpen om haar idee op
te volgen. Hazen en beunhazen waren het ! Dat
zou immers juist goed zijn: Frankrijk en Engeland
m o e s t e n maar ingrijpen; des te eerder waren de
stomme koppen van die Entente-soldaten gerevolutioneerd. Daar zou zij wel voor zorgen!
Stolz, geamuzeerd, hoorde haar aan. Waarachtig,
voor ulk een propaganda zou Thea Schumacher
de ware wezen, — zo moest hij denken. Dat kleine
canaille was in staat om hele kompagnieën soldaten
en officieren krankzinnig te maken. Hij vond het
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niet de moeite waard haar uiteen te zetten, dat ook hij
haar Russies avontuur op dit moment idioot
vond, maar maakte zich na tien minuten los uit
haar omklemming met de vraag:
„Waar heen wou je me meetronen, duveltje ?"
„Dat zèg ik je toch: naar de universiteit. Van
ochtend om elf uur is Alex Sturm daarheen getrokken in hoogst eigen persoon. En die heeft daar een
hele preek staan houden tegen de bourgeois-studentjes. Een preek die nergens toe diende. En is toen
weer weg gegaan. En nu staat er een wild-vreemde
vent die lelik Duits praat, en die vertelt aldoor
precies hetzelfde. Maar bij Sturm stonden er tenminste nog mensen te luisteren. Bij hem luistert er
niemand meer. D'r staan er misschien tien om hem
heen. Ze deden beter al de studenten eruit te jagen
en de universiteit open te stellen voor arbeiders."
„Die is toch al lang open voor de arbeiders."
„Och kom, onzin. Zolang de bourgeois-studenten niet weggejaagd zijn, is een universiteit niet
open voor de arbeiders. Maar dat kunnen jullie niet
begrijpen, omdat jullie geen arbeidersregering zijn."
„Zo. Wat zijn we dan wèl ?"
Thea antwoordde niet, greep opnieuw Stolz'
arm:
„je moet toch even mee. De universiteit is immers
vlak bij."
„Ik heb nog niet gegeten."
„Ik heb in geen dertig uren gegeten of gedronken.
Ik kan eenvoudig niet eten; omdat ik weet dat het
slecht gaat aan het front. 't Gaat beroerd hè ?"
viste zij en keek den volkskommissaris uitvorsend
aan.
Deze haalde de schouders op, zijn gezicht had nu
weer de stroeve plooi van altijd. Tot konfidenties
liet hij zich niet verlokken, al streek zij nog zo
pervers met haar heup langs de zijne.
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Zij naderden de universiteit met zijn hoge,
omkrulde rococovensters en de oude grijs-deftige
hekkepoort. In de hal vonden zij een opvallend
goed-gekleed persoon die duidelik maar met een
licht buitenlands accent, zijn schaarse toehoorders
overtuigen wilde, dat zij de regering steunen moesten en verkeerd deden de colleges door demonstraties of door demonstratief wegblijven in de war te
schoppen. Er lag gloed en overtuiging in zijn betoog.
Zijn jonge, eerlike, blauwe ogen keken vrijmoedig
rond en stoorden zich niet aan het koude staren van
Stolz. Hij scheen van de aanwezigen de enige te
zijn, die den volkskommissaris met het schrale,
scherpe gelaat niet kende. De ogen van de toehoorders dwaalden telkens van den spreker af en zochten nieuwsgierig het gezicht van Stolz. De zijne
zochten dat niet.
„Hij spreekt veel beter dan daarnet," fluisterde
Thea haar makker toe.
„Wat is dat voor een man ?" mompelde Stolz
terug.
Thea glimlachte dat zij het niet wist. „Lex
Sturm zei zo iets van kameraad Martin of Marti...
Zeker een schuilnaam. En verder wist Lex ook niet
veel van hem; alleen dat 't een Zwitser was, die
met levensgevaar hier naar Sinzheim had weten te
komen."
Heinrich Marti ging steeds door met spreken. Hij
herinnerde er de studenten aan, hoe hun professoren zo dikwels den mond vol hadden van de eer
der universiteit, de onafhankelikheid van de weten
immers hoog troonde boven het laag-schap,die
belangengewoel der maatschappij. Een geest van
vrijheid en onbevangenheid moest er heersen, een
akademiese broederschap.
Op alle akademiese feesten waren die ideeën
met veel rode en witte wijn beklonken... Heden
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was eindelik eens een gewichtig moment in de
universitaire geschiedenis aangebroken, — het
moment dat men al deze prachtige denkbeelden_
kon verwezenliken ! Ze verwerkeliken, — of ze
door het slijk sleuren; een moment dat ieder het
bewijs moest leveren, dat al die onpartijdigheid en.
broederschap geen holle frazes waren geweest;
maar dat elk bereid was zijn wetenschappelike
werk te doen zonder zich te storen aan het feit
dat de burgerlike klasse-wetenschap voor goed, voor
eeuwig had afgedaan.
Een langdurig handgeklap van een viertal
studenten die vlak bij Marti stonden, onderbrak
diens woordenvloed. Thea Schumacher klapte
dadelik mee. Van deze verademings-pauze maakte
Stolz gebruik, om over de hoofden der anderen.
heen den spreker een briefje toe te reiken, waarop
hij geschreven had: „Wil rede eindigen. Moet u
noodzakelik spreken. Stolz, Volkskommissaris. r

-

Van het universiteitsgebouw liep Marti met Thea
en twee studenten de stad in. Stolz had een militaire auto aangehouden, was daarop gesprongen.
en in andere richting verdwenen.
De éne student, ondervoede, stil-gebrilde jongen,_
luisterde naar het eindeloze praten van zijn makker;
gaf hem korte, toestemmende antwoorden. De
andere, — zo bleek meer en meer uit het gesprek -had nooit gestudeerd. Hij was altijd arbeider
geweest en de revolutie had hem eindelik de gelegen
gegeven de hogeschool te bezoeken. Een_-heid
kleurloze stem sijpelde langzaam uit zijn roodharig,.
sproetig hoofd: geen ogenblik kwam de eentonige
smalle woordenvloed tot staan, en Marti die aan den
anderen kant naast hem liep en begonnen was.
aandachtig te luisteren, had reeds na vijf minuten.
met lichten schrik ontdekt, dat deze ongelukkige
-
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roodharige jongen met zijn licht-loensende linkeroog niet geheel toerekenbaar was. Na enkele ogen
waren zijn redeneringen weer in een cirkel-bliken
rondgedraaid en herhaalde hij voor de vierde maal
hetzelfde stelletje frazes.
Hij keek kameraad Schumacher aan; zij, Thea,
liep naast hem aan zijn rechterhand. Zij glimlachte
en beduidde hem met een hoofdwenk, dat ze
Meierhofer maar moesten laten praten.
Marti glimlachte terug en knoopte met haar een
gesprek aan. Zij vroeg wat men in het buitenland
van Sinzheim zei, of de grote kranten er erg benauwd waren, op welke manier de „Neue Zuricher"
zijn lastercampagne had geinsceneerd, of de arbeiderspers wel stevig voor Sinzheim vocht. Waren er
halfslachtigen bij P Had de oude Walter Knies er
nog invloed P Of hadden de Zwitserse arbeiders die
mummie eindelik ingezalfd P Een verrader was dat!
Eén van de gevaarlikste remblokken van de beweging. Vormde men er al arbeiders- en soldatenraden? Helemáál niet? Stumpers waren 't als ze
dat niet deden. Dat was de enige redding voor de
arbeiders. Er was geen andere.
Dan vroeg zij Marti naar zijn eigen Sinzheimer
indrukken...
„Ik ben hier nog te kort om daar iets over te
kunnen zeggen. Pas twee dagen ben ik hier. Maar
een manier van werken zo als van ochtend, bevalt
mij natuurlik heel slecht?'
„Hoe zo P"
„Wel, — eerst krijg ik bezoek van den volks
neemt mij mee naar de-komisarStu.De
universiteit, want hij heeft met Aloys Rantzau
persoonlik afgesproken dat er propaganda onder de
studenten gemaakt zou worden voor een geregeld
bezoek aan de kolleges en tot 't opgeven van hun
lijdelik verzet. Hij houdt een rede. Ik houd er wel
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drie. En middenin mijn derde krijg ik een briefje:
Ophouden ! ondertekend door den volkskommissaris Sturm. Die neemt toen het woord en vertelt
presies het omgekeerde. Dat namelik de studenten
hun bezoek aan de colleges en laboratoria maar
moeten staken en dat ze allen moeten dienst nemen
bij het rode leger. Het Vaderland is in gevaar."
Thea Schumacher had al een paar malen hem
willen interromperen, maar hij voorkwam haar.
„Het is net of er gebrek aan samenwerking is,
of de een hier niet weet wat de ander doet. Begrijpt
u wat ik bedoel ?"
Zij glimlachte minachtend en meende dat het
niet de tijd was, om ieders persoonlike gevoelig
te ontzien. In dagen als deze kon er om tien-heidjs
uur een dringend bevel komen, en drie minuten
later een even dringend tegenbevel. Net als aan het
front. Allebei de bevelen moesten uitgevoerd worden. Er waren ernstiger dingen, veel ernstiger
dingen. De regering was nog te veel in handen van
intellektuelen en vakverenigings-bureaukraten, te
weinig in handen van de arbeiders. Dat was één
grote grief. De krachtigste lui zaten er niet in.
„Maar iemand als Rantzau..."
Jawel, daar noemde kameraad Marti nu juist
iemand waar zij eens iets over zeggen wilde.
Rantzau was een slappe kerel, een veel te zacht,
halfslachtig element. De éne fout stapelde hij op de.
andere. En al die fouten zijn misdaden tegenover
Sinzheim. Verleden week durfde hij niet eens alle
Berlijners over de grenzen te zetten die er nog in
Sinzheim rondliepen. En dat zijn toch allemaal
spionnen! Zo lang Berlijn niet zulke maatregelen.
tegen Sinzheim nam, wou hij hier in 't Zuiden ook
geen maatregelen nemen tegen Berlijn. Dat zou
provokatie geweest zijn, — beweerde hij. Maar
wist Marti wat zij, Thea, had gezegd? In een ver-

Ids

gadering van de Centrale Arbeidsraad nog wel, één
van die vergaderingen waar Rantzau zo benauwd
voor was. Dat wat Rantzau deed, niet
anders was dan provokatie van spionn a g e! En Hellmuth en Bartold Schwarz en Meta
Jablenski hadden geroepen: Zeer juist, zeer juist!
Van morgen had Rantzau geweigerd de hulp van
de Russen in te roepen: Bang voor komplikaties, —
heette het. Bang voor konsekwenties — noemde zij
het. En niet anders. 't Was niet genoeg om altijd
maar de mond vol te hebben over de grootheid van
de mannen in het Oosten. Er moest gedaan worden,
wat zij hadden gedaan. De d a a d, — daar kwam het
op aan.
Tot hier toe had haar stem sterk en hartstochtelik geklonken. Haar ogen dwaalden meest jachtig
naar de mensen en dingen die hen op de drukke
asfaltstraten passeerden. Een enkele maal keken
zij Heinrich Marti aan. Maar dan scherp-fonkelend,
uittartend haast. Meierhofer was eindelik zijn mond
gaan houden. De andere student liep er leergierig
bij te luisteren.
Er was een kort zwijgen door het voorbij ratelen
van een vrachtauto met munitie. Dan klonk opeens
veel zachter haar stem:
„'t Deed mij goed te horen, dat er eindelik
eens één van de Zwitserse partijgenoten hierheen
kwam. Er zijn dan toch ook nog mensen die zelf
willen meehelpen. Je denkt anders wel eens: wat
doen al die dooie wezens daar in 't buitenland toch?
Nu hoop ik maar," — een half-spottend vleien
klonk even door — „dat het een kameraad uit één
stuk is. Niet zo'n Zwitser van het Walter Kniessoort. Want die hebben wij hier in Sinzheim waarachtig al genoeg."
Marti glimlachte.
Zij wist een klein restaurant waar zij goedkoop
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konden eten, midden in de stad en zij sloeg hem
voor daarheen te gaan. Het was gelegen op de
eerste verdieping, boven een groot speelgoedmagazijn en toen zij de trap opgingen, bemerkte Marti
aan den dikken Perziesen loper die vol gaten zat en
aan de zware potten met dode palmplanten, dat
dit één van de chique en dure gelegenheden geweest
was, waar de Sinzheimer jeugd placht te soupeeren:
in haar weelderig-uitspattende dagen en nachten,
vóór de grote omwenteling. Ook de intieme zaal
droegen nog de sporen van het nachtleven-tjes
onder het ancien régime. Maar de bezoekers waren
wel geheel andere geworden. Het waren meest
arbeiders in grauwe, slechte kleding, die hier onder
het half-gedempte licht dat door de kleine ramen
viel, hun dagen op de rood-getrijpte divans sleten
met roken en politizeren. Tal van gedemobilizeerden, die invalide of werkeloos waren, anderen
die niet werken wilde, strekten de benen veldgrijs
onder de marmeren tafels en bekeken-gebrokt
zichzelf en elkander uur-aan-uur in de blinkende,
veelal gebarsten wandspiegels van • het nachtrestaurant. Dichte walm van cigaretten en slechte
tabak maakte de indruk van het geheel nog valer,
nog armzaliger, nog meer verschooierd.
Meierhofer en de andere student waren niet
meegegaan. Marti zag hen ten minste nergens meer.
Maar hier en daar dook uit de huilende schemer
tussen de spiegels een jonge kop op die Thea
begroette; en even voorbij het buffet, werd zij
staande gehouden door een oudere zenuwachtiggebarende vrouw die een gesprek begon, dat Thea
enkel door wrevelige antwoorden en afzijdig staren
kon bekorten. Marti hoorde niet waarover het liep.
Zij vonden geen leeg tafeltje meer, doch veroverden ten slotte een tamelik rustige hoek, waar Marti
de schrale spijskaart kon bestuderen. Thea Schu-
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.macher zei dat ze in eten geen belang stelde, maar
hij wist haar over te halen en koos voor hen beiden
een eier-gerecht, het enige voedzame dat op het
menu voorkwam. Nadat een kelner verteld had,
dat het héél lang zou duren omdat het over tweeën
was, vatte Thea het gesprek weer op.
Zij toonde nu eensklaps veel belangstelling voor
Harti's persoon en vroeger leven. Zij vroeg waarom
hij naar Sinzheim getrokken was en toen hij daarop
kort en oprecht antwoordde, dat hij wilde zien wat
hij hier doen kon voor het grote werk en dat hij niet
begreep hoe anderen maar wantrouwig konden
blijven hokken in hun landje, zag hij voor het
eerst een glimlach van tevredenheid op het fijne,
bleke gezicht. Zij vroeg verder naar zijn werk in
Zwitserland en hij vertelde, hoe hij de laatste jaren
meest in Indië had doorgebracht. Als alle Europeanen — behalve de Hollanders — dacht zij bij dat
woord Indië aan B r i t s-Indië en begon honderduit te vragen over de revolutionaire beweging in dat
land, over de vraag hoe Duitsland in de oorlogsjaren dat verzet met geld had gesteund en over de
wapenvoorraden der bruine bewoners van BritsIndië. Marti kende dat land niet; maar hij had ter
vergelijking met de Maleise eilanden veel over
Engels-Indië gelezen. Behalve over die wapenvoorraad, kon hij haar nogal wat vertellen en het
viel hem daarbij telkens op, dat haar vragen
niet dom waren. Wel heel zakelik en dikwels strategies. Als hij maar even dorst uitwijden naar een
algemenere kant, werd Thea onrustig. Zij bewoog
dan ongeduldig-koket de smalle schouders onder de
dunne witte blouse. Eén keer zei licht-misnoegd
haar hoge iets nazale stem: „Nu ja, dat doet er voor
ons werk totaal niets toe."
Daarbij keek zij het zaaltje rond, alsof zij iemand
zocht en trok hoog de dunne wenkbrauwen op.
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Dit prikkelde Marti zijn antwoorden naar háár
zin in te richten, en telkens keken nu de levendigbruine, amandelvormige ogen hem ernstig aan of zij
glimlachten hem toe in vlug begrijpen. Hij sprak
nu door en trachtte meteen haar uiterlik op te
nemen; het meest trof hem de fijne slankheid van
haar lichaamsbouw. Zij droeg geen korset, maar van
nature versmalde zich haar bovenromp bij het
middel, en ging dan in lichtbewogen lijn over in de
heupen; als zij stond of liep, kon zij die wiegelen
als een danseres. Maar zij deed dit haast onzichtbaar, zodat velen zich later afvroegen hoe het toch
kwam dat Thea Schumacher zulk een bevallige
indruk op hen had gemaakt.
Een ogenblik zwegen zij, en hoorden enkel het
geklikklak van lepels, aardewerk en glinsterglas aan
het buffet in de verte. Marti zag het café rond. De
meeste dezer ondervoede gezichten keken onverschillig en rookten en praatten... Aan enkele tafeltjes ging het heftig toe, vooral aan het tafeltje naast
hen, waar een jong arbeider in zwart overhemd, een
van de weinigen die een gezonde gelaatskleur had,
met frisse overtuigende stem zijn mening gaf.
Vaag in de spiegel zag Marti een ander tafeltje: een
canailleuse, jonge vrouw zat daar naast twee lachende mannen, die leken op zeelui of gedemobilizeerde
matrozen: vreemd verschijnsel in deze middellandstad. Het meisje zat op de knie van den énen
matroos, had de knopen onder zijn hals los gemaakt
en bekeek nu met groven Boccioni-lach het vuilpaarse tatoueersel op zijn borst.
Thea weer aankijkend, zag hij, dat zij en de
jongen met het gezonde gezicht elkaar begroetten;
zij zei zijn naam, die op Hellmuth leek. Dan legde
zij haar hand op Marti's arm en vroeg hem een
sigaret. Zij lichtte het hoofd achterover om de geurige rook te genieten en lachte hem toe, dat deze ciga-
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retten wel wat beter waren dan het Sinzheimer
bocht. Ook hij had weer een cigaret opgestoken, het
eten was nog altoos niet aangekomen. Of dat altijd
zo was in de staatsrestaurants, — vroeg hij haar.
Zij haalde onverschillig de schouders op, scheen
geen scherts op dat punt te kunnen verdragen. Zij
deed een trekje aan haar cigaret, keek hem dan
door de lange wimpers van haar ogen aan, en zei
toen langzaam:
„Kameraad Marti, ik geloof dat het 't beste is,
als je bij Stolz of bij een andere volkskommissaris...
nee bij Stolz, bij Stolz !" viel zij zichzelf plotseling en heftig in de rede.
„Je hebt nogal wat ontwikkeling en zo. En aan die
lui hebben we groot gebrek hier in Sinzheim.
Nog méér gebrek aan lui met moed en durf
natuurlik !" liet zij er dadelik op volgen, bang zich
versproken te hebben.
„Je zoudt Stolz misschien goed kunnen helpen."
Aan een naburig tafeltje schimde een papier op,
dat gelezen werd door twee, drie mensen tegelijk.
Ook verderop werden witte papieren verdeeld.
„Een bulletin?" vroeg Thea gespannen.
Marti ging er één voor haar halen, en een ogenblik later bogen zij zich over het laatste nieuws.
Bovenaan het bulletin erkende de regering in drie
regels, dat enkele dorpen rondom Seelisberg ontruimd hadden moeten worden. Dan volgde een
lang sensationeel bericht over de gevangenneming
van twintig adellike en andere ex-hoogwaardigheidsbekleders wegens spionnage en pogingen tot kon
een heel komplot, dat in de-traevolui.Hws
lokalen van de Derbyclub was gesmeed. De regering
had ernstige bewijzen tegen de aanstichters in
handen; onder hen waren Vorst Turn and Taxis,
Freiherr von Bock, Bruno Edler von Hoffmann.
Vreugd krioelde in Thea op, toen zij dit las.
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„Eindelik, eindelik !" riep zij opgewonden,
pakte plotseling Harti's schouders en keek hem
stralend in het gezicht. „Al weken en weken
hebben we op die lui geloerd. Eindelik hebben we
ze te pakken." Zij zwaaide met het bulletin als met
een zegevlag om de aandacht van Hellmuth te
trekken. Toen die in hun richting keek:
„Hellmuth ! Ze zijn gepakt ! Fijn hè P"
Hij lachte haar toe. „Er zullen er nog wel
meer volgen 1" klonk door de dikkere rook en
het drukkere gepraat heen, zijn jonge, opgeruimde stem.
Dan wendde zij zich weer tot Heinrich Marti.
Vreemd dat Stolz er hun een uur geleden nog niets
van verteld had. Zou 't alles zó plotseling gegaan
zijn P Zou Stolz zelf nog niets geweten hebben?
Hij was soms ook zo'n geheimzinnige vogel. Als
ze nu maar goed werden aangepakt, dat adellike
schuim. Geen genade ! Zij vertelde dan verder,
dat de zalen van de Derby-Club gelegen waren op
de eerste étage in de vroegere rijkste buurt. De
Club was dadelik ontbonden, twee dagen na het
uitroepen van de nieuwe regering al. Maar toen
moest hij door Turn and Taxis en 'n paar andere
leden gelikwideerd worden en die wisten dat
werkje weken en maanden uit te smeren... Ach,
dat was weer zo iets van Rantzau; die had véél
te veel consideratie met dat schorriemorrie gehad.
Waar diende dat liquideeren voor ! Niets dan
een voorwendsel om hun geheime kontra-revolutionaire samenzweringen verder uit te werken.
In de eerste weken dacht niemand verder aan
die lui. Maar zij, Thea, was de eerste geweest die
gezegd had tegen Stolz en Sturm en Clara Marlo:
dat duurt mij veel te lang. Uitroeien! Maar toen
was Stolz gekomen en had gezegd: laat ze hun gang
gaan en sla een grote slag, als zij met hun plannen
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klaar zijn. Die grote slag was nu gevallen. Allemaal
in de val gelopen! Heerlik!
Haar ogen fonkelden hels van vermaak, en
joegen nerveus het café door alsof ze daar nog meer
adellike tegenstanders konden ontdekken. Plotse
keek zij Marti weer recht in de open blauwe-ling
ogen:
„Wat zou jij met die kerels doen als je de macht
hadt ?"
De vraag overblufte hem.
„Wel..." glimlachte hij. „Onderzoeken, terechtstellen. Waar worden ze presies van beschuldigd?"
Het antwoord scheen haar maar half te bevredigen. Misnoegd keek zij rond, lachte dan kort en
ietwat schamper. Zonder hem aan te kijken, nam zij
nog een cigaret uit zijn openliggende koker:
„'k Geloof dat ik ze levend villen zou, — vandaag nog."
Zij perste het witte rookstaafke tussen de fijne
lippen, hield een kleine vlam er tegen die ros verlichtte de donkere oogkassen; turend door de
halfgesloten oogleden, blies zij de rook uit. Met de
rechterhand streek zij door het kort afgesneden haar,
dat in zwarte manen langs haar oren en haar blanke
hals was gekamd.
Marti zag de geheimzinnige glans van dit sterke,
dikke haar, dat opkruifde van voren in een wijdgespannen zware boog naar het achterhoofd. In
zwijgendebewonderingnamhij haarop en voelde zich
bijna trots op zijn nieuwe kameraadschap met deze
jonge vrouw. Hij bemerkte niet dat zij, door haar
wimpers heen, in den hoekspiegel keek en zich van
zijn bewondering heel goed bewust was.
„Er is eigenlik op de wereld maar één misdaad:
halfheid."
Klonk dat niet als een vonnis over hem ? Of
verbeeldde hij zich dat maar?
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Het was al haast half vijf, toen zij het restaurant
verlieten. Hellmuth had zich bij hen aangesloten:
kinderlik-opgeruimde jongen, die telkens nieuwe
moppen eruit gooide toen hij hoorde dat Meierhofer student was geworden.
Aan Thea was het te merken, dat zij Hellmuth
gaarne mocht lijden. Zo als vele gekompliceerde
naturen, voelde ook zij zich het innigst aangetrokken
tot eenvoudige, open karakters; zij hield ervan
raadsels op te geven, — niet zèlf ze te moeten oplossen. Zij lachte dan ook van harte om elke grap die
Hellmuth eruit flapte en pakte op 't laatst Marti
bij den linkerarm en Hellmuth bij den rechter,
om zich te steunen bij het lachen om al wat Hellmuth zei.
Hellmuth vroeg aan Marti waar hij woonde, en
toen deze het kleine, ongezellige hotel had genoemd,
stelde Hellmuth hem voor een kamer te zoeken in
het huis waar hij en ook kameraad Brandt er een
hadden gehuurd.
Thea was in een luidruchtige bui geraakt.
„Marti is een buitenlandse gast van de regering,"
riep zij uit. „Hij heeft recht op de grootste kamer in
het grootste hotel."
Hellmuth lachte.
„Als je in dienst van de republiek blijft, kun je
wel voor hun rekening in een groot hotel wonen,"
zei hij.
Maar deze weidsheid trok Marti niet bizonder aan ;
hij voelde meer voor een kamer in het eenvoudige
pension van Hellmuth.
Binnen het half uur was hij verhuisd. Zijn nieuwe
vrienden hadden hem verlaten en terwijl hij bezig
was de ouderwetse, maar tamelik ruime kamer wat
behageliker in te richten, streken zijn gedachten
om al wat hij deze eerste dagen gezien en beleefd
had: zijn rede in de hal van de universiteit, nadat
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de Volkskommissaris Sturm hem per auto aan het
hotel had afgehaald. Het overstelpende gesprek
met de geestigen en zich graag geestig -wetenden
Sturm in den wagen. Kontrast: het kil-verstrakte
gezicht van Stolz. Dan die twee zonderlinge studenten. Thea, het aantrekkelike mooie meisje,
die hem soms deed denken aan een adellike Javaanse
danseres, zoals hij er eens één gezien had in Indië
op een feest in den Kraton.
Wat had Thea Schumacher al niet gezegd...
Dat hij Stolz moest helpen, den volkskommissaris
van Justitie. Het was niet het werk waartoe hij zich
aangetrokken voelde. Opsporen van komplotten en
misdrijven tegen den staat; gevangeniswezen,
rechtbanken...
Een steun voor Stolz, — hij herinnerde zich de
woorden; zij hadden allemaal steun nodig, want het
ging niet alleen tegen de overwonnenen die den
kop weer wilden opsteken, maar ook tegen den
vijand in eigen kring. Tegen de Forster's, de
Rantzau's, de Faucherre's... ook Sturm zou volgens
haar opportunist zijn.
Marti strekte zich uit op de gebrekkige zwarte
sofa. Was dat nu allemaal wáár? Waren alleen zij
en Hellmuth en Schwarz en van de volkskommissarissen hoogstens Stolz de waarlik-principiëlen ?
Waren alle anderen gewogen, gewogen en te licht
bevonden?
Hij twijfelde. Maar als hij Thea's vastberaden
trekken weer in zich terugriep, hoorde hij tegelijker
ook weer haar stem, die op haar hartstochtelike-tijd
wijze, als een gloeiend requisitoir, hem opsomde:
al de tekortkomingen, telaatkomingen, grove fouten
van Rantzau en Forster.
„Er is eigenlik maar één misdaad: halfheid."
Neen, hij wilde niet half zijn. Hij wilde strijden
voor de grote Idee in haar reine, zuivere konseFakkeldragers 8
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kwentie. Hij wilde drinken wat klaar, niet wat
vertroebeld is. Als de vijand in eigen kring werkelik
zo sterk was, — goed: dan zou hij ook vechten
tegen hem. Vreemd... van Zwitserland uit leek al
wat hier gebeurde krachtig en uit-één-stuk. Van
dichtbij bekeken zag men stromen en stroompjes
saamvloeien tot één kracht en twijfel kwam op,
of de hoofdstroom wel de beste bedding had gekozen.
Halven... halfslachtigen. In Zwitserland hoorde
je dan dadelik den naam van den ouden Knies,
die nog zo veel invloed op de arbeiders kon laten
gelden, als hij wilde. Maar was nu Knies' oppor
één lijn te stellen met Rantzau P-tunismeop
Thea en de haren wilden hem dat doen geloven.
Was het de waarheid P
Rusteloos wentelde hij de denkbeelden en gedachten om-en-om, zonder te bemerken hoe vaak
het heftig-mooie vrouwenmasker opdoemde dat
die woorden had gesproken; ze hadden eerst kleur
gekregen door het menselik temperament.
Een korte klop op de deur. Kameraad Hellmuth
kwam binnen. Hij had de „Manchester Guardian"
bij zich. Er stond een artikeltje in over Sinzheim
en er waren zo weinig mensen die Engels kenden.
Sturm liet vragen of Marti dat even wou vertalen.
„Werk je bij Sturm op z'n bureau ?"
„Wel neen, ik was metaalbewerker en ben altijd
metaalbewerker gebleven. Er moeten ook arbeiders
wezen in de wereld !" lachte zijn ronde jongenskop.
„Ik ben wel éen van de weinigen," vervolgde hij
wat ernstiger. „En dan nog zijn er verscheiden dagen
dat ik niet werken kan. Ik ben voorzitter van den
arbeidersraad en dan nog samen met Stieler gedelegeerde in de centrale arbeidersraad. 'k Had best
ambtenaar kunnen worden. Maar ik doe 't niet."
„Waarom niet P"
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„D'r wordt toch al zo slap gewerkt door de
arbeiders. Als nu de voormannen en vertrouwens
allemaal naar de staatsruif gaan, komt er-mane
immers niets van terecht. En je kunt tegenwoordig
best arbeider zijn: achturendag, drie broodkaarten,
goed loon en je hangt niet meer af van een of andere
baas."
„Wie heeft er nu de leiding bij jullie in de
fabriek P"
„Ingenieur Leibnitz, geen partijgenoot. Maar wel
een knappe vent. Kom morgen maar eens bij ons
kijken."
Weer kwam er over het fris-rode gezicht een
lach:
„Je hebt zeker heel wat afgepraat met Thea, hè
Marti ?"
Marti voelde iets als een domme blos opkomen,
maar onderdrukte die door lachend te antwoorden:
„Ja zeker. 't Is een aardige vrouw."
„Jij bent een man en ik ben een man," zei de
metaalbewerker met rustigen lach. „Maar voor dat
wijf moet je oppassen, vrind."
Marti keek verwonderd op. Zij keken elkaar in de
eerlike ogen. Marti zag het onbevangen, gezonde
jongensgezicht en de volmaakte, opgeruimde rust
die erover lag. Die man kende hem luttele uren en
zei plotseling iets tegen hem, wat anderen die hem
jaren kenden, verzwijgen zouden; of voorzichtig
met halve woorden aanduiden, bang hem te kwetsen.
Hij voelde dat deze kerel zijn vriend kon zijn.
Het was een vreugdig, zonnig gevoel. Harti's
eerste opwelling was: Hellmuth stevig de hand te
drukken en hem toe te lachen, dat zij in alle dingen
maar zo ronduit, zo gewoon-eerlik moesten blijven
als Hellmuth zo even.
Marti deed het niet. Over elke andere moeilikheid had hij zó met kameraad Helimuth kunnen
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spreken. Niet hierover. Hij kon het denkbeeld niet
verdragen, dat hij de dupe zou kunnen worden van
een meisje, van een vrouw. Zijn gehele mannelike
ijdelheid en zelfingenomenheid kwamen er tegen
in verzet. Hij dacht zelden en ongaarne na over zijn
ontmoeting met Frangoise aan boord van het
Hollandse schip. De enkele malen dat hij daarover
dacht, was hij nóóit zó ver gekomen, dat hij zichzelf
voluit bekende: dat Haagse meisje heeft mij gebracht tot dingen die naast mijn natuur lagen; zij
was sterker dan ik. Altijd weer zocht Marti het voor
zichzelf te vergoeliken. Altijd weer maakte hij zich
wijs, dat hij uit eigen wil en uit goedhartigheid
meegedaan had met het festijn aan boord.
De verkeerde trots dat hij te allen tijde de koers
volgde van zijn helder verstand, die trots was het
zwakke , tere punt in Heinrich Harti's bestaan.
Over Thea had hij op dit ogenblik zo graag meer
willen horen. En dan eigenlik het liefst van iemand
als deze Hellmuth, dien hij meest vertrouwde van
al degenen die hij in Sinzheim had ontmoet. Maar
Hellmuth was over Thea begonnen met... een
raadgeving. Met een raad aan hem, Heinrich Marti.
Hoe kinderachtig! Alsof hij, Heinrich Marti,
goeden raad nodig had over... Zag deze arbeiders
voor zó dom en zo groen aan? Hij, een-jongehm
metaalbewerker, die nooit verder was geweest dan
Sinzheim en Berlijn, wou goede raadgevingen uitdelen aan den wereldbereisden, ontwikkelden
Zwitser. Het was goed gemeend, maar was het niet
belachelik tevens?
Goed gemeend...? Een adder dook op in het
warrig groeiende gras van zijn denken. Goed gemeend of... misschien platte naijver? Thea en
Hellmuth, hij had ze heden voor het eerst gezien;
noch de een, noch de ander kende hij langer dan
vandaag. Bestond er misschien iets tussen die twee ?
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Of trachtte Hellmuth haar voor zich te winnen?
Of waren zijn eerste pogingen mislukt en kon
Hellmuth tans niet dulden, dat Thea aan een ander
wèl genegenheid gaf?
Hellmuth was gaan zitten op een stoel, dicht bij
de deur. Toen Marti hem aankeek, meende hij een
gezond begrijpen te zien glanzen in diens ogen.
Maar toen Marti's antwoord lang uitbleef en zijn
gezicht zich meer en meer verstroefde, besefte
Hellmuth, dat ook deze man tot de velen hoorde
die te wijs en te ingewikkeld zijn geworden om
een gewonen raad aan te nemen. Hellmuth wendde
de ogen af, keek de kamer rond en lachte inwendig
over de dwaasheid dezer zogenaamd beschaafden,
die pijnlik hun voelhorentjes introkken, zodra je
tegen ze sprak zo als de éne mens zou spreken
tot den ander. Over partijzaken en over de beweging... o zeker, dan hadden ze hun woorden gelijkgemaakt aan die van het proletariaat. Heftigheid
en schelden voor ezel, ploert, schavuit, — deden zij
nog eerder en liever dan de arbeiders zelf. Maar o
wee, als je eenvoudig en waar tegen ze was in den
dageliksen omgang. Een ogenblik had Hellmuth
gedacht dat Marti een uitzondering was. Diens
nu ver-strakte, pretentievolle gezicht zei 't hem al
anders. Juist wilde Hellmuth om de stilte te breken
iets willekeurigs zeggen, toen hij Marti's koele
stem hoorde:
„Je bedoelt het misschien goed, kameraad. Maar
ik heb werkelik geen raad nodig in die dingen. Ik
ben gewend op mijzelf te passen."
Het werd op vriendeliken toon gezegd, met een
lach die de afketsing wou verzachten.
Hellmuth haalde de schouders op.
„Zo als je wilt hoor."
Beiden krompen terug in zich zelf. Toch had
Marti behoefte nog iets te zeggen, iets waar warmte
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in lag, vriendschap voor Hellmuth's rondborstigheid. Nu hij na zijn afwijzende woorden in eigen
schatting weer een hoofd boven den ander uitstak
voelde hij eensklaps alle achterdocht wegsmelten.
Doch op hetzelfde ogenblik werd voorzichtig de
kamerdeur geopend en een vrouw van omstreeks
vijftig jaar, met regelmatige, brede trekken in het
gezicht, keek de kamer in en vroeg naar kameraad
Hellmuth.
Deze sprong op, vroeg haar binnen te komen en
zeide dat dit partijgenoot Marti uit Zurich was.
„Faucherre," — zei zij daarop zelve.
Zij toonde voor Marti een korte wellevendheid
door te vragen of 't hem veel moeite had gekost
langs illegalen weg over de grens te komen; en
daarop liet zij nog met een glimlach volgen: waarom
hij niet 'n paar honderd Zwitserse partijgenoten
naar Sinzheim had meegenomen. Doch dan wendde
Gertrud Faucherre zich weer haastig tot Hellmuth. Zij was aan een brochure bezig die later ook
in het Frans en in het Engels verschijnen moest en
daarvoor had zij een boekje nodig, door Itschner in
19o5 geschreven. Nergens in heel Sinzheirn was
dat te vinden, maar Lilienfeld had beweerd dat
Hellmuth allerlei revolutionaire lektuur bewaarde
die niemand anders meer bezat.
Hellmuth knikte van ja: die brochure lag
nog wel ergens tussen stapels oude tijdschriften
en boeken. Zij moest maar even meegaan naar zijn
kamer hiernaast, dan zouden zij samen zoeken.
Maar vóór zij heen konden gaan, werd er nogmaals kort op de kamerdeur getikt. Een telegrambesteller overhandigde Heinrich Marti een depêche.
Zij bevatte Harti's tijdelike aanstelling tot sekretaris van den volkskommissaris Forster.
„Bij Forster ?" vroeg Hellmuth verwonderd.
„Heb je dáár moeite voor gedaan ?"
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Marti schudde ontkennend het hoofd. Ook hem
verwonderde dit telegram. Hij was van plan
Thea's raad ter harte te nemen en morgen te gaan
praten met den volkskommissaris Stolz, al lokte
hem de werkkring niet sterk aan. Nog vóór hij dat
voornemen had kunnen uitvoeren, kwam hem deze
telegrafiese benoeming op het dak vallen. Was het
een laat gevolg van zijn eerste brief aan Aloys
Rantzau ? Of had Sturm, na de propaganda in de
universiteit, over hem gesproken in de regeringsgebouwen ?
Hij moest de benoeming aannemen. Of kon hij
weigeren ?En opeens met schrik, zag hij in gedachten het smalle, bleke gezichtje van Thea Schumacher voor zich opschemeren. Hoe zou zij z'n
benoeming opnemen ? Zou zij geloven, dat hij niet
de minste moeite ervoor gedaan had P Zijn denken
over dit telegram schoof weg en maakte schielik
plaats voor een verbeeld gesprek met Thea. Met
spottenden glimlach hoorde zij zijn betuigingen van
onschuld aan. Hij zag de fijn-honende trekken voor
zich opdoemen en hij voelde dat zij met die éne
glimlach zei: Zo zijn jullie immers allemaal, jullie
politieke fortuinzoekers, opportunisten, baantjes jagers; principiëel met de lippen, maar zodra jullie
immers kans ziet op het kussen te komen...
Nu dacht hij zich in, wat zij zou zeggen als hij
weigerde. Zou zij er verheugd om zijn? Ja, zij zou
het zeker zijn, ook al liet zij het wellicht niet blijken
in haar hooghartigheid.
Gertrud Faucherre en Hellmuth hadden intussen
hun gesprek over de brochure voortgezet. Toen
Hellmuth al pratende toevallig even naar Heinrich
Marti opkeek, zag hij hem daar staan: midden
in het schaarse licht der ouderwetse kamer, starend
voor zich uit, het telegram in zijn hand. Als een
verdwaasd panoptikumbeeld stond hij daar neer-
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geplant, en Hellmuth kon niet nalaten hem gemoedelik bij den arm te schudden. Nu lachte ook
Gertrud Faucherre.
„Kameraad Marti is zeker onder den indruk van
de eer die hem te beurt valt."
Hij kwam weer tot de werkelikheid terug en
hoorde hoe Hellmuth hem vroeg of hij met de
benoeming niet ingenomen was.
„Och... er zijn.., ik weet niet..." aarzelde Mart,.
Gertrud Faucherre's grote, rustig-grijze ogen
keken verwonderd de beide mannen aan. Hellmuth
ontkwam niet aan den indruk die die kalm-indringenden blik op ieder maakte en zocht een verklaring.
„Partijgenoot Marti is bang wat te erg in regerings-vaarwater te komen. Hij had liever propagandisties werk dan die ambtenarij. Je wordt zo gauw
een mummie in de regeringsgebouwen."
Gertrud haalde licht de schouders op, zweeg even
als om haar gedachten te verzamelen. Haar ogen
stonden hoog in hun kassen, het was of zij staarden
naar een ver-verwijderd doel. Juist toen Marti wat
fijnere uitleg wilde geven, begon zij te spreken met
een vaste ernstige stem, die iemand onwillekeurig
dwong tot luisteren. Reeds na enkele woorden werd
het Marti duidelik, dat deze vrouw ten volle begreep
op welke wijze hij in deze Sinzheimer wereld reeds
nu met zijn denken in de knoop was geraakt. Maar
dan vervolgde zij:
„Ik geloof dat de tijd er in 't geheel niet naar is,
om voorkeur of afkeer voor 't één of ander werk te
tonen. De vraag is: wat zijn de gewichtigste posten
en hoe bezetten we die met knappe betrouwbare
mensen. We beschouwen nog veel te weinig de
zaak van de radenrepubliek als onze eigen zaak. Als
onze bloed-eigen, heilige zaak. Het is helemaal
geen moment om Rantzau of Forster of wie-dan-ook
te beknibbelen. Natuurlik zijn er zakelike verschil-
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len; en alle beginselverdoezeling is verkeerd.
Maar wanneer kameraad Marti anders denkt over
sommige dingen dan onze regerings-ve rt rouwe nsmannen" — zij legde een stillen nadruk op dat
woord —, „dan kan hij die overtuiging net zo goed
krachtig naar voren brengen als sekretaris van
Norbert Forster als op iedere andere post."
Hellmuth voelde dat Gertrud gelijk had. Zo
ging het hem altijd, en zo ging hetvelen in Sinzheim:
als zij had gesproken, was het alsof een druk van de
hoofden was weggenomen. Deze vrouw wilde en
kon dingen niet klein zien. Zij tilde alle kleine
verschillen in een sfeer, waar men weer zag de
mooie, sterke gemeenschappelike stam, waaruit de
laag-kronkelige of al te spatrechte takken waren
voortgesproten.
Ook Marti was het, alsof deze eenvoudige waarheden een reinigenden sproeiing waren voor de
onklare demonen die inwendig elkaar bestookten.
Hij keek haar aan, hun ogen ontmoetten elkander.
„Ik hoorde zeggen," vervolgde zij eenvoudig en
zonder de ogen van Marti af te wenden, „dat
kameraad Marti iemand is die veel gereisd heeft,
talen kent, en die in het verre Oosten vertrouwd
werd door onze vrienden daar. Als Forster bij zijn
zware werk hulp nodig heeft, moet hij natuurlik
zó iemand hebben. Alle bij -overwegingen moeten
dan wijken. U bent eenvoudig verplicht dat werk
te doen."
„Ja maar er was nog een andere mogelikheid.
Volkskommissaris Stolz heeft ook een intellektuele
kracht nodig, en..."
„U vergeet," antwoordde zij met enige kantig
„dat Stolz een hoogstaand man is, die er-heid,
niet over dènkt uw hulp aan te nemen, wanneer
Norbert Forster u meer nodig heeft dan hij."
Een korte stilte verstrakte de kamer-schemering.
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Van buiten drong flauw het loei-geluid van een
militaire vrachtauto door; het liep tegen val-avond.
„Ik moet toch straks in de regeringsgebouwen
zijn. Dan zal ik meteen aan Forster zeggen dat u
morgenochtend komt. Of kan hij vannacht nog op
u rekenen, als hij u nodig heeft P"
„Forster is naar het front," zei Hellmuth.
„Hij wordt vannacht nog terug verwacht."
„'t Spreekt van zelf", begon nu Marti, die zijn
houding had hervonden, „dat Forster elk ogenblik
van den dag of van den nacht op mij rekenen kan, —
wanneer ik mij beschikbaar stel. Mijn bezwaar was
meer: dat ik misschien niet zo bizonder geschikt
was voor dat werk."
„De regering meent van wèl. Dat is toch eigenlik genoeg, zou 'k zeggen."
Een glimlach ontspande haar bijna mannelikernstig gezicht, toen zij die laatste woorden sprak
en hem de hand ten afscheid reikte.
De kamer was bijna geheel duister geworden,
toen Heinrich Marti er alleen achterbleef; alleen met
den stroom en den tegenstroom zijner vlietende gedachten. Welke plaats in Sinzheim was zij n plaats P
Dien nacht ging hij niet naar bed: het kon zijn
dat Forster terugkwam en hem nodig had.
Op hun kamers moesten Hellmuth en hij zo
min mogelik licht branden. Aan alle verlichtingsmateriaal was groot gebrek, al van het twede oor
af, en ook na den wapenstilstand was daarin-logsjar
geen verandering gekomen.
Daarom sloeg Hellmuth den ander voor naar
„Astoria" te gaan, een café dat ook des nachts
heimelik open was. Al een paar maal had Stolz het
zogenaamd „in de as laten leggen" door de rode
politie. Maar tevergeefs. „Astoria" was telkens als
een feniks herrezen.
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Toen Marti en Hellmuth er samen binnenkwamen, was het twaalf uur en er waren maar weinige
bezoekers. Maar hoe later het werd, des te meer
kwamen er opdagen, en het trof Marti, dat zowel
mannen als vrouwen in het algemeen veel beter
gekleed waren dan de bezoekers van het restaurant
waar hij den middag met Thea had doorgebracht.
„Allerlei volk," zei Hellmuth onverschillig.
„Bourgeoisie die nog 'n beetje geld heeft verstopt
en 't hier komt verdobbelen; en die net doet alsof
ze regeringstrouw is. Jonge zwabbers, die van hun
stoel opstaan als de „Internationale" gespeeld wordt.
En dan soldaten en officieren van het rode leger
en regeringsambtenaren met hun liefjes. En allerlei
schuim loopt er ook door. En dan nog nieuwsgierigen zo als wij."
Hoe voller het café werd, hoe meer het het onguur-grillige karakter aannam, dat Hellmuth met
enkele woorden had vastgelegd.
„Komt de regering hier wel eens P" lachte
Marti.
Hellmuth's mond vertrok tot een brede hartelike
lach; hij antwoordde dat een gewezen cabaretartist als volkskommissaris Alex Sturm er gek
genoeg voor was. De anderen moest men hier niet
zoeken. Mensen als Rantzau, Forster, Stolz,
Gsell, dachten enkel en alleen aan werken van den
vroegen morgen tot den laten avend. En de meeste
arbeiders voelden evenmin wat voor dat nacht
waren uitzonderingen.., meest jong-braken.E
volk dat vroeger in de bioskoop drama's uit het
nachtleven had gezien en nu óók eens met nacht
wilde wijn drinken en tzigane-mopjes-vlinders
zingen. Velen waren in den oorlog geweest; die kon
je 't niet kwalik nemen...
„Je bent zèlf toch óók in den oorlog geweest P"
„Ja," antwoordde Hellmuth leuk. „Daarom zit
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ik hier ook en neem het mijzelf ook helemaal niet
kwalik."
Marti keek eens rond. Het overschot van Sinzheim's nachtleven had werkelik zijn laatste uiterlike
praal verloren. Het leven van de-glans-en-deschijn kon niet eens meer die glans en die schijn
ophouden. Wat een armzalige nachtkroeg! Zij die
in stilte tot sluiting of tot het feniksspelletje
hadden meegewerkt, hadden waarlik te veel lawaai
gemaakt voor een omelet. Heel „Astoria" vervuild
en slecht onderhouden, de vier ongeschoren kelners
misten in hun shabby zwarte rokken wel alle
korrektheid die bij den voormaligen stijl van het
Sinzheimer nachtleven hoorde. In een der hoeken
achter verschrompelde palmen, op een klein podium
hokte zo waar nog een soort tzigane-orkestje. Marti
viel het in den loop van den avend op, dat het
bizonder lange pauzes placht te nemen en daarin
veel slecht bier verwerkte. Gemeen-rode gordijnen,
portières en doeken hingen op sommige plaatsen
aan flarden neer. Niemand deed moeite ze te herstellen of het pseudo-gobelin wat bij te lappen;
alles zei: het gaat immers ook zó wel. De verlichting
was schaars, maar dit bleek geen overgroot bezwaar.
Juist dit halve licht van een paar rood-omfloersde
elektriese wandlampjes gaf nog enigszins de illusie
van een nachtgelegenheid onder het ancien regime:
de illuzie die het nieuwe publiek ten slotte in
het oude Astoria zocht en maar half vond.
Tussen twaalf en één uur in den nacht vulde
„Astoria" zich meer en meer met de publieke
vrouwen die er ook vroeger hun bestaan vonden.
Het meest bemoeiden zij zich met de officieren en
onderofficieren. Dat stond goed; en zij wisten
bovendien dat deze mannen het best betaald werden:
zij verdienden meer dan vóór het ancien régime,
en meer dan de ambtenaren der republiek.
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De vrouwen behoorden tot de heel enkele
mensen en dingen die door de revolutie met rust
gelaten waren. Wel was hun aantal in Sinzheim
sterk verminderd, maar die overgebleven waren,
onderscheidden zich in niets van vroeger. En dáardoor, doordat die vrouwen er Zaten en sentimenteel
meeneurieden en heupwiegelden en streken langs
de handen en schouders der mannen, — doordat zij
er lachten, vals en echt in soms geslaagde, brutaal schelle kostuums, het gezicht bedekt door grove of
fijne poeder en schmink — doordat de vrouwenstemmen er als vanouds driest oplachten en dan weer
rnee-smachtten met de slepende tzigane-wijzen, en de
lichamen dansten de doortrapte ragtimes, — doordat zij als vanouds lonkten naar den door de wol
geverfden eersten violist van 't orkestje en dan weer
naar een pas-binnengekomen licht-aangeschoten
officier, — doordat die vrouwen er brachten haar
eigenaardige doordringende geur, die bitterzoete
mengeling van perversiteit, veilheid en driestheid...
daardoor had Astoria ten slotte toch behouden het
oude grofzinnelike karakter van een Sinzheimer
nachtlokaal, hoe dan ook aangevreten en berantsoeneerd, hoe dan ook verschameld.
„Altijd dezelfde tiepe's," zei Hellmuth.
„Wie, — die vrouwen ?"
„Die vrouwen — èn de kerels die hier komen.
Dat klubje officieren zit hier iederen nacht. Die
moest Trautwein nodig eens naar 't front sturen.
Dan dat ambtenaartje met die fletse ogen achter z'n
grote lorgnet; zijn naam weet ik niet. Dan Minsterberg, Vogel, Lilienfeld. Daar heb je Bartold
Schwarz ! Die komt hier uit principe."
Marti keek hem lachend aan. Heilmuth nam een
teug van zijn kop zwarte koffie, glimlachte toen
terug:
„Ja zeker, uit principe. Hij zegt dat het hem
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niets kan schelen of de maatschappij goed of
verrot is, als de arbeidersklasse er maar de macht
uitoefent. Aan een etiese kant van het werk gelooft
hij niet. Voor hem is 't alles maar een machtskwestie. Als nu de nieuwe maatschappij bordelen
en nachtkroegen brengt en hij kan daar genieten,
dan doet hij dat. Hij heeft mij ronduit gezegd;
dat hij daar altijd naar verlangd heeft, maar d'r
geen geld en geen macht voor had. Nu heeft hij
wèl macht en nu wil hij het leven genieten."
Een walging steeg op in Heinrich Marti. Doch
hij was zich bewust dat de man die tegenover hem
zat, deze dingen niet anders voelde dan hij en daarom vroeg hij enkel na een korte stilte:
„Wie is Schwarz P"
Hellmuth wees hem aan. Marti zag een kleine
man van even dertig jaar, met donker uiterlik, dat
nog versomberd werd doordat hij in plaats van een
boord een hoge zwart-zijden plastron-das droeg,
die eng sloot rondom de slechtgeschoren keel.
Zijn koolzwarte, doffe ogen troffen hem het meest.
Zij deden Marti denken aan die spiegels uit het
sprookje van Andersen, waarvan gezegd wordt
dat ze alle dingen, ook de schoonste, verlelikt en
vervuild in zich opnemen. Onder zware in elkaar
lopende wenkbrauwen, zochten zij voortdurend
het rosse nachtcafé door. Niet in angst te worden
gezien, maar als loerend om anderen te betrappen.
Naast hem zat een jonge, slanke nachtvrouw met
rossig haar, de mooiste vrouw die er dien avend in
Astoria was; zij keek hem zelden aan: ook haar
ogen dwaalden de kroeg door, maar met een verlopen trek van spot en laatdunkendheid om den
mond. Zij streelde voortdurend, als in gedachten,
zijn ravenzwarte haren, doch trok nu en dan hoog
de wenkbrauwen op en glimlachte tegen den oberkelner, als wilde zij dien aan een afspraak herinneren.
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Een jammerlike gewaarwording van mismoedigheid sloeg in Marti op. Hij wist zich te oud om
niet te begrijpen dat aan een nieuwe wereld nog
vuil kleeft van de vroegere, van vele vroegeren;
hij was te jong en te zuiver om naar deze omgeving
vluchtig te turen als naar een snel-afrollende film
die hem verder niet aanging en die straks weer
voor een andere sensatie zou plaats maken. Hij dacht
nog eens na over hetgeen Hellmuth hem had
verteld: sluiting van Astoria door de regering,
klandestiene heropening, oogluikend toegelaten...
Hellmuth scheen zijn gedachten te raden.
„Een smerige, rotte boel is het en blijft 't. Als
je 't ding sluit, heb je natuurlik de schunnigheid
niet uit de wereld. Dat weet 'n kind. En toch moesten ze 't noodje maar weer sluiten. Alleen..." hij
aarzelde even, — „je zit met 't 1 e g e r, hè ?"
Marti begreep. Hij zocht in zijn zakken het
nummer van de Manchester Guardian, en begon,
zonder zich om zijn omgeving verder te bekommeren, het artikeltje te vertalen, waar Hellmuth naar
gevraagd had.
„Goeden avend," klonk het achter hem, toen hij
zowat tien minuten bezig was.
Aan het naburig tafeltje had de journalistieke
neus van Lilienfeld de lucht gekregen van den
„Guardian." Lilienfeld zette zich bij Marti en
Hellmuth en met de vleierige en opdringerige
belangstelling aan ras en aan beroep eigen, hoorde
hij Marti zoetjes uit over zijn Sinzheimer indrukken,
over Zwitserland en over Marti's persoon. Rondom
de laatste bleef hij draaien en snuffelen, telkens door
schijnbare openhartigheid en geestigheden, kleine
uitlatingen provocerend. De lange zijige golf van
zijn blonde kuifhaar boog zich dan voorover en de
blomzoete stem weekte dan vertrouwelik aan Marti's
oor. Telkens trachtte hij ook Hellmuth in het
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gesprek te betrekken, doch die schepte er behagen
in, onverschillig achterovergeleund, den journalist
stil te blijven uitlachen.
„Lex Sturm is er van avend niet, hè ?" grinnikte
Lilienfeld.
Hellmuth schudde kort van neen, vanuit zijn
veilige hoek. En toen Marti vermeed, de door
Lilienfeld gehoopte vraag te stellen, of dan Sturm
hier ook wel eens kwam, vulde Lilienfeld zelf
maar aan:
„Hij is hier geweest! Een paar keer al. Geloof
maar dat 't z'n ouwe bohême-hart goed deed."
„Noemt u d i t hier... bohéme r?" vroeg Marti
scherp.
Lilienfeld lachte zijn zoetsappig -verdoezelende
lach:
„Ach wel nee, kameraad: je moet mij goed
begrijpen." Opdringerig hield hij Marti vast bij de
lapel van diens colbert. „Bohême is natuurlik wat
anders, héél wat anders. Maar van het cabaret
artistique naar het nacht-cabaret is dikwels een
kleine stap; nog kleiner dan die van het sublieme
tot het ridicule, hè-hè-hè ! — Maar Sturm was
goed ! Ah ! hij was een zeldzaam goed cabaretarties t. Is 't niet Hellmuth P"
Deze haalde de schouders op en antwoordde toen
quasi-ernstig dat een arbeider geen verstand had
van die dingen; Lilienfeld moest hem er dus maar
buiten laten.
Maar Lilienfeld had het erop gezet Marti te
amuzeren. Hij kon dezen aankomeling misschien
later nog eens nodig hebben: voor 'n inlichting,
voor een hoofdartikel in zijn blad, misschien voor
wat anders. Hij haalde uit zijn zakportefeuille een
krantenknipsel, zijn zeegroene oogjes glunderden
klein achter de lorgnet, toen hij zei:
„Lees dat maar eens. Dat droeg hij in zijn
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goeie tijd avend aan avend voor in zijn cabaret
„die Zehnte Muse." En met geweldig succes l"
Heinrich Marti las:
„'s War einmal ein Revoluzzer
Im Zilvilstand: Lampenputzer.
Ging im Revoluzzerschritt
Mit den Revoluzzern mit.
Und er schrie: „Ich revoluzze Y"
Und die Revoluzzermütze
Schob er auf das linke Ohr.
Kam sich höchst gefahrlich vor.
Doch die Revoluzzer schritten
Mitten in der Strassen Mitten,
Wo er sonsten unverdrutzt
Alle Gaslaternen putzt.
Sie vom Boden zu entfernen,
Rupfte man die Gaslaternen
Aus dem Strassenpflaster aus,
Zwecks des Barrikadenbaus.
Aber unser Revoluzzer
Schrie: „Ich bin der Lampenputzer
Dieses guten Leuchtelichts.
Bitte, bitte, tut ihm nichts 1
Wenn wir ihm das Licht ausdrehen,
Kann kein Burger nichts mehr sehen,
Lasst die Lampen steh'n, ich bitt!
Denn sonst spiel ich nicht mehr mit !"
Doch die Revoluzzer lachten,
Und die Gaslaternen krachten.........
Und der Lampenputzer schlich
Fort and weinte bitterlich.
Dann ist er zu Haus geblieben
Und hat dort ein Buch geschrieben:
Námlich: Wie man revoluzzt,
Und dabei doch Lampen putzt!

„Zo'n vent voelt zich hier tuis als een vis in het
water," sprak Hellmuth, toen Lilienfeld na 'n
paar kleffe handdrukken weer van hen weg was
gegaan. „Goed dat je hem niet te veel verteld hebt,
want..."
Fakkeldragers 9

130

De rest van zijn woorden werd bedolven onder
het refrein van een operette-deun die door alle
bezoekers hoog werd meegegalmd. De maëstro
van het roodgerokte tzigane-orkest was al spelende
van zijn mannen weg geslopen en bewoog zich
vedelend onder de mensen. Bij elk glissando zijner
snaren gleed ook zijn verlakte schoen een stap
verder over het versleten kersrode tapijt. Nu bleef
hij al spelende staan voor de rossige slangevrouw
waar Schwarz mee zat en vedelde voort, haar lokkend, gelijk de speelman-Dood op middeleeuwse
schilderijen. Zij weerstond zijn blik door een nog
scherper minachting om de mondhoeken te markéren. Dit duel hield enige minuten aan, boeide
heimelik de ongezonde fantasie der vrouwen en
mannen die erom heen zaten. Want het was immers
'n paar weken geleden nog gebeurd, dat — triomf
voor den violist! — éen der jongere meiden in
tranen was uitgebarsten, omdat hij zo sentimenteelkwelend voor háar wiegde zijn viool.
Nog later in den nacht werd er door drie of vier
paren gedanst: meest militairen met bruut-lachende
vrouwen. Gretig gleden de lichamen tegen elkander,
de rossige vrouw van Bartold Schwarz boog zich
bijwijlen zo driest achterover, dat de blanke vormen
van haar borsten bloot kwamen. Er werd geschreeuwd, gelachen, aan een schemerhoektafel
werd met een kleine, bleke, broeierige vrouw gestoeid, die hoog-opgierde haar kietellach door het
rosse, dik door-walmde lokaal.
„Ik wou nog even langs het paleis gaan," zei
Marti toen beiden tegen tweeën opstapten met het
loom gevoel van mensen die half vergiftigd zijn door
een vreemd-onsmakelik gerecht.
„Misschien is Forster teruggekomen."
Hellmuth knikte toestemmend. Zij liepen de
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stikdonkere verlaten asfaltstraten van Sinzheim
door, waar hol opklonken hun voetstappen tegen de
hoge, nachtelike huizen.
Zij spraken weinig. Hellmuth wilde nog even een
gesprek beginnen over het ontdekte komplot van
Turn and Taxis, von Trotha en de anderen. Ook
die bende had zich nu en dan nog in de Astoria
gewaagd. Doch Marti wist niet te antwoorden en het
opgeworpene zakte weer langzaam neer.
Tegen half drie staken zij het grote voorplein
over, waar zij de goed-bewaakte machinegeweren
in de verre hoeken als een dreigement in het nachtelik-stille duister ondergingen. Zij dienden zich
aan bij de hoofdwacht, waar éen lantaren brandde
onder holle poort. Een schamele rij van tien mensen
stond reeds te wachten voor het dageliks spreekuur van Rantzau dat eerst des morgens half elf
begon...
Na een kwartier dook de uitgestuurde soldaat
weer op uit het donker der marmeren binnentrap:
de volkskommissaris Norbert Forster was een half
uur geleden teruggekomen. Hij werkte in zijn
kamer.
Heinrich Marti werd onmiddellik tot hem toegelaten.

..................................................................................................................

VIJFDE HOOFDSTUK
--------------------- ..------...--.------..---------............................................------------A enkele maanden over den eersten
uizel der nieuwe omgeving heen, in
-het gareel van het geregelde, drukke
erk bij Norbert Forster, kwamen er
• ochtenden in Heinrich Marti's leven,
dat hij zich verwonderd afvroeg, wat hij eigenlik
met Sinzheim en met de Sinzheimer revolutie te
maken had.
Het waren de ochtenden dat hij te voet terug
kwam van het platteland, na lange, meest vergeefse
konferenties met boeren uit den omtrek. Hun onwil,
hun koppigheid en haat tegen de regering, wisten de
boeren te bemantelen door alles te schuiven op de
omstandigheden. Slechte oogst, duur zaaizaad,
gebrekkige transportmiddelen, onzekere tijden.
Marti schoot slecht met hen op. Sommigen leverden aan de regering, de meesten zochten uitvluchten, en leverden niet de helft van hun oogst. Marti's
enige troost was, dat zijn voorgangers nog minder
bereikt hadden en dat Forster zelf in het geheel
niet met de boeren overweg kon.
Maar vreemd: terwijl de vergaderingen en dage
gebeurtenissen in Sinzheim hem vervolgden-likse
tot 's avonds laat en tot diep in den nacht, — vielen
zorg en beslommering van hem weg, zodra hij op
het land was. Na zulk een half- geslaagde bijeen
grote landbouwers, stuurde Marti de-komsted
soldaten die hem vergezelden naar huis en liep
uren en uren lang door het met koren en aardappelen bebouwde heuvelland, en kon zich stil verheugen in de wijde glooiingen van groen-geel, langzaam
rijpend graan, zonder daarbij aan de beklemmende
voedingsmoeilikheden te denken.
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Het verbaasde hem bijwijlen zelf, en hij maakte
het zich tot verwijt, dat hij als gewoon simpel mens
en niet als hoge staatsambtenaar kon kijken naar
de prachtige gewassen die stonden breeduit op de
hellende akkers, tot waar hoge dennebossen ze
donker omrandden. Dikwels voerde ook de weg
van het bouwland af en langs bospaden, waar het
lage eikenhakhout al langzaam uitbotte en de
bergweien kleuriger werden door pinksterbloemen,
madeliefjes en paardenbloemen. 't Was in het
laatst van April; de Meimaand stond stralend op
den drempel. Lichte wind voer door zijn hoofdhaar
en joeg de krullen om zijn voorhoofd heen als vlammen.
Achter het dorp Seebach lag een groep van kleine
vreemde zandvalleien, waarachter heuvels, die zo
droog en zandig waren dat het gras erop schraalgelig bleef. Alleen als de zon ze bescheen, haalde
die dorre kleur op tot een warmer groen, dat op
sommige schaduwplekken weer blauw kon lijken
onder den fonkelenden voorjaarshemel. Marti
moest dan telkens denken aan Indië; aan de Lèlesvlakte voorbij Bandoeng, waar hij ook wel tonen
van geel tot groen en blauw op de kegelvormige
heuvels had zien wisselen, des morgens heel vroeg,
als hij met de trein van vijf uur naar Djokja reisde.
In Sinzheim waren nauweliks treinen meer. In
de richting Seebach gingen er nog maar twee per
dag; al het treinmateriëel had de regering nodig voor
het front, ten noorden en oosten van de hoofdstad.
Heinrich Marti had ogenblikken dat hij daar best
vrede mee had. Haast alle dagen was het zacht en
zonnig voorjaarsweer en zijn wekelikse vier-urige
terugweg te voet van Altorf of van Seebach naar
Sinzheim, met de trilling der verre, groengeladen
bergruggen tegen den parelenden einder, werd hem
meer en meer een verademing in de vaak zo be-
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nauwende atmosfeer der vuilgrauwe hoofdstad.
Eens, terwijl hij op een heuvel boven de rulle
Seebacher zandvallei zat uit te rusten en zich verdiepte in het spel van zon en wolken, die elkaar de
plaats in het luchtruim niet wilden gunnen, kreeg
opeens dat toevalspel voor hem betekenis. De éne
wolk verdrong de andere, een derde ijle, kleine
flossige wolk werd haast ongemerkt-opgezogen door
een grotere. Of verdampte hij in de warmte van de
lentezon P Dikwels leek het, of er voor de zon geen
plaats meer was aan den versomberden hemel.
Maar wie maar wachtte, lang-genoeg, zag wel dat
hij terugkeerde in al zijn glorie, zodra hij hetverkoos.
Zou 't zo ook gaan met het grote einddoel zelf?
Hoe vaak leek ook dat schuil te gaan achter strijdvragen en kleine, persoonlike twisten; achter
haatdragendheid en eerzucht. Zou telkens in grote
uren het licht toch komen tot doorbraak P
Beneden hem lag het kleine dorp Seebach. Hoe
weinig was zo'n nest veranderd door alle felheid
der gebeurtenissen; het brave, oude katolieke gemeentebestuur was er afgezet en een vertegenwoordiger van de Sinzheimer regering had er voorlopig
de macht, bijgestaan door een handvol bejaarde
soldaten. Maar voor de rest was vrijwel alles
bij 't oude gebleven. Krasse maatregelen zouden de
Roomse boeren maar nodeloos verbitteren, — zei
Forster. Het geel-grijze zeventiend' eeuwse dorptorentje luidde even geduldig zijn vredige vijf
minuten uit nu het twaalf uur was, als het dat sedert
mensenheugenis had gedaan. Kijk, nu werd het
dorpsstraatje iets levendiger: Enkele bureaux gaan
uit, wijl het midden-dag is en etenstijd; sommige
winkels. sluiten. Met luid gezwatel breekt dan de
deur van de dorpsschool open en kinderen zwermen kleurig uit in de zon: ze klompen saam, ver
-spreidn
zich weer, lachend en stoeiend.
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Dat oude grijs van die grote dorpshuizen en dan
de groene zonneblinden in de rustige gevels.., wat
aas dat toch liefdorps, wat was dat stil vertederend.
Even verder was alweer de laatste dorpstuin;
daar was Seebach uit, het ging over in weiland, waar
een frisse beek door stroomde. Nu schrikte een
vlucht spreeuwen en fladderde weg van de grazige
landen, over de dorpsdaken heen, — verdwenen.
Een wonderlike gedachte overviel Heinrich
Marti op eens: Wie van al die mensen die hij nu in
Sinzheim kende, zou dit mooi vinden?
Hij dacht aan Forster met wien hij samenwerkte.
Hij wist niet of Forster wel iets anders zag van de
wereld dan cijfers en kansen. Rantzau, — kende
hij nog minder. Hij had hem een keer of wat
ontmoet. En dan nog in vergaderingen. Als op een
doek schoven de gezichten der mannen en vrouwen
die hij kende. Op het gezicht der meesten lag na
vier jaren oorlog of vervolging en celstraf: ver
zorg of haat of nervositeit; ook wel kil-strake
flegma, fanatisme. Maar heel weinigen die de wijde,
open blije ogen hadden waarmee de natuur en
waarmee al wat mooi is wordt aangezien. Hellmuth,
— als Hellmuth in een andere omgeving was opgegroeid, zou hij dit alles kunnen liefhebben. Als
iemand hem meenam hierheen en hem zei: Kijk —!
dan zou hij het ook nu voelen, ondanks de knauwen
die de doodarme, schamele, uitgeknepen opvoeding
hem had toegebracht. Nu: was er in die ronde,
natuurlike jongen met zijn vrolik-onverschillige
zwerversogen, enkel maar strijdlust en koenheid
gevaren. Jaren lang had heel zijn voelen en denken
zich toegespitst op dat éne: de verdrukten aan hun
recht te helpen, de verdrukking die heel zijn jeugd
had verbitterd, weg te bezemen met forse hand.
En toch had hij door alle stormen heen iets kinderliks bewaard. Een arbeider als Hellmuth stond
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dichter bij de natuur dan Forster, Stolz, Sturm of
éen van de anderen.
Gertrud Faucherre dan P Ja, — zij wel. Hoe
vreemd, dat hij haar in de maanden dat hij nu in
Sinzheim was, zo zelden had ontmoet. Je leefde
in Sinzheim ook in zó een roes van gebeurtenissen...
Nu politieke zetten van de Entente, dan weer van de
keizersocialisten in Berlijn; dan weer hachelike ogen
aan het front, waar de Sinzheimer boeren-bliken
met wisselend succes de stad bleven belagen en de
levensmiddelentoevoer trachtten af te snijden; dan
weer komplotten in de stad zelf, kontra-revolutionair verraad zo als dat van Furst Turn and Taxis
en zijn vrienden. Het leek hem soms een in krank
afrollende film, die je van de éne-zingtempo
nerveuze sensatie in de andere wilde gooien. Dagen
en nachten achtereen had Marti tegenwoordig, hij
alleen, de leiding der ekonomiese zaken; Forster
bemoeide zich uitsluitend met het opperbevel van
het leger, een taak waartegen Trautwein niet opgewassen bleek. „Werk je maar in. Jij bent fris, jij
hebt geen oorlog meegemaakt," spotte Forster's
zware kop in de schaarse ogenblikken dat Marti
hem sprak.
Zich inwerken, — maar dan moest Mendelsohn,
Forster's rechterhand, hem flink behulpzaam zijn.
Den eersten dag had Marti gemerkt, dat die zich
gepasseerd voelde. En na vier dagen was hij overgegaan naar het departement van Alex Sturm;
naar het jodendepartement, zoals de andere ambtenaren het volkskommissariaat van onderwijs spottend hadden gedoopt. Eerst had Marti sekretarissen
aangenomen, maar het had zijn werk slechts
verzwaard. Zij moesten allen pijnlik gekontroleerd
worden, want enkelen waren lui en de meesten
hadden alleen lagere school-opleiding achter den rug
en hadden daarna nog wat opgestoken in de jeugd-
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organisatie. Hij had ze soms wel voor ezels willen
uitschelden,... maar dan brak een warme stroom
van meelij door. Hij keek in de gewillige, in de
goed-willende jongensogen...: 't waren soms haast
nog kinderen...: zeventien, achttien jaar. Kinderen,
vol zuivere, helder-vloeiende hartstocht voor het
grote doel, maar wier verstandelike groei belemmerd
was door de vroegere burgelike orde die ze gefatsoeneerd en gedresseerd had tot het gedierte dat
die orde nodig had: ongeschoolde handarbeiders;
bruikbaar werkvee, van vee alleen onderscheiden,
omdat het handen had in plaats van poten.
Voor het bureauwerk waren geen andere krachten te krijgen. Intellektuelen waren er haast niet,
en die zich beschikbaar stelden, had men broodnodig op hogere, meer verantwoordelike posten.
Er schoot Marti geen tijd over. Het werk vergde
den helen man. Hoe gaarne had hij Gertrud Faucherre, van wie hij reeds in Indië boeken gelezen
had, nader leren kennen. Doch de gedachte aan
haar brak eenvoudig niet bij hem door, als het werk
zich opstelpte om hem heen. Ook aan zijn ouders
dacht hij weinig of niet. Alleen als hij hier buiten
was, zag hij soms ineens Zürich voor zich en
droomde dan met wakende ogen van zijn moeder,
en voelde zacht zelfverwijt, waarvan hij niet wist
uit te maken in hoeverre het verdiend was, in hoeverre onverdiend.

De dorpsklok van twaalven had allang uitgeluid.
Hier hoorde men niets anders. In Sinzheim klonk
sinds een week duidelik het doffe gedreun van
kanonnen aan het front. Den eersten dag had het
de Sinzheimers opgewonden; meer nog hadden zij
elkaar opgewonden door uit te strooien, dat het
gedreun al dichter en dichterbij kwam... Na drie
dagen hoorde niemand het kanon meer: men was
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aan het stadig gedreun gaan wennen. Doch boven
Seebach was inderdaad niets ervan te horen, hoe
Marti ook zijn best deed.
Thea Schumacher... zou zij 't begrijpen, als hij
haar straks vertelde: Ik heb uren achtereen achter
Seebach tegen een groene berghelling liggen dromen, maar stil liggen dromen. Hoe zou zij hem dan
aanzien?
Eens, laat in den nacht — 't was nu al twee weken
geleden -- had zij hem voorgezongen een zwaarslepende melodie, een Wolgalied, dat zij geleerd
had van een Russiesen makker. En toen had zij
iets gezegd, ineens iets gezegd over die melankolieke Wolgawijs... wat had Thea ook weer gezegd P
Hij kon het zich niet meer herinneren. Maar het
was over de natuur geweest, over een breed afstromende rivier in den avend. En het had hem ontroerd, hij had er dien nacht aan moeten denken,
telkens weer.
En toch, hij wist het zeker: als hij Thea bekende,
dat hij soms stemmingen had, waarin hij liever naar
de klimmende leeuwerik lag te luisteren en tuurde
naar de witte tere bloesem der vruchtbomen,
onbekommerd over de toekomst van Sinzheim,...
dan zou zij hem trachten te wonden met scherp
verwijt.
0, hij wist het allemaal wel; even goed als Thea.
Dit was geen tijd om te turen naar zonneglans of
naar de sterrenbloei aan den nachthemel. Het was
nu geen tijd voor de droom, maar voor de daad.
Iedere minuut van werkeloos gemijmer, van dadelozen droom, bracht de arbeidersgemeenschap de
grofste schade toe. Het was dus een misdaad, het
was hoogverraad om... Marti kende het lied en
kende de wijs. Hijzelf preekte het Tederen dag tegen
anderen; èn tegen zichzelf. En toch overkwam het
hem, dat hij heimelik wijn dronk en in het openbaar
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w a t e r predikte. Hij kon het niet eens een misdaad
vinden. Alleen... — hij schrok van die ontdekking !
— als Thea het hem zei, zou hij voelen dat het
misdadig was.
Hij woelde nog wat rond in zijn denken. Hij wilde
klaarheid hebben, wilde weten wie dan gelijk had van
hen beiden: zij of hijzelf. Maar dit zoeken liep dood
in een aldoor nauwere steeg en eindelik keerde hij
schielik maar weer om. Hij kon er zó niet komen,
hij gaf het op.

Tegen drie uur in den middag, de zon was weet
achter de wolken schuil gegaan, grauwe stemming
huisde in de straten, kwam hij aan een armelike
voorstad van Sinzheim. De geluiden werden alweer
stads. Wagengeratel, geloei en gedonder van gerequireerde auto's en andere geluiden die alle zich
aftekenden tegen die éne sombere achtergrond: het
doffe gedreun van het kanon in de verre verte.
Een lange, haveloze staart van mensen stond
ergens voor een poort te wachten. Grijze sjofel geschubde slang langs hoge vochtige muur. Marti
begreep: dit waren mensen die stonden te wachten
bij de uitdeling van kleren of oude uniformen,
waarvan zij met schaar, naald en draad dan weer
kleding voor zich of hun kinderen konden maken.
Twee weken geleden had hijzelf die uitdelingen
ingesteld. Het resultaat was ellendig. Want de
mensen máákten er geen kleding van voor zichzelf.
Zij bleven de oude vodden en todden dragen en
hielden een uur later op een afgelegen plek drukke
markt met Sinzheimer joden en lepe opkopers om
de toebedeelde uniformkleding weer te versjacheren. Daar was dan tevens markt van levensmiddelenbons. Heintich Marti voelde een beklemming
van wanhoop en vertwijfeling als hij aan die dingen
dacht. Zó was er ook nóóit wat te bereiken. Als de
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mensen zèlf niet veranderen.., als alleen de stomme
staatsinstellingen en niet de koppen der mensen
gerevolutioneerd waren... dan... dan...
Maar het troostwoord daarop, kende hij ook.
Geduld moest men hebben, juist de omwenteling
der geesten ging het langzaamst. Zo zei het de
wetenschap. Twintig eeuwen van knechtschap —
had één der dichters gezegd -- hebben hun stinkende moer opgehoopt in het denken der werkers.
Nog beklemder voelde zich Marti toen hij de
regeringsgebouwen naderde. Hij stelde zich zijn
werkkamer voor: brieven, telegrammen, boodschappen die zich hadden opgehoopt. Dertien
gevallen waarin zijn sekretaris geen raad had geweten en die dus nog behandeld moesten worden...
En wie weet hoeveel mensen in de wachtkamer
om Norbert Forster te spreken. De meesten vroegen
tegenwoordig maar direct naar kameraad Marti,
wel wetend dat Forster, sinds zijn reis naar het
front, zich meest bemoeide met de organisatie van
het leger. Het had wel niet in de krant gestaan, maar
er was wel meer dat Lilienfeld moest verzwijgen.
Toen Marti zijn werkkamer binnenkwam, ontving zijn sekretaris hem met de boodschap dat
Thea Schumacher drie maal hier was geweest
om hem te spreken.
„Waarover P"
„Dat wilde zij mij niet zeggen."
Verder deelde de sekretaris Marti mee, dat al
om vier uur in de oude ministerraadzaal een vergadering van volkskommissarissen begonnen was.
Marti moest daarbij zijn, ook al droeg hij niet de
titel van volkskommissaris. Rantzau liet hem de
laatste weken zelfs meestemmen en meespreken.
Rantzau deed dit liever dan afwachten tot Heinrich
Marti om die rechten vroeg, rechten die hem dan
toch niet goed geweigerd konden worden.
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Haastig zocht hij wat papieren en dossiers bij
elkaar. Zijn sekretaris wist niet waarover de ver
liep, maar Marti begreep het wel. 't Was-gaderin
haast altijd over dezelfde brandnetelige kwesties:
de voedselmisère, de nog steeds onzekere militaire
kansen, de verbetering der soldatenvoeding ten
koste van die der gewone bevolking; de strengere
doorvoering van alle besluiten die daarover vroeger
waren genomen.
Doch toen hij het halfduister van de hoge antieke
zittingzaal binnenkwam, door Aloys Rantzau met
een korte hoofdknik begroet, merkte Marti al dadelik dat er een heel andere zaak aan de orde was dan
hij te voren had vermoed. Het woord was aan
Stolz, die strak-starend recht voor zich uit naar
de eikenhouten reliefs tegenover hem, uitlegde
wat er naar zijn mening moest gebeuren. Zijn koude
doordringend-langzame stem klonk als kort-tikkend
uittellen van geld op de toonbank bij een wisselaar.
Elk woord geleek een dorre, oude munt, glansloos
en toch van waarde.
„Dat zijn de resultaten van het eerste onderzoek.
Ik vat ze nog eens samen: komplot tegen de tegenwoordige regering en herstel van het koningschap
blijkende uit verschillende papieren in de DerbyClub gevonden. Het namaken van de stempels
der tegenwoordige regering met het doel daarmee
de kontra-revolutie sneller door te voeren. De
stempels zijn gedeeltelik gevonden in het DerbyClublokaal, gedeeltelik ten huize van Turn and
Taxis bij een huiszoeking, die dadelik na zijn
gevangenneming plaats had. Zo als ge allen weet,
heeft de Centrale raad van arbeiders en soldaten
twee weken geleden een motie aangenomen, waarin
met algemene stemmen sterk werd aangedrongen
op een spoedige en grondige behandeling van deze
hoogverraadzaak. Het spreekt wel van zelf, kame-
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raden, dat wij 't hier allen met de strekking van
die motie eens zijn. Het gevallen votum moet
voor ons een gebod zijn die zaak zo gauw mogelik
te berechten. Er moet eindelik eens een voorbeeld
worden gesteld. Het waarschijnlikst en het wenselikst — nee, het nodigst is: ter dood veroordeling.
Maar dan rijst de vraag, wat in de tegenwoordige
omstandigheden beter is: het vonnis dadelik voltrekken om een voorbeeld te stellen; of deze adellike
kapitalisten vast te houden als gijzelaars. Men moet
op alles voorbereid zijn: als het eens zó ver kwam,
dat wij onderhandelingen moesten aanknopen met
den vijand, kunnen gijzelaars ons misschien nog
goede diensten bewijzen. Het dreigement dat wij
deze bandieten tegen de muur zullen zetten, kan
dan misschien nog wonderen doen."
Stolz ging zitten, streek met de zakdoek het
voorhoofd en over het strak-bleke gezicht.
Marti hoorde duidelik het kanon dof-dreunen.
Zouden de anderen het ook horen P Of was het nog
de nawerking van de landelike stilte, die hem
gevoeliger maakte ?
Na Stolz, voerde Sturm het woord, die op een
ietwat gezochte en spitsvondige manier verzachtende omstandigheden pleitte. Men luisterde weinig
naar hem, zo als gewoonlik in den laatsten tijd;
en president Rantzau merkte op, dat men hier
niet over de schuldkwestie te oordelen had. Dat
zou de rechtbank wel uitmaken. Aan de orde was
de vraag welke rechtbank de zaak behandelen
moest, en tevens de motie van de Centrale Arbeidersraad, de hoogste macht in de Sinzheimer republiek.
Brandt, Rantzau's sekretaris, die achter hem zat,
reikte den president twee brieven. Rantzau keek
ze door, de grijsblonde wenkbrauwen licht gefronsd
achter de lorgnet, terwijl hij automaties de woorden
sprak:
—
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„Verlangt nog iemand het woord P"
Het was Rantzau's taktiek eerst de anderen te
laten spreken, vóór hij zèlf het woord nam. Met
fijn-kritiese geest liet hij dan de voornaamste
argumenten nog eens de revue passeren, hekelde
de gemaakte opmerkingen of loofde ze en dikte
ze aan. Op de minderwaardige motieven en op
al wat liever niet gezegd had moeten worden,
ging hij niet in, daar deed hij een diplomaties
zwijgen toe. Hij eindigde zijn rede met een kort,
duidelik voorstel dat meestal aangenomen werd.
Want in gewichtige kwesties kon Rantzau rekenen
op Forster, Sturm, Flavio Gsell en nog één of
twee andere volkskommissarissen die te zamen
Stolz en zijn engen geestverwant, de gewezen
transportarbeider Vohsen overstemden. Brandt
stemde niet mee; Heinrich Marti had tot nu toe
doorgaans meegestemd met Norbert Forster, slechts
een enkele maal met Stolz.
„Meestal zijn de neuzen geteld," placht Sturm
te grijnzen. „Maar waarom telt de mijne niet
dubbel? Soms niet groot genoeg P"
Ook nu wilde Aloys Rantzau weer dezelfde
beproefde taktiek volgen. Nadat Gsell een paar
vragen had gesteld, die door Stolz waren beantwoord, bracht Vohsen hetzelfde te berde wat
Stolz reeds had gezegd. Toen niemand meer het
woord verlangde, begon langzaam en schijnbaar
zacht-bescheiden, Rantzau te spreken.

Hij begon met waardering voor het werk van
Stolz en zijn ambtenaren. De instruktie had werkelik dingen aan het licht gebracht, waarvan
niemand het bestaan vermoedde. Het komplot was
veel wijder vertakt dan men dacht, de nagemaakte
regeringsstempels vormden hoogst bezwarend bewijsmateriaal. De dank van het land, dat in deze
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tijden waarachtig al genoeg te doen had met de
zelfverdediging naar buiten, — die dank kwam
Stolz en zijn helpers ruimschoots toe. President
Rantzau wachtte even om den indruk van zijn
woorden te laten doorwerken.
„Klaar..." vervolgde hij op een toon van koelspottende verwondering, terwijl hij hoog de wenk
optrok, „wat wij te maken hebben met-brauwen
die motie van den Centralen raad... ik moet u
zeggen: dat begrijp ik niet. Wat willen die mensen P
De regering marcheert al lang in die richting. De
regering heeft geen duw in den rug nodig. Wie is de
regering in dit geval P Toch zeker in de eerste
plaats het volkskommissariaat van Justitie." Een
pikante schittering zag men achter Rantzau's
lorgnetglazen, toen hij voortging: „En nu wil het
toeval dat daarvan aan het hoofd staat: onze partijgenoot Stolz, dezelfde man die in deze zaak zo
bizonder hard heeft gewerkt !"
Nog even ironizeerde Rantzau door over dit
onderwerp. Hij deed alsof hij niet begreep, dat de
motie van den Centralen Arbeidersraad vooral
gericht was tegen hem en zijn medestanders in de
regering; tegen Forster, Rantzau, Gsell, tegen hen
van wie de arbeiders vreesden, dat zij te veel consideratie zouden gebruiken tegenover de adellike
mannen van het komplot.
Daarna ging Rantzau over tot de vraag wie
deze verraders zou berechten. Stolz had wenken
gegeven: dat de krijgsraad van het 28e regiment,
dat zijn hoofdkwartier had in het Universiteitsgebouw, als rechtbank zou optreden. Dat was
volgens Stolz het eenvoudigste; de beschuldigden
zaten immers in voorlopige hechtenis in hetzelfde
gebouw, omdat alle gevangenissen stampvol zaten.
President Rantzau wilde hier niet van horen.
Uitvoerig betoogde hij, dat een der eerste rechten
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van den mens was: een gewaarborgde, zuivere
rechtspraak. De kameraden van het 28e waren
kloeke soldaten, — behoorlike rechters konden het
niet zijn. De oude wetboeken van Sinzheim waren
afgeschaft, de nieuwe nog lang niet klaar. Rantzau
stelde daarom voor een speciale rechtbank voor dat
doel te benoemen...
„Wie moet die benoemen ?" viel Vohsen in de
rede.
„Deze vergadering. — En wat de derde kwestie
betreft: of het vonnis dadelik moet worden uitgevoerd of dat deze lui als gijzelaars moeten fungeren,
als waarborg tegen schurkenstrekenvan den vijand,...
eigenlik lijkt mij dat iets van later zorg. Bovendien
is die vraag toch eigenlik enkel van belang, wanneer
het vonnis een doodvonnis zou zijn. Daarom vind
ik het hele stellen van die vraag wat.... tendentieus."
Stolz schudde sterk-ontkennend het hoofd. „Ik
zal er dus maar niet te veel op ingaan. Ik stel voor"
— besloot Rantzau bondig — „de zaak in den door
mij aangegeven geest te behandelen en dus over te
gaan tot de benoeming van een speciale rechtbank
van vijf leden, welke het hoogverraadproces tegen
Turn and Taxis en medeplichtigen zal behandelen.
Uitspraak van die speciale rechtbank zal bindend
zijn. Geen hoger beroep."
Rantzau's woorden hadden een geheel andere
uitwerking dan gewoonlik het geval was.
Vohsen en Stolz protesteerden nog vóór hij
geheel uitgesproken was tegen deze wijze van
behandelen. De eerste riep heftig dat hij een schriftelik voorstel van den president wilde zien, waar
dan over gediskuteerd en gestemd kon worden.
Stolz, strak en flegmaties als altijd, vroeg het woord
en herhaalde zijn vraag met ijzeren nadruk toen
Rantzau dit niet scheen te horen. De stemming der
vergadering werd geprikkeld, lichtelik rumoerig.
Fakkeldragers zo

146
Stolz verweet Rantzau zijn metode van afhameren,
zijn presidiale taktiek om anderen den mond te
snoeren. Alex Sturm grappigde er tussen door dat
dit de enige manier was om bijtijds aan het rijkvoorziene souper te komen. Maar niemand was in
de stemming om zijn aardigheden te waarderen.
Stolz veroverde met enige moeite het woord. Hij
sprak op zijn gewone koel-berekenende wijze, de
dwepersogen strak gericht op het oude beeldhouwwerk van de donkere eikenhouten lambrizering
tegenover hem. Zijn heftige gemoedsbeweging werd
enkel verraden doordat hij luider en nog nadrukkeliker sprak dan gewoonlik; en zelfs iets sneller.
Het ging recht tegen Rantzau in. Hij wilde eens
psychologies verklaren waarom de Centrale Raad
zulke moties aannam. Het was een simptoom van
een veel algemener verschijnsel: dat de regering,
als zij niet oppaste, alle kontakt met de arbeiders
verloor. De kwestie gijzeling of exekutie had-mas
inderdaad vooral dan betekenis als het om een
doodvonnis ging. Maar kenmerkend voor de geest
van afzakking, docht het Stolz, dat Rantzau huiverig was die vraag onder de ogen te zien; hier en
vandaag en dadelik onder de ogen te zien. Hij,
Stolz, kon daar als volkskommissaris van Justitie
aan toevoegen: dat hij zelf daar niet bang voor was.
Doch het langst stond Stolz stil bij de kwestie
der speciale rechtbank. Waartoe zulk een rechtbank? Het was een belediging voor den krijgsraad
van het 28e als die de zaak niet te berechten kreeg.
Dit zou dan ook nooit mogen gebeuren ! 't Was weer
de oude geschiedenis: er waren mannen onder de
volkskommissarissen die veel en véél te weinig
vertrouwen hadden in de arbeiders en soldaten.
Bij de produktie-regeling was dat telkens gebleken.
Nu, bij deze hoogverraadzaak, kwam dat alwéér
aan het licht. Het was een vertrouwenskwestie, de

1 47
vraag van vertrouwen in het recht en in de recht
proletariaat. Wie dat vertrouwen niet-sprakvnhet
had, hoorde in de regering van Sinzheim niet tuis.
Vohsen, heftige, impulsieve natuur, wond zich op,
ondersteunde Stolz door interrupties en door zijn
uitroepen: „Zéér juist !" na elke periode van
Stolz' rede.

Heinrich Marti had aandachtig zitten luisteren,
werktuigelik bladerend in de dossiers die hij dacht
nodig te hebben. Het ging hem, zoals zo vaak: het
fanaties drijven van Vohsen en Stolz stond hem
tegen. Maar aan den anderen kant voelde hij zich
licht-beledigd door de fijn-slimme manier waarop
Aloys Rantzau zijn autoriteit aan de anderen trachtte op te dringen. Gsell en Sturm hadden de laatste
tien minuten telkens geroepen „Stemmen, stemmen !" en dat had Marti dan iedere keer opgeschrikt
als één die zijn houding nog niet had gevonden.
Waar stond hij? Hoe zou hij stemmen als straks
zijn naam werd afgeroepen P Hij probeerde de
motieven vóór en tegen in het gelid te zetten gelijk
soldaten, en ze dan te tellen. Maar dit werd moeiliker en moeiliker, vooral toen de zitting rumoeriger
begon te worden en scherpe persoonlikheden de
plaats gingen innemen van de argumenten. Voor
het eerst bemerkte Marti, dat de verschillen in den
raad der volkskommissarissen veel dieper ingeroest
zaten dan hij op vorige zittingen ooit had vermoed.
De opwinding werd hoe langer hoe groter. Had hij
dan Sinzheim's eenheid nog altijd te mooi gezien P
Norbert Forster sloeg met de vuist op tafel, donderde er tussen door dat hij wel wat anders te doen
had dan tijd vermorsen. Hij bleef geen minuut
langer als dat zo doorging.
Opeens hoorde Marti zijn eigen stem. Er kwam
stilte, misschien wel omdat de anderen hem nog
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maar zo zelden hadden horen spreken: uit louter
overrompelde nieuwgierigheid. Maar Marti vatte
het op als aandacht voor zijn woorden. En die
steunde het zelfvertrouwen, waarmee hij voorsloeg,
in een volgende zitting de speciale rechtbank te
benoemen, — doch op voordracht van den volks
justitie.
-komisarvn
Het krakeel lang moede, en wetend dat het de
man die met dit voorstel kwam, zuiver om een
uitweg, een middenweg te doen was, nam Rantzau
het dadelik over en joeg het zonder hoofdelike
stemming erdoor.
Daarna werd er beraadslaagd over den moeiliken
toestand aan het front en over de voedingskwesties.
Tot heftigheden kwam het dien avend verder niet.
Er waren fouten aan het front begaan. Maar
niemand durfde er Forster een verwijt van te
maken, want niemand wist precies waar de oude
fouten van Trautwein- ophielden en de nieuwe van
Norbert Forster begonnen. Ook was men veel te
blij dat Forster, de sterke man, zich nu eindelik
uit eigen beweging met de militaire zaken inliet.
Hij was van het front teruggekomen en was zich
plotseling met de legerzaken gaan bemoeien. De
ingewijden begrepen, dat nu de toestand wel heel
hachelik moest zijn. Maar op de buitenwereld,
die van zijn heftig verweer tegen deze taak geen
weet had, maakte het feit dat hij, de sterke Man, de
legerleiding had overgenomen een goeden indruk.
De atmosfeer in Sinzheim woog minder zwaar
op de geesten dan te voren. Had het publiek geweten
wat dien avend door Forster over den militairen
toestand in den raad der volkskommissarissen werd
meegedeeld, — dan zou die luchtiger stemming
wel in de diepste neerslachtigheid zijn verkeerd.
1
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Den volgenden dag tegen het middaguur, kwam
Thea Schumacher Marti halen.
„Ik was gisteren drie keer hier. Moet je nodig
spreken."
„Ik heb het gehoord, toen ik weer in de stad
kwam."
„Was je aan het front ?" vroeg zij schijnbaar
onverschillig. „Zullen jullie nu eindelik hulp van
Rusland vragen. Of is 't toch al te laat P"
„Waarover wou je mij spreken ?"
Zij keek hem aan met een raadsel -glimlach.
Eerst nu viel het Marti op, dat ze weer geheel in
het zwart was, nauw sluitend kostuum, dat haar
slanke lichaamsvormen duidelik deed uitkomen.
Een plat wit kraagje om de hals, een snoer rode
kralen in het donker -dikke, kortgesneden haar.
„Ga je mee eten ?"
„Goed. — Waar?"
„Bij mij tuis."
Hij keek haar ongelovig aan.
„Ja, zeker," bevestigde zij, „ik eet wel meer
tuis tegenwoordig. Maar mijn eerste gast ben jij
toch."
Zij verlieten de regeringsgebouwen door een
zijdeur. Want het ging Marti als alle volkskommissarissen: de sleep van mensen die hem wilden spreken groeide aan; iederen dag werd het een grijs geschubde slang voor een dode deur. Hij kon ze
onmogelik allen ontvangen en hij wilde de geduldig
wachtenden toch niet grieven door ze onverschillig
voorbij te lopen. Zo schoot er niet anders over dan
het gebouw heimelik in en uit te gaan door
achterdeuren en zijdeuren.

Op straat, terwijl zij samen stapten door staêgen
motregen, vertelde Thea aan één stuk door.
Zij had gesproken in fabrieken, in buitenwijken,
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propaganda gemaakt in de dorpen rondom Sinzheim
de laatste dagen. Dat was het vuile werk, dat ook
moest gebeuren. Partijgenoten behouden, nieuwe
kameraden winnen. Daar werd je te goed voor —
zo hoonde zij fijntjes — als je op het regeringskussen zat, was dat niet zo P Was Marti daar nu
zelf nooit eens verbluft over, dat hij zo hals over
kop binnen drie maanden van wildvreemden eendin-de-bijt tot volkskommissaris was gebombardeerd? Nee nee, Marti hoefde niet tegen te spreken;
ze wist het wel. Niet dat ze het hem niet gunde,
volstrekt niet. Maar tegenover goeie beproefde
kameraden als Barthold Schwarz, Neuenburg,
Kayssler, Hellmuth, Minsterberg en zo, was het
toch wel stèrk hoor. Rantzau en Forster durfden
je wat voor zetten !
Marti wilde haar nog eens trachten uit te leggen,
hoe dit alles gebeurd was. Als je verantwoordelikheid
droeg voor zo een gewichtige tak, dan konden ze
je toch immers geen stem in het kapittel weigeren.
„Ja-ja," snapte haar bij-de-handte-nazale stemmetje. „Dat weet ik allemaal wel. En ondertussen
hebben Rantzau en Forster een stem in het kapittel
méér. Want jij stemt geregeld met hen mee, en
tegen het principe in."
Hij wilde zich verdedigen, fel-verontwaardigd.
Doch een reeks van militaire vrachtattto's, deels
zwaarbeladen met veldgeschut, deels met veldgrijze kleding en equipementsstukken schonkten en
donderden voorbij. Een trem, een der weinige
trews die nog reed, remde zo sterk, dat de dicht
opeengehoopte passagiers tegen elkaar opvlogen.
De vrouwelike bestuurder bleef stoppen tot de
natte trambaan met de blikkerende rails weer vrij
was. De vrachtauto's verdwenen om den hoek van
de straat in den druiligen motregen. Intussen had
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Thea hem vertrouwelik bij den arm genomen en zei
iets tegen hem, iets aardigs, iets harteliks... Marti
kon het nog niet verstaan door het gerucht van de
auto's en door het tremgebel. Zij keek hem daarbij
lachend aan, zocht zijn blik. Nog half onwillig, met
de zelfverdediging op de lippen, zag hij haar aan:
de donkere ogen met de lange wimpers keken diep
in de zijne, haar mond half open in verlokkende
lach liet het blank der kleine mooie tanden zien.
Hij wierp de verontwaardigde woorden weg uit
zijn geest, lachte terug. Hij had haar daarnet zeker
verkeerd verstaan. Dit mooie lieve gezicht, — was
dat het gezicht van één die kwetsen wilde P Neen,
hij had haar zeker niet goed begrepen. Hij had
laatst gehoord: Thea was van Poolse afstamming.
Misschien had zij onbewust nog wel eens moeite
met de taal; misschien zei zij wel eens iets, dat in
haar eigen taal minder hard zou hebben geklonken.
Zo naderden zij Thea's woning; een kamer op de
vierde verdieping van een huurkazerne. Opklimmend
de grijze, schamelverlichte trappen, zag Heinrich
Harti's verbeelding die kamer, waar hij één maal
geweest was, weer voor zich: ongezellig, kil, wanordelik. Geen familieportretten, enkel afbeeldingen
van grote Russiese en Duitse voormannen aan de
wand. En dan ineens tussen al die rommel: twee
of drie lappen in geraffineerde kleurcombinatie.
Eén ervan bedekte gedeeltelik het ijzeren bed,
dat in de donkerste hoek van de kamer was geplaatst.
Een spiegel die haast geen licht kreeg erboven.
Marti liep voor, haastte zich de laatste trap op.
Hij verlangde ernaar dit eigenaardige vertrek weer
te zien, het afstotende en het heimelik-aantrekkelike
erin terug te vinden.
Doch toen hij de deur open deed, kreeg hij een
geheel andere gewaarwording dan die hij verwacht
had. Op een lage, houtén stoel bij de vensterbank
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zat een kleine mannenfiguur die Marti dadelik als
Bartold Schwarz herkende.
Zijn aanwezigheid trof Marti als iets onaangenaams. Niet alleen omdat deze partijgenoot met de
zoekend-wantrouwige ogen, deze man die altijd en
overal verraad speurde, hem van dien eersten
avend in Astoria af reeds tegenstond. Maar ook
omdat hij plotseling het gevoel kreeg, dat Thea
hem in een valstrik wilde lokken. Was dit alles
door haar en Schwarz vooraf beraamd ? Wat wilde
zij van hem? Was Schwarz bij toeval hier of was
alles goed overlegd, afgesproken werk?
Doch het volgende ogenblik vaagde alle onzekerheid weg. Thea bleek bizonder verrast door
Schwarz' aanwezigheid, en begroette hem zo har
dat het Heinrich Marti bijna speet, dat zijn-telik,
korte handdruk zo koeltjes was uitgevallen. Een
arbeider en vooral een wantrouwige als Schwarz,
legde dat zo gauw verkeerd uit.
Thea verzocht beiden lachend hun maag maar
wat kleiner te willen maken; want Schwarz moest
natuurlik blijven eten, ook al was er niet op hem
gerekend.
Het gesprek liep al gauw over de laatste bulletins
van het front. Kleine plaatselike successen, — ieder
begreep wat dat beduidde.
Schwarz keek met zijn dof-onderzoekende ogen
dan den één, dan de ander aan. Soms ook keek
hij schichtig naar de deur als vreesde hij onraad.
Voor het eerst viel Marti de heese doordringendheid van zijn stem op. Het ongeschoren, stoppelige
gezicht en de hoge plaatrondas die hij altijd droeg,
gaven deze korte, bleke kerel iets groezeligs en
onheilspellends. Uit zijn gehele wezen, kon men
het devies lezen waar Schwarz zo prat op ging, de
leuze: Wees zelf vertrouwd, — maar vertrouw
niemand.
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Marti vergeleek hem bij Hellmuth. Ook heel zijn
leven arbeider geweest en in vrije uren propagandist.
Maar wat een verschil: het gezonde jongensgezicht
met de klare eerlike ogen, dat optimisme, die
natuurlike levensdurf !
Vreemd...: Marti kon het aanzien — hoewel met
lichte afgunst — als Thea vertrouwelik deed met
Hellmuth. Maar nu zij heel even, koket, Schwarz
aan het haar trok, en deze dadelik grof-gretig haar
hand pakte en die vasthield, — nu voelde Marti
een weerzin in zich tegen hen beiden, een ergernis
vooral tegen hem. Neen, vooral tegen haar...; hij
wist niet wie van die twee hem sterker hinderde.
„Weet je wat de grootste toer zal zijn als 't
slecht blijft gaan van de week ?"
Schwarz onderzocht snel met zijn ogen of beiden,
Thea en Marti, wel naar hem luisterden.
„Om 't hier kalm te houden," schorde hij. En
een paar maal slim-knikkend met het hoofd ging
hij door, fluisterend bijna:
„Dat adellike schorem en de rest van de burgerliken steekt natuurlik dadelik de kop op, zodra 't
maar even beroerd gaat aan het front. Geloof dát
maar. Dacht je dat er geen wapenvoorraden hier
in Sinzheim waren, waar wij niets van weten ?"
Hij zweeg. De anderen antwoordden niet. Thea
ging bordjes en messen neerzetten op de houten
tafel, en begon — toen de stilte nog duurde — over
de beslissing van gisterenavend. Stolz had haar
verteld, dat over de zaak Turn and Taxis wat te
doen was geweest in de zitting en dat Rantzau en
Forster weer bang waren geweest zich aan koud
water te branden.
Ook Schwarz bleek geheel op de hoogte van de
zitting van gisterenavend. Marti wilde juist gaan
zeggen, dat zij nu eens vertrouwen moesten hebben
in de regering; dit was nu toch een zaak waar Stolz
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fel achterheen zat, — toen uit enkele losse opmerkingen van Thea opschemerde, dat zijn houding
in die regeringszitting verkeerd werd beoordeeld.
Daarom zweeg hij nog even, luisterde naar Schwarz
en toen naar Thea... plotseling kreeg hij een gevoel
alsof hij vreemde kleren aan had, het kleed van een
ander.
Meer en meer werd het Heinrich Marti duidelik,
dat Stolz aan de twee anderen het gebeurde zó
had uitgelegd, alsof Marti hèm te hulp was geschoten door zijn motie. Het sprak immers vanzelf,
dat de mensen die Stolz op de voordracht zou
stellen voor de speciale rechtbank geen anderen
zouden zijn dan... de voormannen van het 28e
regiment: de soldaten en officieren in het Universiteitsgebouw. Schwarz, Minsterberg en de anderen
zouden de verraders te veroordelen krijgen.
Heinrich Marti duizelde. Dat had hij met zijn
voorstel nooit bedoeld. En dat hadden Rantzau en
Forster er evenmin in gezien, — zo wist hij zeker.
Zij waren overrompeld. Overrompeld door... hij had
zich wel voor het hoofd willen slaan. Hij zèlf had
het voorstel gedaan. Maar Stolz wist toch wel dat
het de bedoeling was gewone rechters te benoemen,
geen militaire. Dat was toch de géést van zijn...
Schwarz grijnslachte, zei iets tegen hem. Het
leek een droom zoals hij daar zat. Wat had Schwarz
tegen hem gezegd P Weer een kompliment over zijn
handigheid van gisterenavend. Iets van: de revolutie een dienst bewezen. Hij glimlachte werktuigelik.
Maar neen! brandde het eensklaps in hem. Hij
kon het zich niet laten aanleunen. Wat zat hij daar
te zwijgen P! Zij moesten weten hoe alles zich
had toegedragen. Hij had een gevoel alsof hem de
keel werd toegenepen.
Opeens bekroop hem iets onrustigs, de gewaar-
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wording dat Thea, schijnbaar bezig bij de tafel,
scherp hem aankeek. Hij dufde niet opkijken,
voelde dat zij zag... dat zij doorzag, alles doorzag.
Zou hij... eerlik zeggen... ?
Er zette zich iets schrap, diep binnen-in hem.
Hun alles zeggen, dat betekende — o, het schichtte
opeens door de neveling zijner gewaarwordingen —
een val, een jammerlike val achterover in de duisternis van hun spot en verachting. De smaad en de
minachting, van de twee makkers die hier met hem
in de kamer waren. Smaad en smaling om zijn
onnozelheid. Leedvermaak om Forster en Rantzau;
want die waren erin gelopen. Hij voelde het klamme
zweet op zijn voorhoofd uitbreken. Weer zei
Schwarz iets. Weer was het een gegrijnsd, hees
kompliment over zijn hulp. Marti's goede hulp van
gisterenavend.
Een rilling doorvoer hem. Een ondeelbaar moment had hij het vizioen, dat die man daar tegenover hem in den schemer een doodskop droeg op
den romp, inplaats van zijn gewone mensenhoofd...
Dan, weer terug in de werkelijkheid, voelde
hij dat hij moest antwoorden. Schwarz keek
hem aan, nieuwsgierig, niet wetend of hij in
Marti's zwijgen enkel een lichte verlegenheid moest
zien, iets van het jongensachtige dat bij den Zwitser
wel meer doorbrak, — of dat Marti geschrokken was
over den uitleg die zij aan zijn voorstel gaven.
Stolz had het Schwarz in killen hoon gezegd:
„Marti heeft zelf niet eens begrepen dat zijn
voorstel ons in de kaart speelt. En Rantzau en
Forster snapten het ook niet."
Doch Schwarz had Stolz' woorden opgevat als
bluf. Hij had niet geantwoord en bij zichzelf
gedacht, dat het toch wel kon wezen, dat kameraad
Marti niet zo dom was; hen wèl door een list had
willen helpen. Schwarz schatte alle mensen of even
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slim, listig en vol argwaan als hij zèlf was, of hopeloos
onnozel. De eerste maal dat hij Marti zag — hij
had dien avend in café Astoria den nieuweling
goed opgemerkt, hem heimelik bespied — meende
hij met een onnozel, naief mens te doen te hebben.
Maar toen Marti zo snel opklom, sekretaris werd
van Norbert Forster, en zelfs nog zwaarder verantwoordelikheid te dragen kreeg, meende hij dat
iemand alleen door slimme list zich zó spoedig
naar boven kon werken. Hij had nadien.den vreemdeling te weinig ontmoet, om hem voor altijd in te
delen bij één der twee categorieën waarin bij hem
het mensdom uiteenviel. Bij de engere kameraden van Bartold Schwarz ging Marti weliswaar
door voor een Forsteriaan, voor een opportunist,
doch Schwarz was eigenwijs, vertrouwde enkel
eigen oordeel en meende dat Thea's vrindschap op
den Zwitser wel invloed had; méér dan de anderen
van zijn kring vermoedden.
Schwarz zocht schielik met zijn ogen die van
Thea, om te zien hoe zij het zwijgen van Heinrich
Marti zou uitleggen. Maar Thea hield haar sterke
blik niet meer op Marti gevestigd; evenmin wilde
zij Schwarz aankijken. Schijnbaar bezig met gast
zij den mannen den rug toege--vrouwplichten,ad
draaid, hurkte nu voor een oud, gebrekkig buffet
om er koppen en schotels uit te halen. Van het
gesprek der anderen ontging haar intussen geen
woord.
„Tja...," glimlachte Marti eindelik, stond op van
zijn stoel en liep naar het venster om zich een hou
te geven, „wij snapten elkaar wel goed gister -ding
ik. Nu komt de rest ook wel in-avend,—Stolz
orde."
„Als jullie dat adellike stel overlaat aan ons,"
schorde Schwarz terwijl zijn ogen dof-onheilspellend naar den kameraad loerden, „dan zijn ze in
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goede handen. Dan gaan ze er an, — allemaal."
„Natuurlik," klonk Thea's stem met zachten
nadruk.
Heinrich Marti, met den rug naar de beide anderen, bleef staren uit het raam naar de druilige
motregendagen. Zijn voorhoofd kleefde aan het
vensterglas, hij voelde het bloed branden achter zijn
oogkassen. Onrust en schaamte joegen door hem
heen, terwijl hij telkens en telkens binnen in zich als
staêge tikkeling van regendruppels die laatste
woorden hoorde:
„Dan gaan ze d'r an. — Allemaal."

Dien avend en dien nacht kwam Marti niet
tuis. Hij had 's middags zijn sekretaris opgebeld
om te laten weten dat hij niet op het bureau
kwam; 's avends had hij een conferentie met Gsell
doen afzeggen. Schwarz en Thea hadden Heinrich
Marti voor hun zaak gewonnen, zo als zij den
vorigen avend Alex Sturm's snellen maar lichtplooibaren, impressionabelen geest veroverd hadden. Met al de kracht van zijn meedogenloos
verstand, angstig-gescherpt door de jarenlange
vervolgingen waaraan hij onder het ancien régime
had blootgestaan, verklaarde en bewees Schwarz
hem, dat het behoud van de radenrepubliek Sinzheim afhing van doortastendheid en prestige. Geen
halfheid. Vooral niet in zaken als deze. Er moest een
voorbeeld gesteld worden; en de arbeiders begrepen
dat op 't ogenblik veel beter dan de regering. Die
motie van de Centrale Raad kwam voort uit dat
besef, volstrekt niet uit de zucht de regering tussen
de benen te lopen.
Voortdurend vermeed Schwarz de namen van
Rantzau en Forster te noemen. Als Thea nu en dan
ze heftig er tussen in gooide, had hij een kalmerend
gebaar gemaakt met de korte, zwartnagelige hand;
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en ging dan door, met het gestadig loswrikken van
Marti's gedachten.
Eerst tegen half zeven 's avends, nadat zij nog
vel geefs gepoogd hadden Werner Stolz te bereiken,
ging Schwarz heen. In het universiteitsgebouw,
dat nu geheel als gevangenis en kazerne dienst
deed, was de regeling zó, dat er ook altijd een nietmilitair justitie-ambtenaar aanwezig was: Schwarz
of zijn plaatsvervanger.
Schwarz had zijn doel bereikt. Er was afgesproken
dat Stolz de hoogverraadzaak in de eerstvolgende
vergadering van volkskommissarissen opnieuw aan
de orde zou stellen. Hij en Vohsen zouden er op
aandringen, dat de speciale rechtbank terstond werd
benoemd. Gevraagd naar zijn voordracht, zou
Stolz vooraf vaststellen, dat hij dit opvatte als een
kwestie van vertrouwen in zijn beleid. Eerst
daarna zou Stolz zijn namen noemen; die waren:
Bartold Schwarz, Minsterberg, Frenkel, Jaroszinksi, Schaupp. Allen: soldaten en officieren van de
achtste divisie, die al meer in den krijgsraad gezeten
hadden, met Schwarz als vertegenwoordiger van
het niet-militaire element. Nergens stond in enige
Sinzheimer wet, dat militairen niet tot lid van een
speciale rechtbank mochten worden benoemd. Als
Rantzau dan bang was voor een krijgsraad, en meer
hield van speciale rechtbanken — had Sturm
gisternacht gespot — dan zou déze rechtbank hem
wel genezen van zijn dweperij voor speciale rechtbanken!
Met vier tegen drie zou Stolz' voordracht
aangenomen worden. En wellicht, als Stolz scherp
de vertrouwenskwestie stelde, zouden Rantzau,
Forster en Gsell zich erbij neerleggen.
„Stolz is hun laatste kontakt met het proletariaat," schamperde Thea.
Maak Schwarz had die opmerking geheel dood-
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gezwegen. Instinktief begreep hij, niet tegen Sturm
en evenmin tegen Marti te moeten oprukken met
het grof geschut waarmee hij den bijval van
meetinggangers veroverde. Hij had vandaag zichzelf overtroffen. De kalme, hamerende betoogtrant
van Stolz overnemend, had hij door noest beleid
en onafgebroken snijdende argumentering Heinrich Marti voor de zaak gewonnen.
Hij rekende het zich tot een eer, die hij afgunstig
naar zich toe trok. Thea's kamer had hij een passende plek gevonden om op Marti in te werken.
Maar een groter aandeel in zijn succes wilde zijn
heimelike ijdelheid haar niet toekennen.
In de universiteit zou men snel recht doen, —
had hij nog verzekerd. Het vonnis zou nog niet
uitgevoerd worden. Veroordeelden als gijzelaars, —
dat was het principe. Van ochtend had hij, Schwarz,
nog een paar van die smeerlappen laten gevangen
zetten, en na één uur onderzoek had hij al aardig
wat bewijsmateriaal tegen hen in handen. Misschien
konden die twee zaken wel gekombineerd worden.
Thea had dien middag bizonder weinig gezegd.
Een enkele maal had zij een hatelikheid tegen
één der opportunisten tussen Schwarz' woorden
geschoven. Doch overigens zag zij enkel Marti
lang en met genegenheid aan, glimlachte of knikte
begrijpend als zijn antwoorden haar bevielen.
Zonder het zelf te bemerken, werden die stilgenegen aanmoedigingen voor Marti een behoefte,
hoe langer het gesprek duurde. Zo als zij daar
tegenover hem zat, even beschenen door late zon,
die tegen half vijf eindelik nog éven kwam doorbreken, leek zij hem zachter dan ooit te voren, meer
lief-vrouwelik, haast een madonna-kopje. Maar
opeens, als de loop van het gesprek het meebracht,
verloren haar donkere ogen het dromerige, vonkte
fel begrip erin op. En hij vroeg zich dan met ver-
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wondering af, hoe over dit verstandige vrouwtje de
legende kon lopen, dat zij Rantzau eens zou hebben
toegebeten: Moed is alles in de wereld en alle
verstand is maar ballast.
Aan moed ontbrak het haar niet; dat was zeker.
Dat leek wel het mooie van de vrouwen: dat hun
bedoelingen zo veel zuiverder waren, dat zij niet
voor zich wat wilden bereiken. En Marti dacht
daarbij aan de opzichtige behaagzucht van Alex
Sturm, aan de heimelik-versmoorde eerzucht van
Stolz, aan het intrigerend geworstel van journalisten als Lilienfeld, wien Hellmuth kort geleden
nog in het gezicht gegooid had: „Over de ruggen
der arbeiders naar boven, hè P Dat is jouw wachtwoord."
0, hij kende haar genoeg: Thea kon onzacht,
kon wreed en gemeen wezen voor wie uit het rechte
spoor ging dat haar geest had gespannen. Als haar
instinkt het middel had geroken om een doel te
bereiken was er bij haar geen moraal die nog
angstvallig na-woog. Maar haar doel zèlf was hoog,
zuiver, onpersoonlik. En soms, op 't onverwachtst,
kon zachtheid bij haar doorbreken: sterrelicht op
eenzaam, nachtelik bospad...
Toen Schwarz weg was, had zij losjes haar arm
om Marti heengelegd. „Je bent toch," begon zij
zacht, „zo als ik altijd, altijd heb gehoopt dat je
zoudt zijn."
„Hoe zo
Hij glimlachte. Zij liep weer van hem weg,
langzaam, op de tenen van haar kleine voeten, door
den schemer van de kamer.
„Je begrijpt me wel."
Regen prikkelde weer zacht de ruiten; het werd
vroeg avend. Marti keek haar na, tot haar slanke
zwarte figuur verwaasde en bijna werd opgezogen
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door de kamerdonkerte, daar waar de lange, lichtloze spiegel boven het bed hing. Hier ging zij halfzitten, half-liggen op de doek, die voor beddesprei
diende en waarvan Marti zich de kleuren herinnerde
bont en grillig.
't Was valavond. Buiten werd het wat stiller;
regen en mist. Het kanon, héél in de verte, dreunde
dof door den vochtigen dampkring, duideliker dan te
voren, maar met wat langer tussenpozen. Wat er
hard en onbehagelik was in de kamer, vervloeide
in den schemer, smolt aaneen in een droef-gelukkig
heimwee.
Marti liet zich gaan op die stemming van verte
naderde Thea zonder opzet. Vroeg haar-dering,
dingen, waarnaar hij nog nooit had gevraagd:
naar haar land, naar haar jeugd... En Thea vertelde
het lang en triest verhaal, dat in heel Sinzheim enkel
Hellmuth van haar wist. Verhaal van jong lijden,
vervolging, vlucht voor progroms, omzwerving.
Zij was niet ouder dan één en twintig jaar, al zes
jaren ouderloos en had alleen in het oosten, in Warschau, nog familie, van wie zij geheel was vervreemd.
Toen haar lange, droeve verhaal ten einde was, lag
de kleine kamer in het duister. Thea huilde zacht
tegen zijn schouder als een groot kind.
Naar Sinzheim was ze gereisd, zo als een vogel
trekt naar het licht van een verre vuurtoren. Was
't ook niet zo met hem P
„Ja," zei hij zacht, drukte haar de hand en lei
zijn arm om haar schouder. Hij fluisterde haar
troost toe, woorden, die hem toevloeiden uit het
diepste van zijn groeiende genegenheid. Hij wist
zich ongelukkig mèt haar, — gelukkig voor zichzelf
omdat hij in zich voelde tintelen: zij heeft mij nodig,
ik kan eindelik iets voor haar zijn.
Een teder web van stilte spon; zich in de kamer.
Maar zij herstelde zich, haar veerkracht kwam
Fakkeldragers s'

langzaam terug. Zij richtte zich op, als wilde zij
alle heimwee en loom -zoete melankolie van zich
af laten vallen.
Hij kon in de van duisternis doordrenkte kamer
haar ogen niet zien. Maar hij zag haar tegenover
hem aan de wand staan, even het fijne hoofd achterover, als éne die terechtgesteld wordt, de handen
op de rug.
„Je zegt," begon zij ferm, maar haar stem trilde,
„dat je... dat je me lief hebt. Ik..." Zij streed tegen
haar weer- opwellende smart en vertedering.
„'k Weet het niet, Heinrich," bracht zij eindelik
uit, met half gesmoorde stem. „Ik... ik houd op
't ogenblik van je en ik.., ik kèn mijzelf: ik weet dat
ik niet aldoor van iemand kan houden... Reken niet
op mij..." Weer brak zij af; beiden zwegen lang in
het somber- verduisterde vertrek.
„Ik kan 't niet allemaal zeggen... Je zoudt het
niet begrijpen ook. Blijf bij mij van avend, — ga niet
heen."
Zij omhelsden elkaar, wang aan wang. Hij streelde
haar korte zware haar, zocht met zijn lippen het
scharlaken snoer van haar lippen. Hij voelde haar
harteklop tegen zijn borst als een lichte hoefslag.
Zacht sloot hij haar in de armen, voelde de tere
welving van haar borsten en dacht aan ze als aan
twee kleine, lieve dieren, tweelingen van een ree.
Dof dreunden uit de verre verte de kanonnen
door regen en nachtvevel heen. Zij hoorden het niet.

.. . .............

ZESDE HOOFDSTUK
...............................................................................................................
HEA Schumacher had niet gelogen,
het was geen berekening, geen koude
koketterie geweest, toen zij Heinrich
ei: dat zij niet méér wilde beloven dan
zij schonk en niet méér wilde schenken
dan zij kon. Zij had 't hem anders willen zeggen,
zij had het hem willen verklaren, in een plotse
felle behoefte eerlik te willen zijn tegenover-linge,
een eerlik man. Zij was te kort geschoten, zij had
het niet gekund. Want al kende zij zichzelf en de
onbestendigheid van haar liefde, — die kennis
was niet zo diep als zij wel meende.
Thea kende haar eigen zwakheid, maar waande
die kleiner dan zij in waarheid was. Haar jeugd ver
dit gebrek aan zelfkennis maar ten halve.-klarde
Want zij had meer beleefd, dieper geleefd dan
menige tien jaar oudere vrouw, die van een losjes gedragen jeugd, in een gemakkelik huwelik is
gegleden.
Zij wist dat haar liefde voor Hellmuth, voor
anderen, tot nu toe grillig, wisselend, onstandvastig
was geweest. Zij wist niet dat zijzelf daaronder
leed. Soms kon zij er zich zelfs over verheugen:
jong, mooi, sterk, vol geestkracht voelde zij zich
dan opgewassen tegen alles en iedereen, en was het
haar innerlike hoog- gedragen trots, dat zij anders
was dan andere vrouwen; dat zij liefde wegschonk
en weer terugnam , naar haar wil en welbehagen.
En toch... toch proefde zij soms bittere nasmaak
bij het herdenken van haar geluksdagen met
Degener in Berlijn, of bij de herinnering aan haar
kortstondige droom met Hellmuth, toen zij pas
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hier in Sinzheim was. 0, het leed was geleden:
Hellmuth en zij waren vrienden gebleven, vrienden
die elkaars zwakheden kenden en vergaven. Maar
was het niet nog meer een zich groot-houden
tegenover elkaar en de buitenwereld, dan een volkomeni overwinning? Als Thea aan Hellmuth
dacht, zag zij allereerst: trots en hardheid. Trots en
hardheid bij één die noch hoogmoedig, noch trots
was. Zij zag hem nu eenmaal zo, door de lens raid
hun zielsgebeuren.
Hij van zijn kant vond Thea wispelturig en koket.
Te goeder trouw had hij Heinrich Marti daarvoor
gewaarschuwd; zij was het, hij had het ondervonden. Maar dat dit schijnbaar zo lichte spel van koketterie een zwaarderen tragiesen achtergrond had,
niet enkel was een spel van avontuurlik genoegen, —
dat kon een Hellmuth in zijn jongen eenvoud niet
peilen. En Thea zelf voelde het leed in haar ontrouw zelden; slechts in enkele ogenblikken flauwde
het bij haar op: dat niet dit zuivere uitmonding
was van haar diepsten drang. Zij zag de eigen ver
als die van een bergklimster, jagend van-schijng
de éne top naar de andere, hunkerend naar korte,
hevige verrukking en vervoeringen; maar tegen den
avend voert het rotspad naar een vochtig dal,
waarin door de opstijgende dampen de sterrenhemel wordt verduisterd. De klimmer vraagt zich
af waarom hij niet kon blijven op de toppen... En
weet geen antwoord op die vraag.
Telkens, in stiller uren bloeide weer de hoop bij
Thea op, dat haar liefde wat anders zou wezen
dan het jagen naar een blinkende onherbergzame
sneeuwtop.
„Reken niet op mij..." had zij Marti gezegd.
Meer had zij niet kunnen uitbrengen. Felle vlaag
van eerlikheid had die woorden uitgedreven. Maar
een tegenstroom had verdere uiting terug ge-
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duwd. Zij vroeg zich ter nauwer nood af, waarom
zij zweeg, was blijven zwijgen; zij dacht er niet
meer over na, aarzelig, afkerig woorden te zoeken
voor haar schuchtere hoop: dat hij, Heinrich Marti
het eindelik zou zijn... Want dit was de vrome ver
telkens weer doorblauwde aan het-wachtingde
wolkig uitspansel van haar denken.
Het was of voor deze tengere, slank-bewegelike
vrouw, liefde iets te groots, te machtigs was om
geheel te bevatten. Zij kende van liefde het
onstuimige, het oprechte moment, het wisselvallige
en de duizelende vervoering. Doch zij wist niet,
zij vermoedde zelfs niet in de vage verte, hoe eng
haar genegenheid verbonden was met haar wildheftige droom van een gelukkiger wereld en met het
heldhaftige in hen die voor die droom de vuurlinie
willen ingaan.
De arbeidersbeweging was haar wereld geworden. Hier en in alle andere landen die zij kende.
Dat iemand van wien zij hield een strijder was, —
sprak van zelf. Andere mensen bestonden niet voor
haar. Zij had nooit, ook niet in de jaren voor de
omwenteling, anders aan hen gedacht dan als aan
vijanden. De wereld was in tweeën gespleten.
Daarom was hij eenvoudig: hier woonden de
beesten, ginds de nieuwe mensen.
Van Hellmuth was zij pas gaan houden, toen zij
van hemzelf en anderen gehoord had, hoe onvermoeid en met welk een durf hij had gewerkt,
vóór de grote dag voor Sinzheim aanbrak. Toen zij
hoorde, dat Hellmuth drie jaren lang als soldaat
mee oorlog had gevoerd en dien tijd gebruikt had
om heimelik vlugschriften te verspreiden achter
het front, hoe hij, de eenvoudige arbeider, moei
geleerd, enkel en alleen om onder-zamFrnshd
de franse krijgsgevangenen te kunnen werken; hoe
hoofdofficieren op hem hadden geloerd, hem
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hadden overgeplaatst naar gevaarlike en nog
gevaarliker punten van het front, in de hoop dat
een vijandelike kogel... Toen had Thea een plotse
genegenheid voor dien jongen in zich voelen-linge
branden. Hem, den jongen die niets gewend was, die
al van zijn veertiende jaar af voor zichzelf moest
zorgen, hem schonk zij een oplettendheid, een tere
aandacht, die hem trots en- dol maakten van ongekend geluk.
Als zij in die dagen aan Hellmuth dacht, drongen
de oude, als kind aangehoordebijbelwoordenzichop:
Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier
boven tienduizend. Jong en driest had hij zich
in het avontuur met haar gegooid. Uit één beker
hadden zij broederschap gedronken, met volle,
gretige teugen.
De ontnuchtering was gekomen; eerder dan
iemand kon denken. Zijn ijdelheid werd gestraft.
Maar ook alleen zijn ijdelheid. Zij, Thea, ging van
dien tijd af — bij hem en anderen — door voor de
kokette die met Helimuth gespeeld had. Maar die
zo spraken, zagen niet hoe veel eerder zijn krachtige,
levenslustige natuur zich had hersteld dan haar
gevoelige meisjes-hartstocht, welke in haar wezen
zo in 't geheel niet gelijkt op die van den stoeienden
jongen hond..., den hond die woont in bijna eiken
man.
Zij had met Degener in Berlijn gebroken toen
die haar teleurstelde: toen hij het leven en het
avontuur van het leven niet aandurfde.
Doch zó was het haar in haar liefde met Hellmuth, niet vergaan. Die had haar nóóit teleurgesteld. Hellmuth was en bleef als zij: bereid alles
te wagen. Moed en opoffering waren hun beiden
gemeen. Maar het was ook het enige dat zij in
elkaar begrepen. Te ver stond ten slotte zijn gevoelsleven van het hare af; en hij vatte nog minder
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van haar. Het was hem vreemd en raadselachtig dat
Thea zo weinig líchamelik- passioneel was; zo veel,
veel minder dan haar spontane toenadering hem en
alle echte mannen deed vermoeden. Hij wist daar
maar éen verklaring voor — de verkeerde —.
koketterie.
Toen zij Degener voor goed had verlaten, waande
Thea zich wijzer dan te voren: zij hield van een
man die moedig was, — zij ging hem verachten als
hij een lafaard bleek. Zij meende zichzelf te begrijpen.
Toen Thea met Hellmuth had gebroken, voelde
zij zich ontwricht, wanhopiger dan ooit. Waarom
hield zij niet meer van hem? Waarom moest zij
vervreemden van dezen jongen, heerliken durfal?
Toch was het zo: zij verloren elkaar meer en meer.
Zij zag het langzaam opbranden, verschrompelen,
verkronkelen... en koud en donker werd het in de
haard.
Hoeveel moed zij ook bezat, voor één ding miste
zij den moed: over zichzelf na te denken, tot het
bittere uiterste toe. Het bruisende, jachtende Sinzheimer leven liet haar geen rust. Maar zij wilde ook
niet met rust gelaten worden. Zij wilde lachen, over
haar snikken heen, zij wilde lachend wegwerken,
voortwerken. Zij wilde mee helpen tillen de stenen
van het grote nieuwe gebouw, al waren die bonken
en blokken nog zo zwaar, te zwaar misschien voor
haar krachten. Zij deed wat zij te doen vond, zij
werkte dag-in, dag-uit: Invallen voor verhinderde
sprekers op meetings en vergaderingen; strooibiljetten opstellen of verspreiden. Dan hielp zij Lilienfeld met de krant, dan Stolz, dan weer Bartold
Schwarz. Ieder bewonderde haar bewegelike propagandistiese ijver, haar onstuimigheid, haar onvermoeidheid. Dat zij geen blijvende vertrouwenspost
kreeg — zelfs niet van Stolz — griefde haar meer

,
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dan het haar speet. Zij deugde voor spontaan,
steeds wisselend werk, meer dan voor arbeid die
geregelde, schijndode plichtsbetrachting vereist of
omzichtig beleid.
Den morgen na den nacht die haar met Marti
had verenigd, voelde Thea zich gelukkig. Gelukkiger dan zij in maanden was geweest.
„Ik wil mijn geluk genieten, — niet over filosoferen," zei zij tot zichzelf.
Zij haastte zich naar Alex Sturm, van wien zij een
briefje had gekregen, dat hij op haar hulp hoopte
en zij glimlachte enkel als de herinnering van haar
nieuw en onverwacht geluk aan haar voorbij schoot.
Marti had bij de Hechtplatz afscheid van haar
genomen. Hij voelde zich vreemd-blij, dromerig,
minder bereid tot werken dan anders. Bij de ontzaglike en ellendige moeilikheden waarme Sinzheim te kampen had, leek hem zijn geluk haast iets
onverdiends, een groene tak te midden van dooct
hout. De lucht boven Sinzheim hing laag, grauw
bedekt, het asfalt der onrustige straten was nog nat
glimmerig van gisteren. Het regende nog niet...
Hij verbeeldde zich het kanon uit de verte doffer,
dreunender te horen dan vorige dagen.
Tegen zijn sekretaris die hem hetzelfde zei,
lachte hij: „Nonsens."
Een briefje van Rantzau vond hij op zijn werk
een briefje waarin Marti tussen de regels-tafel,
door kon lezen, dat de pogingen om de industrieop gang te krijgen, hernieuwd moesten worden,.
Marti werd er wrevelig onder. Wat had dat nu voor
om dat zo terloops te laten voelen P Vijf minu--zin,
ten praten, en hij kon Rantzau zelf tot de erkenning;
brengen, dat 't een onmogelikheid was. De industrie... ! Alsof ze al niet blij mochten wezen dat het
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verkeer 'n beetje liep en dat er met wanhopige
moeite wat landbouwprodukten los te krijgen waren.
Hoe dikwels had Norbert Forster niet vergaderingen
gehouden met slecht begrijpende arbeiders, met
heimelik tegenwerkende ingenieurs. Hoeveel plannen had hijzelf in zijn eerste Sinzheimer weken niet
uitgewerkt. Medewerking ? 0, hij wist precies op
wie hij rekenen kon. Er waren in de arbeidsraden
kerels die tien, twaalf uur per dag wilden werken.
Maar er waren er nog meer op wie in 't geheel niet
te rekenen viel. Ingenieurs waren er welgeteld in
heel Sinzheun twee onder de partijgenoten en dan
nog tien of twaalf zo als Leibnitz; lui die niet op
regeringsstandpunt stonden en bij de gratie wel
wilden werken; mits de arbeidsraad hun niet te erg
tussen de benen liep.
Hoe kon er op die manier iets gebeuren ? Dat
moest Rantzau toch zèlf begrijpen ! Er gebeurde
dan ook niets in de industrie. Gebrek aan grond
gebrek aan steenkolen, gebrek aan arbeids--stofen,
lust en arbeidskracht. Enkel in munitiefabrieken
werd hard gewerkt — tegen hoog loon en extra
levensmiddelenbons — voor het rode leger. De
enkele andere bedrijven die op gang waren en
geleid werden door een regerings-ingenieur en een
arbeidersraad leverden zeer weinig af. En het
geproduceerde ging daarheen, waar het brandend
nodig was: naar het leger.
Terwijl Marti de verdere brieven en dokumenten
doorkeek, reikte hij Rantzau's brief aan zijn sekretaris, leuk-onverschillige kwant, uit de jeugdbeweging gerekruteerd. Ook die begreep de toespeling
dadelik:
„Laat-ie d'r maar een ezel voorspannen. Dan
loopt de boel wel," -spotte hij.
Marti besloot bij zichzelf, maar eens aan Brandt,
den sekretaris van Rantzau, te vertellen dat de baas
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zulke opmerkingen in het vervolg in moest slikken.
„Is er al een ochtend-bulletin van het front ?"
Neen, dat was er nog niet. Het bleek Marti uit de
stukken en uit gesprekken met zijn assistent, dat
ook om andere redenen een onderhoud met Brandt
nodig was. Hij dacht even na: van ochtend twee
conferenties met hoofdambtenaren; van middag
vergadering van den ekonomiesen raad, die hij wel
zou moeten presideren, als Forster weer niet kwam.
Laat in den middag zou hij dan pas Brandt kunnen
spreken. Hij vroeg dus zijn sekretaris telefonies een
bijeenkomst met Brandt te bepalen voor van avend
zes uur.
Het gelukte hem niet dien middag nog naar
Brandt te komen. De zitting duurde zó lang, dat
Marti om half zes liet aftelefoneren. Des avends
negen uur toog hij op goed geluk naar Brandt's
woning. Thea had hij den gehelen dag niet gezien.
Toen de huishoudster hem vertelde, dat Brandt
naar een lezing van Gertrud Faucherre was in
Zaal A van het Volkshuis, aarzelde Marti even.
Zou hij óók daarheen gaan? Hij vreesde een verloren avend. Wat Gertrud Faucherre had, was
allicht voor een half-ontwikkeld arbeiderspubliek
bestemd;populariseringvan Dietzgen's opvattingen,
die hij even goed bij Dietzgen zelf kon naslaan;
als hij daar ooit nog tijd en lust voor zou krijgen.
En toch... hij aarzelde. Zonder dat het hem
bewust werd, ging er van haar naam een geheime
bekoring uit...
Wist hij wel genoeg van Dietzgen? Moest hij
niet nodig Brandt spreken, al was het maar heel
even ?
Dien avend laat, ging hij .mee naar Gertrud
Faucherre's woning aan den rand van de stad.
Duidelik klonk door de nachtelike stilte de stem
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van het kanon, toen Gertrud hem vroeg even haar
aktentas vast te houden en zij de sleutel in de oude
huisdeur stak. Het huis deed Heinrich Marti aan
oude Züricher burgerhuizen denken; die eikenhouten, antieke deur met sierlik koperbeslag, —
zo zag je ze in de oude buitenwijken van Zurich
ook: Hottingen, Fluntern, Wipkingen.
Zij liet hem in haar studeerkamer, maakte licht.
De vergelijking met de vrouwenkamer waar hij den
vorigen avend had doorgebracht, drong zich aan
Marti op. Ook hier soberheid, maar een gewilde,
streng-ordelike. Veel van deze simpele meubels
waren waarschijnlik veel kostbaarder geweest dan
de eerste indruk deed vermoeden. Op de met studieboeken en manuskripten bedekte schrijftafel, stond
een vaas met frisse bloemen. Nog op twee andere
plekken van de kamer waren bloemen geschikt:
bloemen van het seizoen, uit eigen of naburige
tuin, met liefde geschikt en daar neergezet.
Lange en hoge open kasten vol boeken, gaven
een rustige stemming aan het vertrek.
Een der eerste dingen die Marti opviel, toen Ger
tegenover hem aan haar schrijftafel-trudFache
zat te praten, was haar blanke roofdierengebit en
in wonderlike tegenstelling daarmee: de zachte
ogen. Het gezicht met de brede, haast mannelike
trekken, onder de boog van grijzend haar, glimlachte zelden. Zij had de eigenaardige verloren
blik die ook Stolz meestal had. Maar niet de gespannen strakke holten van zijn ogen; de hare waren
zachter van uitdrukking, zij schenen te turen naar
een ver hoog doel, gelijk vrouwen op oude Italiaanse
schilderijen.
Zij had bij het binnenkomen de zwarte vierkante
gaten der openstaande vensters dichtgedaan — de
iele lentenachtlucht en de doffe stem van 't verre
front waren daarmee buitengesloten.
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Zij wreef zich huiverig de fijne handen, terwijl
zij aan de schrijftafel ging zitten. Marti wees zij een
lage, gemakkelike zetel aan, daar dicht bij.
„Ik verlang zo naar den zomer en naar de zon.
En duizenden mensen, — misschien onbewust."
Haar stem klonk zacht, bijna verstrooid. Haar
ogen zochten langzaam de kamer door, bleven dan
weer rusten op Marti. Het was haar aan te zien,
dat haar gedachten bezig waren met iets anders,
en inderdaad wijlden zij nog half bij de groene
stranden, waarvan zij dien avend in de aandachtige
zaal had gesproken: die van geloof en vertrouwen.
Het was Marti alsof zij hem beschouwde als
een afgezant van wat er nog gebrekkigs was in de
nieuwe in opbouw verkerende gemeenschap. Zonder
opzet en zonder het te weten, keek zij koelverwijtend, haast vijandig hem aan:
„'n Kleine boel hier in Sinzheim, vindt u niet P
Ziet u de grote lijnen nog, of bent u al helemaal
in het peuterige, materiële gedoe opgegaan P —
Of ondergegaan ?" voegde zij er zachtjes bij.
Marti wist niet goed wat te antwoorden.
„Het kleine werk moet ook gebeuren," zei hij
ten slotte ietwat stroef. „Als iedereen zei dat het
kleine ploeterwerk hem te min was..."
„O zeker, — het is een beetje 'n luxe-standpunt
in zulk een hachelike tijd. Maar zo onder vier ogen
mogen we elkaar toch wel eens zeggen, nietwaar:
dat er veel te veel geharreward wordt om personen
en belangetjes en dat we oorspronkelik toch alle
zijn uitgetogen: niet om personen en belangen-mal
te bevechten, maar om te komen tot een hoog, ver
doel: de bevrijding van de mensen."
„Gelooft u dan dat wij wat anders doen ?"
„Neen, dat geloof ik niet," antwoordde Gertrud
na enig nadenken. „Het is wel bevrijdingswerk.
Maar het is toch zo laag, het gaat zo langzaam, het is
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zo stekelig. Het is zo veel kleiner en moeiliker en
't gaat zo veel langzamer dan wij éen van allen
in vroeger jaren gedacht hebben. En dan... ja,
dat is ook weer iets dat je alleen in je binnenkamer
mag zeggen — ik voel het allemaal als nog zo plat,
zo materialisties, zo... goddeloos. Begrijpt u me P"
Het overviel Heinrich Marti min of meer;
spotgedachten wrevelden in hem op. Aan den enen
kant had hij altijd verlangd Gertrud Faucherre te
ontmoeten, maar nu schoten hem onwillekeurig de
minachtende kwalifikaties te binnen: utopiste,
blauwe idealiste, — die Thea Schwarz en anderen
voor haar over hadden.
Het goddeloze, het platte van de revolutie...
maar dat zei de eerste de beste dominee ook 1 Hij
dacht nog eens na over haar bedoeling, toen hij weer
haar stem hoorde:
„Het is ook moeilik voor u om er in te komen in
wat ik zeg. Als u van avend mijn lezing gehoord hadt,
zoudt u wel begrijpen wat ik meen. 't Is dáárom zo
moeilik: omdat u zelf tot de mensen hoort die het
hardst werken in heel Sinzheim, die dag-en-nacht
klaar staan voor de materiële, harde zorgen van het
land. Uw werk lukt, — geheel of voor een deel.
Dat is iets heerliks voor u. Maar als er dan een ander
komt — en dan nog wel een vrouw 1— die zegt dat
al wat je doet maar klein werk is, enkel maar voor
scheppen tot de vernieuwing der geestelike-warden
wereld... dan klinkt dat net alsof ze je werk onder
minacht. Is 't niet zo ? Maar ik vind prak--schatof
ties werk volstrekt niet iets gerings. Ik zeg alleen
maar dat het prak ties is, — dus niet het hoogste.
Vergeleken bij het geweldige doel dat wij vroeger
allemaal voor ogen hadden en dat ik nog voor me
zie en u toch zeker ook P — is het materiëel werk,
en dus ook materialisties werk.
En daardoor en vooral ook door den opgedrongen
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strijd, zie je nog zo helemaal niets van een innerlike
ommekeer, van een revolutie der geesten.
Marti zweeg. Het was zo geheel andere taal dan
hij dageliks om zich heen hoorde, dat hij niet wist
wat te antwoorden. Een ogenblik dacht hij erover
de hele teorie waarop hun beider overtuiging opgetrokken was... te gaan uiteenzetten; maar aanstonds
liet hij dat plan als belachelik varen.
Het zou voor haar, voor de begaafde Gertrud
Faucherre, haast een belediging geweest zijn. Zij
kon die teoriën en reeksen van redeneringen toch
immers wel dromen; dat verovering van den staat
het eerste was om te komen tot de materiële,
sociale, ekonomiese omwenteling. En eerst daarna
kon er sprake zijn van...
Zij scheen zijn gedachten te raden.
„U zult zeggen: Wat wil je dan P Maar ik wil
helemaal niets of ten minste heel weinig. Ik zeg
alleen dat het mij allemaal erg tegenvalt en dat dat
niet maar zo'n persoonlike kronkel in mijn hersens
is. Er zijn er velen die er net zó over denken. Rantzau, Sturm, Gsell, Vohsen, Clara Mario... niemand
had gedacht, dat er na het grijpen van de staats
zo verwoed gevochten zou moeten-machtnog
worden. Misschien hebben we 't vroeger nooit
zo onder woorden gebracht... maar we hadden toen
toch allemaal het voorgevoel, dat de burgerliken
dadelik na de grote Kladderadatsch in hun hemd
zouden staan ! Door niemand bemind, door iedereen gehaat. Maar dat leek naar niets! Ze hebben
aanhang van boeren, van intellektuelen, van sociaal
arbeiders, van duizenden kleine bur--patrioes
gers en van haast alle vrouwen."
Marti moest denken aan zijn gesprekken met
Lankhout in Indië: Had ook hij niet onderschat den
strijd die na den dag der revolutie nog gevoerd
moest worden?
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Hij knikte toestemmend.
„Ik geloof dat het goed is," ging Gertrud Faucherre, steeds op denzelfden eenvoudigen, zacht
toon voort, „boven alle kleine episo--nadrukeli
den van den strijd uit, te wijzen op het grote dat
ons verenigt. Ik voel dat dat werk is voor mij. En
daarom doe ik het. Ik spreek haast elke week wel
vijf of zes middagen en avonden, dan hier, dan daar.
Het onderwerp is verschillend. Onderwijs, opvoeding, geestelik leven, godsbegrip. Maar de geest
waarin ik over die dingen spreek, is die van ver
eenheid. Niet van strijd, Strijd alleen-zoenig
waar het onvermijdelik is. En dan ook dapper
vechten. In het begin was de regering niet eens zo
erg op mij gebrand. Rantzau is een man met 'n
heldere, fijne geest... en toch gaat hij op den loop
als hij den naam God ziet. 'k Begrijp het wel. Hij
is grootgebracht in het ateisme en heeft van kerk
en godsdienst allerlei gemene trucs gezien om het
volk dom te houden. En zo is hij een vijand geworden van alle religie. 'k Herinner mij nog, hoe hij
gloeide van verrukking toen een Franse minister
'n jaar of twintig geleden in de kamer beweerd had
dat hij de lichten van den hemel gedoofd had en dat
geen schepsel ze weer zou opsteken ! Zo is 't met
haast alle partijgenoten. Maar Sturm en Hellmuth
en anderen begrijpen mij beter, en nu zorgt de
regering ervoor dat ik in elk dorp en elke stad de
mooiste zalen of de kleinere kerkgebouwen krijg.
En dan spreek ik eigenlik het liefst over een verhaal
uit het Oude Testament of zo."
Zij zwegen beiden. Het was Heinrich Marti,
of hij in deze kamer met de bloemen en de boeken
haar stem hoorde, nog nadat zij had uitgesproken.
„Kunt u zich begrijpen," hervatte zij nog zachter, „dat ik mij soms bij u en de anderen niet tuis
voel ? Maar dan denk ik maar: och, bij de anderen,
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bij de burgerliken, voel ik mij nog veel, véél minder
tuis. Er staat ergens in Faust: die schrecklichste
Gesellschaft lasst dich fuhlen, dans Du ein Mensch
mit Menschen bist. Maar ik kan u zeggen: Ik heb
ogenblikken gehad bij mijn zogenaamde soort
bij mensen uit het milieu waarin ik ben-genot,
opgevoed... dat ik zelfs dat niet meer kon voelen.
U misschien ook wel. Als die met elkaar aan 't
praten waren, voelde ik waarachtig niet meer dat ik
een mens was met andere mensen."
„Hebt u bij ons nooit dat gevoel P" vroeg Marti.
Voor het eerst plooiden tot een glimlach zich
de brede trekken op het geel-bleke gezicht van
Gertrud Faucherre. Zij antwoordde met de wedervraag, hoe lang Marti al in de beweging was.
„Pas drie jaar, zegt u P 't Is kort. Maar toch al
tijd genoeg om illusies gehad te hebben. En désillusies. Van Rantzau en van anderen weet ik, dat
u niet zo grof van snit is als vele anderen... Anders
zou ik dat ook allemaal niet tegen u gezegd hebben.
Ik heb 'n gevoel alsof ik u allang ken: door Rantzau,
door Stolz, Sturm, Hellmuth. En dat gevoel laat
ik mij niet ontnemen.
Désillusies gehad P Nu, natuurlik. Grote, heel
lelike. Maar dat is ook weer zo'n punt van trots:
Niet daarover te praten. Vooral niet in 't openbaar."
„We zijn hier niet in 't openbaar," glimlachte
Marti.
Zij zweeg, keek hem even aan; doch dan dwaalde
haar blik naar de boekerij en bleef daar rusten.
Hoog stonden de zachtbruine pupillen haar in de
oogkassen. Dan beleed zij, hoe zij zich onder de
arbeiders altijd tuis had gevoeld. Dat waren mensen, waarachtige mensen. Maar het kon haar vaak
zijn alsof zij bevroor, zodra zij bij de sektariërs zat.
Zij wilde geen Sinzheimer namen noemen. Waar
zou dat toe dienen P Al was Heinrich Marti pas
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vier maanden hier, hij zou de geest van sektarisme
en fanatisme al genoeg hebben ontmoet. Vooral als
iemand zo snel naar boven klom op de maat
als Marti in Sinzheim ! U-schapelikdr,
moet wel eens gedacht hebben: One day I awoke
and found myself famous. Is 't niet ?"
Marti glimlachte zuurzoet. Hij ging niet prat
op zijn harde werken in Sinzheim, maar een plagerij
als deze vond hij toch maar half aardig. Gertrud
bemerkte het.
„Kom, kom," lachte zij vrolik, „daar moet u
tegen kunnen."
Hij redde zich door mee te lachen.
Dan vertelde Gertrud Faucherre verder van
Sinzheim en hoe zij de Sinzheimer stromingen
aanvoelde. Ook Rantzau wist sektarisme als hem
vijandig. Maar bij hem leidde 't wel eens tot koncessies aan de zinkende wereld en bij haar... maar
neen: zij wilde voorzichtig wezen en zich niet
beroemen op eigen steilheid.
Het was trouwens veel makkeliker steil te wezen
in háár positie als propagandiste, dominee, of hoe
men 't noemen wou, dan bij werk zo als dat van
Rantzau of van Marti. 't Moeilikste was: hard
werken en toch koers houden. Voor haar, die niet
zo in het aktieve leven stond, was het gemakkeliker
om zich zuiver te houden dan voor anderen. Dat
besefte zij heel goed. Maar het was zo grappig
op te merken, dat die anderen telkens maar weer
waanden dat ze háar dat besef moesten bijbrengen.
In debat kwamen zij altijd weer met de grote ontdekking aandragen, dat zij werkten en Gertrud
Faucherre teoretizeerde. En dan liefst op een toon
alsof zij de kastanjes opat die de anderen uit het
vuur haalden. Zij probeerde altijd weer hun aan
aan de praktijk te begrijpen. Als nu die-pasing
anderen even hard hun best deden om geesteFakkeldragers 'a
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like zuiverheid te waarderen en trouw aan beginsel en.......
„Maar u vindt natuurlik dat dit laatste wel wat
te wensen overlaat..."
Marti kreeg op sommige ogenblikken — ook al
gaf hij haar gelijk — even een prikkelende behoefte,
haar voor de konsekwentie van haar uitingen te
stellen; haar te dringen naar een slotsom waarvan
zij de puntigheid telkens met fijne takt zocht te
omzeilen.
Zij antwoordde hem niet, glimlachte even en
ging door:
„Ik heb werkelik voor u en voor de andere lui
van de praktijk een eerlike, echte waardering. Soms
blijkt 't achteraf dat u gelijk hadt, soms omgekeerd.
Bijvoorbeeld bij de vorming van het rode leger hier
in Sinzheim. Ik vind het iets afschuweliks dat hele
leger, iets ellendigs. Maar het is en blijft waar,
dat wij maar luttele dagen bestaan hadden, als
wij geen leger hadden gehad. Nu ben je dan toch
zeker bekeerd P zei Stolz laatst. Neen, -- dat ben
ik niet. Ik blijf allereerst zoeken naar andere
middelen dan geweld. 'k Weet niet wat beter
is voor de Idee: er met geweld legers voor mobiliseren, of ten onder gaan omdat men alle geweld
haat als de pest. Het laatste voel ik voor mij als
zuiverder en er gaat daarvan ook kracht uit; veel
meer dan de mensen doorgaans denken; o, véél
meer."
„Heel veel mensen voelen precies dezelfde afkeer
tegen alle soldaterij en geweld als u. Maar de
harde praktijk..."
„Zeker, zeker !" viel zij hem vriendelik, maar op
heel positieven toon in de rede. „Maar daarom houd
ik mij ook afzijdig van de praktijk."
Plotseling zag zij Marti weer aan. Het was alsof
zij terug kwam tot een werkelikheid en licht-ver-
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wonderd was, hem daar te zien zitten in de lage
stoel tegenover haar schrijftafel. Tegelijk dat zij
den ander als vreemde voelde in haar werkkamer,
werd zij zich van haar eigen gastvrouw-rol bewust,
keek wat schichtig om zich heen, vond een houten doos met cigaretten en schoof hem die toe, met
uitnodigend gebaar.
Dan begonnen haar handen te zoeken in stapels
kranten, brieven en brochures die haar schrijftafel
bevolkten. Zij haalde er eindelik een frans tijdschrift
uit, waarin ook bladzijden voorkwamen die in het
Engels of in het Duits waren geschreven. Met den
vinger wees zij Marti een blauw- aangestreepte
alinea. Hij las:
„Nimmt man dir aber morgen den Wahizettel
and gibt man dir eine Flinte in die Hand,
oder eine ausgezeichnete, technisch vollkommene
Schnellfeuerkanone, — ergreife diese Werkzeuge
des Todes and der Zerstörung, höre nicht auf
sentimentale Klageweiber, die den Krieg furchten.
Vieles ist in der Welt noch übrig geblieben, was zur
Befreiung der Arbeiterklasse durch Feuer and
Eisen verrichtet werden muss. Nimmt nun in den
Klassen die Erbitterung and Verzweiflung zu, ist
eine revolutionare Situation da, so bereite dich vor,
neue Organisationen ins Leben zu rufen and die
dermassen nützlichen Werkzeuge des Todes and
der Zerstörung gegen deine Regierung and deine
Bourgeoisie zu richten."
Onderaan het opstel zag Marti twee hem zeer
bekende letters staan, initialen waarop hij staren
bleef. In de turing zijner ogen zag hij hem opdoemen:
de korte ineengedrongen krachtfiguur van dezen
schrijver, zijn scherp-vernuftige, slavier-scheve
ogen boven de lange neus, de spitsgebaarde kin;
de man aan wiens voorbeeld hij en zijn vrienden
zo veel te danken hadden.
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Gertrud Faucherre zag met stille gelatenheid aan
zijn wijze van lezen, dat de gedachten van dezen
schrijver ook die van Marti waren. Droefenis
klonk in haar stem, toen zij bekende, zulke woorden
afschuwelik te vinden. Geniaal en afschuwelik.
Geniaal omdat ze geschreven waren vóor vijf jaren
toen heel het ongelukkig mensdom gespannen was
voor den wagen van diplomaten en patriotten;
toen alle verblinden nog meestumperden naar de
slagvelden omdat ze hun regering toch niet in den
steek mochten laten. Op zo'n ogenblik is het heer
zichzelf zó te kunnen lichten uit en boven den-lik
duffen kring en, met gevaar voor eigen vrijheid,
een der weinigen te wezen die zegt: Richt al die
wapens tegen je eigen regeerders.
Tegenwoordig... ja, tegenwoordig was dat een
waarheid als een koe geworden. Nu wij de neder
hadden geleden, schreef ieder rood dagblad-lag
en ieder arbeiderskrantje zo. Dat was geen verdienste! Maar in dien tijd die taal te voeren tot de
mannen en vrouwen in alle, alle landen, tot hen
die hoopten en loerden op overwinning en overwinningsroes...
Dat was het geniale van zo'n paar nuchtere
zinnetjes: dat ze in een tijd en in een kring van dronkenschap waren neergepend. Maar verder kon haar
meevoelen niet gaan.., de geweldprediking erin
stond haar tegen als bitter vergif. Zij hoorde
nu eenmaal — en zij wilde dat best bekennen —
tot de sentimentale Klageweiber, waar dat stukje
't zo druk over had. Het was een vraag van instinkt,
van natuur. Er waren mensen die geen ogenblik
hoefden na te denken als je hun de vraag voorlei
wat ze liever waren: de gehangene of de beul.
„Natuurlik de beul !" zeiden ze dan. Ja, maar zij
antwoordde nu eenmaal even natuurlik: liever de
Gehangene.
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Zij haatte den oorlog; maar zij was niet bang
voor hem.
„Als ik bang was, zou ik immers niet in dezen
revolutie-tijd kalm in Sinzheim blijven wonen.
Neen, ik háát den oorlog. Er is eigenlik maar één
waardig middel in het gevecht, één verrukkelik
middel: algemene staking. Wapengeweld is barbaars en slecht en goddeloos. Maar ik weet 't wel:
de praktijk eist... en dan zwijg ik. En omdat
de praktijk mij verwerpt, moet ik de praktijk wel
verwerpen."
Marti vroeg haar welk werk er dan voor haar
overschoot, als zij zo zeer vervreemde van de werkelikheid. Maar zij antwoordde eenvoudig dat er
nog heel veel werk was, waar zij zich met hart en
ziel aan geven kon, zonder te botsen tegen den
geest der barmhartigheid.
„Dat zijn woorden die we hier in Sinzheim niet
veel horen, is 't wel kameraad? God; en barmhartigheid."
Haar stem, die heftiger was geworden toen zij
sprak van haar haat tegen geweld, had een milde,
warme toon gekregen; zij had zich rechtstreeks tot
Marti gewend en keek hem vertrouwelik in de
ogen.
„Vooral in onze kringen,"— opeens plooiden zich
de kloeke trekken naar het ondeugende, zodat
Marti plots zag, hoe deze vrouw dertig jaar geleden
als kind, als meisje was geweest — „moeten we
ons eigenlik 'n beetje voor die woorden generen,
is 't niet ? Ze zijn zo afgezaagd. Bah ! Barmhartigheid. En God nog erbij. Hoe huisbakken !...
Hindert niets, hoor ! Wat mij betreft geven we
helemaal geen namen, en gebruiken we in 't geheel
geen woorden. Als we maar barmhartigs in ons
hebben."
Heinrich Marti voelde zich wonderlik-direkt
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aangeraakt door al wat Gertrud Faucherre had
gezegd. Het klonk zo eenvoudig, er lichtte een
ongekend meevoelen van anderen in door; en een
gelaten begrip van eigen kunnen en eigen onmacht.
Het was hem te moede, alsof dingen die diep in
hem dreigden vast te roesten, langzaam loslieten
en weer te blinken begonnen. Zou deze vrouw tegen
elk zó open, zo onbevangen spreken ? Zou hij 't haar
vragen?
„Ik wilde u wat vragen: Spreekt u tegen een
zaal vol mensen óók zo ? Ik bedoel er niets onvriendeliks mee. Ik wil alleen zeggen: als een ander het
deed, zouden de mensen niet willen luisteren, ze
zouden lachen en weglopen. U bent zo openhartig
tegen mij, — nu ben ik het ook maar 'ns tegen u."
Gertrud Faucherre keek hem aan en knikte heel
langzaam van ja.
„Je kunt gerust zó tegen de mensen praten. Ik
doe het dag-in dag-uit, in grote en kleine vergaderingen. Geen dominees-toon dat is de hoofdzaak.
Maar eenvoudig zeggen wat je meent en alle
mensen zien als je vrienden. Telkens maar weer
beginnen met vertrouwen te geven. De woorden
partijgenoten en kameraden zijn ook al frazes
geworden, net zo goed als barmhartigheid en liefde.
Maar als ik de eerste de beste drie honderd mannen
en vrouwen aanspreek met Kameraden ! — dan is
het ineens geen fraze meer. Omdat ik ze waarachtig
als kameraden van mij voel."
Zij was opgestaan. Haar kleine gestalte in simpele`
bruine kleedij, liep langzaam de kamer op en neer.
Zij keek door haar wimpers naar de zoldering en
Marti zag weer diezelfde half-droeve, zachte glim
haar gelaat, toen zij hem ineens vroeg, of hij-lachin
wel eens had gemerkt hoe veel sterker gevoel in de
wereld werkte, vergeleken bij verstand.
De partij-sprekers gebruikten allemaal verstan-
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delike argumenten. Maar als het erop aankwam, in
gevaarlike uren, kwamen onbewust de gevoelsargumenten naar voren; niet de mooiste.
De mensen verlangden, hunkerden naar iets
eerliks en iets gevoeligs. Zij werkte zo min mogelik
op het menselik-nuchtere verstand. Wel vaak op
gevoelens waarvan de luisteraars zelf soms niet
meer wisten dat ze ze hebben. Maar ze deed dat
niet om het dichtst-bijzijnde politieke doel te bereiken; enkel om algemene, fijnere deugden levend te
maken. Van die deugden zo als ieder ze al lang
kende. Maar die enkel maar wat vergeten waren.
Haalde Gertrud Faucherre ze dan voor den dag,
net als ouwe, beminde familiestukken, dan glansden
de ogen van de mensen. Maar dan wisten ze nog
niet, hoe ze dat lieve oude tuig moesten gebruiken;
vooral niet in een woelige tijd als deze, in een nieuwe
maatschappij zoals die nu geboren wordt. En dat
probeerde zij ze dan te leren. Tenminste voor zo
ver zij er zelf raad mee wist.
„Och, 't is allemaal zo eenvoudig. En er komt zo
helemaal geen hokus-pokus bij, of mysticisme; en
ook geen volksverdomming gelukkig. Het is heel
gewoon . Maar een ander doet het niet. Ze vinden
het moeilik, ze durven het niet. Aan Sperling alleen
heb ik grote steun. Die doet hetzelfde. En beter
dan ik. Hij is alleen wat erg jong nog. Dat vinden
de mensen een nadeel. Ik vind het 'n voordeel;
voor hemzelf, voor iedereen."
Zij zweeg even. Buiten klopte het noodlot aan
hoge, ijzeren poort: het kanon tegen het nachtelik
duister van Sinzheim's buitenwijk. Was het niet
luider, dreigender weer dan gisterenavend?
Marti bracht het gesprek nog even terug op
religie en moraal. Haar ogen werden ernstig.
Het waren nu dagen, dat al deze dingen geen
retoriese vergelijkingen meer waren. Maar wer-
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kelikheid, ijzeren ontzettende werkelikheid. Als
straks de witte legers Sinzheim binnenrukten,
dan werden alle zoekers en alle strijders in letterliken zin: gehangenen. Dan zou er niemand vragen:
Stondt ge op het beulenstandpunt of erkendet ge
den God der barmhartigheid. Dan was 't kortweg:
ge hebt behoord tot de rebellen,—dat is ons genoeg.
„Weet u wat Aloys Rantzau eens heeft gezegd P
Wij revolutionairen zijn eigenlik allemaal: do d e n
in e t v e r 1 o f. Hier op aarde brengen wij onzen
verloftijd door: zwerven van Oost naar West,
gestenigd hier, uitgewezen ginds.., tot wij weer
terugkeren naar het dodenrijk; waar men ons enkel
had losgelaten om even hier op de wereld ons werk
te doen."
En dat was het grote, het geweldige, dat alle
makkers verbindt. Dat was het gemeenschappelike,
waar ze nooit genoeg aan denken; vooral partij
vergeten dat telkens en telkens weer.-sektarië
Zien bomen maar zien geen bos. En zien zeker niet
de knop in 't woud die uitbot, middernacht. 0,
dat was iets wat haar wanhopig maken kon: die
stomme, kleine twisten tegen mensen, die elkaar zó
nodig hebben. Dat lage geharrewar onder kameraden, onder broeders, die door één en dezelfde
golf waren opgestuwd om straks door een volgende
golf weer onder te gaan.
Droevig schudde Heinrich Marti het hoofd.
„U bedoelt het goed. Maar we moeten scherp
onze grenzen trekken; 't wordt verwatering, verdoezeling, als we dat niet doen."
Het was een vraag die Marti zelf zo dikwels
had bezig gehouden. Hij had den toestand aanvaard,
zoals hij dien had gevonden, maar toch deed 't hem
goed, dat daar iemand tegenover hem zat, die even
als hij het smartelike van die tweespalten voelde.
Stolz, — hoe kon hij grijnzen om een nieuwe slag
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die hij zijn vijand.., neen, zijn eigen genoot, zijn
vriend, in het debat had toegebracht. Bartold
Schwarz en Thea Schumacher... hoe genoten zij,
hoe groeiden zij in háát, als de tegenstander... ach
neen, de kameraad die één nuance verschilde, op de
gevoeligste plek getroffen was: in zijn persoonlike
eer, in zijn karakter. De blomzoete Lilienfeld, de
talmudistiese Alex Sturm: hij had ze over hun kranten als duivels zien lachen, hij had ze zien gnuiven
van geel leedvermaak in het hoekje van hun
café en achter het arsenaal van hun schrijftafel.
Maar hier zat een vrouw, die kon schreien om dat
alles. Die daarin voelde het vervreemdende, de
afstoting, de ontbinding van wat één was en saamhorig. Na jaren van slagveld-leed, door vuur en
ijzer van den schandeliken veroveringsoorlog héén,
hadden — in walging tegen het oude régime, —
deze doden-met-verlof elkander gevonden. Elkaar
gevonden...... om uit te vissen dat de één een kleerscheur meer in zijn buis heeft dan de ander? Elkaar
gevonden om door een schamper woord elkaar weer
te verliezen ?
„Ik voel het nèt als u. Ik verfoei ook dat minne,
lage geruzie in eigen kring. Maar aan den anderen
kant ben ik bang voor verslapping en voor afzakken
naar rechts. Als wij uw mening doorvoeren tot
de uiterste konsekwentie, komen we weer terecht
bij onze oude vrienden: de Berlijnse keizersocialisten zoals Guggenheim."
Maar Gertrud Faucherre ontkende dit op stelligen toon. De houding tegenover hen was volkomen
in orde. Alleen zou 't alweer beter zijn, niet de
leiders persoonlik verdacht te maken, maar over
hun hoofden héén zich te richten tot de massa.
„Wij doen toch immers het éen èn het ander!"
„Jawel. Maar we doen vooral het één en te zelden
het andere. Kameraad Hellmuth, dat is er één die
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dat andere doet. En dat vind ik het allerbeste in
hem."
Opeens stond zij op; er lag een nieuwe trek op
haar gezicht, een uitdrukking die Marti er nog niet
op gezien had.
„Hebt u even geduld? Ik hoor dat er één van de
kinderen wakker is geworden."
Met lichten tred verdween haar kleine tengere
figuur uit de kamer. Marti nam een sigaret in de
hand, rolde hem werktuigelik heen en weer tussen
duim en vinger, heen en weer... eindelik stak hij
hem aan.
Eén van de kinderen P Hij verbaasde er zich over
dat hij nooit geweten, ook nimmer zich afgevraagd
had of Gertrud Faucherre getrouwd was, kinderen
had. Op de schrijftafel stonden een paar portretten.
Zacht sloop Marti er heen: zag het portret van een
man; een kop zonderbizondere ekspressie. Daarnaast
een kiekje van twee lachende leuke jongens, samen
op een schommel. Ze waren zo tussen acht en tien
jaar oud.
Hij hoorde Gertrud weerkomen en wilde schielik
naar zijn plaats terug. Maar vóór hij zat, was zij de
kamer alweer binnen.
„'t Is niets," zei zij opgeruimd. „Roland was
wakker geworden. Hij dacht dat er onweer was.
Maar ik heb hem gauw gerustgesteld: 't was het
kanon maar. — Vindt u ze leuk, die duvels ?"
Zij wees op het portretje en vertelde verder over
de kinderen. Het liefst zou zij met haar tweetal
naar buiten trekken voor altijd. En nooit meer zich
bemoeien met de beweging. Dat geloofde Marti
misschien niet P De laatste jaren dacht zij werkelik
zo. Vooral nadat haar man gevallen was bij Verdun.
Zij bleef enkel nog werken, omdat zij vond dat het
nodig was. Het was werk dat gebeuren moet;
en behalve Sperling deed niemand het. Ze vonden
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het domineeswerk, ze konden het niet en ze wilden
het niet.
Haar man had heel anders gedacht dan zij. Toch
waren ze gelukkig. 't Was nu al vier jaar geleden
dat hij... Heel in 't begin van den oorlog... Hij
geloofde dat landsverdediging goed was, hij geloofde dat Duitsland was aangevallen, en zij.., zij
had niet den moed om er veel met hem over te
praten. Zij wist dat zij hem niet zou overtuigen en
vond het beter te zwijgen; zij was bang dat
hij... dat hij toch iets van haar denken zou overnemen.
Haar stem was heel zacht geworden en zij moest
nu en dan zoeken naar haar woorden.
„Hij moest altijd weer erheen, weer naar het
front. 't Was beter dat hij erheen ging mèt illusies
dan zonder... zó dacht ik toen ten minste. Nu......
weet ik het niet."
„Als u er liever niet over spreekt..."
„Misschien later wel eens. Ik dank u," antwoordde zij bijna fluisterend. Later, -- want zij hoopte
dat Marti dikwels zou weerkomen. Zij wist wel:
hij was met werk overladen. Maar 't was zo nodig
elkaar veel en in vertrouwen te spreken. Sturm kwam
nog wel eens bij haar. Rantzau kwam vroeger veel,
tegenwoordig nooit meer. Te druk. Dat vervloekte
front ook ! Die ellendige soldaterij. Maar als het nu
eens goed ging voor ons... o, zij wist heel goed dat
't onmogelik was, zij begreep dat de dagen hier in
Sinzheim geteld waren — maar als nu onze zaak
't er eens doorhaalde; en niet enkel hier, maar ook
in andere landen... wat geloofde Marti dan dat we
kregen: klasse-regering van de arbeiders of opheffing van elke samenleving in klassen P
Zij keek hem aan, in gespannen nieuwsgierigheid.
Hij haalde de schouders op, licht onwillig; toen
gaf hij ten antwoord:
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„Ik zou zo zeggen, dat dit eigenlik géén vraag
is voor iemand, die..."
„Onwetenschappelik, wilde u zeggen. Maar ik
geloof dat dat een gewèldige vraag is. Dat we met de
diktatuur beginnen, spreekt van zelf. Maar of dat
enkel een overgangsstadium is, zo als de knappe
koppen zeggen...? Mensen die eenmaal tot macht
zijn gestegen, ach, die kunnen er zo moeilik afstand
van doen. En we zijn toch immers allemaal •maar
mènsen, kameraad Marti. Enfin; mogelik is ook die
toestand toch nog een vooruitgang, vergeleken bij de
plutokratie die nu nog in haast alle landen troef is."
Zij zweeg even, rekkend zich achterover in haar
stoel, drukte zij beide handpalmen tegen het hoge
voorhoofd.
„Zodra onze macht mij te machtig wordt, — ga
ik wéér in de oppositie."
Die laatste uiting verdroot Marti. Hij had stil
geluisterd naar al wat zij gezegd had over religie
en naar haar afkeer tegen militairisme; over de
wanhopige verdeeldheid onder de partijgenoten
had zij woorden gesproken, die hij niemand nog
had horen zeggen; hij had beseft dat Faucherre
een vrouw was vol zelfopoffering, éen met gerijpt
inzicht en een zuiver hart. En daarom had hij zo
gaarne en zo lang haar aangehoord.
Maar deze laatste uiting leek hem een paradoks,
een ijdele boutade, die hij verwachtte van een
Alex Sturm, of van een Lilienfeld, — niet van een
vrouw die haar roeping volgend door de dagen
gaat. Hij zweeg opzettelik en deed geen moeite het
wak te overbruggen. Zij voelde zijn misnoegen
kantelen tegen de kamerstilte.
„Ik zal u zeggen hoe 'k dat bedoel," hervatte zij
op zulk een vriendeliken toon, dat Marti onwillekeurig weer haar ogen zocht.
Het was enkel een luchtige manier geweest om te
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zeggen, dat Marti en haast alle anderen houden van
de revolutie, naar een bepaald en tastbaar doel toe;
terwijl zij als 't ware... verteerd werd in de idee
van het Volmaakte: de idee waarheen een keten
van omwentelingen moest voeren. Wat de anderen
voor „vandaag" wilden, dat joeg zij na voor alle
tijden, voor eeuwig. De schijngestalte dezer wereld
ging voorbij...
Zij zag, dat haar verklaring Marti maar half
bevredigde.
„Iedere samenleving zal mij waarschijnlik onbevredigd laten. Want ik weet en ik geloof dat de
mensheid de kracht heeft — in het oneindige —
uit het goede het betere voort te brengen. Dit lijkt
mij de verholen Zin van het leven. En overal en
altijd zal ik die kracht in de mensen willen opwekken
omdat ik voel dat dat een kracht is van goddeliken
oorsprong. Dat kan ik en dat wil ik, en daarom" —
besloot zij met weemoedigen glimlach — „mag
ik nog niet met Roland en Niels naar buiten, en
gaan wonen op een veilig, rustig plekje."
Marti stond op, reikte haar de hand tot afscheid;
in de hartelikheid waarmee zij elkander de hand
drukten, gevoelden beide dat zij elkaar iets van
waarde gegeven hadden, van dieper innerlike waarde.
Maar Marti wist wel wat hij had ontvangen, doch
gevoelde zich half schuldig bij 't zich afvragen wat
hij voor haar was geweest. En toch werd dit gevoel
op hetzelfde ogenblik verdrongen door een ander,
veel pijnliker: de behoefte met iemand te spreken
over de zwaar-wegende beslissing die op til was:
over de hoogverraad-zaak.
„Wij krijgen weer moeilike dagen," zei hij terwijl
hij zijn overjas aantrok, „die zaak Turn and Taxis
moet berecht worden en..."
„Hoe worden die mensen berecht ?" Er klonk
iets gejaagds door in den toon waarop zij dit vroeg.
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„Ik hoorde dat de soldaten van de universiteit...
Dat is toch niet wáar ?"
„Er is nog niets over beslist."
Zoals hij daar in zijn bruine, eenvoudige demi
stond te leunen tegen Gertrud Faucherre's boekenkast, de slappe hoed in de linkerhand, het krulhaar
boven het hoge voorhoofd, herhaalde zich voor
haar eensklaps de indruk dien zij dien eersten dag
bij Hellmuth van hem gekregen had: de jongen;
de jeugdige, eerlik-onbevange met ogen waarin een
heldere geest lichtte; de makker zonder arglistigheid, zonder bedrog. Zij voelde in zijn vlugge
houding en in heel zijn jonge wezen: bewustheid,
zekerheid omtrent het doel; maar tegelijkertijd een
zoeken, een eerlik zoeken naar de juiste middelen,
een aarzeling omtrent den weg erheen. Hoe oud
zou bij zijn P Zij schatte hem op vijf en twintig,
hoogstens zeven en twintig jaar. Zij zelf was haast
twintig jaar ouder. Verschil genoeg om hem raad te
geven.., als hij die wilde aanhoren.
Zij stonden tegenover elkaar, zwijgend; de éen
wachtte nog op een woord van den ander. Mani's
ogen dwaalden enkele sekonden de kamer door.
Dan keek hij haar opeens weer aan, ten afscheid,
en reikte haar nogmaals de hand om een eind te
maken aan hun beider draling. Doch op hetzelfde
ogenblik hoorde hij haar zachte, duidelike stem:
„Het zou gewoon-weg een misdaad zijn de lui
over te geven aan die bloedhonden daar in deuniversiteit. Dat moeten jullie Stolz toch uit 't hoofd
praten. Het is geen rechtdoen, het zou barbaars
zijn. In beginsel ben ik vóór onschadelik-maken,
herhaling voorkomen. Meer niet. Maar dat is
natuurlik niet „prakties" op 't oogenblik. Dat wil
alleen een sentimentele klachte-vrouw, is 't niet ? —
Maar daarom kan er toch wel recht gesproken
worden op de gewone manier !"
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Zij zag hem aan, Marti ontweek haar blik. Hij
voelde dat zij gelijk had, dat het een hoon was voor
elk rechtschapen sentiment, wanneer weerloze
gevangenen overgeleverd werden aan een soldatenregiment, dat bekend stond om zijn rauwe onverschilligheid. Marti wist het, wist dieper dan ooit te
voren, dat Gertrud slechts een eis overbracht van de
meest elementaire menselikheid. Doch door zijn
denken schokte de lichte spot van anderen, —en ook
van háár, ook van Gertrud Faucherre, — dat hij
een van degenen was die snel tot macht waren
gekomen. Hij mocht vooral niet den indruk maken
van een onzekere, van een aarzelaar. En bovendien
woelde in hem een vreemde behoefte om deze
stem, deze streng-zachte gewetensstem aan te
horen; nogmaals en nog uitvoeriger wilde hij horen,
waarom het gemeen was, waarom het niet mocht
geschieden.
„Ik zeg u immers: er is nog niets over beslist.
Maar we moeten natuurlik wel héél streng optreden. Er moet een afschrikkend voorbeeld gesteld
worden, anders steken alle royalisten den kop weer
op. We hebben tegenover de arbeiders de plicht
Sinzheim tot elken prijs te verdedigen."
maar er moet toch recht geschieden. Ik
pleit niet voor genade, ik heb het over Recht."
Hij verstroefde, tegen haar toon in. Die was
heftiger geworden onder de krachtige pressing van
haar ergernis.
„Recht zal er ook wel gedaan worden..."
,,Maar vraag niet door wie! Laat ik den naam
maar noemen: iemand als Bartold Schwarz is tot
alles in staat !"
„U vergeet dat de beslissing niet enkel bij ons
berust: Als wij bijvoorbeeld zouden besluiten...
ik noem maar een voorbeeld," voegde hij er omzichtig bij, — „een speciale rechtbank te benoemen,
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dan kan de Centrale Raad nog heel goed dat besluit
te niet doen."
„Best mogelik," antwoordde zij hooghartig.
„Dat is formeel recht en daar stel ik nooit veel
belang in."
Zij voelden zich steeds meer van elkaar ver
langer hun gesprek duurde. Marti-vremdn,ho
besefte vagelik dat de schuld daarvan bij hèm lag,
maar durfde het zichzelf niet ronduit bekennen.
Zijn angst eigen onzekerheid bloot te geven, en zijn
nieuwsgierigheid naar haar oordeel, dreven hem
meer en meer de kant uit van korzelige en domspitsvondige verdediging van wat gebeurd was en
gebeuren ging; de kant ook van het sektaries fanatisme, waarin de laatste dagen Schwarz en Thea
Schumacher hem hadden gepantserd.
Zo namen zij afscheid, na nog enkele minuten
van woordenstrijd, langs elkander heen; gedachtenuitwisseling die hen geen van beiden bevredigde
en die zij toch allebei hadden gezocht.
Gertrud Faucherre, alleen gebleven, legde vóór
zij ter ruste ging op haar schrijftafel wat werk voor
den volgenden morgen klaar. Zij kende Marti
weinig, hij was nog geen zes maanden in Sinzheim.
Zijn stille, luisterende belangstelling had haar goed
gedaan. Maar hoe te verklaren die verstijving en
verstroeving zodra het er om ging de praktijk te
verzoenen met recht en barmhartigheid? 0, die
dorheid der praktijk, dat harteloze praktiese leven !
Dadelik zochten de hersens bijwegen en zijwegen,
dadelik vormde dan juist dit geval de uitzondering
op de zo even in gouden letters gegoten regel.
Dan: dat nare argument over vernietiging van een
regeringsbesluit door den arbeidersraad. Wrevel en
wanhoop doortrokken haar als zij aan die spitsvondigheid terugdacht. Alsof niet ieder wist — zij
zelf zo goed als partijgenoot Marti — dat in dien
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Centralen Raad de enge geestverwanten van Stolz
de meerderheid hadden en dat éen woord van
Volkskommissaris Stolz genoeg was om op elk
regeringsbesluit de sanktie te krijgen!
Mismoedig staarde zij nog even door het raam
van de studeerkamer naar buiten, in de kolk van de in
duisternis weggezonken tuin. Bij het twede afscheid
had zij de hartelike vraag of Marti nog eens terugwam, niet herhaald.
„Misschien maar goed," zuchtte zij triestig.
Dof dreunde het geschut, door de peizende
avondstilte. Wat leek de stem van die vuurmond
toch dichtbij van nacht...; dichter bij dan anders...?

Het was Heinrich Marti, zich haastend door het
nachtelike Sinzheim naar huis, alsof alle stadsgeluiden stug bonkten tegen hem op. 't Lugubere
geloei van de vracht-auto's, de langgerekte roep der
krantenventers langs het asfalt, de gromming over
de rails van een enkele overladen, donkere trem, die
jakkerde door de spaarzaam-verlichte avondstond.
„Wat zij zeide was waar; het was wáár," — dreinde het telkens aan zijn oor. Het was zo: 't zou een
laagheid zijn, een bedriegelike schijn van recht
zou 't wezen, wanneer Thurn and Taxis, von
Bock en die anderen werden overgeleverd aan
Schwarz, aan hem, die -- zoals Thea 't eens driest
had gezegd — hun bloed wel drinken kon.
Morgen was de beslissende zitting der volks
rollen waren verdeeld: Rantzau,-komisaren.D
Forster, Gsell, — zij wisten van niets, hadden geen
vermoeden van Stolz' overrompeling; nog minder
van het feit, dat zij die list niet konden verijdelen:
ze zouden overstemd worden. Want Sturm was
overgelopen en hij zelf was overgelopen; met de
stem van Vohsen mee kon Stolz dus op vier stemmen rekenen.
Fakkeldragers 13
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Vier tegen drie. Als hij, Marti, weigerde.., zou er
met dezelfde meerderheid van vier-tegen-drie een
andere, een eerlike oplossing gevonden worden
voor de berechtings-kwestie. Zou hij het doen...?
Hij hoorde de stem van Gertrud Faucherre, van de
vrouw met het brandende hart in hem naklinken:
Geen dubbele moraal, geen jezuitisme, geen zonden
tegen den God der barmhartigheid...
Hij schrok op. Bijna was hij bij het oversteken
van de straat onder het grauw gevaarte van een
militairen wagen geraakt. Was dat maar gebeurd.
Waren de raderen van die vuile auto maar verpletterend heen gerold over zijn ellendig hoofd...
Beter... hoe had zij 't ook weer gezegd P Beter de
gehangene dan de beul. En er was soms geen
keuze. Neen, neen! Er was geen keuze! Zo was 't
hier ook, net eender: hij moest wel beul zijn. Bartold Schwarz en Thea hadden hem er toe geprest...
met Stolz', strak-fanatieke, bleke gelaat, als een
schim in den schemer der coulissen.
Hij had nu zijn woning bereikt, de donkere trap
beklommen; hij had zich uitgekleed en te bed
begeven. Doch het beeld van den beul bleef bij en
om hem. Hij duwde het van zich weg en nog
eens weg... het kwam terug, sloop weer door tussen
de spleten van zijn denken. Hoofdpijn klopte
achter zijn gloeiende slapen. Hij legde de koele hand
tegen het voorhoofd, — tot de hand warm was geworden. Toen de linker. Het bracht geen verkoeling...
De beklemming, de nijpende voetangel van het
gegeven woord. Hij rukte en rukte, er moest toch
een middel zijn om er van los te komen... Hij zag
zichzelf in de vergadering 't eerst het woord vragen
voor een verklaring, een korte verklaring over het
eigen voorstel van de vorige keer. Uitleggen dat hij
natuurlik niet bedoeld had, dat die speciale recht1
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bank zou worden samengesteld uit mannen van het
acht en twintigste regiment. 0, hij zag al Stolz'
ijzig-bedaarde glimlach en zijn vinger kloppend op
het papier: 't Staat er niet, staat niets van in het
voorstel. Dan hadt u dat voorstel maar beter moeten
toelichten of 't er duidelik in moeten zetten, de
vorige keer...
Wat... wat daarop weer te antwoorden P Deed er
niet toe. De lucht zou gezuiverd zijn, dat was het
mooie. En... en later? Tegenover Schwarz en...
tegenover Thea P
Hij kromp ineen bij de gedachte aan haar.
„je bent toch zó als ik altijd heb gehoopt dat je
zou zijn."
Zo was het begonnen. Zij had haar arm ongedwongen-vertrouwelik om hem heen gelegd. Zij had
voor hem gestaan, in den fijnen schemer harer
kamer, tenger in haar zwarte, enge kleed dat de
slanke vormen van haar lichaam zo heerlik liet
zien. Hij had zich trots en gelukkig gevoeld gisteren
wilden nacht met haar die erop-avendhl
volgde...
Die nacht, — was die niet geweest de bezegeling
van haar eerste half-gefluisterde woorden, dat
hij toch was: zo als zij het altijd, altijd had
gehoopt?
Hij voelde zich vastgeklonken met een ijzeren
band, verblindend wit-gloeiende band, onverbrekelik. Intuïtief drong tot Heinrich Marti door, dat
voor dit hartstochtellke meisje de dagelikse felle
strijd één was met haar felle liefde. Zij kon die
twee niet scheiden en wilde ze niet scheiden. Was
zij de vrouw die haar gunsten geeft aan hem, die
in het tournooi haar kleuren draagt? Of was het
t o e v a l dat na zijn belofte aan den vertrekkenden
Schwarz, Thea zich dichter bij hem had gevoeld dan
ooit en zij eindelik samen gestegen waren uit de
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diepe stemming van gefluisterde vertedering naar
het licht van sprakeloos-hevige passie?
Was het ènkel hartstocht van hem P Of hield hij
van haar P Marti wist het niet. Hij voelde dat hij na
dien laatsten nacht niet meer buiten haar kon. Hij
voelde dat zij meer voor hem was dan Francoise
of enige vrouw was geweest. Fel-kloppende begeerte
naar dat slanke, zuiver-bewegelike lichaam, maar
ook trots dat hij het was die Thea Schumacher, de
fiere, de moedige voor zich had gewonnen, laaiden
beurtelings in hem op.
Hij had niet het gevoelsbesef, — en hij was één
van hen bij wie dit pas heel laat in het leven aanslibt —, dat liefde nog iets meer is dan een sterke
stuwing: nu van begeerte, dan van trots... Hij kende
niet die andere liefde... omstrengeling van elkan
innigste leven, zacht-ontbloot;-dersinlk
opperste tere versmelting van wezen met wezen
tegader.
Het roer om, en koersen op den ruimen stroom
van Gertrud Faucherre's redelikheid, — dat zou
betekenen: breuk met Thea. De gedachte deed
hem sidderen van voorvoelde nijpende smart.
Een liefde die al zó brekelik was...!
„Ik weet niet of ik aldoor van je kan houden,"
had zij gezegd. „Reken niet op mij..."
Wat had zij bedoeld P Voor het eerst dacht hij
daarover na. Zij had iets willen zeggen, dat haar
moeilik viel, iets dat zijzelf haast niet onder woorden kon brengen. Was het... dat geweest? De
waarschuwing dat zijn flauwste wankelen of aar
haar zou afstoten? En... als zij dit zei —-zeln
hoe gebrekkig dan ook — hem dit zei... deed zij dit
dan bewust, met de verfijnde bedoeling hem te
binden èn aan haar èn aan haar wereld: gevoels-
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wereld, die het meest meedogenloze mammalisme
stelde tegenover de wraakgierigheid van hen die,
verslagen, aldoor bleven azen op hun kans ?
Neen 1 Dat kón hij van Thea niet geloven. De
brokkelige, zoekende manier waarop zij het had
geuit, gaf hem de zekerheid, dat het géén verstande
overwogen waarschuwing was, trouw te blijven-lik
aan het verpande woord; het was geweest een
moeilike bekentenis van liefde, die in haar flikkerde: oprecht, aanhankelik en diep. Maar een
liefde die zij ijl wist en vluchtig. In laatste
wanhopig-gestamelde poging hem niet het slacht
te laten worden van die bewegelikheid harer-ofer
neiging, had zij hem toch haar liefde niet kunnen
weigeren.
Zo zich wentelend om en om in bed, met de
vage schermutseling der straatgeluiden in de oren,
en de rusteloze gloeiing der hoofdpijn, — zocht hij
haar woorden te duiden, koos hij onstuimig partij
voor het zachte intuïtieve in haar, tegenover het
wreed-geraffineerde.
En hij begreep niet, dat die vreemde waarschuwing waar zijn slapeloze geest over tobde, geboren
kon zijn uit het intuïtieve en het raffinement samen.
Uit eerlik-gevoelde zorg dezen jongen niet slacht
te laten worden van haar ijle neiging; èn uit-ofer
fellen drang hem te binden aan haar en aan den
heiligen geest hárer waarheid.
Vóór Heinrich Marti eindelik insliep — een telkens onderbroken, onrustige slaap — had hij zijn
besluit genomen. Hij kon niet terug. Hij had zelf,
door zijn leugenachtig zwijgen dien middag onder
Schwarz' gevlei, plaats gekozen in den wagen van
hen die zochten: de triomftocht of den doodsrit.
Van dat ogenblik af was hij hun medeplichtige
geweest. Hij kon niet meer terug.
In zijn wanhoop over de valse wijs die hij nu ten
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einde had te zingen binnen de verengde muren
der kerk, trachtte hij zich diets te maken dat Ger
een teerhartige dilettante was,-trudFache
een onpraktiese idealiste, een vreemdeling in het
dagelikse, werkelike leven. Het gelukte hem niet.
Als hij aan haar dacht, zag hij weer de eerlike,
bruine ogen, waarmee zij hem aankeek, hoorde hij
weer haar stem... Wat was er toch in de klank van
die stem dat hem zo aantrok?
Ineens meende hij het te weten. Haar stem had op
sommige ogenblikken, haast onhoorbaar... iets,
iets van die zijner moeder.
Hij stond op van het bed, dat rust beloofde en
geen rust wou brengen. Hij ging, zonder licht te
maken, zitten op een lage stoel bij het raam; de
ellebogen op de knieën, de bonzende slapen steunend op de handen. Zo had hij ook gezeten, een
jaar geleden, in Indië, toen ze hem hadden aangezegd: of in die krant te schrijven tégen de typografenstaking, of ontslag. Toen had hij evenmin rust
gevonden binnen de weke wanden van den klamboe;
hij had zijn goeleng weggeduwd en was gaan zitten
op de kleine voorgalerij voor zijn huis, starend in
het soepele violet van den tropiesen nacht. En toch...
leek 't hem zó omdat het alweer een jaar geleden
was? — het besluit van toen scheen hem zo
lucht, zo vlot vergeleken bij de keuze van nu. Hij
had toen, een jaar geleden, niet kunnen slapen
omdat hij zich op den tweesprong wist, omdat hij
stond voor een kentering van zijn leven. Doch hoe
veel lichter was dat besluit hem gevallen, als hij
dacht aan de beslissing over leven en dood, die hij
nu nemen moest. Hier: Gertrud Faucherre met de
zacht-vertrouwende blik en de stem van Moeder...
Daar: Thea, met haar langwimperige ogen, het verstolen vuur er diep onder; haar fiere, moedige kopje
gekroonddoorhet zware, glanzende geurende haar...
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Neen! Hij stond weer lang-uit in de hem omnachtende kamer, duwde de stoel ruw op zij, als om
zich te bevrijden van het gedroomde schrikbeeld.
Neen, — dit was het niet. Het was geen vraag
tussen de éne vrouw of de andere. Hij wilde het
raam open doen om zijn kloppende kop te verkoelen
en dan zou hij straf en zakelik zo als Stolz dat zo
goed kon, de vraag stèllen. Dan haar beantwoorden.
De maan, een bloedrode vrucht, blak door de
wolken. Vochtige nachtlucht plaste door het geopende raam. Het bracht hem een lichte lafenis, kalmte.
En nu probeerde hij te slechten, steen voor steen,
de sombere wal die zijn denken omgaf. Wat gegeschied was, wilde hij zichzelf verhalen, als vervreemd, als uitheems toeschouwer van anderer lot.
Daar waren tien of twaalf royalisten, hartstochtelike kontra-revolutionairen. Zij hadden hun komplot gesmeed in de Derby-Club, zij hadden wapens
en munitie gekocht, binnengesmokkeld en verborgen. Geweren en patronen; kogels die bestemd
waren voor Rantzau, voor Stolz, voor hèm. Een
Gertrud Faucherre zouden deze genadeloze exofficieren en aristokraten evenmin gespaard hebben
als Schwarz, Thea, Hellmuth, Vohsen, Leibnitz,
Heinrich Marti of wie dan ook. Zij hadden de
stempels der regering nagemaakt om door valse
bevelschriften alles in 't honderd te laten lopen en
ten slotte de troepen te laten schieten op eigen
vrienden. Als het gelukt was, zouden ze ten troon
hebben verheven: een witte terreur die voor
niets, voor geen enkele wreedheid terugschrikte.
Een schaterende terreur die in naam van Christus
de galg en de folterbank had opgericht. Die vrouwen de borsten zou hebben afgesneden en mannen
had laten graven aan hun eigen graf, — zo als de
witte terreur in Finland het lachende had gedaan.
Wat moest er met deze samenzweerders gebeu-
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ren? Leefde niet heel Sinzheim in een nacht waar
de maan bloedrood aan den hemel stond P Ginds
in de verte dof-dreunde het geschut. Dichterbij,
steeds dichterbij. Als die mannen van de Derby
Club, nu gevangen in de cellen der Rantzau-regering nog enige hoop koesteren, — dan luisterden
zij naar het kanon, en het klonk hun in de oren als
een gebed. Zij hadden gehoopt, zij hoopten nog.
Hun vrienden keken elkaar aan en lazen het in
elkaars ogen: Hoor je 't, hoor je 't wel P De stem
van den vuurmond komt dichterbij ! Het leger der
roomse boeren en der verlossers nadert, het nadert,
zo als het geklop van de bevrijders nadert bij een
mijnramp die een schachtgroep afsneed van licht
en leven.
In zulk een uur, in zulk een stemming leefde
tans Sinzheim, koortste Sinzheim. De zaak aan het
front — Forster had het hem nog gisteren in streng
vertrouwen gezegd — stond slecht, bijna wanhopig.
Het wilde gerucht ging, dat Trautwein zich voor
den kop had willen schieten... Ieder kloppen daar
in de nachtelike verte schoorde den moed van een
Turn and Taxis, van een Baron von Bock, van von
Glayn, von Trotha, Professor Niehaus, Wolf Metternich en de anderen; van hen die gevangen zaten
en van hen die op vrije voeten waren. Het gemeen
beluisterde kanon was het enige dat de-schapelik
gevangen samenzweerders met de nog vrije verbond. Het was hun solidair gebed in de verzonken
nachtelike stilte.
Het was voor de arbeidersregering van Sinzheim:
erop of eronder; er moest verdedigd en aangevallen worden tot het laatste. Een val van het Sinzheimer bewind zou ontmoediging, inzinking
brengen in alle landen waar de bevrijdingsstrijd
werd gevoerd. Was niet in zulk een uur alle genade,
— misdaad P Stolz, Schwarz, Thea, Hellmuth,
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Vohsen, ontelbaar vele anderen beseften dat. De
arbeidersraden hadden zich hartstochtelik genoeg
uitgesproken. Zij volvoerden wat de voorhoede der
makkers hun opdrong. Hun opdroeg en opdrong
om der wille van Sinzheim. Wat was er dan tegen,
dat deze vijanden berecht werden door een speciale
rechtbank P En dat die rechtbank samengesteld was
uit soldaten van het acht en twintigste, dat in de
universiteit lag, mannen die al meer in een krijgsraad hadden gezeten P Stolz had gelijk. Vertrouwen
moest je hebben in de arbeiders en soldaten; wie dat
niet schonk, was de naam van volkskommissaris niet
waard. Zij waren de vertrouwensmannen der
raden; maar vertrouwen kon niet van één kant
komen. Voortdurend voeling met wat er leeft en
groeit en woelt in de massa, moest er zijn. Geen
regeringsburéaukratie, geen afgeperkt bedje van
fijnere bloemen dat de gehele tuin domineerde.
Het was geen tijd voor sentimentele klachtevrouwen, het was geen tijd voor goedwillende
onnozele halsen. Niemand mocht zeggen: ik ben
geen beul, dus dan maar gevangene. Want het ging
niet om jezelf, het ging niet om eigen nietige moraal
Maar het gehangen-worden der Idee-idosynkrae.
zèlf stond op het spel; de ondergang der jonggeboren vrijheid. Mochten dan duizenden arbeiders
uitgeleverd worden aan hun adellike en burgerlike
beulen ?
Er moest een voorbeeld gesteld worden, een
afschrikkend, vreselik eksempel. Al wie oprecht en
warm voor Sinzheim voelde, moest daartoe mee
dat soms niet zo ?
-werkn.Was
Op en neer, op en neer als een gekooide, liep
Marti door het nachtelike vertrek.
„Is dat soms niet zo?" vroeg hij hardop. Een
vonnis tegen Turn and Taxis en de zijnen zou
schrik jagen in de harten van alle reaktionaire
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samenzweerders, van alle vijanden der nieuwe
beschaving. En dat vonnis, — moest dat uitgevoerd
worden P Iet verstand, — aldus gaf hij zichzelf
nog eens de sporen — alleen het verstand moest dat
uitmaken.
Zó was het. Zó was er klaarheid. Er was klaarheid gekomen, zonder dat er aan mensen, aan
vrouwen was gedacht. Hij voelde zich voldaan,
trots op de zege van zijn gezond verstand. Hij zou
koers houden in de richting van Thea, van Schwarz,
van Werner Stolz. Hij zou zijn stem uitbrengen
vóór Stolz' voorslag. Hij kon het, hij mocht het,
hij moest het.
Marti sloot het venster. Hij liep langzaam en
op den tast door de kleine, donkere kamer weer
naar zijn bed. En zonder het zich te durven bekennen hoopte hij vagelik, — en met die onuitgesproken hoop sliep hij in — dat het verstand, het kille,
koele verstand straks ook zou oordelen: dat gevonniste in-leven-zijnde gijzelaars, beter waren dan
rauweliks kapot-geschoten koppen en lijven.
Hoop wilde iets van het verstand. Maar wat
hoop zo stil en dringend vroeg.., was dat niet de
stem van de sentimentele klachte-vrouw, van de
veelgesmade, die zachtjes wat zei in zijn hart P
Was dat niet toch weer háar stem P

ZEVENDE HOOFDSTUK
...... ..........................................................................................;

• 'r ET was voor Rantzau en voor Forster
''een volkomen overrompeling geworden.
.Toen het voorstel om Schwarz, Minsterberg, Frankel, Jaroszynski en Schaupp
• . • ot leden der speciale rechtbank te
benoemen, door Stolz enkel werd toegelicht met de
stroeve mededeling dat dit volgens zijn mening
de meest geschikte rechters waren voor het door
Rantzau verlangde speciale tribunaal ter berechting der samenzweerders — had de president zijn
buurman Forster vragend aangezien. Die begreep de
ongesproken vraag; haalde als antwoord de schouders op en schudde van neen. Dat beduidde, dat hij
evenmin als Rantzau ooit van deze vijf mannen
gehoord had.
Maar beider verstrakt gezicht was den drie
aanhangers van Stolz in den Raad der Volkskom
bewijs, dat Rantzau en Forster-misarenht
wel begrepen van welken kant de wind opstak.
Zowel „de Opbouwer" als president Rantzau
hadden gedaan alsof geen der vijf genoemde mannen hun bekend was. Inderdaad kenden zij één
der namen maar al te goed... die van „het zwarte
beest," zo als Aloys Rantzau hem binnenskamers
te noemen placht. En na dien enen naam kregen
de andere namen dadelik voor hen een bijsmaak,
een verdachte bijsmaak, als ware er gif gemengd.
Forster verzocht met zware stem om uitvoeriger
toelichting. Rantzau, die intussen zijn voorzichtigheid en takt teruggevonden had, sloot er zich
glimlachend bij aan, trachtend zijn denken te ver
een geinteresseerd zoeken in zijn-bergndo
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dossiers naar een papier dat blijkbaar van overgroot
belang was; hij had onderwijl het vreemde vizioen
van een donkere strakke spoorlijn waaraan — als
op een landkaart — de door Stolz genoemde
namen als plaatsnamen lagen:Schwarz,danMinsterberg,... eindelik Schaupp, — de tussenliggende
namen had Rantzau niet onthouden.
„Ik kan er niets aan toevoegen," zei de langzame,
koude stem van Stolz; hij keek met opgetrokken
wenkbrauwen en verwonderd-gesperde ogen de
anderen één voor één aan. Dan na een kille stilte,
met zijn bitse nadruk:
„Het zijn mijn vertrouwensmannen; en 't zijn
arbeiders die in de massa zèlf lang geen onbekenden
zijn. Wie met de massa zelf weinig kontakt heeft,
zal hun namen niet kennen. De arbeiders en de
soldaten kennen hen goed genoeg."
Weer wachtte hij.
„En overigens kan ik er alleen nog dit van zeggen..." — fijn-sarkasties plooiden zich de gladgeschoren lippen tot een verholen bitsheid — dat
niet ik de man ben die zich zo warm gemaakt heeft
voor een speciale rechtbank voor Professor Niehaus,
Baron Bock en 't overige partijtje."
Voor ieder die de figuren en de draden van het
Sinzheimer marionettenspel kende, lag er in eiken
zin van Stolz een heimelik uitgernepte striemsiag.
Hij Stolz, de vertrouwde van de arbeidersmassa,
— Forster de man die ver-bureaukratizeerd was en
alle voeling met het echte proletariaat had verloren.
Niet hij, Stolz, de man die op een speciale
berechting had aangedrongen. Dat was een houw
naar den kant van predident Rantzau. Ook in de
wijze waarop de adellike gevangenen werden
genoemd stak nog een adder... Ieder ander duidde
ze aan naar den hoofdschuldige: Turn and Taxis.
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Maar Stolz schoof den naam voorop van Professor
Niehaus, studiegenoot van Aloys Rantzau.
Alex Sturm vroeg het woord. Hoe meer Marti
hem hoorde, hoe minder dit zelfingenomen tiepe
hem beviel. Zeker, Sturm was geestig; maar hij
wist het. En de opzettelike, precieuze, gelikte en
dan plots weer ruwe manier waarop alles werd
gezegd, de smakeloze quasi-populaire vergelijkingen,
de artiesten-pose in spreekstijl en in houding —
dat alles stond Marti steeds heftiger tegen. Er was
een akelig gebrek aan ernst, maar vooral aan oprechtheid in ieder woord van den gewezen cabarettier.
Ook nu speelde een behoefte aan scène-maken
door zijn gekronkelde volzinnen heen. Hij had,
als Heinrich Marti, zijn stem aan het voorstel van
Stolz beloofd. Maar vóór hij die belofte hield,
wilde hij zich de luxe van een klein blijspel veroorloven, door uitvoerig te betogen dat de vergadering
zich nog zéér moest verheugen met dit vijftal,
want dat Stolz in abstracto het recht had, het
perfekte recht: een voordracht in te dienen waarop
enkel soldaten van het acht en twintigste voorkwamen.
„En wij om die voordracht te verwerpen,"
gromde Forster.
Toestemmend knikte alleen Flavio Gsell.
Brandt, Rantzau's sekretaris die achter hem zat,
maakte aan het spel een einde, door den president
een briefje met een inlichting te reiken.
„De vijf voorgestelden zijn allen soldaten en
onderofficieren van het 28e."
Rantzau las het voor zich, knikte even Brandt
langzaam toe als om hem te bedanken. De blondgrijze baard maskeerde de saamknijping der van
woede bevende lippen.
Sturm had zijn laatste puntigheid gelanceerd;
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hij lachte, enkele anderen lachten ook. Gsell en
Heinrich Marti vroegen tegelijk het woord. Doch
inplaats van één hunner het woord te geven, klonk
een harde hamerslag door Rantzau's stemmigantieke werkkamer.
Rantzau nam zelf het woord, schijnbaar bedaard
en als altijd beheerst; niemand die iets van zijn
ergernis bespeurde... Hij was overtuigd dat Alex
Sturm het spel van opzettelike misleiding, door
Stolz begonnen, had willen raffineren. Maar zijn
mond zei van dit alles niets. Hij zeide dat Sturm
toen die sprak, natuurlik niet wist, dat de voorgestelden in werkelikheid tot het 28e behoorden. Zijn
fijne pijlen richtte hij echter op Stolz, die met zulk
een voorstel durfde komen, een voorslag die geheel
indruiste tegen al wat de vorige maal te goeder
trouw was besloten. Forster, op wiens grote gebruinde gezicht de verontwaardiging een bloedgolf
tot onder de bruine voorhoofdkrullen had gejaagd,
had reeds twee maal om het woord verzocht, in de
mening dat Rantzau uitgesproken was. Doch
deze bleef, telkens in andere woorden, Stolz,
diens gebrek aan goede trouw verwijten. Hij scheen
op diens eergevoel te willen werken om de voordracht te wijzigen. Forster schreef intussen vijf
andere namen op een papier, — blijkbaar zijn
aanbeveling voor leden der rechtbank.
Toen de president uitgesproken was, vroegen hij
en Stolz tegelijk het woord. Daartussen door riep
Vohsen:
„Stemmen, stemmen! Al lang genoeg over
gehaspeld! Stemmen !"
Heinrich Marti viel hem bij. Forster keek hem
aan, met ogen die uitpuilden van verwondering
en scherp verwijt. Marti keek langs hem heen naar
Rantzau, die Stolz duidelik maakte, dat den ander
eerst het woord toekwam.
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Marti had willen spreken. Hij had willen ver
waarom hij mèt Stolz meende, dat er streng-klaren
moest worden opgetreden. Hij had verder moeten
zeggen, dat het een vertrouwenskwestie was tegenover Stolz of déze aanbeveling van vijf werd
aangenomen of niet. En verder, verder had hij
willen verklaren, moeten verklaren... maar hoe als
Rantzau en Forster op den man af hem vroegen: of
hij met zijn bemiddelings-voorstel van de vorige
keer b e d o e l d had, een achterdeur voor Stolz te
openen?
Rantzau kende hem, Forster kende hem beter
nog. Beiden zouden weten dat hij loog; beiden
wisten, dat hij de vorige maal hetzelfde gewild had
als Rantzau, die Marti's voorstel dadelik tot het
zijne had gemaakt. Moest hij nu het omgekeerde
verklaren P Moest hij beweren dat het slimme gebruik nu door Stolz van zijn voorstel gemaakt,
hem ook verleden week al mogelik voorkwam P
Hij wist geen uitweg. De heftiger wordende
debatten schuurden en wreven langs zijn klamme
geest. Hij had wel willen uitschreeuwen, dat hij
walgde van alle listen en trucs, van alle geslepenen
en alle politieke slimmelingen. Maar hij had zijn
woord gegeven, god-o-god hij had zijn woord
gegeven. Straks moest hij stemmen op de namen
die Stolz en Schwarz en Thea hem hadden opgedrongen, straks moest hij uitbrengen de beloofde
stem die de schaal deed overslaan naar hun kant, —
Rantzau, Forster en hun vrienden ten spijt. Hij
zweeg dus. Elk woord zou een leugen en een list
zijn geweest. Hij hunkerde naar het einde, naar de
eindstemming, het inlossen van zijn belofte aan
Thea en de beide mannen; zo als een vader verlangt
naar het ogenblik, dat hij zijn zoon ter dood moet
brengen: wetend dat hij tegenover de hogere macht
die hem het beulenwerk opdroeg de nieteling is en
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dat hij breder adem zal halen, eenmaal het ogenblik
doorworsteld. Hij gaf er zich geen rekenschap van,
dat hij de oude schuld alleen voldoen kon, door een
nieuwe, nog drukkender schuld aan te gaan.
Forster had uitgesproken. Hij had gesproken zo
als hij het woord kon voeren op grote meetings, in
laag-bulderende verontwaardiging. Gebrek aan
goede trouw.., samenwerking haast onmogelik... en
nog enkele andere verwijten voor Stolz had Marti
opgevangen. Niet meer. Weer was daar de ongedurig-misnoegde roep van Vohsen die op stemmen
aandrong; en weer viel Marti hem bij.
Rantzau en Forster rekende echter op een voort
debat; allereerst op een verdediging-zetingvah
van Stolz tegen hun heftig-verwijtende aanvallen.
Doch Stolz liet zich niet in het harnas jagen; geen
trek van zijn bleek, stroef gezicht verried enige
emotie. Toen Rantzau hem ten slotte nadrukkelik
vroeg of hij nog het woord verlangde, keek hij den
regerings-president onverschillig aan, schudde
langzaam ontkennend het hoofd en herhaalde
Vohsen's verzoek:
„Stemmen !"
Voor het laatst trachtte Rantzau, die tans begreep
dat de hoofden in de vergadering geteld waren,
Stolz tot een antwoord te prikkelen. Forster las
de namen van zijn kandidaten voor. Het hielp alles
niet. Er werd tot stemming overgegaan, alle kandidaten van Stolz behaalden de meerderheid: vier
stemmen tegenover drie op de mannen van
Forster.
Aloys Rantzau was er de man niet naar, om lang
bij een nederlaag stil te staan. De opgewektheid
waarmee hij de volgende te behandelen zaak inleidde, zou geen ogenblik doen vermoeden, dat deze
man enkele minuten geleden had moeten boeten
voor eigen goed vertrouwen, had moeten bukken
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voor de list van een niemand ontziende bestrijder.
Dadelik na het uitbrengen van zijn stem, voelde
Marti berouw. Met alle innerlike kracht poogde hij
zich aan de greep van dit spijtgevoel te onttrekken.
Al de geesten die hem dien nacht op zijn kamer
hadden bijgestaan -- dien nacht dat bloedrood het
schijnsel van de maan op zijn raamkozijn lag — al
die geesten van liefde tot het nieuwe proletariese
vaderland, afweer van elke samenzwering tegen de
revolutie, riep hij op. Met de grootste moeite volgde
hij het verdere verloop van de beraadslagingen.
Aldoor dwong hem het wagespoor van zijn denken
naar de gedane zaak: het uitleveren van de samen
aan een rechtbank door Stolz zó-zwerds
samengesteld, dat hij zeker kon zijn van een
bloedvonnis. Was dit recht P Was dit recht doen?
In het half donker der hoge eikenhout -betimmerde
presidentskamer keek hij naar Vohsen: zijn blik
bleef rusten op deze nors-zwijgende arbeiderskop,
waarin vroeg leed en vroege achterstelling, bitsheid
en jarenlange verongelijking lagen saamgevat. Wat
zou Vohsen antwoorden op de vraag of dit nu recht
was .. . P
„Als zij de macht hadden, deden ze 't ons immers
net eender. Of dacht je van niet P"
Ja; zó zou hij spreken.

Twee weken later. De Meimaand was in zachte
zomerse dagen langzaam doorgebloeid. Maar schrik
lag over de felgeslagen daken en huizen van Sinzheim. De vensters leken grote holle ogen: verbleekt
keken de loense huizen en de ontstelde mensen
elkaar aan...
Aloys Rantzau was gevallen. Het pistoolschot
Fakkeldragers 14

2I0

van een samenzweerder had een eind gemaakt aan
zijn leven. De geest die zo vele andere geesten bond,
Aloys Rantzau die de éénheid simbolizeerde in
de richtingen en gespletenheden der arbeidersrepubliek; de man die om zijn hoog bedoelen en
om zijn martelaarschap in oorlogstijd het vertrouwen had van de arbeiders, van gematigden en
ongematigden, en zelfs van een deel der intellektuele burgerij, -- die man was niet meer.
Het woord van wijd en diep inzicht, dat alle
makkers slechts waren: Doden met verlof, —
had zich aan hemzelf voltrokken.
Die den aanslag hadden beraamd en uitgevoerd
wisten het beter dan ieder ander: Rantzau was niet
te vervangen. Forster had slechts vertrouwen bij
een déél der arbeiders, Stolz bij een ander ,deel.
Sturm werd niet ernstig genomen, Heinrich Marti
en Vohsen waren te weinig bekend; Hellmuth, de
voorzitter van den Centralen Raad, was de enige
die wel genoemd werd als zijn opvolger. Maar hij
was jong, miste het konstruktief-bindende, de
gave zich snel in te werken in de moeilikheden;
miste de fijne oude takt, de kultuur van een Aloys
Rantzau. Noch in de arbeidersraden, noch in het
leger, noch bij de ambtenaren was er een figuur die
in Rantzau's schaduw kon staan. Het was alsof het
levende lijf dat heette: Sinzheim, met énen slag
ware onthoofd.
Om Rantzau's dood was de geheime vergadering
met den Centralen Raad een dag uitgesteld; spoed
besluiten moest: wapenstilstand-vergadin
en onderhandelingen aan het front. Rantzau en
Forster zouden het voorstel verdedigen; nu Rantzau
gevallen was, zou Forster het alleen- moeten doen.
Elk wist wat dat betekende. Het voorstel zou worden
teruggeschoven. Er zou misschien strijd komen,
heftige spanning der geesten; verhitte hoofden,
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koude harten... de naam Rantzau als wapen bij de
voorvechters, — als wapen bij de tegenstanders.
Hoog stapelde in de laatste radeloze dagen zich
de éne gebeurtenis op de andere; langs de vervuilde
asfaltstraten hoopte zich een paniek -stemming op;
rondom de regeringsgebouwen waren de schrikkelike mitrailleurs op de hoeken der pleinen verdubbeld, de bewakingsmanschappen bij dit grimmigkleine geschut, waarvan het mondingsgat den mensen aankeek met de blik van een roofdier, waren
verdriedubbeld. De legerauto's jaagden schichtiger
nog en nog meedogenlozer over het verstrakte plein.
Kranten mochten er niet meer op straat worden
gevent; niet eens Lilienfeld's „Blitz", het orgaan
van de regering.
Nog vóór de beslissende vergadering van de
regering met den Centralen arbeidersraad had plaats
gehad, nog vóór Aloys Rantzau was begraven, had
eensklaps Forster zijn ontslag ingediend en Flavio
Gsell had zijn voorbeeld gevolgd. Een nieuwe slag
in de nog bloedende wonde der jonge gemeenschap.
De andere volkskommissarissen wilden het wapen
niet verdedigen. Sommigen om-stilandvore
niet zich bloot te stellen aan een zékere nederlaag,
anderen omdat zij er tegen waren.
In radeloosheid om het ineenstorten der macht,
toch nog levend in de krampachtige hoop dat Sinzheim's redding mogelik was, spande bij de felstrijdvaardigen de Geest van verweer en van dóórzetten-tot-het-alleruiterste zich tans straffer en
straffer. Stolz had nog het vertrouwen dier massa.
Hij was de enige regeringspersoon naar wie nu de
macht toestroomde of scheen toe te stroomen. Het
gezag gleed ieder uur snleller af naar hem en naar
de ruige mannen van het leger; maar ook daar
hadden Trautwein en nijn staf de onderdelen der
troepen niet geheel meer in handen. Vele regimen-
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ten vormden een zelfbewind, dat .zich reeds een
paar maal niet aan bevelen van hogerhand had
gestoord. De discipline verslapte de laatste dagen
bedenkelik; desertie• nam hand over hand toe.
In den Centralen Raad deed Hellmuth wat hij
kon om het vertrouwen van zijn mensen te houden.
Zij drongen en dwongen hem in hun verwrongen
wanhoop en gelen haat steeds heftiger en steeds
wreder middelen op; middelen zo vers opgeborreld
uit vertwijfeld brein. Dag en nacht hadden arrestaties en huiszoekingen plaats, terwijl men niet
wist wáár de gearresteerden op te sluiten en nauwe
-likshoe
ze te eten te geven.
Geslepen sensatie-geruchten doorsneden de
stad, werden door tegenspraken achterhaald of niet
achterhaald: Berlijn zond plotseling hulp en viel
het witte leger voor Sinzheim in den rug aan.
Forster zou dadelik na zijn aftreden gevlucht zijn;
Gsell was nergens te vinden, Sturm en Hellmuth
waren over de grens ontsnapt. Het was alles leugen.
Wel waren er ambtenaren op de vlucht geslagen,
bang voor de witte terreur die op til scheen. Maar
van de meer bekende en vooraanstaande figuren
was alleen Lilienfeld onvindbaar. Hij had naar
Saksen of naar Pruisen de wijkgenomen,vervloekten
veracht door de arbeiders van Sinzheim.
De voedselnood steeg steeds hoger. Half Mei
stond alle verkeer vrijwel stil. Er werden nog broodbons uitgereikt maar nergens was meer brood te
krijgen; en zo als het hiermee stond, zo ging het
met alle levensmiddelen- en brandstofkaarten. De
belachelik lage prijzen waarvoor men bons en
kaarten zonder schaamte te koop aanbood, bewees
het geringe vertrouwen der Sinzheirners, dat het
de regering ooit gelukken zou, alles weer op te
bouwen naar een vast plan. Alleen in den sluikhandel en in het leger was nog voedsel te krijgen.
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De rantsoenen der manschappen waren zelfs een
week geleden vermeerderd. Ingewijden en vijanden — en er scholen zelfs vijanden onder de ingewijden — fluisterden, dat dit het gevolg was van
broeiende ontevredenheid onder de troepen. In den
mond van anderen verzwaarde zich dat woord tot
muiterij. En weer dook op het schrikgerucht, dat
Trautwein in wanhoop een einde had gemaakt aan
zijn leven.

Heinrich Marti was op zijn post gebleven. Het
werd moeiliker, het werd de laatste dagen zelfs
onmogelik iets positiefs tot stand te brengen. Behalve
de middelen om al wat tot zijn zware taak behoorde te regelen, ontbrak hem nu ook de tijd er toe.
Want dag aan dag waren er vergaderingen geweest
met afgevaardigden van arbeidersraden of van
Centralen Raad over den politieken en militairen
toestand. Die laatste vergaderingen werden steeds
stormachtiger, steeds wilder. De arbeiders striem
regering met hun verwijten en de overge--den
bleven volkskommissarissen antwoordden in geprikkelde verontwaardiging, dat de Centrale Raad
dan maar andere vertrouwensmannen moest aanwijzen. Na den dood van Rantzau en het aftreden
van Forster, wist de Centrale Raad zo min als
iemand anders in Sinzheim wie die beiden moest
vervangen, en hij werd huiverig nog meer lege
plaatsen uit te breken in den regeringskring; te
meer huiverig, omdat Werner Stolz, de figuur
waarvan het meeste kracht uitging, van alle overgeblevenen nog het ruimste vertrouwen bij de
massa genoot. Hij was het ook die Forster's plaats
als leger-organisator had ingenomen. Doch Stolz
had dadelik het werk naar eigen inzicht verdeeld:
hij liet Trautwein de vrije hand aan het front en benoemde zichzelf tot kommandant der stad Sinzheim.
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Er gingen dagen voorbij, jachtige dagen, dat
Marti Thea niet zag. Meest ontmoetten zij elkaar
's avends in een café of bij haar tuis. Zij was stil en
bleek geworden, zij voelde het einde van Sinzheim naderen, maar verdrong telkens fel de aan
dit wrange sentiment; bijtende wrok-vretinga
daarover knaagde aan haar wezen. Nergens kon zij
heil of heul vinden: zij zwierf de stad door, als een
straatdier, rusteloos, doelloos, in stemmingen van
woede of van overdreven strijdbaar optimisme,
dwong zich dan weer nerveus tot schrijven voor de
krant; want die kwam na Lilienfeld's aftocht
onder haar leiding uit. Het blad verscheen laat,
slecht opgemaakt, onduidelik gesteld, op sommige
dagen zelfs in het geheel niet.
Door Thea wist Marti wat er omging in de
Universiteit. Bartold Schwarz had er het kommando
over vier honderd soldaten die in de zalen gelegerd
waren en over nog vier honderd anderen die waren
ingekwartierd in een naburige markthal. Hij voerde
over deze achthonderd man een streng maar opgeschroefd bewind, vertoonde zich zelden anders dan
met een revolver in de rechterhand, liet op eigen
gezag hotels overvallen in het holst van den nacht,
nam hamstervoorraden in beslag liet alle gasten
vóorbrengen één voor één, en nam er een aantal
gevangen onder beschuldiging van kontra-revolutie
en spionage. De gelukte aanslag op Rantzau en de
langzame inzakking van het front, hadden Schwarz
nog radelozer, en vooral nog argwanender gemaakt
dan alle anderen, nog wantrouwender dan hij van
nature reeds was. Stolz, kalm gebleven maar nog
enger verstroefd en verstrakt, wist het. Stolz wist
ook, dat hij het willekeurig optreden van Schwarz
en zijn garde niet kon breidelen. Hij probeerde —
vergeefs — te remmen. Maar hij wist te goed, dat
Schwarz ten slotte zich tegen hèm zou keren en in
;
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staat was door zijn manschappen het volkskommissariaat van landsverdediging te doen bezetten,
wanneer Stolz hem niet de vrije hand liet.
Dit was ook Marti bekend: dat de universiteit
eigenmachtig optrad. Doch hoe ver dit wel ging,
hield Stolz voor ieder ander zo veel mogelik ver
Hij bekende niet graag zijn eigen onmacht.-borgen.
Marti voelde de laatste dagen telkens de vraag in
zich nijpen, hoe de behandeling zou zijn van Turn
and Taxis en de zijnen. Zij werden nog altijd daar,
in de universiteit, gevangen gehouden. Na de
arrestatie van Gravin von Glayn in het SavoyHotel door een nachtelike patrouille van Schwarz,
was hun aantal tot zestien geklommen.
„Een gravin! Dat is een diamant in onze handen!" had Bartold Schwarz dien nachtgeschamperd.
Gezeten aan een groenbedekte tafel in den wintertuin van het hotel, had hij de bevende van hun bed
opgelichte gasten één voor één laten voorkomen.
Zó was het Heinrich Marti verteld. Hij voelde dat
het zijn plicht was de universiteit te bezoeken, het
denkbeeld dat daar wellicht mensen werden mis
gepijnigd, liet hem geen rust. Hij-handelof
stelde dat bezoek uit, van den ochtend op den
middag; van den middag op den avend. Eindelik
dreven drie regels schrift van Gertrud Faucherre,
door dezelfde vrees gekweld, hem erheen; het was
enkele dagen na Aloys Rantzau's dood.
Het briefje was voor Marti te sterker aansporing
geweest, omdat hij hoopte iets te kunnen goedmaken van wat hij tegenover de gijzelaars had
gedaan.
De op aanbeveling van Stolz benoemde bloed
dood twee zittingen-radhnogvóRtzu's
gehouden, en kort daarop uitspraak gedaan:
Turn and Taxis, Baron Bock, Professor Niehaus en
Gravin von Glayn waren ter dood veroordeeld;
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maar zij zouden tevens als gijzelaar dienst doen:
het doodvonnis zou pas worden uitgevoerd op
bizonder bevel, en alleen als daartoe aanleiding
bestond. De zaak der anderen moest nog berecht
worden, maar wanneer dat met den Fransen slag
ging, evenals de zaak der vier eersten, — zou de
speciale rechtbank nog deze week haar werk hebben
volbracht.
Bij die gelegenheid was het ook geweest dat
Schwarz om zijn gedurfde, arrogante slimheid zich
de gunst had weten te verwerven van de troepen
in het universiteitsgebouw. Een verzoek om hem
kommandant te maken, was door haast alle manschappen ondertekend; een deputatie soldaten had
een auto gerequireerd en was 's nachts naar het
front gereisd om Trautwein's fiat. Toen Trautwein's goedkeuring eronder stond, had Stolz niet
durven weigeren. Hij had eveneens getekend, in
der haast op de meeting ter herdenking van Rantzau; op de met rouwfloers behangen bestuurstafel
die op het meetingpodium stond, had Werner
Stolz even vóór hij het woord kreeg, de benoeming
van Schwarz tot koormandant van het 28e gesigneerd.
- Het was stil in de zonnige stad, toen Marti naar
het universiteitsgebouw stapte. Een auto was,
zelfs voor hèm, niet meer beschikbaar; zijn stappen
klakten op het asfalt. De straten lijnden links en
rechts van hem, lagen in lege afwachting als in een
te vroegen morgen opgespalkt. De huizen hielden
den adem in. Enkel de oude spits van Sankt Sebastian deed vertrouwd. Zo naderde hij de universiteit.
Als een vervuilde, donkere kazerne zag het uit
gebouw er van binnen uit. Modder en-gewond
slaapstroo zwierven er over de gangen en trappen,
waarlangs Marti het bureau bereikte. De gejaagd-
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heid, de ruzie- en scheldtoon die hij door heel het
grote drukbevolkte soldatenhuis heen had voelen
trillen, plantte zich ook hier voort. Twee officieren,
die Marti wel eens in de Astoria had gezien, waren
bezig een derde met verwijten te overstelpen. Die
laatste, met rood belopen ogen, riep telkens weer:
„Dat lieg je! Dat lieg je!" als eenig antwoord. In
een anderen hoek van het bureau werd vergeefs
gezocht naar papieren die er van nacht beslist
geweest waren. Een bureauschrijver leunde achter
luisterde lui naar de grote ruzie. Twee anderen-over,
schenen aan 't werk te zijn en rookten sigaretten.
Op Harti's vraag naar kommandant Schwarz,
antwoordde de éne schrijver met een schouderophalen; toen de ander:
„Schwarz is er niet. Hesselmann heeft het
kommando."
Die, horend zijn naam noemen, keek op. Het
was een lang, grof werkmanstiepe met bruinrossigen stoppelbaard, in slordige, veldgrijze uni
kleine officiersdistinktieven.
-form;
Boven de vuile kraag, links in de hals zag Marti
een diepe inkerving: litteeken, waarschijnlik in den
groten oorlog opgelopen.
De twee bureauschrijvers begonnen te mompelen. De éen had Marti herkend, de ander grinnikte
iets over die knappe meid, die Schumacher.
„Ik wou je wel even apart spreken," zei Marti
tot Hesselmann.
Die maakte een onverschillig gebaar van wrevel.
„Weinig tijd voor praatjes. De hele boel draait
hier om je heen. Kwam je zeggen dat ze d'r maar
an moeten P Mij is het best, hoor ! Moet je ze zien?"
Ineens zich omwendend naar de twistenden
schreeuwde hij driftig:
„Hou jullie je bekken toch! Of donder anders op.
Hier vandaan ! Vooruit! Hier vandaan !"
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Bedaarder, maar toch steeds schichtig en niet
een valsen, in 't nauw gejaagden trek om de lippen,
vroeg Hesselmann iets dat Marti in het rumoer niet
verstond; vroeg het toen nog eens: of Marti nog
nieuws had van het front.
„We zijn hier op alles voorbereid. Als ze Sinzheim zouden binnentrekken, verdedigen we de
zaak hier als een front. Maar vóór die tijd gaan ze
er aan ! Kun je ons niet de vrije hand geven met
dat zoodje ?"
Marti beet zich op de lippen.
„Dat hoort immers niet bij mij tuis. Dat is
Stolz' werk. Maar er is besloten dat alleen op
bizonder regeringsbevel er iets mag gebeuren met
de veroordeelde gevangenen."
En met nadruk herhaalde hij nog eens:
„Wil je daar goed aan denken, kameraad Hessel
Alleen op bizonder bevel en alleen tegen-manP
veroordeelde mensen."
„Jawel, jawel, beste man," wrevelde Hesselmann.
„God-nog-toe ik heb zo veel an me kop. Als je anders
niks komt zeggen! Laat dat nu maar aan Schwarz
en aan mij over hoor. Saluut! Als je Schwarz spreken
wil, hij komt van middag half één terug."
Zo liet hij Heinrich Marti staan, draaide hem
den rug toe, om zich te bemoeien met de nog niet
gebluste twist in den hoek van het bureau.
„Wat jij ?" snauwde hij schichtig tot éen der
drie soldaten, die achter hem stonden en waarvan
er éen hem al een paar maal bij de mouw had
getrokken.
Marti hoorde den man iets mompelen tegen zijn
kommandant van soldij.
,,Soldij? Wat soldij! Ik verdom het! Als ik
soldij uitbetaal, lopen ze me allemaal weg tot Maan
middag om vier uur voor de-dagochten.V
eerste vijf kompieën. Andere vijf Maandag."
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„Maar..."

„Of je even aan de telefoon komt," riep éen der
bureauschrijvers.
Met een vloek begaf Hesselmann zich naar het
tafeltoestel, Marti zag nog even zijn angstig-dierlike misdadigerskop zich buigen over de spreek
nam in zich op het grof-ingekerfde hals--horn,
litteken, de ruige hand met de zwarte nagels, het
schunnige tatoueersel op de benedenarm; hij hoorde
hem nog iets antwoorden in het toestel van: „Doe
ik niet op eigen gezag, doe ik niet zonder kameraad
Schwarz — nee !" Toen verliet Marti het regimentsbureau,

Alles in dit vroeger zo heldere gebouw leek
groezelig en donker, ondanks het zonnige zomerweer daarbuiten. De ruiten gebruind van vuil, en
waar ze kapot waren met oude planken toegetimmerd; of zo maar smerig en gebroken gelaten. Als
Marti langzaam de gangen afliep en inkeek in de
vroegere college- en seminaarzaaltjes, zag hij op
den grond de vergoorde kermisrotzooi der stroozakken waar het stroo uitpuilde, oud en stinkend.
De meeste soldaten stonden in groepjes, driftig
maar met gedempte stemmen te praten, als werd
er een komplot gesmeed; enkele lagen op de stroozakken te luibakken of te slapen; in éen zaaltje
zag hij hoe een vettig bleke soldaat met een jonge
vrouw op zijn stroozak in gesmoorde, hittige opwinding lag te stoeien. In den gang kwam hij nog
enkele vrouwen tegen, sommigen mèt, anderen
zonder haar man of haar jongen. De meesten zagen
er brutaal-opzichtig uit als meiden, losgebarsten
uit een volksdanslokaal waar ze in een roes van
steps en shimmy's en walsen de vaalheid van het
leven tarten. Eén met hoge blos, arrogante, zwarte
filmogen en een grote, opvallende broche van
nagemaakte edelstenen, scheen hem te herkennen.
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Zij bleef midden in den langen corridor staan, en
draaide zich om, ten einde Marti op haar gemak en
met een spotlach na te kijken, — net zo lang tot
het grijze trapportaal zijn gestalte verdoezelde.
Nooit had Marti zo veel ongure, gemene soldaten
één gebouw bij elkaar gezien. Dit leek-tronies
een huis van broei en koortsachtig verderf, van
benauwende vergoring. De meesten hadden getekende en gevloekte koppen; er waren er bij wie 't
aan te zien was, dat ze wegens afschuwelike zedelikheidsvergrijpen jarenlang door een wraakgierige
tijdgeest in tuchthuizen waren ingemetseld en pas
door de rode soldaten bevrijd om hun troepen te
versterken. Op elke verdieping, op elke gang
passeerden Marti deze fluisterende, veldgrijze,
saamklompende groepen; soms versperden zij den
doorloop naar de trappen en ruw-gehaast duwden
dan onderofficieren en officieren hen weg om te
jachten van het bureau naar de gevangenenkamers;
vandaar naar buiten of naar de grauwe manschappenzalen.
Marti begreep dat er gepraat werd over de situatie
.aan het front en over den politieken toestand;
vooral ook over de kans op een nachteliken aanval
der Witten op het universiteitsgebouw. Die kans
was niet gering. Ieder ogenblik kon het rode leger
aan het front ineenzakken en kon de vijand Sinzheim binnenrukken. Marti wist het. Maar hij had
het gevoel, alsof hier in alle portalen en lokalen werd
saamgespannen, alsof al die bleke en ongeschoren
kerels, die in sommige donkere hoeken de corridors
door spuwen en op andere wijze hadden verpest,
van plan waren op dezelfde of op andere manier
heel Sinzheim te besmeuren en te vergiftigen.
Behalve Hesselmann en de twee opgewonden officieren had hij nog geen bekend gezicht in het hele
gebouw gezien, ofschoon hij toch vele soldaten en
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officieren in Sinzheim van uiterlik kende. Beneden
deed Marti de deur van de vroegere docentenkamer
open. Het vertrek was bijna intakt gelaten, werd
blijkbaar gewoonlik afgesloten. Er was een nachtelike vergadering geweest, want er hing een dikke
vuile lucht; in tafelkleed en tapijt hadden wegge
sigaretten-endjes bruine gaten gebrand; en-goide
op de tafel stonden lege sekt-flessen en glazen.
Het vervulde Marti met intense weerzin die nog
wies, toen hij in een hoek een smerige plas braaksel
ontdekte.
Wie waren hier geweest? Zou Schwarz...? Hij
zou er hem naar vragen; dat in elk geval.
In ergernis en walging verliet hij de kamer en
begaf zich een verdieping lager. In een officiersjas
maar met gewone versleten burgerbroek zag hij,
toen hij de trap naar het sousterrain afging den
dwazen roodharigen kop van Meierhofer voorbij
schemeren, den man die hij op dezelfde plaats als
student had toegesproken. In het bijna geheel
donkere sousterrain was het stil en ledig. Voor één
deur brandde een elektriese peerlamp, stond een
dubbele wachtpost.
„Wat moest u hier ?"
Marti maakte zich bekend en monsterde onderwijl de twee schildwachten. De éen was een korte,
oudere man met dichten baard; de andere had
ogen die eigenaardig glansden als donkere stenen,
ogen waarvan de pupil door het gebruik van bella
donna leek verwijd. Iets gepoederds en behaagzieks
lag over zijn jongensachtig wezen; zijn lichaamsvormen die door 'het nauwsluitende verschoten
uniform heenslankten, leken die van een beroeps
-danseri
een obsceen nachtlokaal.
Marti vroeg hem of dit de cel was waar de adellike gevangenen zaten.
„Nee," zei de jongen met gedienstige stem,
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terwijl hij het geweer in de linkerhand nam en de
kolf gemakkelik neerplantte bij den voet. „Hier
liggen voorraden voor de troep. Turn and Taxis
en de rest hebben hier wel gezeten maar ze zijn
vannacht overgebracht naar de derde verdieping.
Wou u ze zien?"
Marti knikte van nee.
„Kameraad Stolz is ze wezen zien," lichtte de
jongen in met een interessant glimlachje. » Twee
nachten geleden is hij gemaskerd de gevangenkamer binnengegaan."
„Gemaskerd P"
— om al dat gesmeek en al de scènes niet
te hebben. Als ze hem herkend hadden, — niet
waar P"
„Hoe is je naam ?"
„Mario Delaval. — Hier mijn kameraad is een
Rus. Daar kan u niet veel mee praten. Is 't waar dat
ze tegen de muur gaan vandaag P"
Marti schrok, het was een ogenblik alsof hem de
keel werd toegeknepen...
„Iedereen zegt het. En als het van Schwarz
afhangt... Maar de soldaten doen 't niet graag; de
Russen zullen het wel moeten opknappen..."
Dan, bang zich versproken te hebben tegenover
een regeringsman als Marti, liet hij er haastig en
met zijn zoetelike salon-glimlach op volgen:
„Maar natuurlik, als 't je gekommandeerd
wordt..."
Marti ging heen. Het kwam niet eens bij hem op
zich af te vragen, hoe onder deze ellendige bende
van bleek gespuis dit voze, fijn-vleierige, afwijkende
kelnerstype was verzeild geraakt. Hij voelde zich
onrein, hij walgde van zich zelf, alsof die ander
hem met zijn te grote meisjeshanden fyziek had
aangeraakt.
Met een flitsend voorgevoel van onheil en met de
-
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hel in het hart, verliet hij de universiteit. De Sankt
Sebastian bonsde twaalf. Hij wilde proberen Stolz
te vinden.
Op het kommissariaat van Justitie was Stolz
niet; op dat van Landsverdediging evenmin. Pas
tegen éen uur vond Marti hem bij Hellmuth in het
bureau van den Centralen Raad.
Stolz leek nog bleker dan anders. Zijn oogleden
waren gezwollen als van iemand die vele nachten
slecht geslapen heeft. Hij had zich sinds Rantzau's
dood aangewend nog langzamer, bedaarder en
doordringender te spreken, om daardoor zijn toenemende zenuwachtigheid te onderdrukken en voor
de buitenwereld geheel te verbergen.
„Ik kan er niets aan doen," klonk het kil, toen
Marti had uitgesproken. „Ik wéét dat het in de
universiteit een noodje is en ik weet dat er gevaarlike, ontsnapte gevangenen bij zijn. Maar ik kan er
niets aan doen."
Hellmuth keek bezorgd en ernstig voor zich uit,
mengde zich niet in het gesprek.
„Turn and Taxis en de anderen... ik geloof niet,
dat ze gevaar lopen. Er is een bizonder bevel nodig
om..."
„Jawel, dat weten we allemaal," heftigde Marti,
„maar is dat bevel te wachten, ja of nee. En als ze
eens zonder dat bevel..."
Stolz schudde ontkennend het bleke hoofd.
„Laten we elkaar vooral niet èrger opwinden dan
strikt nodig is," klonk het met een langzaamheid
die onnatuurlik klonk en onnatuurlik was; maar die
Marti enkel uitgedacht leek om hèm te tergen.
„En de dingen niet erger en sentimenteler voorstellen dan ze zijn. Ik heb vandaag en gisteren tien
keer de vraag gehad door de telefoon: geef de vrije
hand tegenover dat adelike kanaille. Ik heb tien keer
nee gezegd. Zekrijgenvan mij de toestemming niet."

22 4

Zijn stem klonk stelliger en luider; hij leek een
ruiter die ineens weer vaster zat in het zadel.
„En of nu Hesselmann of Schwarz of Gabrilowitsch of een ander er om komt, — ik geef geen
bevel tot exekutie. Nu niet en nooit."
Het was Marti of de benauwenis van het universiteitsgebouw van hem werd afgelicht. Hij zag
Stolz en den zwijgenden Hellmuth aan: in deze
mannen was geen bedrog.
„In de kelder zaten ze als beesten. Ik heb gelast
ze over te brengen naar behoorlike arrestanten
derde verdieping," hervatte Stolz.-lokaenpd
„Maar de stemming daarginds is zó, dat de
soldaten ieder ogenblik voor eigen rechter kunnen
gaan spelen. Als we 't hier allemaal eens zijn,"vervolgde Marti heftig-aandringend, „dat ze niet
gelyncht mogen worden, — wat kunnen we dan
doen om dat te beletten ?"
Stilte stroefde in de kamer. Marti, het gelaat
verhit van opwinding, zocht de ogen van Hellmuth
die afzijdig bleef staren; dan die van Werner Stolz,
welke strak op hem gericht bleven als waren ze
verglaasd...
Het was de vraag, de kervende vraag die beiden,
Hellmuth en Stolz, zonder 't elkaar te bekennen,
reeds twee dagen in zichzelf trachtten te onder
eens denkend, dat zulke uitersten-druken.N
wel niet gebeuren zouden, dan weer zichzelf
verzoenend met de schampere vertroosting dater aan
dat adelike verraderszootje niets verbeurd zou zijn.
Eindelik stond Stolz op, schonkte onverschillig
met de schouders, draaide Marti den rug toe en
liep naar het raam:
„Ik kan verder n i e t s doen. Ik ben verder
machteloos. Als jij méér doen kunt," voegde hij er
scherp-kregelig bij, „zonder dat het je zelf je kop
kost, dan ga je je gang maar."
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Geërgerd over eigen onmacht, bleek van toorn
op den man die de tere plek van die machteloos
aangestipt, liep Werner Stolz het bureau-heida
uit.
De telefoon ging over, luidruchtig getril door
Hellmuth's werkkamer. Die zette vlug de schel af,
luisterde niet. Dan zei hij en Marti hoorde de ontroering in zijn stem:
„Ik verwacht nog deze week de witte troepen in
de stad. Er is wel... ik zeg 't om jou, hoor..." Hij
aarzelde. „Als je... vluchten wilt, kameraad... ik
heb je altijd nogal mogen lijden en... 't kan wil..."
Marti schudde heftig van neen. Maar de ander,
denkend dat Marti 's ontkenning sloeg op de mógelikheid van uitwijking, bevestigde nog eens:
„Jawel, het kan. Ik zelf doe het niet, zie je. Maar
als jij wilt..."
„Neen. Ik wil niet. Natuurlik niet," was het
antwoord, kort en fel.
Zij zwegen weer beiden. Door het open raam
klonk het kanonnengedonder, onafgebroken. ^
„Vijftig kilometer," schatte Heilmuth. „Als ik
je raden mag... maar je houdt niet erg van m'n raad,
geloof ik ?"
„Zeg maar."
„Maak je niet zo druk over Turn and Taxis en
die lui. Kom niemand aan boord met menselik
medelijden, rechtvaardigheid en zo. Je kunt 't
hoogstens dáárop gooien: dat je hun leven behouden
wilt omdat ze als gijzelaars kunnen dienst doen.
Dat is — zo als je weet -- ook de enige reden
waarom Stolz ze niet afmaakt. Maak je er niet dik
over. Het zoodje is 't niet waard... maar bovendien:
we leven in een gespannen tijd... je maakt er je
zèlf verdacht mee. Oppassen l"
„Maar je mag toch niet dulden..."
Hellmuth's gezicht stond magerder, langer dan
Fakkeldragers '5
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anders, zijn eerlike jongens-ogen keken in die van
den ander. Met den vinger wijzend op Marti, in een
vreemde ernst die deze niet van Hellmuth kende,
herhaalde hij:
„Ik heb je gewaarschuwd. Pas op."
Tegen vier uur begaf Marti zich wéer naar de
universiteit. Het briefje van Gertrud Faucherre
brandde hem in de zak. Gedurig, onder het geboenk
der kanonnen door, moest hij den aanhef 'an het
briefje herhalen:
„Als ge i e t s hebt begrepen van wat ik dien
avond zei over den god der Barmhartigheid..."
Op straat werden bulletins verspreid. Successen
van het rode leger. Marti wilde ze niet lezen. Hij
wist dat het grove en platte leugens waren.
Den god der barmhartigheid... Die moest wel
lijken op de zon, — zo dacht hij verward — de zon
die vandaag zo zomerig uit de kim gerezen was en
schijnen ging over rechtvaardigen en onrecht
-vardigen.
Stolz machteloos. Dat beduidde: de regering
machteloos tegenover het leger. Tegen de achthonderd man van de universiteit waagde Stolz het
niet anderen te stellen. Alle soldaten stonden aan
het front, in Sinzheim zelf lagen er misschien twee
of drie duizend. Zodra de kontra-revolutie hoorde
dat twee duizend man daarvan gebruikt werd tegen
de overige achthonderd, — zag zij haar kans
schoon... Die achthonderd moesten gepaaid worden.
De enkelen die nog over waren van de regering,
bleven aan het bewind bij de gratie van het garnizoen. Kerels als Hesselmann, Schwarz, Gabrilowitsch zagen dat, doorzagen de nieuwe .verhoudingen en rekenden er hun voordeel uit. Maar Stolz,
maar Heílmuth en Sturm... konden zij waarachtig
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niet anders doen dan afwachten hoe de dingen in
het universiteitsgebouw zouden lopen P Hij had
Helimuth nog trachten over te halen met hem mee
te gaan naar de universiteit. Door hun aanwezigheid alléén al, zou wellicht het ergste worden voorkomen. Maar Hellmuth was hoe langer hoe geslotener geworden en had voor de derde maal zijn
raad herhaald: voorzichtig te wezen.
Dicht bij de universiteit — het voorgevoel daar
weer binnen te treden deed de beklemming van
den morgen opnieuw in hem opbreken — kwam
Thea hem tegen. Zij keek hem aan door haar wimpers, als donkere violen, fluweel; zodat Marti de
uitdrukking van haar gelaat niet kon raden.
„Waar ga je heen ?"
Marti zei het haar, zei ook waarvoor hij beducht
was en hoe Hellmuth en Stolz daarover dachten.
Van Gertrud's briefje vertelde hij haar niet.
„Ik kom er net vandaan.
Haar stem klonk onverschillig, bijna luchtig.
„Ik heb er zoveel bizonders niet gemerkt. 'k Zou
er maar niet heengaan als ik jou was."
„Is Schwarz er?"
„Ja... nee, — ik weet 't eigenlik niet precies."
Marti keek haar aan. Loog zij P En als.., waarom
loog zij dan P"
Een vreemde raadsellach rimpelde haar mond;
de fluwelige wimpers verborgen nog aldoor haar
gedachten. Eensklaps, zonder zich te storen aan de
voorbijgangers, trok zij hem aanhalig naar zich toe
en fluisterde:
„Je moest met mij meegaan, Heinrich. Toe...
Wij hebben elkaar in zó lang niet gezien. Ik ben
zenuwachtig zo als iedereen de laatste dagen. Ik
heb zo'n behoefte je eens rustig te spreken... zo als
die éne avend. Waarom kon je toch nooit jongen P
Ik heb vandaag zo naar je verlangd..."
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„Nu niet.., nu niet, Thea. Ik moet daarheen... er
gebeuren daar dingen..."
Thea keek hem aan, hij zag voor het eerst haar
ogen, wijd als op een film. Zij had bei zijn
handen beetgepakt, keek groot hem aan als om zijn
wil te bezweren, en schudde met het hoofd van
neen, aldoor van neen. Het was Marti een angstig
vizioen als uit een vervolgingsdroom, dit onbedekte
hoofd met het kortgesneden dikke, ravenzwarte
haar, dat maar neen schudde, aldoor ontkennend
bewoog. Eindelik sprak zij weer, nog steeds hem
aanstarend.
„Niet daarheen gaan, Heinrich," klonk het hees.
„Er gebeurt immers niets. Ik kom er juist vandaan.
En als er wat gebeurde — wat doet het er toe. Aan
zulken is niets verloren. Toe Heini... toe ga met
mij mee... Je weet net zo goed als ik... 't Kon wel
eens voor 't laatst zijn en... toe Heini."
Haar stem snikte droog.
Zij voelden beiden dat vreemde mensen staan
bleven, naar hen keken. Er waren er misschien bij
die hem al hadden herkend. Of haar. Om zich een
houding te geven stak Marti de hand in de zak en
liep langzaam met Thea weg van de universiteit naar
een stillere plek. In de zak voelde hij het briefje
van Gertrud Faucherre dat brandde tussen zijn
vingers.
Barmhartigheid... schokte het in hem op.
In een wat stiller plantsoen sloeg hij de arm om
haar heen.
„Lieveling," troostte hij zacht. „Ik ben van avend
bij je. Ik beloof het je, Thea. Zeg maar hoe laat en
ik zal bij je zijn."
Hij zocht haar ogen. Die waren niet betraand,
zij hield ze weer half-gesloten en keek somber naar
de brede graslijst langs een kleinen zonnigen vijver.
Zij schudde het hoofd.
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„Je moest nu meegaan, nu dadelik Heini. Toe
jongen... als je wèrkelik van mij houdt, dan laat
je mij niet alleen..."
Hij maakte zich langzaam los. Zijn lippen trilden
en hij probeerde vergeefs zijn stem vaster te laten
klinken.
„Nee Thea... Ik m o e t daarheen. Van avend...
van avend ben ik bij je. Laat mij.., laat mij gaan."
Vreemd-gespannen, vastbesloten het gezicht,
maar de ogen bijna smekend, zag zij hoe hij een
stap achteruit deed, van haar vandaan.
„Je doet... doet n i e t s voor ze ! Hoor je 't !.. "
Het klonk als een verknepen gil. Opeens waren
haar ogen weer wijd-open in verwildering.
„Wat... bedoel je P"
„Je doet het niet !"
Het klonk half als een verbod half als een bede
uit haar gesmoorde keel, hees en heet.
„We... ze kunnen het niet verdragen. Blijf hier!
We kunnen niets meer verdragen.., jou zeker niet !..
Pas op !"
Heinrich stond tegenover haar, rechtop, alle
spieren van zijn lichaam krampachtig gespannen.
Het was alsof het kleine park golfde rondom hem.
Doch hij drukte zich de nagels in het vlees om de
werkelikheid te hervinden.
„Dat doet er niet toe... Het moet," bracht hij met
moeite eruit.
Kort en wezenloos knikte hij haar goedendag,
wilde zich weghaasten. Zij liep hem achterna,
greep zijn arm, dwong hem nog eens stil te staan en
haar aan te horen. In nerveuze heftigheid met heeskrijsende stem bezwoer Thea hem nog eens, niet
naar de universiteit te gaan; eerst door smeekbeden,
toen door verwijten.
„Waarom doe je wat voor dat tuig P Waarom?!
Als er wat met ze gebeurt, — hebben ze 't dan niet
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verdiend? Wat moet je met dat schuim? Laat ze
krepéren, laat ze verrekken! Ik w i 1 niet dat, je
wat voor ze doet, ik w ii het niet, hoor je 't P
Hóór je 't Heinrich P"
„Ze... léven dus nog ?"
Haar gezicht verwrong zich tot een grijns. Zij
siste van woede om zijn medelijden, huilde van
opklimmende angst om hem te verliezen:
„Wat kan j o u dat schelen ? Wat heb jij te maken
met die kerels. Blijf hier Heinrich, blijf hier zeg ik je!
Hoor je bij ons, hoor je nog bij mij? Heini1 Heinil"
Zij had zijn beide armen gegrepen, hield die
omkneld en in de felle schrijning van haar wanhoop,
schudde zij hem alsof hij een kind was, dat tot
rede moest worden gebracht.
Weer maakte hij zich los, met zachten drang;
lijkbleek zijn gezicht, de lippen geperst, de ogen
in wreed-verdwaasde staring.
„Heini... !"
Haar angstkreet hoog-uitgegild, vervolgde hem
toen hij van haar wegsnelde, hij hoorde haar hese
wanhoop nog in zijn oren toen hij de straten doorholde, die lagen links en rechts voor hem opengespalkt; hij hoorde het nog, toen hij met koortsrillende leden de trappen van de universiteit
opstormde en het beklemmende grauwduister van
het gebouw hem opnam.
Hij liep dadelik door naar het bureau, maar vond
er noch Schwarz, noch Hesselmann. Niemand kon
hem vertellen, waar zij waren. Er werd niet meer
gewerkt op het bureau; groepjes als dien ochtend
op alle gangen en slaapzalen stonden nu ook hier;
groepjes soldaten en arbeiders, heftig pratend,
wonden elkaar op door de schrik-berichten van het
front en uit de geestelike ontreddering der moegeranselde stad.
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Er schoot hem niet anders over dan Schwarz te
gaan zoeken, het hele grauw-beklemmende gebouw
door.
Uit een troepje op de korridor der eerste ver
klonk het: „Marti, daar heb je Marti !" -diepng
„Die komt het bevel brengen!"
„Eindelik !"
„Snappen jullie eindelik hoe je 't mot aanpakken?'
Marti vroeg kortaf naar Bartold Schwarz.
„Boven !"
Op de trap hoorde hij Schwarz' stem, luider,
rauwer dan hij die ooit had gehoord.
„Kan niet verdommen! Nee! — Wat zeg je?
Als zij 't niet doen dan laat ik het mijn Russen
doen."
Schwarz kwam om den hoek. Hij was gekleed in
versleten officiersuniform. De halskraag stond
slordig open, de zwartbestoppelde hals schraalde
erdoor. Jachtiger, nog wantrouwiger dan anders
loerden zijn ogen onder de zware wenkbrauwen,
in de rechterhand droeg hij een revolver, waarmee
hij dreigde, telkens weer.
Toen hij Marti gewaar werd, snelde hij op hem af
en blafte hem toe:
„En ?"
„Ga mee. Ik • moet je spreken."
„Niks nodig. Hier, onderteken dit maar, dan zijn
we klaar."
Zijn rechterhand graaide in de borstzak, haalde
er een smoezelig bevelschrift uit dat den regimentskommandant de macht gaf met de gevangenen naar
eigen goedvinden te handelen.
„Onderteken maar. Er staat in dat ik met mijn
gevangenen doe wat nodig is," klonk het bars.
Marti vouwde het papier dicht, gaf het Schwarz
terug. In de enkele ogenblikken die verlopen waren
sinds de ontmoeting van beide mannen, had zich op
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den donkeren, grijzen korridor een kleine groep
gevormd van soldaten en burgers om hen heen.
Onbeschaamd keken de vuile tronies van het krijgsvolk hen aan; nieuwsgierig drongen een paar vrouwen van achteren op. Eén der vrouwenkoppen
lachte Marti toe tussen andere hoofden door... met
afgrijzen zag hij dan opeens dat het geen vrouw
was; het was Mario Delaval, de schildwacht van
van morgen.
„We zullen daarover praten," — Marti keek
Schwarz recht in de ogen — „maar niet hier. Dat
kan op het bureau gebeuren."
„Praten ?" schamperde Schwarz en keek den
kring rond van de mannen en vrouwen rondom
hem. „Hebben jullie nog niet genoeg gepraat daar
in 't gebouw?! Hier: zet je naam. Of stuur anders
Stolz als jij niet durft."
Een zware, rauwe mannestem brulde eensklaps
over alles heen.
„Leg niet te kletsen over dat papiertje! D'r uit
met die kerels, Schwarz! Tegen de muur, moeten
ze !"
„Ja, ja! Tegen de muur !" riepen de mannen
rondom Schwarz.
Weer klonk de zware ruige basstem, die Marti
nu herkende als die van kameraad Gabrilowitsch:
„Mannen ! Van ochtend is uitgekomen dat
gisteren twee van onze kerels aan het front krijgsgevangenen gemaakt zijn en dat de witte schoeljes
ze de ogen hebben uitgestoken!"
Een kreet van gruwel en wraakgierigheid voer
door de aanwassende menigte. Leed wou heul en
vond dat in wraak.
„Tegen de muur 1 Tegen de muur 1" gilden de
razende vrouwen. En weer stemden de soldaten en
burgers in:
„Ja, ja! Tegen de muur !"
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Marti klemde de tanden op elkaar, de troep drong
sterker en sterker tegen hem en Schwarz op. Nu
of nooit moest hij een krampachtige poging doen,
de toestand meester te blijven. Ineens vast en luid,
zo dat hij schrok van zichzelf, hoorde hij zijn eigen
stem:
,,Kameraden! — Er zal gebeuren wat gebeuren
moet! Laat dat over aan je kommandant en aan de
regering. Vertrouw ons, zo als wij vertrouwen op
jullie !"
Enkelen stemden in, en meteen pakte hij Schwarz
bij den arm om hem mee te krijgen naar het bureau
en daar overleg te plegen. Deze liep met hem mee de
trap af, maar zij werden op den voet gevolgd door
Gabrilowitsch, Meierhofer, Delaval en de anderen
die drongen rumoerend op rondom hen heen, zodat
ze zich slechts langzaam konden voortbewegen.
Nog vóór ze het bureau hadden bereikt, stormden
anderen, een wild juichende en jouwende bende
soldaten de trap af. In hun midden hielden ze een
zwart slap-wegzakkend lichaam als van een dronken
man, waarboven het doodsbleke angstverwrongen
gelaat van Prins Turn and Taxis.
Toen deed Heinrich Marti het enige wat hij doen
kon. Hij deed met onweerstaanbaren drang wat
hem van binnen uit werd opgelegd: hij baande zich,
stompend met elbogen en vuisten, een weg naar den
man die door de grauwe groep werd voortgesleept
en duwde heftig de soldaten van hem af.
„Los ! Laat los 1 Wie heeft daartoe bevel gegeven!
Terug, terug naar de cel !"
Een ogenblik aarzelden de soldaten, een paar
zochten met de ogen Bartold Schwarz om te vragen,
te vragen ot...
Dan klonk plotseling de hoge, krankzinnige stem
van Meierhofer:
,,Verrader! Knecht van Forster! Neem hèm
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d'r maar bij mannen! Verrader, gele verrader !"
De stuwende, dringende, krijsende groep was
groter en groter geworden. Sommigen grepen naar
het op den grond gezeulde lijf van Turn and Taxis,
dat daar lag als een verschopte zwarte zak, zij hesen
het op, sleurden het verder met hen mee, langs de
brede treden van het vuildonkere trappenhuis.
Maar anderen, geprikkeld door eigen kreten en
ruiende roepen van hun buren, grepen Heinrich
Marti, den verrader, stuwden hem op naar het holle
trappengat onder schuimbleek schimpen en woest
getier. Bij instinkt stouwden en douwden zij hem in
de richting die Turn was gegaan.
Doch vóór de sombere drom die Marti omvat
hield, twee treden afwaarts was gekanteld, vond hij
de korte gestalte van den kommandant met den
revolver tegenover zich. Hij, Schwarz, probeerde
zich verstaanbaar te maken boven het woeste geraas
en gekrijs uit; het gehoor der dichtstbijzijnde ving
schorre schilfers van zijn stem op, hen bevelend
Marti naar de arrestlokalen boven te brengen.
„Boven ! Boven !" verstonden zij.
De anderen zagen alleen de geel-flikkerende
dreiging der ogen en de stalen blinking, van het
geduchte vuurwapen daar in de duistere spelonk
van het trapgat. Instinktief gehoorzaamde de troep,
aan zijn gebaar, gewend als zij was zijn gebaar en
woord als wet te voelen; alles bewoog 'zich nu onder
geschreeuw en gestomp naar boven. Alleen twee
bleke vrouwen maakten zich los uit het gedrang,
stoven op Schwarz af, in schuimende woede over
zijn plotseling tegenbevel.
Marti zag de grauwe, verwoede koppen der
mannen, en de grijns der wijven als in een onwezenliken schemer om zijn gezicht dringen. Hij wilde
iets zeggen, zocht naar begrijpende ogen,... maar
één stompte hem met zijn knie in de rug, wat hem
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deed tuimelen tegen andere grauwe lijven. Vóór hij
zich had opgericht, trof hem de slag met een hard
voorwerp op het verbijsterende hoofd, een slag
die hem bijna het bewustzijn deed verliezen. Hij
voelde zich verdrinken, ondergaan in stormen van
gegier en gejouw... tot hij, naar boven getrokken en
gestompt door den dichten mensendrom, een
vertrek werd ingetrapt door een laatste kniestomp,
onderin den rug. De deur van het arrestlokaal viel
achter hem in het slot; een daverslag door de donkerholle bovenportalen van de universiteit.
Lang vóór Marti gegrepen was door de eigen
troepen, reeds van twaalf uur 's middags af, verdrongen zich op het grote binnenplein van het
universiteitsgebouw drommen van mannen en
vrouwen die het geheim wisten van soldaten en van
anderen. Het was hun toegefluisterd op straat, in
het café: dat ze er vandaag wel aan zouden gaan;
ze gingen er an, die adelike adders. Al een paar
maal hadden soldaten het binnenplein ontruimd
met het praatje dat er vandaag niets te zien was;
later met drang en met geweld; ze kwamen telkens
weer, dezelfde, misschien ook anderen, één grauwe,
zacht-rumoerende massa van mannen en vrouwen
binnen de vervuilde universiteitsmuren onder den
staalblauwen zomerhemel.
Als ze op het bordes van de stenen trap die van
het gebouw naar de binnenplaats leidde, Hessel
gewaar werden of de sombere kop van-man
Bartold Schwarz, steeg er 'n enkele kreet uit de
wachtenden op, van „Komen ze haast !" of „Maak
ze maar kapot l"
In het gebouw werd het tegen vijf uur hoe langer
hoe rumoeriger. Uit de wachtende groepen barstte
eindelik los wat al zo lang was bebroed en befluisterd:
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„Haal ze er uit! D'r uit met de stinkers !" Het
werd geroepen, wáár Schwarz of een der officieren
zich maar vertoonden. Schwarz was overal tegelijk,
zijn wantrouwige blik boorde door vensters en
kieren van het gebouw, hij snauwde en schreeuwde
zijn bevelen links en rechts en dreigde telkens met
den geladen revolver.,
Twee maal was hij naar de wachtposten voor het
arrestantenlokaal op de derde verdieping gekomen
en had hun toegehijgd, dat als er wat gebeurde van
nacht, eerst de gijzelaars doodgeschoten moesten
worden en dan alle lichten uit. Weg was hij weer,
schrik en beklemming achterlatend overal waar hij
zich had vertoond.
Binnen het half uur was hij daar terug. Voor de
derde maal, fluisterend:
„Dus goed begrepen P En denk erom: in de
kamer alleen met revolver schieten, alléén met
revolver !"
Beneden stonden soldaten op hem te wachten,
die een sidderend, doodsbang man in hun midden
hadden.
„Wat ben jij voor een schoft P Zeg op !"
„Moser..."
„Baron von Moser," verbeterde éen der mannen.
„Daarnet gearresteerd op bevel van Hesselman."
„Een vergissing..." smeekte de kleine man met
de aristokratiese fijne trekken en deed een vertwijfelde poging tegen de dreiging dezer koolzwarte,
argwanende ogen in, beleefd te glimlachen.
„Wat vergissing !" stoof Schwarz op. „Je gaat
tegen de muur, grote smeerlap die je bent! Fielt !"
„Een vergissing..." huilde de man weer, „'t kan
niet anders. Hier... hier..."
„Wat moet dat vod !"
„Een bewijs van vrijspraak. Ik ben twee weken
geleden voor het revolutie-tribunaal verschenen
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en... en vrijgesproken. Kijkt u maar... hier, hier:
de handtekening van Keto Sturm, de broer van
volkskommissaris Sturm."
De doodsbeangste, hoge stem maakte Bartold
Schwarz buiten zichzelf van witte woede. De blauwe
aren zwollen op in de donkere slapen.
„Het revolutie-tribunaal is opgedoekt !"
schreeuwde hij. „De verraders van dat tribunaal
jaag ik allemaal een kogel door de kop! Net zo
goed als jou en je soort! Schoft !"
Razend geworden door de taal waarmee hij zichzelf had opgehitst, dreigde hij onder het spreken
den sidderenden man die op de knieën was gevallen,
telkens met de geladen revolver: stak dan opeens het
wapen tussen zijn koppel, greep den baron bij de
schouders en kwakte hem tegen de muur dat het
hoofd er tegen bonsde met doffen slag.
Opgelucht door deze uitbraak van kracht, snelde
Schwarz naar het bureau, zonder verder naar den
ongelukkige om te kijken.
Even voor Marti hem tegenkwam op de trap,
waren er voor de derde keer arbeiders naar Schwarz
toegestormd met het wilde verhaal van de mishandelingen der Witten aan het front, gisteren gepleegd.
Dat moest gewroken worden. De gijzelaars moesten
eruit en aan de muur.
,,Wachten!" had hij gebruld. „Wachten tot i k
het bevel geef !"
En weer dreigde hij met het wapen en vloekte
den bureau-schrijver uit die tevergeefs probeerde
telefoonverbinding te krijgen met Stolz. Ook de
militaire auto die Stolz moest afhalen en naar de
universiteit brengen, was na een vol uur onverrichterzake terug gekomen. Stolz was niet te
vinden.
Intussen hadden andere soldaten dreigend op
betaling van de soldij aangedrongen. Met het
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praatje dat er niemand meer over bleef voor de
exekutie, lieten zij zich niet langer afschepen.
Zij drongen dan om Minsterberg, dan om Schwarz
heen en eisten hun geld. Een paar maal wist Schwarz
het te winnen door vloeken, snauwen en dreigen.
Doch eindelik had Minsterberg hem overgehaald
op het bureau de betaaltafel klaar te zetten.
„Dat zijn net m'n beste schutters !" had Schwarz
geroepen, toen de eerste vijf soldaten hun geld
uitbetaald kregen. „Zijn jullie goed op de rompschijf?"
De mannen haalde de schouders op, onverschillig, streken hun geld van de tafel. Zij begrepen wat hij zeggen wilde.
„'t Kan mij niet schelen," antwoordde eindelik
de jongste, die er uitzag als een lang-uitgeschoten
Parijse apache, slierende lok over het lage voorhoofd.
„Maar ze hun papieren afnemen, dat verdom ik.
Ik raak geen dooien an."
„Dat kan 'n ander doen. En anders vooraf. Als jij
maar schiet. Hier blijven!" kommandeerde Schwarz.
Hij had toch nog moeite tien man voor het werk
bijeen te krijgen.
De meesten gingen niet het gebouw uit toen ze
hun geld hadden opgestreken, maar bleven praten,
omhangen; of voegden zich bij de wachtenden op
het plein, want in heel de gespannen atmosfeer was
voelbaar, dat het nu gebeuren ging.
,,Haal ze er nou maar uit," schorde een stem op
de korridor. „Schwarz heeft de mannen al aangewezen."
„Nee, hij wil wachten op Stolz."
„Wat Stolz? Die is nergens te vinden. Zeker
d'r van door."
„Dat lieg je ! Vuile leugens !"
„Waar is-t-ie dan? Nou zeg op: waar is-t-je?
Ik ben toch zelf mee geweest met de auto."

„Marti is hier. Hij heeft naar Schwarz gevraagd.”
„Knecht van Forster, — daar hèb je wat an!
Die durft toch geen bevel te geven."
„Vuile verrader net als Forster zelf."
„Die durft toch niet."
„En jij durft niet te schieten."
„Wie zegt dat P Wat wou je van me P Hè?! Ik
heb ze aan 't front wel an me bajonet geregen en ze
met m'n hak d'r weer afgetrapt, aszenietloswouen."
De stemmen ruzieden over en weer; ze roesden
in de vaalheid der halfduistere gangen over en
weer. Geldtafel in het bureau was aan kant geschoven. Er hing een dikke bedorven mensenlucht,
die er niet meer uit wilde, al liet het openslaande
raam den zomer in.
„Hij staat op de trap met Schwarz te praten !"
gilde een vrouwenstem op den gang voor het bureau.
,,Wie? Marti?"
„Hij verdomt 't. Hij wil niet tekenen."
„Zwitserse rotvent. Laten ze 't zoodje d'r toch
uithalen en hem d'r bij doen !"
„Ja, haal ze d'r uit !"
„En hij d'r bij ! Marti d'r bij."
„Ze zijn d'r al uitgehaald! Daar komen ze!
Daar komen ze !!!"
Onder gehuil en gejuich stroomde opeens het
bureau leeg, vlood de grauwe golf den gang op.
De drom opdringend en tekkelend tegen andere
troepjes, posteerde zich bij den hoek van de trap.
Ze zagen Schwarz met gebiedende stem midden in
een andere grauwe klomp van mensen, juist op het
ogenblik dat hij bevel gaf Heinrich Marti niet naar
beneden maar naar boven te leiden.
,,Boven! Naar boven !!" verstonden sommigen
zijn rauw kommando-gegrauw.
Men zag eerst het gesleurde lijf van Prins Turn
and Taxis langs komen en toen — tot veler ver-
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bating — Heinrich Marti, die gearresteerd door
de soldaten naar boven werd gebracht.
„Hè P Waar brengen ze hem .naar toe ?"
„Waar die tuis hoort. Straks -gaat-ie d'r ook an."
„Waarom nou niet P"
„Schwarz heeft zó gedaan; naar boven gewezen."
„Bah ! Ze hadden 'm naar beneden moeten
brengen, tegen den muur."
„Ga mee, Anna! Anna! Ga mee. Naar het bureau!
Daar kijk je uit op het plein !"
Hun gezichten, als wrede maskers saamgeknepen
in bleek-gejaagde begeerte, zo holde de troep vrouwen en mannen die uit het bureau waren gekomen
weer daarheen terug, elkander duwend, dringend,
tekkelend en stompend om de eerste te zijn en een
goede plaats vóóraan het raam van hun buurlui af
te knellen. Enkelen bleven achter om op de trap
nog de andere gijzelaars te zien voorbijsleuren en
dan pas naar het bureauraam te hollen.
„Marti komt ook. Die gaat straks óók er an!"
,,Wat? Kameraad Marti ?"
„Mooi stuk kameraad! Eén van de vuilste verraders van de hele gele regering!"
„Je liegt het! Hij komt niet ."
„Hij komt wèl ! Ik heb zelf gezien dat-ie mee
werd door Krauss en Meierhofer. " -getrokn
„Naar boven !"
„Nee naar beneden !"
„Naar boven !"
„Stil toch, ik kan niks zien."
„D'r is niks te zien."
„Daar komen ze !"
„De voorste is de Prins, kijk hem tegenspartelen.
Haha!"
„Wie is die meid P"
„Gravin von Glayn. Maar goed dat dat verrotte
krejatuur het eerst d'r an gaat."
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„Die is al dood."
„Wie ?"
„Die derde. Ze motten hem d'r heen dragen.
Lopen kan die niet meer."
„Natuurlik 'n gemene ziekte; de vuilak !"
„Wie zullen d'r schieten ?"
„Die vijf, kijk dáár."
„Maar vijf ?"
„Die met die baard is een Rus. Die blonde z'n
broer hebben de Witten gisteren aan het front zijn
oren afgesneden."
„Z'n oren afgesneden ?"
„God zal ze de eeuwige verdoemenis ansteken...
Tuig...!"
Vlak vooraan, aan het open raam van het bureau,
stond Gabrilowitsch naast een opzichtige vrouw
met uittartende bol-brutale oogopslag. Zijn mis
vuil lachend boven het veldgrijze-daigerston
uniform wendde zich telkens weer tot haar, en
fluisterde haar schunnige aardigheden in het oor,
waarom zij gierend-uitbundig lachte. Een rilling
voer door fluisterend-angstig wachtenden, als
weer die hooge meidenlach opgierde door de
gespannen broeiende lucht.
Naast haar stond Delaval, wiens opzichtige bella
donna-ogen nog groter leken dan anders, en die met
hittige belangstelling, fijn-gebrand op wreedheid, nu
naar het plein beneden, dan weer rondom zich keek.
Hoongeroep en scherpe giering van gefluit
schroeide op van het plein, toen de gijzelaars werden binnengesleurd. Delaval en de anderen aan
het raam stemden in met het gefluit en Gabrilowitsch zette de handen aan de mond en schreeuwde
naar beneden:
„Schiet ze kapot! Tegen de muur !"
„De fijnste uitzoeken !" krijste een meidenstem
eroverheen.
Fakkeldragers x6
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Achter Delaval en de lachende vrouw stond met
bleek, stroef gezicht een soldaat, niet zo jong meer;
leed van de oorlogsjaren lag hem in de donkere
oogkassen.
„Kun je wel zien?" vroeg hem Delaval, treiterig.
„Kan me niks schélen."
De vrouw waarmee Gabrilowitsch voortdurend
lachte en die hij nu en dan met brute handen in. de
gepoederde wangen had geknepen, hoorde dat
antwoord, wendde zich nu ook om:
„Moet je 't niet zien ?"
„Nee," klonk het nogmaals stug en schor.
„Hij kan zeker geen bloed zien," spotlachte
Delaval.
„Hèhè !" de meid lachte hoog-op. En met den
vinger op hem wijzend terwijl haar bewegelike
bol-bruine ogen snel den kring afzochten om bijval
voor haar hoon:
„Een soldaat die geen bloed kan zien !"
Met sombere, duidelike stem antwoordde de
vreemde soldaat:
„Ik heb aan het front bloed genoeg gezien. Al
vier jaar lang !"
„Laat 'm door, laat 'm vooran staan !"
„Kijk dan toch naar beneden, vent! Toe kijk
's naar beneden. Durf je niet ?"
De soldaat zweeg, zag tartend onverschillig nu
den één dan den ander aan, keek niet naar beneden.
„Bah ! Wat een misselike kerel !" snerpte weer de
vrouwenstem. „Die beneden hebben onze kerels
net 't zelfde angedaan, wáár ze maar de kans
hadden. Geloof dat maar van mijn !"
Gabrilowitsch bemoeide er zich ook mee.
„Wat zoek jij eigenlik in het rooie leger, man!
Wat moet jij hier als je geen bloed kan zien."
„Dat hoef ik jou niet an je neus te hangen."
„Daar hè-je Schwarz."

„Hè? Wat ?”
„Schwarz staat weer op het bordes."
„Wie is die meid die naast hem staat ?"
„Ken je die niet? Kameraad Schumacher."
„Is die met...?"
„Met Schwarz? Weet ik het."
„Is eerst met Hellmuthgeweest,ennumetMarti."
„Hè P Met die smuigerd P"
„Met Marti?!"
„Weet ze dat ze hem ook d'r in hebben gestopt?"
„Moet je mijn vragen l"
„Anders zou ze toch daar niet staan."
„Fijne meid, hè P Die is niet bang !"
„Wat doet ze dan bij die vent ?"
„Ze zou daar niet staan as ze 't niet eens waren."
„Fijne meid. Kijk: ze lacht. Hei ! Kameraad!
Kijk 's naar beneden, daar staat er een te lachen,
je moest maar 's naast 'r staan !"
„Ik heb van me leven al bloed genoeg gezien. Jij
bent niet aan het front geweest bij Longwy."
„Moet je over opscheppen. Had liever dienst
geweigerd, rotzak !"
„Wie is die derde ?"
„Professor Niehaus."
„Goddomme wat een sterke patser! Die is d'r
nog bij zeg! Kijk die ogen! Kijk, kijk !"
„Wat doet Schwarz? Schwarz zegt zeker dat ze
wat voort moeten maken."
„Had-ie zelf maar wat voort moeten maken."
„Hij had geen bevel van de regering."
„Heeft-ie nou nog niet."
„Heeft-ie wèL"
„Niet waar! Heeft-ie niet !"
„Heeft-ie wèl."
„Schwarz kan 't wel zonder de regering."
„Maar ze kunnen niet zonder Schwarz."
„O zo ! Die zit !"
-
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„O zo! Haha !"

„Stil, ze binden ze vast."
Beneden had Schwarz het wachtkardon verdubbeld om de staag aangegroeide grijs-zwarte mensen
een afstand te houden.
-klomp
Naast hem stond Thea in haar zwart eng-sluitend
kleed: een demonies priesteres, rechtop; de ogen
half gesloten achter de violen wimpers, het gezicht
strak-bleek, verachtelike, starre glimlach om den
fijnen mond.
De eerste drie gijzelaars, Turn and Taxis,
Gravin von Glayn en Professor Niehaus stonden nu
— meer dood dan levend — vastgesnoerd aan zwarte
palen tegen de grijze muur. Van de tien soldaten
die ze fusileren zouden, waren er vijf niet gekomen;
met de premie er vandoor.
Nog wist het licht van geen wijken. Ofschoon de
kerkklok van de naburige Sankt Sebastian zes
uur had geslagen, lag steeds het drombevolkte
binnenplein met het leeg-gapende exekutie-ovaal
te blakeren onder den wreed-doorzichtigen staalblauwen dag. Eén heel enkele zwaar-schoftige
wolk stond steenwit aan het hemelblauw.
Tot de vijf overgeblevenen gaf Bartold Schwarz,
van het bordes af, het kommando van aanleggen.
De blinkende geweerlopen richtten zich op het
afschuwelik-verdwaasde drietal ledepoppen aan de
muur,onder strakke, zwangere stilte der omstanders.
Niehaus, bij vol bewustzijn, wrong krampachtig de
vastgesnoerde armen in uiterste poging om net de
handen wild uitpuilende ogen te bedekken. De beide
anderen hingen als lijken in de touwen nog vóór
ze gefusileerd waren, — bewusteloos.
Een ogenblik was het alsof de lucht geladen was
met een zware hooggespannen stroom die ging
door de hoofden en harten van al het verzamelde
volk op het binnenplein. Het lange gebouw zelf,
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alle mensen en dingen mee, hielden den adem in...
„Vuur !!" rauwde Schwarz.
In zijn cel hoorde Marti het salvo. En nog één.
Een half uur later, tegen val-avend hoorde hij weer
twee salvo's, hol daverend binnen de grauwe,
verraste binnenplaats van het sombere gebouw. Een
half uur later weer; en weer.
Toen werd het drukkend stil en geheel donker in
zijn gevangenis. Heinrich Marti besefte: alle gijzelaars waren ter dood gebracht. De beurt was aan
hem.

ACHTSTE HOOFDSTUK
......................... .................................................................................
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in den nacht- waren grauwe
soldaten Marti's cel binnengekomen en
41 'hadden hem overgebracht naar de grote
ti evangenis, den Stratninburg.
os • Te voet, zonder woorden. Marti had
de gangen en trappen van het universiteitsgebouw
langs zich heen zien schemeren bij het flakkerlicht
van een rosse lamp. Het leek er rustig, alsof portalen, muren noch mensen meer weet hadden van
den moord op de gijzelaars. Buiten in de stilte
van den zomer-nacht lagen de straten: leeg en vaalverlaten. Als een duistere, bleke vraag. Zijn gehele
overbrenging geschiedde in een vreemd zwijgen.
Geen die wilde inlichten wie last had gegeven tot dit
transport: Schwarz, Gabrilowitsch of een ander.
In den Strammburg scheen Marti niet verwacht
te worden. Na geheimzinnige, langdurige fl uistergesprekken werd er een plaats voor hem ingeruimd.
Toen hij eindelik een cel kreeg, rook hij dat die
voor hem was leeggemaakt, nog geen vijf minuten
van te voren; een dikke vuile mensenlucht als in
loopgraven, drukte tegen zijn slapen.
Alleen gelaten, legde hij zich bovenop het pasbeslapen bed, zonder zich te ontkleden. Hij sliep
van overspanning en vermoeidheid dadelik in.
Maar werd tegen half zes in den ochtend, verstijfd
van kou wakker, kroop onder de gore dekens en
sliep nog door, het hoofd loodzwaar; tot de brutale
gevangenisbel hem deed opschrikken.
Soldaten brachten hem schamel en schraal
ontbijt; oorlogsbrood met warm vocht. Langzaam
at en dronk hij,en genoot bijna van de stilte rondom;
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het leek hem een ogenblik, waarop alle gebeurde
ontzettingen beschouwd konden worden in een
klaar en rustig licht.
Hij moest nu denken hoe het alles geweest was.
Verschemering en radeloosheid in de regeringsgebouwen, aan alle departementen, bleek -gedwon
gen glinilachtrekken van alle kameraden om elkaar
gerust te stellen. Een stem van binnen of van buiten,
een bevriende stem had gesust: dat 't immers zó
hachelik niet stond; dat Sinzheim wel meer wanhopige ogenblikken doorzwoegd had en er toch
altijd weer boven op was gekomen; dat het vijandelike leger net zo'n moeite — nee, nog groter
moeite — had met de proviandering als de eigen
troepen.
Hij had het geloofd. En dan weer niet geloofd.
Toen was de grote desperate verschuiving naar
links gekomen, elk voelde dat men nu leefde bij het
uur. Dat was na den moord op Aloys Rantzau; bij
het gerucht van dien ontzettenden slag had voortwoekerende paniekstemming de koppen heet, de
harten kil gemaakt. Door iedere volksvergadering,
door iedere bijeenkomst van den Centralen Raad
had de radeloze orkaan gegierd: schrillestemmenvan
wanhoopsmoed, maar ook van haat en wijd-gespalkte wraak tegen de vijanden daarbuiten...; dan
tegen hem die ze den vijand in eigen huis noemden.
Als krankzinnigen hadden de mensen gezocht;
gezocht en gezocht naar één die Sinzheim en de
zaak der revolutie redden kon.
Hun laatste hoop hadden ze ten slotte gesteld in
hen die alles durfden, in hen die voor niets stonden,
die voor moord, noch brandstichting, voor foltering, noch voor het lauwe bloed hunner tegen
Een Gabrilowitsch, een-standerugchikè.
Minsterberg, een Schwarz, een Thea Schumacher,
— zij deinsden voor de extreemste, de strafste
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konsekwenties niet achterwaarts. De man die alle
anderen steeds onverschrokken gejaagd had naar
scherper en steiler taktiek: Werner Stolz, -- hij werd
nu op zijn beurt als een schichtig huisdier naar
links gehitst, naar de uiterste linkerhoek, daarheen
waar de stroeve wind woei welken hijzelf altoos zo
had aangeprezen. In luttele uren waren zij die heel
hun leven zelf geschoven hadden, tot verschovelingen geworden.
Na de helse salvo's was het vannacht zo stil
geworden in de universiteit. Ook later in den nacht
angstigde bij zijn overbrenging die vreemd-gapende
stilte, zowel in de gangen van het gebouw als door
de lege straten der beklemde nachtstad. Maar die
rust kon bedriegelik zijn. Straks kon de verschrik
losbarsten over de stad,-kingweropm
zou een ruig troepje soldaten zijn celdeur openbreken en hem eruit halen, hem trappend, honend,
spuwend. Had hij ze gisteren niet horen schreeuwen en brullen: Tegen de muur! — toen hij zich
stelde tussen hen en de gijzelaars.
Haat en wanhoop, wraakgierig geweld, aangewakkerd door de rauw-wrede manier waarop de
vijandige boeren de rode gevangenen mishandelden, — een gele vervoering van haat en wanhoop
en geweld regeerde Sinzheim. Ze hadden hem naar
den Strammburg gebracht. Waarvoor P Wie had
het bevel daartoe gegeven? Eén die zich in het
bitonder op hem wilde wreken? Schwarz? Of was
het omgekeerd: één die hem wou helpen en hem
daarom in alle nachtelike heimelikheid hier naar
toe gebracht had, wig van de universiteit?
Hoe lang kon dit duren, dit regime van verschrik
dood en verderf P De ontzetting, de wilde-king,
angst: door hen, door eigen makkers ter dood
gebracht te worden, klom in hem op. De dood
joeg hem geen vrees aan, maar het voorgevoel dezer
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helse ironie: door eigen vrienden om het leven
gebracht te worden, — dit martelde zijn borst,
zijn keel, kroop op tot in zijn bonzend hoofd. Het
belette hem geregeld te denken. Flarden van gedachten zwierven nu om, slierden dan weer dwars
door vuil en bloed en modder als een gevallen vlag.
Van enkele wilde rafels trachtte hij weer een gedachte te weven, — het knapte af, nog voor het
getouw was aangezet.
Scherp en helder zag hij enkel vóór zich: dat een
werktuig, gedreven door Gabrilowitsch, Schwarz,
een handjevol lompen-soldaten, geen dag zou kunnen
werken; dan eensklaps verloor hij weer alien gedachte-samenhang en bleef turen, blind turen op de
zwakke, schrale figuur met de wit-puilende angstogen van Turn and Taxis. Daar werd hij voortgesleept door het brute grauw in uniform, voortgesleurd langs trappen en duistere gangen naar het
opengesperde wak van het helle binnenplein.
Hij schrok op. Had hij geslapen, nu alweer, in
den ochtend? Had hij gedroomd P Waren daarom
gedachten weggeglipt uit zijn greep ? Hij wilde
toch... hij wilde toch dènken, scherp en helder
denken, hoe lang, neen hoe kort het duurde eer
het lot van Sinzheim bezegeld was.
Zou Thea ook...? Weer doorhuiverde hem een
schok. Waar zou Thea zijn P Zou zij naast Gabrilowitsch en Schwarz... Ineens, als een vizioen, zag
hij haar staan, bij de exekutie op den binnenhof
van de universiteit. Het stond hem voor ogen,
schemerig en toch klaar. Als was hij er zelf gisteren
bij geweest. En toch weer niet. Zij stond in zwart
kleed en slank, naast Bartold Schwarz en met koude
ijzeren blik — de ogen van Stolz — staarde zij
naar de nietige, miserabele lijven der gijzelaars die
onder de persende hitte werden vastgebonden tegen
de muur om te worden stukgeschoten. Hij zag
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het alles vóór zich in de loodgrauwe verstrakking
der droomsfeer, maar toch zo duidelik, zó folterend
alsof hij gisteren mee onder de toeschouwers-wár,
had gestaan. Ja, zo was Thea. Right or wrong, —
my country. Het vizioen kon waarheid zijn. Zonder
te vragen naar rede en beleid, voelde zij instinktief wat de massa wilde; en de wil van de massa was
de hare. Eén, geheel één was zij met het volk:.
in zijn vreugde, in zijn smart, op zijn weg ten
hemel, en bij zijn hellevaart. Zij kon het volk
wakker schudden met haar woorden, het opruien
en opzwepen met indringende hoog-opgejaagde
stem; maar zij trok zelf mee op en liep-vóóraan als
het aankwam op de Daad. Nooit schrikte zij terug
voor de gevolgen van eigen woorden.
Wéer, en even pijnlik-duidelik, dook uit de
donker violette lichtkolk zijner gesloten ogen voor
hem op: het zwarte figuurtje van Thea op het
bordes, rechtop zich verstrakkend naast Bartold
Schwarz.
Nooit zou Heinrich Marti weten, dat dit lucide
droomgezicht was: de vreemdgekleurde stylering
van gisteren. voltrokken werkelikheid; dat Thea zó en
waarachtig zó gestaan had op het bordes van de
binnenplaats, naast Schwarz, toen die het vuurbevel gaf.
Weer verhaspelden zich Harti's niet te breidelen
gedachten. Weer kneep de grauwe vrees door
vrienden te worden gevoerd in den dood, hem de
keel toe. Hij wilde iets vragen.., vragen aan de
cipier... wat was het ook weer P Hij moest het gauw
weten, want de gevangenbewaarder stond vóór
hem. Stond die daar vóór hem P — Neen. -- Had
hij er dan zo even gestaan...?
Hij liet het koortsgloeiende hoofd in de klamme
koude handen zinken, hopend óp verkoeling. voor
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de heet-bonzende slapen. Hij wilde zich niet meer
herinneren, wat hij den gevangenbewaarder vragen
moest als hij eens kwam. Maar als een dreinige
draaiorgelwijze cirkelde die kleffe gedachte toch
telkens en telkens weer om zijn hoofd heen: wat
moet ik hem vragen, hem vragen; wat ook weer
vragen ?
Hij stond op; liep vijf passen van de muur tot de
celdeur. En weer vijf passen terug. Nog eens en dan
nog eens. Vuil waren de wanden, waarin naamletters
waren gekerfd en spreuken en obsene figuren;
hoog boven in de achterwand van de cel het bruine,
troosteloze koekoeksraam, waar het licht doordruilde van een betrokken broeiigen dag. Zo als vandaag
zou de cel wel altijd geweest zijn en zo zou hij altijd
blijven en als trage dieren slopen de .uren voorbij.
Hij zou den bewaarder vragen hoe het stond in de
stad, hoe het stond aan het front bij Seelisberg.
Ineens scheurde het deemster-licht waarin hij
de dingen zag...: als de boeren en burgerliken reeds
meester waren in de stad... als Sinzheim eens am
was...?
Doch hij wierp deze gedachte weer weg, als
waardeloos. Dan had hij immers van nacht of van
morgen geschut of ten minste geweervuur moeten
horen. De gevangenis lag aan den rand van de
stad in roezige volkswijk: eindeloze rijen van huur
aan drukbesloofde straten. Als er ergens-kazerns
in de stad gestreden werd om de macht, zou
het in dat kwartier zijn. De geruchten, hoewel
verdoofd, zouden hem hebben bereikt.
Hij zocht zijn horloge: bij half twaalf in den
morgen was 't.
En aldoor, aldoor die ongewone, die drachtige
stilte in de stad. En suizing, korzelige suizing hier
in de cel, waarin opdoken: figuren, beelden, gestalten. Het gelaat van Werner Stolz doemde op uit de
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nu bruine, dan violette kolk zijner dichte, schroei
-end
ogen.
Zou die met Bartold Schwarz tot het krankzinnige einde toe doorgaan, ook al bracht dat einde de
wild-wanhopige verdwazing, het va-banque-spel
van Sinzheim P Zou hij zich tegenover Schwarz
gesteld hebben P Waarmee P Hij had geen troepen,
de kommandant van de stad, de volkskommissaris
van defensie. Hij had geen troepen. Schwarz had ze
wel!
Marti aarzelde. Als hij dacht aan dien man met
zijn dromerig strak-fanatieke ogen, hoog in de
kassen, kon hij tot geen klaarheid komen. Hij trachtte zich Stolz voor te stellen zo als hij hem het
laatst gezien had: de dag toen allen in het
regeringsgebouw de dreiging overhuifde die er
van Schwarz en zijn bende uitging. Die dag, —
was dat.... gisteren? Met de grootste moeite kon
Marti zijn verdoving opwerken tot het besef, dat
dit werkelik pas gisteren was geweest. Maar nu zag
hij ook weer opeens, — als onder 't schampere
licht van een schijnwerper op toneel, — Stolz'
trekken voor zich, die dien dag bleker nog stonden;
verstroefder dan ooit hem heugde.
Stolz' overwicht was meer en meer afgevallen
tot schijn. De moe-verglaasde ogen die Marti
aanglotsten uit de witgezwollen kassen, zeiden het
duidelik genoeg. En wat Stolz verder achter zijn
strakke masker verzweeg, — Hellmuth had het
Marti als vriend tot vriend gezegd: wie zich ooit
opwierp als kampioen van dit adellike schuim, zou
zelf zijn kop niet zeker zijn. Hellmuth had Marti
gewaarschuwd.
Was dat dus het rechte P Omzichtig uit den weg
gaan als er onrecht en gruwelen en verwilderde
wreedheid geschiedde P
„Dat tuig heeft onze lui nog heel wat ergers
,
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aangedaan !" hoeveel maal had hij dat de laatste
dagen al niet moeten horen.
Hij wist daar niets tegenover te stellen, niets
snedigs, niets verstandigs. Hij had enkel daartegenover zijn povere, vage bewustzijn, donkere drang
naar licht diep in hem, die 't anders zei. Maar
geen die begrijpend hem in de ogen zag, als hij het
uitzegde. Stolz, vooral ook Hellmuth, — waren
zij dan geen eerlike kameraden? Hoe kwam het
dan dat zij dit niet gevoeld hadden zo als hij?
Haatte hij wellicht niet genoeg, kon hij dan niet
fel genoeg haten?
Een wrange smaak had die vraag. Zo ging het
altijd bij verder doordenken: dan speelde hij zelf
de mooie rol en anderen bleven daar beneden !
Natuurlik was de waarheid net omgekeerd,
natuurlik was hij in zijn hart gebleven de jongen,
het grote kind met het bruine krulhaar waarvan
de spiegel hem vertelde. Héllrnuth was een man,
gehard door het leven; Stolz was een man wiens
haat misschien sterker was dan zijn liefde, maar
toch éen die meevoelde met ongelukkigen. Was
het niet beter om — als Stolz — het meelij met
die gijzelaars niet zó ver te trekken, zo dwaas -vér,
dat eigen leven ermee op het spel kwam te staan?
Bah ! Hij vond zichzelf een klagelike onwijze,
een onnozele hals, die niet begreep dat oorlog
oorlog was, een kind dat niet eens wist, dat er in
deze dagen maar één keus was, maar één: slachten
of geslacht worden.
„O, maar ik ben veel liever de gehangene dan
de beul," klonk opeens de zacht-dringende stem
van Gertrud Faucherre door zijn denken heen.
Hij schrok. Als die stem gelijk had, dan zat hij
in deze cel als slachtoffer, onrechtvaardig. Dan was
het proletariaat van Sinzheim de beul, datzelfde
proletariaat waarvoor hij had gewerkt maanden
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en maanden lang, iederen dag; mengen avond tot
diep in den nacht...
Het luik ging open met schrapendgeluid,het karige
gevangenismaal werd erdoor geschoven, het luik
klapte weer neer, nijdige klap in de verraste, kaal
cel. Op het email van het witte bord las-murige
Marti met zwarte letters: uur; en begreep daaruit
dat het bord na een kwartier weer leeg aan het
luik moest staan.
Als de bewaarder nu terug kwam, zou hij dan
hem kunnen vragen, hoe het stond in de stad, wat
er gebeurd was aan het front?
Hij at de warme gevangeniskost zonder trek;
hij kon nog niet eten. Hoe zou het zijn in Sinzheim?
Dat was van hoger belang dan eigen lot. Naar
en kleinzielig, zo lang te mijmeren over eigen leed
en strijd. Wat deed eigen hartenood er toe! Als
Sinzheim maar gered kon worden. Hij hoorde geen
schieten, gespannen lag daarbuiten de stilte. Zelfs
de eeuwige stem van het frontkanon klonk niet
meer tot de stad door. Misschien was het kanon
hier niet te horen. Of zou er wapenstilstand zijn
gesloten?
Heden of"morgen zouden de boeren en de burgerliken -de stad wel gaan beschieten. Een laatste
wrevelmoedige tegenkanting, — dan kwam de val...
Verslapt, willoos door de ontroeringen der
laatste dagen, begon Marti toch weer de gebeurtenissen op zichzelf te betrekken. Wat was beter
voor hem: voortwoekeren van de razende, alvernietigende terreur van Schwarz, Minsterberg,
Gabrilowitsch ? Of de val van Sinzheim?
0, de wanhoop, de ellende van deze vragen!
Waar was dan toch de kracht, de durf der eerste
dagen? Waar de nauw te breidelen onstuimigheid,
waarmee hij naar Sinzheim getrokken was en het
eerste 't beste werk had aangepakt, dat hij daar
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te doen vond? Hij verachtte en verfoeide zichzelf
om de vraag die hij gesteld had naar eigen baat of
schá bij den gang van zaken in Sinzheim. Alles
was immers beter dan de val van de raden-republiek; ook deze bezeten windkolking als van. willoze
opgejaagde bladeren zou een episode zijn. Wanneer
Sinzheim nu ook dit eens te boven kwam... eens
n i e t ten onder ging...
Eer Marti het wist had de man het etensbord
weggehaald, het luik opgeschraapt en weer neer
zou hij pas terugkomen tegen het-geklapt.Nu
avondeten.
Den middag bracht Marti door: dommelend
op de ruighouten stoel, voorover-knikkend het
moewe, hete hoofd, — wakker geschokt dan weer;
verbijsterd tuurde hij dan, wáár ter wereldhijbeland
was. Toch bracht de lichte slaap hem enige rust.
Vóór het donker was in de cel, schreef hij met
potlood op een papier: „Ik verzoek verhoord te
worden of in vrijheid gesteld om mee te kunnen
strijden bij de verdediging van het revolutionaire
Sinzheim."
Zo gingen twee dagen voorbij. Het was de derde
dag van Marti's gevangenschap, een druilig-versintelde dag; licht wilde maar spaarzaam vallen
door het vaalbruine koekoeksraam. Op het briefje
was geen antwoord gekomen. Maar tegen den
avend van den derden dag, trad een bewaker
vroeger dan gewoonlik de cel binnen om de emmer
met vuil weg te halen; en Marti vroeg waarom hij
niets hoorde van het verzoek'dat hij had geschreven.
„Wat voor verzoek ?" zei de man traag. „Weet
van .geen verzoek af."
Hij bleef midtien in de cel staan. Marti zag zijn
niet onvriendelik, maar bizonder dom gezicht,
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en nam zich voor hem de eenvoudige dingen waar
't om ging een paar maal te verduideliken.
„Van wanneer is dat dan P" sloomde weer de
vraag.
En toen Marti hem zei dat het verzoek reeds
twee dagen geleden was ingediend, antwoordde
de bewaarder dat hij toen nog niet in Sinzhiem
was. Hij was gisterochtend hierheen gekomen
met het leger, en omdat hij tot de oudere manschappen hoorde en last had van rumatiek, was hij
dadelik aangesteld tot gevangenbewaarder.
„Is Sinzheim dan... ?"
De bewaarder verzekerde traag en met een dom
-boers hoofdknikkelen, dat de roden niet meer-mig
de macht hadden in Sinzheim. Het leger van Trautwein had zich overgegeven. Graaf Bermondt was
aan het hoofd van zijn troepen de stad binnen
gerukt.
Onbewogen, in langzame sleur van alledaags
werk, was de bewaker weggesjokt, heel voorzichtig
had hij de celdeur achter zich toegegrendeld.
Heinrich Marti was weer alleen. Maar nooit
nog had hij zich zó alleen gevoeld als op dat ogenblik. De verlatenheid aan boord van het schip
dat hem naar Europa had gebracht, was luttel
bij dit jammerlik gevoel van vereenzaming. Nu
pas besefte hij, dat enkel zijn opgejaagd en dolend
verstand de mogelikheid voorzien had, hier in de
cel Sinzheims val te beleven; zijn onderbewust
voelen had deze gebeurlikheid aldoor weer naar
beneden gedwongen en daar verknepen.
Buiten hem om, over zijn lot heen, hadden
zich de gebeurtenissen voltrokken. Hij wist het:
hij was wat wáárd gewoest in het rode bewind
van Sinzheim. Niets is zo kwellend, zó beschamend
en vernederend voor éen die zijn waarde kent,
dan het plotselinge bewustzijn dat hij, waarde-
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loos voorwerp, wordt vergeten en achtergelaten;
in onverschillig zwijgen wordt overgedaan van het
éne régime aan het andere, -- gelijk een horige.
Waren zijn kameraden zó harteloos wraakzuchtig geweest hem willens en wetens over te
laten aan de genade van den vijand? Neen, zo
was het niet eens. Hij wenste haast dat het wèl zo
ware. Dat te dragen zou hem nog lichter zijn gevallen dan deze wrang-geperste, bijtende waarheid:
dat hij eenvoudig veronachtzaamd was. Verwaarloosd gelijk een huisdier dat men vergeet voedsel
te geven; en dat volgende bewoners op 't geluid
terugvinden, omdat 't daar zit te klagen, ergens
in een donkere hoek van den kelder.
Hij was niet de verstotene uit een kring van
licht, niet de verslagene na harden strijd waarin
hij de banier had gezwaaid boven tienduizenden, —
hij was maar het onding, het zielloze meubel, dat
door de kampeerders was achtergelaten omdat het
hun meer last dan gemak gaf. Hij was goed genoeg
geweest om hen te dienen toen de wagen tegen de
steile helling op moest; nu alles spaak gelopen was,
vluchtten zij naar alle kanten, lieten hen die hun
schouders onder het werk hadden gezet over aan
de genade der nieuwe heren.
De genade dier nieuwe meesters van Sinzheim, —
zo dacht hij bitter — hoe zou die er uitzien P
Wat voor goeds viel er voor hem te verwachten
van de rijken wier bezittingen waren verbeurd
verklaard, van de boeren wier landen en akkers
waren geteisterd en verwoest door den burgeroorlog P
Lang doolden zijn gedachten rond in dienzelfden
cirkel welks onzichtbaar middelpunt eigen lot was
en eigen leed. Het luttele daglicht was ineengeschrompeld tot schemering. Dan was de trieste
schemer in de cel verscheurd door het elektries
Fakkeldragers 17
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licht, opketsend in alle vertrekken tegelijk. In een
strakke marteling van realiteit lagen de gevangenis
om hem heen, koudgestrekt; daarachter-vorwepn
de celmuren die inraamden ijzeren deur met
tralieluik en spionnagegat. Van buiten van de
straat, had hij door muren verdoofde muziek
gehoord van een voorbijtrekkende troep soldaten.
Hij had gevoeld, dat het de troepen van het witte
leger waren, het leger van Bermondt, dat gisteren
in triomf Sinzheim was binnengetrokken. Even
later drongen klaarder de tonen der muziek tot
hem door: het was niet meer de Internationale
die daar klonk; het was weer de oude Sinzheimer
hymne met zijn pralerige slot-fanfares. Ineens was
het toen afgeknapt. Als in 'n droom. De troep was
zeker den hoek van een straat omgezwenkt.
Het gerucht van buiten had Marti uit de bevangenheid van den eenderen lichtloten gedachtenkring weggehaald. Hij dacht aan Sinzheim, hij
dacht met knagende smart aan den ondergang
der stad en aan den genadeslag die het wereldwerk
der revolutie was toegebracht door dezen nederlaag.
De rijkshoofdstad zou de schone rol spelen: de
quasi-revolutionairen, de meerderheidsbroeders in
die stad en in vele andere steden zouden wijs en
verstandig glimlachen. Zij hadden het immers wel
geweten: Geweld en extremisme waren niet de
ware middelen tot bevrijding, en in hun wijsheid
en goedertierenheid — zo smaalden Harti's
gedachten — zouden zij de bloedigste gruwelen
der witte terreur proberen te verhoeden. En de
anderen, hun regeringsvrienden, zouden zich aan
hun smeekbeden storen, — misschien ook niet
storen. Al naar hun muts stond.
Vandaag zou het nieuwe bewind wel een geurige
proklamatie het luchtruim in sturen, een verklaring
vol leugens en halve waarheden: orde en veiligheid,
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demokraties bestuur steunende op de gehele natie,
goede verstandhouding met den voormaligen bui
vijand, handhaving der wapenstilstands--tenlads
bepalingen, eervolle vrede.., hij kon de voorspiegelingen al dromen.
Het vonnis over de raden-republiek was geveld.
Bermondt, als bevrijder begroet door alle verburgerlikte geesten, ging zijn ijzeren hak planten op
alle verzet, dat in de eerste maanden en jaren zou
willen kiemen in de proletariërs-buurten van
Sinzheim. De zweep zouden hij en de zijnen leggen
over al de overwonnenen, nog vóór zij 't wagen
zouden te steigeren in het gareel. En de leiders ?
Wat zou er van zijn kameraden worden ? Hoe
dikwels had Alex Sturm's galgenhumor het niet
gezegd: „Dan is het: Over de klink met de hele
grijpbare Intelligentia !"
De laffen waren zeker al gevlucht: een Lilienfeld, een Flavio Gsell, Schmidt, Rau, Mendelsohn,
Gerhard en Fanny Richter en zo vele anderen.
Zij waren spoorloos verdwenen: de meesten acht
dagen geleden al. Maar de anderen?
Thea... Bartold Schwarz...? Hun kans om te
vluchten was verkeken. Toch zouden ook zij de wijk
nemen als zij de gelegenheid schoon zagen. Lafheid ? Neen, — dat was het bij hèn toch stellig
niet. In het verre Oosten zouden zij straks weer op
de bres staan, in dienst van dat grote, ontzaglike
leger dat tegen de burgerlike avonturier-generaals
vocht. Of zij zouden in de verborgenheden van
Weenen, Berlijn of Rome geheime propaganda
voeren. Hun dood en hun vrijbuitersleven waren
gewijd aan de wereldomwenteling. En onwillekeurig moest hij wéér denken aan het woord van
Aloys Rantzau: Doden met verlof...
Dan, als een zee die terugebt naar haar oude
beperkte bed, kromp weer Harti's denken saam tot
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eigen lot; en terwijl hij daarover moe en traagbegrijpend doorsufte, waarschuwde hem opeens
het uitknippen van één der gloeilampen dat het
nacht werd. Over zeven minuten was het negen
uur en zou ook de tweede gloeilamp gedoofd
worden; daarna hing er enkel nog een flauw schijnsel in de cel dat van de korridor af door de ijzeren
mazen en het matglas van het luikje sijpelde.
Toen Heinrich Marti tien dagen in de gevangenis
had doorgebracht, vertelde hem de trage, boerse
cipier op zekeren morgen, dat hij vandaag zou worden verhoord.
Om één uur verscheen hij weer, vergezeld van
twee soldaten. Zij geleidden Marti zwijgend uit
cel 253 langs grauwe troosteloze gangen, die flauw
gebogen waren, want de Strammburg was in koepel
gebouwd. Marti's cel lag op de twede ver-vorm
duurde lang eer hij alle korridors en-diepng.Ht
trappen afgelopen was; óp-lichtte een hoek van
de binnenplaats met een brok wolkenhemel erboven.
Dien binnenhof dienden zij over te steken; maar
even vóór hij tussen zijn geleiders naar buiten
trad, zagen twee ogen vreemd glanzend hem aan...
Hij zag een jongen man in de kleedij van gevangen
iemand wiens ogen hem toelachten-beward,
met iets van spot erin; éen bij wien Marti het
hinderlik gevoel had, dat hij hem niet herkende,
maar de ander hèm blijkbaar wèl. Eerst dienzelfden
avond, terug in zijn cel, flitste Marti te binnen:
dat het de ogen geweest waren van Mario Delaval,
den schildwacht uit het universiteitsgebouw.
Aan den overkant van de binnenplaats verrees
de nieuwe vleugel, waarin het rechtsgebouw was
gevestigd. Na ook hier lange, starre gangen te
hebben doorgelopen, langs zittingzalen van de
strafrechtbank, bereikten zij een deur met het
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opschrift: Bureau van den Rechter van instruktie
Bockel.
Marti werd daar binnengevoerd, een werkkameratmosfeer omgieed hem. Hij moest plaats nemen
tegenover een vijftiger: gladgeschoren gezicht onder
zilvergrijzend hoofdhaar, fijn-ingeplant op den
hogen schedel. Een groot schrijfbureau scheidde
hem van dezen rechter van instruktie. Zolang
de kleine man gebogen zat over de dokumenten
daar vóór hem, op de groen-laken-beklede tafel,
maakte hij een anderen, een aangenamer indruk
dan toen hij opkijkend, een kleine gouden lorgnet
opzette; toen kreeg het gezicht opeens uitdrukking
van bekrompen wijsheid. Aan een tafeltje rechts
van rechter Bockel, zat een spichtige, jonge man
achter een schrijfmachine. Hij maakte tijdens het
verhoor stenografiese aantekeningen.
De soldaten verwijderden zich zodra zij Marti
gebracht hadden naar de stoel tegenover de groene
tafel. Nadat de rechter van instructie Marti even
door zijn lorgnet had opgenomen, boog hij zich
weer naar zijn akten en papieren. Verscheidene
minuten lang bleef hij zo voorovergebogen zitten,
alsof er geen ander ter wereld bestond dan hij zelf.
Marti bemerkte, dat hij van zijn plaats af door het
hoge venster naar het straatleven beneden kon zien.
Het raam keek uit op de bruine, langgerekte
asfaltbaan der Altorfer Strasse, maar hij kon van
deze vuile, brede volkrijke straat enkel het vervolg
en het verschiet zien; niet het brok straat steilbeneden hem; het verschiet verloor zich in stof
en pruilende stadssmook, tussen de kazernehuizen,
daar waar de Altorferstrasse uitmondde op het
Germaniaplein.
Marti tuurde naar het ochtend -straatleven, in
gespannen wachting op den klein-gewichtigen
man die hij daar aan gene zijde van de groene tafel
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wist. Het nuchterde bij hem door, hoe gewoon,
hoe alledaags het leven daarbuiten eruit zag; het
zei hem zo niets over den geest in de stad. De trems
reden, een enkele vrachtauto, languitloeiend, schodderde voorbij. Heel het gebeuren leek zonder
inhoud, zonder wezen. In het hartje van de stad
zou hij iets hebben gezien, iets hebben gevoeld,
dat anders was of dat 't zelfde was als onder het
Rantzau-bewind. De Altorferstrasse zweeg verveeld
en vervaald; toonde een blank gelaat: noch gelovig
noch ongelovig. Tegelijk dacht hij na over de vragen
die de rechter vary instruktie hem straks zou stellen
ook over de antwoorden die hij zou geven. Hij deed
dit uit louter nieuwsgierigheid, niet uit behoefte
iets te verbergen of te verbloemen.
Hij dacht aan beide dingen tegelijk: aan de
tergende nietszeggendheid van de straat daar
beneden, en aan de pose van belangrijk zwijgen
die de in dokumenten verdiept-schijnende ambtenaar tegenover hem aannam.
Opeens hief deze het hoofd en begon te vragen
naar Harti's identiteit, leeftijd, nationaliteit,beroep.
Marti antwoordde, maar stelde toen kort-beslist
de wedervraag: van welk feit hij beschuldigd was..
De ander zeide dat Marti zich in voorlopige hechtenis bevond onder beschuldiging van hoogverraad.
Dan zette de ambtenaar zijn verhoor voort met
een serie vragen over de leden der revolutionaire
regering: Rantzau, Forster, Flavio Gsell, Stolz,
Alex Sturm; over den loop der vergaderingen,
de meningen der volkskommissarissen voor zover
daarin hun politieke nuancering bleek, over hun
onderlinge verhouding. Op deze vragen antwoordde
Marti met veel voorbehoud, nu en dan zelfs lichtonwillig en korzelig. Hij had op deze soort van
vragen niet gerekend en hij voelde sterker en sterker
de onlust in zich opstaan zijn kameraden te bena-
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delen, — ook al waren dan wellicht velen hunner
al uitgeweken en de grens over. Voor den man daar
tegenover hem, wiens wipneus met den gouden
lorgnet eigenwijs geplant stond in het gladgeschoren
gezicht en die — het hoofd meest wat achterover
—'t doorgaans vermeed Marti aan te kijken,scheen
diens terughoudenheid een reden te zijn om over
dit onderwerp steeds verder en dieper door te
vragen. Daarna liep het verhoor langen tijd over
Hellmuth, over Thea Schumacher, Gertrud Faucherre, Schwarz en over die mannen inde universiteit
welke Schwarz en Minsterberg tot het laatste toe
trouw waren gebleven.
De rechter scheen te weten dat Marti op den
dag van den gijzelmoord in de universiteit was
geweest en hij trachtte nu langs alle wegen tot de
wetenschap te komen, wie het bevel had uitgevaardigd tot het fusileren van Turn and Taxis
en de andere adellike gevangenen. Hij scheen Marti
niet te geloven toen deze vertelde, dat hij de adellike
gijzelaars nooit had gezien of gesproken; op Marti's
ontkenning, liet hij twee, drie vragen volgen die
alle ontsprongen uit de veronderstelling dat Marti
de gijzelaars wèl had gekend. Op iedere uitval
volgde de afweer: Harti's antwoord, dat hij Turn
and Taxis noch een der anderen had gekend. Op
de eindelike vraag, waarom Marti zich dan moeite
had gegeven den graaf te verlossen toen deze naar
de terechtstelling werd gesleept, antwoordde hij
kort dat hij niet hield van nodeloze wreedheden.
De sceptiese glimlach die toen voor 't eerst
schimde over de dom-eigenwijze rechterskop,
verankerde bij Marti het gevoel, dat deze man alle
vooroordelen van zijn afstamming en opvoeding
als een natuurlike ballast met zich mee droeg langs
de gemakkelike banen van een effen bestaan; nooit
was het besef bij hem opgekomen dat ook een
-
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leven met andere perspektieven mogelik was.
Verhoord te worden door dezen rechter van instruktie beduidde: kalme, zelfingenomen veroordeling
tot iedere straf, ook de meest barbaarse, welke
een beschimmeld geslacht van juristen als recht
voor anderen en als doelmatig voor anderen-vardig
waardeerde, reeds van de jaren hunner akademiese
opleiding af.
Het gaf Heinrich Marti een stille, in weken niet
gevoelde bevrediging, tegenover dezen man alles
te hebben nagelaten om de eigen rol in den Sinzheimer strijd anders voor te stellen, dan waarheid
was geweest; hij achtte dit beneden zich. Maar ook
zouden op de muur van officiële korrektheid die
dezen ambtenaar omgaf, die pogingen zijn afgestuit. Tegelijk bedacht hij dat de rechter eigenlik
over zijn eigen doen en laten weinig had gevraagd.
Doch de heer Bockel scheen deze vragenserie
tot het laatst bewaard te hebben. Nauweliks was
deze gedachte bij Marti doorgebroken, of de
ondervrager dreef zijn instruktie dien kant uit.
Toen de rechter genoeg had verhoord, ging de
spichtige man bedaard zijn stenogram uitwerken ;.
het tikgeluid der schrijfmachine viel als een hagel
in het hoge vertrek. Het duurde nog langer dan
het verhoor zelf. De rechter plonsde zich weer in
de akten en dokumenten. Marti zat op zijn stoel,
het éne kwartier na het andere, turend naar beneden_
waar langs de asfaltstraat de hoge gevellijnen der
grijze huizen begonnen weg te schuiven in den.
allereersten avondschemer; in de verte hoorde
hij een torenklok slaan: hij herkende den Sankt
Sebastian aan zijn kille klokslag. Zes uur in den.
avond. Zijn verhoord had dus vijf uur geduurd, —
moest hij denken.
Met licht Sinzheimer-kleinburgerlik accent las
dan de sekretaris het verhoor voor; rechter Bockel.
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verzocht Marti het stuk te ondertekenen, drukte
op het knopje van de tafelbel.
Twee soldaten brachten hem terug over de dorre
binnenplaats, langs de lange gangen naar zijn cel,
nummer 253•

Weinig, als gold het een zaak die buiten hem lag,
dacht Marti meer over dat instruktieverhoor bij
den rechter na. Wel krinkelde telkens op in den
somberen vijver van zijn denken, de herinnering
aan de plotselinge ontmoeting met Delaval op den
hoek van den korridor en de binnenplaats.
Het leek iets onmogeliks, een flitsing uit een
sensatiefilm. Was het wel Mario Delaval geweest?
de man glimlachte hem toe, de jongeman met zijn
glad-gepolitoerde bruine ogen... Het was dus
wèl Delaval. Maar hoe kwam die hier, en dan nog
wel als cipier in den Strammburg?
Weken gingen heen, maanden gingen voorbij
zonder dat Heinrich Marti omtrent zijn zaak
rechtstreeks iets hoorde. Hij had zich bij zijn
verhoor erover beklaagd, dat hij geen lektuut in
zijn gevangenschap kreeg, geen gelegenheid tot
schrijven had, geen bezoeken mocht ontvangen.
Twee dagen daarna kwam hierin verandering. De
dommige bewaarder deelde hem mee, dat het
verbod tot ontvangen van bezoek gehandhaafd
bleef, maar dat hij een maal per week mocht
schrijven en zo veel brieven kon ontvangen als hij
wilde; ook was hem toegestaan geregeld een dagblad te lezen.
Van het schrijfverlof maakte hij gebruik om
zijn ouders, door de berichten der dagbladen
verontrust, te melden wat er was gebeurd. Aan de
tweede gunst, het mogen-ontvangen van brieven,
had hij in het geheel niets. Nog steeds lijdend aan
zwaarmoedigheid, stemde hem dit mistroostig.
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Hij maakte eruit op, dat geen der kameraden hein
nog gedacht. Hij troostte zich dan weer: velen
waren uitgeweken en de overigen durfden niet
schrijven. Toen hij enkele dagen geregeld een dagblad had ontvangen, wist hij dat deze troost waarheid bevatte: felle geest van wraakgierigheid streek
over Sinzheim.
Stuk voor stuk werd Marti de waarheid omtrent
het nieuwe Sinzheim bijgebracht. De Bermondtregering had alle dagbladen verboden: slechts één
krant, háár dagblad, haar orgaan mocht verschijnen.
Het recht van vergadering was — naar het heette:
voorlopig — geschorst. Dageliks werden buitenlandse kameraden in hechtenis genomen of over
de grens gezet. De politieke verenigingen en vak
arbeiders werden-vernigaSzhmer
ontbonden, hun voormannen bij honderden in de
gevangenis geworpen, onder beschuldiging van
hoogverraad en medeplichtigheid aan hoogverraad.
Snel als een triomfwimpel zwaaide het nieuwe
ministerie de nationale zweep. Het volk was, klein
en vernederd, weer opgeslokt door zijn donkere
rattenholen, het was teruggejaagd en teruggesard
naar zijn oude, koude woningen in droefgeestige
zijstraten en schorre stegen en sloppen in het Noorden en in de eindeloze, grauwe, kermende woon
bij de Altorferstrasse en achter de Ger-kazerns
Honger en geweld, stervende schrik-manipltz.
en zwarte ondervoeding doorgromden Sinzheim,
zo als ze — vier en een half jaar lang — onder
dreiging van den rinkelenden sabel stad en land
doorsidderd hadden: gedurende den oorlog.
Toen de gevangenissen tot bersten toe gevuld
waren met nieuwe misdadigers, en de wraak stelde
zich nog steeds geen palen, besloten de nieuwe
heersers krijgsgevangenkampen uit den oorlogstijd
in te richten tot koncentratiekampen voor verdere
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arrestanten. Honderden arbeiders werden bijeen
binnen de hoge prikkeldraadomhei--gedrvn
ningen bij Harmesbach waar, als geworpen buiten
de kom van het dorp, vuil-bruine barakken hun
ellende uitsnikten onder egalen asgrauwen najaarshemel. De berechting geschiedde daar sneller
dan in de stad: korte processen van veertig of vijftig
beschuldigde mannen en vrouwen tegelijk, werden
nog denzelfden dag met een uitspraak afgesloten;
vonnis dat voor de vijf of zes hoofdschuldigen de
Dood inhield, voor de overigen genadige vrijheidsberoving — gelijk Marti's dagblad het grimmig
noemde — van tien tot twintig jaren.
Door de krant kwam Marti ook te weten, dat
Hellmuth en Gertrud Faucherre gearresteerd
waren en dat voor de aanhouding van Minsterberg,
Gabrilowitsch, Thea Schumacher en Schwarzdoor
de nieuwe regering een hoge geldpremie was uitgeloofd. Die vier hoorden dus tot de voortvluchtigen; waarschijnlik trachtten zij naar de oostgrens
van het Rijk te komen, waar een nieuw leven van
dienende ijver en propaganda hen toewenkte.
Marti las, herlas het bericht over GertrudFaucherre,
en voelde het hart bonzen in de keel.
„Zij... ook..." stamelde hij, en bleef turen op
het korte berichtje, dat door den redakteur van
het blad met een paar regels die dropen van vettig
leedvermaak werd toegelicht.
Zij ook. En meteen vlamde in het donker van
-zijn hoofd de vraag: Zou Gertrud hier, in dezelfde
gevangenis... P
Telkens probeerde hij in de nu-komende dagen
die vraag van zich af te schuiven. Wat deed het
er ook toe, of zij in deze gevangenis was gesloten
of in een andere. Er was een mannen- en een
vrouwenafdeling als in iedere gevangenis. Zij zou
cellulair zijn opgesloten evenals hijzelf en van enig
-
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schriftelik of mondeling kontakt kon toch geen
sprake zijn. Hij liep de cel op en neer: zes passen
heen, zes passen terug, die klonken hol en kil
en suisden licht nog na tussen de gekerfde en bevuilde muren van den kerker. Dan ging hij weer
zitten op de houten kruk aan de klaptafel en probeerde zijn aandacht te spannen over het stramien
van Saint-Simon en Comte's geschriften, waarvan
hij tot zijn verwondering oude drukken in de
gevangenisboekerij had ontdekt.
Den volgenden morgen kwam de gevangen
cel binnen op den gewonen tijd.-beward
Marti keek niet op. Het leek hem toe of de boer hoe
langer hoe dommer, hoe langer hoe suffer werd.
De laatste dagen probeerde hij maar niet meer een
praatje met hem te maken. Onder het lezen voelde
hij ineens dat de man stil bij zijn tafeltje was blijven
staan. Verwonderd keek hij op, — zag een andere
bewaarder dan de gewone...
Marti sprong op van zijn stoel.
„Ssst 1 -- Ik kan even hier blijven, maar toch
maar heel kort."
„Hoe bent u..."
„Ssst l" Schichtig keken Mario Delaval's bruinglanzende ogen even naar de celdeur, die hij achter
zich had gesloten. „De zaak was verloren. Niemand
kent mij hier in Sinzheim, ik was hier nog maar zo
kort: toen heb ik mij bij den Strammburg verhuurd,
zodra de boeren hier de baas werden."
Hij sprak op gejaagden fluistertoon. Telkens
keek hij om naar het spionnengat van de deur.
„Er was niets anders open. Vluchten lukte niet.
Bijna betrapt. Toen heb ik deze baan maar aangenomen. Waarom ook niet P Dit of wat anders.
Ik moest toch eten l"
Delaval's slanke, haast vrouwelike hand, die
vreemd afstak bij de grove mouw van den cipiers-
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uniform, legde hij plotseling vrijpostig op Marti's
schouder, terwijl de valse glans van de donker
-ogen Marti toeschitterde: -bruinelado
„Fijn toeval, vrind," fluisterde hij, „dat we
elkaar terugvinden. Hadden wij geen van tweeën
gedacht. Maar voorzichtig, hoor! Want als ze mij
snappen..."
„Blijft u dan bij deze cellen ?"
Marti kon er niet toekomen, deze man anders
dan met u aan te spreken. Vooral bij de dadelike
fyzieke aanraking in dit korte ogenblik al, kartelde
afkeer in hem op. Maar hij zette zich schrap tegen
dit gevoel, in begeerte te weten wat er buiten zijn
cel voorviel.
„Ik blijf hier vier dagen. Misschien langer. Die
kaffer is met verlof naar zijn boerendorp. Ik zal
veel bij je zien te komen, Heinrich. Maar 't is
natuurlik oppassen; de hoofdcontroleur is een schoft
van 'n vent. Hij loert op me. — Saluut," liet hij er
fluisterend-gejaagd op volgen. En haastte zich weg.
„Wie zijn hier nog meer ?" siste Marti hem nog
achterna.
Delaval had reeds bijna de deur achterTzich
toegetrokken. Hij keek vluchtig naar buiten: links
en naar rechts de corridor af; hij had Marti's vraag
verstaan, stak nog even zijn gezicht met het zinnelikwijnrode kleurtje naar binnen en antwoordde
zacht:
„Hellmuth zit in Harmesbach. Minsterberg "en
Meierhofer hier. Gsell, Brandt, Stieler, Jablenski,
Faucherre ook hier. En nog anderen. Maar de
meesten in Harmesbach."
„Gertrud Faucherre ?"
De kerkerdeur dreunde dicht. Marti zat weer
alleen.
Een wonderlik, een haast blij gevoel kwam hem
doortintelen. Het weten dat anderen met wie hij
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te zamen gewerkt had voor Sinzheim in zijn omgeving waren, beroerde hem warmer dan hij ooit
had vermoed. En Faucherre... dat kon niemand
anders zijn dan zij; dat was Gertrud Faucherre.
Het bezoek van Delaval had hem zó overvallen;
hem schoten nu allerhande vragen te binnen, die
hij had willen stellen. Hij haastte zich die vragen
te beramen voor een volgende keer, zodra Delaval
weer in zijn cel zou komen. Een brief! — als een
hert zo sprong ineens vooruit deze gedachte. Hij
zou hem vragen haar enkele regels te bezorgen;
misschien...
Zou het kunnen P Was het mogelik Gertrud
Faucherre te laten weten dat hij binnen deze zelfde
Strammburgmuren zat P
Maar... waarom eigenlik? zo wierp mistroostigheid tegen. Wat zou haar dat kunnen schelen ?
Zij kon vermoeden dat ook hij in de kerker was
gesloten, net als zo vele anderen. Dat telde zij
nauweliks. Eén meer of minder... op 't ogenblik
waren er duizenden overweldigd, honderden en
honderden onschadelik gemaakt: gefusileerd of de
gevangenis in. Zijn kleine lot ging eenvoudig onder
in het grotere noodlot van het Sinzheimer proletariaat: flauw golfje in de zeeën van vernedering.
Zag niet zó de wereld eruit voor háár vèr-schouwende ogen?
Maar hij wilde haar zeggen, hoe hij, met háár
woorden in het hart, gehandeld had; hoe zij, het
was die opnieuw in hem had losgemaakt: een
diepere menselike warmte, en hoe haar beeld hem
had kracht gegeven tussenbeiden te komen bij het
gruwelik bedrijf in de universiteit. Niet de vijand,
niet de nieuwe heersers hadden hem vastgeklonken
om straks hun wraak op hem uit te vieren. De kameraden zèlf stieten hem uit en vergaten hem in het
bittere uur van de nood...
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Telkens, telkens — betrapte hij zich zelf — trad
die stekende gedachte hem weer tegen. Dit deed
feller zeer dan al het andere...
Ach, maar waarom dit te schrijven aan haar ?
Zou 't haar berouwen zó tot hem gesproken te
hebben? Hem berouwde het niet zo gehandeld
te hebben, zó en niet anders. Zij mocht hem niet
misverstaan: hij moest wel heel helder doen blijken
dat generlei klein verwijt zich had ingevreten in
zijn denken aan haar. Maar waarom wou hij haar
dan schrijven ?... Waarom ?
Hij dacht in deze dagen lang na over zijn gehele
Sinzheimer tijd.
Hij had in de roes en in de jacht der maanden die
achter hem lagen zich den tijd daartoe niet gegund.
Een enkele maal op de wandelingen van Seebach
over de bergdorpen terug naar Sinzheim, had hij
wel de knaging gevoeld van dit gemis aan tijd, aan
tijd tot overschouwing. Tans had hij ruimschoots
gelegenheid te gedenken: hoe alles was. In Indië
al groeide in hem de hoop te kunnen wèrken aan
de heilige vernieuwing van Europa; aan Zwitserland
had hij 't eerst gedacht. Maar de angstig-ingepende
verhoudingen, het kleinzielig persoonlik geharrewar
hadden hem verkoeld en verkild, zodra hij 't
van nabij voelde. Toen was het grootse, het
geweldige gebeurd: slechts enkele uren sporens
over de grenzen: de Sinzheimer raden-republiek
uitgeroepen. Hij was erheen gereisd. Hij was er
welkom; een van de weinigen die uit het binnenland dáár heen waren getrokken om mee op te
richten het hoge, nieuwe gebouw der beschaving.
De nimmer in top voltogen bouw, het werk dat
inzonk nog voor de eerste balklaag was gelegd.
Snel was hij in Sinzheim opgeklommen tot een
verantwoordelike post; omdat.., ja, waarom eigen-
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lik. Hij werd vertrouwd door Rantzau, door
Forster, Sturm en de anderen. Maar betrouwbaren
waren er genoeg geweest. Waarlik niet aan verraad
was Sinzheim te gronde gegaan.
Een besef, een donker besef mengde zich ver
zijn geest; als een droevig spooksel-troeblndi
zag hij het staan voor zijn vermoeide ogen: eerst
vaag, allengs duideliker. Hij begon voor 't eerst
te begrijpen, dat de reden van zijn succes in Sinzheim — waar hij innerlik zo fier op was geweest —
te zoeken was in nuchtere, gure feiten; hij kende
wat boekhouden, wat vreemde talen; hij kon een
brief schrijven. De droge, elementaire kennis,
geleerd op de handelsschool in Sankt-Gallen,
later toegepast onder de schroffe leiding van den
zakenploert Richard Kufferath in Soerabaja, op
wiens kantoor hij zich een jaar lang — een jaar te
lang — had laten sarren en trappen als een ver
-schopeling,
als een kontraktkoelie.
Hij was in dat land der blinden de eenoog geweest.
Hij was tegelijk bruikbaar mens en betrouwbaar,
oprecht kameraad. De meesten alleen maar het
laatste. En zo was hij geworden een tweede opbouwer, naast Norbert Forster.
Soms verwonderde hij zich erover, dat hij zo
zelden meer aan Thea Schumacher dacht, en zo
veel aan Gertrud Faucherre. Hij dwong zichzelf
dan aan Thea te denken, hij wilde eindelik en klaar
bevatten wat hij in Thea had gezocht, wat zij voor
hem was geweest. Was dan het bloedspoor in den
sneeuw te dun en te spaarzaam om den weg naar
haar terug te kunnen hervinden P Verbaasd bezag
hij zichzelf: had de vervreemding van haar zo luttel
bloed en tranen gekost?
Eens schoot hem een woord van Lankhout in
de gedachte. Hij zag den Hollander precies vóór
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zich, zo als hij 't gezegd had: liggend op zijn krossi
malas in de hotel-voorgalerij, en met die slimbruine sinjo-glimlach, die — hoe vreemd toch —
mensen bij lang verblijf in de tropen krijgen, ook
al zijn ze volbloed Europeanen.
„Let eens op, zeg: haast alles wat je in de wereld
doet, doe je om een vrouw."

„Nee, iedereen. Men, bedoel ik."
Hij had eerst die gedachte ver verworpen; toch
toetste hij een enkele maal; en met een lichte
voldoening, zei hij dan tot zichzelf, dat het niet
klopte, dat 't alwéér niet opging. Afgezien van een
enkele kalverliefde en van een enkele lagere hartstocht-uiting in de tropen die eigenlik buiten en
onder elk liefde-sentiment stond, was Francoise
het eerste meisje geweest dat iets ongekends in
hem had bewogen: door haar lach, haar manieren,
de wuiving van haar waaiertje... hij wist niet waar
Zij had geen gevoelskracht in zich, niets-dor.
van het heilig verzet dat hem zo aantrok in Thea.
Was het eigenlik niet zó: dat hij langzamerhand
was gaan houden van Francoise zo als hij — in
mannelike ijdelheid.., waande haar te kunnen
herscheppen? Ongemerkt had zich als een harpoen
vastgezet in zijn denken: de verwachting Francoise
te kunnen modelleren naar het droombeeld dat hij
met zich omdroeg.
Om háár was hij onzuivere plooien in het uiterlik
leven blijven aanzien; om haar had hij wat hem
verkeerd, onrecht voorkwam, — gedaan. Voor
Thea ook, al sloeg in dat geval de slinger van het
uurwerk precies naar den anderen kant over. En nu
voor Gertrud P
Maar neen: aan Gertrud dacht hij toch met
anderen, met geheel verlouterden geest. Zijn gevoel
bleef weigerachtig haar met de twee anderen te
Fakkeldragers :8
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noemen in één uur. Hoorde hij van die zó onderscheidene klanken van vrouwenwezen, bij het
naluisteren zijner daden een echo? Van de enkele
offers die hij Frangoise had gebracht, voelde hij
lichte spijt; meer nog een schooljongens-schaamte.
Dieper, zwaarder van berouw voelde hij op zich
drukken de medewerking aan den gijzelaarsmoord,
hem opgedrongen door Schwarz en Thea. Maar
hoe was het met zijn laatste daad: zijn tussenkomst
op den middag van den moord in de universiteit P
Was de aanvankelike voldoening uitgedoofd doordat
zijn daad die van een Don Quichot was gebleken
en de woedende desperado's hem hadden weggeschoven van het toneel en hem hadden vergeten
toen het laatste uur van hun Sinzheim was geslagen?

Den tweeden dag dat het cipier-boertje afwezig
was, kwam niet Delaval maar een andere gevangen
eten aanreiken. De maaltijd werd-bewardht
door het luik geschoven, — de bewaarder kwam
niet binnen. Ook later op den dag niet.
Marti vreesde al dat Delaval was herkend of
betrapt, schoof het plan van den brief aan Gertrud
Faucherre uit zijn denken, en zakte weg in éen dier
vlagen van doffe berusting, die hem in zijn gevangenisdagen meer en meer overmeesterden.
Den derden dag kwam echter Delaval weer zijn
cel binnen, schielik achteromziend, net als de
eerste maal. Hij fluisterde Marti toe, dat hij niet
terecht zou staan met de andere volkskommissarissen, maar tegelijk met andere hogere ambtenaren
van de raden republiek: wanneer, — dat was
onmogelik te zeggen. Of Marti het gelezen had van
de volkskommissarissen P Deze knikte toestemmend.
Algemeen werd doodvonnis verwacht; en nog deze
maand. Minister von Sonnenfels liet er geen gras
over groeien. Misschien voordelig voor de anderen,
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misschien goed voor Marti ook. Als de vroegere
kopstukken onder de bijl gevallen waren, zouden
ze voor 't restje wel genadiger zijn. Wanneer Marti
een handig advokaat had, — wie weet......
Mr. Sigmund Schratter was best; goed Rooms,
maar toch een Lebemann. Echt getapt bij de
rechters. Ze mochten hem graag. Kom, Marti
moest niet den moed laten zakken, — vleide hij
dan indringerig. Hij had de celdeur op een kier
gelaten, schichtigde nu even naar buiten, keek links,
keek rechts den doden, hollen gang af, besloop dan
Marti weer, legde zijn hand op diens schouder
en kwam met zijn gezicht zó dicht bij dat van Marti,
dat deze snel-afkerig het hoofd terugtrok, walgend
voor de onzuivere gemeenzaamheid van den ander.
Hij wist: Delaval zou wellicht nog éen, nog twee
minuten blijven. Als hij over den brief aan Gertrud
Faucherre wilde spreken, moest hij het nu doen.
Straks was het te laat.
Marti kon het niet. Met dézen man spreken over
haar, aan dezen intrigant met zoet-giftigen bruinen
ogenglans, wiens wezen hij aanvoelde als door-endoor voos, aan hèm iets toevertrouwen voor
Gertrud Faucherre, — het was Marti niet mogelik.
Maar tegelijk voelde hij smartelik dat het zijnlaatste,
zijn allerlaatste kans was, ooit iets van haar te
horen; in enkele sekonden joegen die gevoelens
door hem heen als werveling van pijnlik stuifzand. Reeds keek weer Delaval schielik en schichtig
rond; dan schoof hij Marti twee appels toe, —
rauw-groen, maar in gevangenis zeldzame vruchten
— fluisterde een groet in het Italiaans, taal waarmee
hij graag koketteerde. Met twee stappen was hij bij
de celdeur, bezeten van zijn grote angst: betrapt
te worden op verstandhouding met politieke
gevangenen.
„Delaval !" fluister-riep Marti.
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„No no, caro mio. Troppo pericoloso."
Toch kwam hij nog even terug.
„Kunt u een brief voor Mevrouw Faucherre
bezorgen P"
„Misschien. Geef maar. Geef dan toch !" liet
hij er ongeduldig op volgen.
Delaval was weg. Met dreunenden slag beet de
deur van cel 253 in het slot. Dan ging Delaval
afsluiten; kil sleutelgeweld in de grijze gevangeniskorridor.
Onmogelik was het dus niet. In geen dagen en
weken had Marti een zo sterke innerlike verheugenis
gekend als op dit ogenblik. Hij zou haar schrijven,
misschien ook antwoord ontvangen. Niet hopen —
zo damde hij terstond zijn gevoelens af — niet
hopen op dat laatste. Ook dit, ook alleen maar het
schrijven aan haar, was immers al een geluk; een
ongedroomd geluk, dat als een tere dauw over den
donkeren bloei van zijn denken lag. 0, maar nu
wilde hij ook enkel zó schrijven, dat haar de brief
goed deed. Niet blijven hangen bij eigen smart
en strijd. Nu wilde hij enkel uitzeggen dat hij met
háár woorden als stuwkracht, dien laatsten namiddag temidden van bloeddorstigheid en haat zijn
werk als mens en als opstandige had gedaan. Dat
was genoeg.
Dien dag, dien nacht, tilde hij het beeld van
Gertrud Faucherre, die een al zó hoge plaats
innam in zijn geest, naar nog hoger nis van ver
een koorts van geestdrift, terugslag op de-ering.I
wanhoopsinzinking der voorafgaande dagen, stamelde hij haar naam wanneer hij 's nachts niet
kon slapen; in droom toefde hij in haar werkkamer,
zag haar ogen boven de met schrifturen en boek
bedekte schrijftafel. Nauweliks het gezicht:-werkn
enkel haar vriendelik-ernstige ogen, als vaste
sterren in de ruimte, onder fijne wenkbrauwboog.

zij
Des morgens zocht hij papier en potlood.
Rustiger nu, duidelik en overwogen, begon hij
zijn brief. Het werd anders dan hij den vorigen dag
in eerste vreugde zich had verbeeld: langer, uit
eer hij het wist — toch weer-gebridn—
doortrokken van den ouden desem: eigen onverwerkt leed. Hij vertelde haar de langzame nawerking
van al wat zij dien avend bij haar tuis besproken
hadden; zijn scherpe wroeging, dat hij in de vergadering der volkskommissarissen geholpen had
de gijzelaars over te leveren aan hun beulen. Zijn
enige troost was geweest: dat het niet tot een vonnis
van den krijgsraad van het 28e regiment gekomen
was; de gebeurtenissen hadden alle rechterlike
vormelikheden den pas afgesneden. En het afschuwelike, dat ten slotte Turn and Taxis en zijn
medeverraders ten deel viel, zou zich al eender
over hun hoofd voltrokken hebben, wanneer hij
en Sturm met Rantzau hadden meegestemd. Dit was
de enige lichtzijde aan den zwarten folter der
gebeurtenissen.
Dan beschreef hij, eenvoudig en zonder opsmuk,
den laatsten middag in het universiteitsgebouw.
Gertrud wist als ieder ander, dat het afscheidssalvo
van het opstandings-bewind was geweest: de kogel
voor de adellike gijzelaars. De kranten die de eerste
dagen na de burgerlike restauratie waren uitgekomen, glommen zwart van de kolommen-lang
uitgemeten en dikgesmeerde beschrijvingen van
den marteldood der Gravin, van Professor Niehaus
van Turn and Taxis, von Moser, Bock, en de
andere leden der Derbyclub. Gertrud Faucherre zou
daarvan op de hoogte zijn, te meer — zo bedacht
hij — omdat zij toen nog op vrije voeten was.
Maar hij gaf haar kort de ontzettende, persoonlike
beklemming weer, die het gebeurde bij hem had
achtergelaten. Terwijl hij het schreef, zag hij het
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alles weer voor zich: zwart-en-wit droomachtig
verdeeld, als op het somber-glanzende negatief
van een wonderlike, spookachtige foto. Hij deed
niet zijn best haar die indruk over te brengen;
zei haar alleen, dat zij het was geweest die hem op
het beslissende ogenblik had doen handelen. Het
was een beslissend moment geweest, maar voor
wien P Niet alleen voor den ongelukkige wiens
leven op het spel stond en die hij half bewusteloos
naar het binnenplein had zien sleuren. Ook voor
hemzelf: hèm had men gegrepen. Van dat uur af,
was de gevangenis zijn dagverblijf en zijn slaapstee
geworden. Toen het laatste uur van de radenrepubliek sloeg, had hij zich dood willen vechten aan
het front; met liefde zou hij zijn leven hebben
gegeven voor het grote verre doel, in krampachtige,
vertwijfelde poging die lichtende verre horizont
daarginds, te rukken naar zich toe, naar allen toe,
naar het waarachtig Heden. Hij had ook wel tot
het laatst toe op zijn post willen blijven, op zijn
eigen oude post in het ekonomies Volkskommissariaat. Hij was tot alles bereid. Hij deed niets, kon
niets doen. Omdat hij een spaak in 't wiel had
willen steken bij de slachting der gijzelaars, hadden
eigen kameraden hem een verrader gescholden
en in den kerker gegooid. Een razernij was losgebroken over de hoofden der mannen in de
universiteit. Met verblinding had hen, wreed, het
lot geslagen en gegeseld. Hij had in de gevangenis
daar iets van leren begrijpen: hij had in eenzaam
denken hun hachelikheid op het vereenzaamde wrak
meegevoeld en had begrepen dat zijn woord daar
op dat ogenblik als onduldbaar was opgevangen
in het overgevoelige antenneweb der massa. Velen
hadden geschreeuwd: tegen de muur, tegen de
muur 1 toen hij werd vastgenomen.
Zo werd Heinrich Harti's brief een lange, bittere
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klacht om het hem aangedane onrecht; heel zijn
al-te-teer ontwikkeld eigen rechtsgevoel snikte uit
in het duidelike, schijnbaar onbewogen steilschrift
van dezen brief.
Met het vooruitzicht denzelfden dood te moeten
sterven als de adellike gijzelaars, beproefde hij
zich te verzoenen, — zo schrijft hij haar verder.
Hij hoopte tot berusting te komen. Maar het felst
en het diepste stak hem toch de pijn die de makkers
hem hadden aangedaan, door hem, gelijk een vergeten en verwaarloosd dier, achter te laten in zijn
cel. Hij had getracht het te begrijpen te vergeven,
te vergeten. Hij kon het niet. Deze wrange mis
deze smaad: het was de ellende van zijn-kenig,
dagen, de vloek zijner gevangenisnachten geworden.
Toch berouwde hij niet, dat hij zo tegen Schwarz
was opgetreden. Als morgen hetzelfde moest gebeuren, zou hij het weer doen; dat moest Gertrud
Faucherre vooral goed begrijpen, zij mocht hem
hier niet misverstaan.
Hij eindigde zijn brief met te vragen naar haar
zwakke gezondheid en naar haar omstandigheden,
— vragen die meer wellevend klonken dan warm
en vriendschappelik.
De brief lag lang reeds klaar tussen de bladzijden
van den gevangenisbijbel, toen Delaval tegen den
avond Harti's cel binnentrad. Vijf minuten vóór
zijn komst, krabbelde Marti nog vlug onderaan:
Is het waar dat Thea S. zelf bij de exekutie der
gijzelaars het bevel tot vuren gaf? Ik las het in de
kranten.
Den volgenden dag bracht Delaval hem een
eerste groet van haar over. Zij zou hem spoedig
antwoorden.
't Was hem alsof hij frisse, nieuwe lucht ademde,
toen die tijding hem was gebracht. Tegen Delaval
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glimlachte hij koeltjes, bang den onvertrouwbaren
jongen te laten blijken, hoe diep hem deze ver
aan het hart ging.-bintesmGrudFache
De dagen die nu volgden, waren voor Heinrich
Marti een smartelike hunkering naar haar antwoord.
De derde dag vooral gleed hij weer weg in één dier
buien van zachte melankolie die hij sinds de reisweken aan boord van de mailboot niet meer had
gekend, maar die tans de schaarse lichtvlakken
zijner gevangenisdagen steeds doffer gingen beslaan.
Zijn hart was ineengeschrompeld onder de gure
ongunst der tijden. De weinige gloed die er restte,
brandde enkel naar binnen. Aldoor verbeeldde
hij zich, dat dit nu al de derde kille dag was dat
Gertrud Faucherre hem zonder antwoord liet.
En moest met grote moeite zichzelf telkens weer
overtuigen, dat het in waarheid maar was: de
twede dag.
Den volgenden morgen, in den heel vroegen nog
donkeren winterochtend, bracht Delaval hem haar
brief.
„Niet open maken," jaagde zijn stem dichtbij
Marti, die nog in zijn krib lag. „Wacht eerst tot
de boer geweest is !"
Die kwam enkele minuten later, opende het
luik en riep het wek-appèl erdoor, in den rauwplichtmatigen toon van elken morgen. Meteen
was hij weer weg, en kwam zeker niet terug vóór
zeven uur, de tijd voor 't brood-eten.
Marti scheurde vlug open, joeg de brief door,
zodra hij zag dat het geschrevene te lang was om
binnen 't half uur aandachtig te lezen. Later op
den dag las hij den brief nog eens; en verder haast
iederen dag dien hij in de gevangenis doorbracht.
Beste kameraad Marti: Al wist ik dat ge ook
binnen deze dode muren waart, toch was uw brief
voor mij een grote verrassing en een blijk van
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vriendschap, gelijk wij ze allen in dezen tijd van
afzondering zo dubbel nodig hebben. Wat warme
hartelikheid, een medelachen of een medeschreien...
dat zijn de weinige bewogenheden die ik waarlik
mis in deze omgeving. In al het andere heb ik
berust of leer ik berusten. De armen van Roland
en kleine Niels, van mijn eigen jongens om mijn
hals, hun ogen die de kleine, heldere spiegels zijn
van wat er voor mij omgaat in hun innerlike
kinderlikheid... Al het andere is gering, van lager
orde.
Van begin af aan, ja lang daarvóór, heb ik al
dat bijkomstige licht, heel licht geteld. Ware
dat niet zo, dan had ik getracht uit Sinzheim te
vluchten, en ik geloof dat dit mij twee, drie maanden
geleden niet moeilik gevallen zou zijn. Ik heb het
niet geprobeerd. Ik vind het helemaal niet laf of
verkeerd in bepaalde omstandigheden op de vlucht
te gaan en begrijp dat Hellmuth het beproefd heeft,
dat Schwarz, Stolz, Thea Schurrt3cher, vele, vele
anderen 't (met of zonder succes) geprobeerd
hebben. Vluchten is niet laf of verkeerai Voor de
revolutie léven is even mooi als voor de revolutie
sterven. Van dat sterven gaat onmetelike kracht
uit, een grondeloos licht. Het bloed der martelaren
is het zaad der kerk. Maar zij die het eigen lijf
redden, doen dit niet om ergens te gaan parasiteren
op eigen roem. Zij nemen elders hun grote werk
weer op: in Azië, in Rusland, in Weenen, -- waar
dan ook. Zo vlucht een vrije trekvogel weg van
onherbergzame streken, om zich ginder weer te
voelen in zijn element; een grote en hoge vlucht
is dit.
Bij mij is dat anders. Ik ben noch trekvogel,
noch huismus. Ik wil bij mijn jongens zijn, of ik
wil niet zijn. En de jongens hebben voor hun
wijs en hun ontwikkeling West-Europa ondernodig;
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meer nog: zij moeten in hun jaren zekere steevastheid hebben; rustige, bestendige verhoudingen
om hen heen. Zij zullen mij daar niet graag bij
missen... maar ik zelf weet, dat ik ten slotte misbaar
ben, zo als iedereen.
Een vlucht is alleen laf, min, verraderlik, wanneer
iemand een stille schuilhoek van Zwitserland uit
om daar de arbeidersbeweging van Sinzheim-zoekt
te vergeten.., wie weet: — te bekladden. Ik denk
aan Trautwein en Norbert Forster, twee van wie
niemand nog iets vernomen heeft. Maar vóór ik
zekerheid heb, wil ik over Trautwein noch Forster
oordelen, want ik oordeel niet graag hard over
anderen, vooral niet als dat eigen geestverwanten,
gelijkgezinden zijn. Ik vraag met innigen drang
en overreding: doet u dit ook niet. Oordeel niet
hard. Snijdt niet door daden, — en zelfs niet in
den geest — u af van de makkers die wellicht u
later nodig hebben en die gijzelf later van node
hebt. Wij leven slechts in de beweging, wij ademen
alleen bij onze mensen; daarom moogt ge niet den
stroom waarin ge zwemmen moet, afdammen door
koudhartigheid en een ijzig, ongelouterd miskend
-voein.
u
achtervergeten
hebben,
u
kameraden
Dat de
lieten als een nutteloze ballast... het is hard, heel
bitter en hard wanneer ge voelt, dat ge gedaan hebt
wat ge doen moest. Maar de geschiedenis, noch die
van ons kleine Sinzheim, noch die der gehele wereld,
der
is een didakties poëem tot rechtvaardiging
historie
de
loop
der
absolute Deugd. Wij moeten
aanvaarden, wij moeten Ja tegen haar zeggen,
ook al gedraagt zij zich heden te braaf en morgen
heel immoreel en overmorgen niet naar onzen
smaak. Als ons kleine Zelf er bij betrokken is,
blijft er nog minder reden over, om omstandigheden of mensen met verwijten te overstelpen;
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onze kijk is dan zo gauw vertroebeld, onze ogen
worden zo gauw wat vochtig van... zelfbeklag.
Is 't niet, waarde vriend P
Wij maken een tijd door, die voor u en mij van
zulk een ontzettenden ernst is, dat ik mij geheel
vrij ga voelen tegenover iedereen; en allereerst
wel tegenover een lotgenoot zo als u. Ik wil dan ook
geen blad voor den mond nemen, maar liever
ronduit en ongeschminkt u zeggen wat ik denk:
over u, over anderen.
En dan moet ik u zeggen, dat ge de slechte
behandelingen van uw kameraden te zwaar, véél
te zwaar tilt. De gevangenisomgeving werkt die
zwaartillendheid in de hand. Het' is heel moeilik
onder het licht van een koekoeksraam in November
of December op donkere dagen vóór Kerstmis de
dingen in hun juisten teergeranden vorm en kleur
te zien.
Begin eerst eens het gebeurde krities, nuchter
te bekijken. (Dat een vrouw u dit zeggen moet !)
Mijn God, ge hebt toch zelf de laatste, trieste,
jammerlike dagen der raden-republiek meegemaakt.
Het was een algemene ontreddering, een rampzalige paniekstemming. Nadat de gijzelmoord in
de universiteit had plaats gehad, deserteerden de
soldaten er bij hopen. Ze schuwden die plek als
stond elk zelf, in persoon, schuldig aan de vermoording der slachtoffers; ze verspreidden zich door
de stad, en — met hen — ijlde het sensationele
nieuws van den moord door de stad. Minder dan
de helft van de bezetting was er dien nacht nog
maar over, om de universiteit verder in staat van
verdediging te brengen.
Kan het nu niet zijn, dat Schwarz om uw leven
te sparen, bevel heeft gegeven u in dien nacht
heimelik over te brengen naar de gevangenis P
Is hij het niet geweest, dan misschien een ander:

284
zo goed als u vijanden hadt onder de mannen daar,
zult u er ook uw vrienden wel gehad hebben. Zo
kan ik mij ook voorstellen, dat uw vrienden geen
kans hebben gezien u te verlossen, vóór Bermondt
met zijn koningsgezinde troepen Sinzheim binnentrok. Het was een overrompeling: Bermondt's
troepen waren er voor men het wist en in zó groten
getale, dat tegenstand bieden dwaasheid zou zijn
geweest. Er is haast geen bloed gevloeid. U zult
van uw cel uit wellicht geen schot gehoord hebben.
Aan het front waren Trautwein's regimenten naar
alle kanten gevlucht; de mensen hebben de wapens
weggegooid. In de stad was dat nog niet bekend of
slechts aan enkelen bekend... en reeds vertoonden
de eerste soldaten van Bermondt zich in de hoofdstraten van Sinzheim.
Ik schrijf dit zo uitvoerig, omdat u dit alles
waarschijnlik nog niet weet; en ook om u een flauwe
indruk te geven van het razende tempo waarin het
drama zich heeft afgespeeld. Is het dan wonder
dat ze eenvoudig geen tijd hebben kunnen vinden
om aan u te denken, al klinkt dit voor iemands
eigenliefde misschien wat schril?
U kunt niet over al het gebeurde oordelen; u
kent de feiten niet. Maar veroordeel dan ook niet
uw eigen makkers, die — vergeet dat niet — ten
slotte ook de mijne zijn. En die dat blijven zullen:
nu, — voor altijd.
Met grote, diepgevoelde vreugde las ik, dat u
dien laatsten middag in het universiteitsgebouw
gedaan hebt wat u doen moest. Het heeft strijd
gekost, — dat begrijp ik. Uw recht-door-zee
handelen had geen prakties gevolg voor het slachtoffer en had onverwachte, ja ironiese gevolgen
voor u zelf. Had u het anders gewild P
Natuurlik had u anders gewild. Ik ook; ieder die
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hart heeft en verstand, hoopt dat zo iets anders
afloopt. U hebt — bijna in letterliken zin — dat
gedaan wat ook mij zo vaak is verweten in de dertig
jaren die ik de zaak der bevrijding dien: den leiders
-dag tussen de benen lopen. Het was zó-vande
ver met u gekomen, dat u niet anders meer kondt.
Als dat voor een deel het gevolg is van onze gesprekken, voel ik mij gelukkig.
Er zijn dingen die wij niet kunnen en mogen
mee aanzien. Uw impuls, uw gemoedstoestand
was zuiver maar... voor een anderen tijd. In rustiger
tijden zwijgt de massa. Of zij lacht. En wij moeten
ons dat laten welgevallen. In wild bewogen dagen
lacht zij niet. De menigte wordt razend en vliegt
u naar de keel. 't Is misschien niet verstandig haar
op zulk een ogenblik te trotseren. Maar het is
wel goed. Het is goed dat dit gebeurd is; 't zijn
dingen waarover u later nooit spijt heeft.
Later,... als er een later voor ons is. Want u weet
zo goed als ik, wat er voor ons beiden onder het
régime van deze beulen te verwachten is. Ik schreef
zo even al, dat ik vóór alles eerlik tegenover u wil
zijn. Het heeft geen zin u in deze omstandigheden
platten „moed" in te spreken. De geestkracht die
u en ik nodig hebben, is van heel, heel andere
struktuur... Er is geen hoop en wij willen geen
hoop koesteren op enige genade of konsideratie
van den kant der nieuwe heersers, die dadelik
bij hun komst de helse machine der witte terreur
hebben gemonteerd en haar met een drieste
glimlach links en rechts laten spelen.
De hoop er het leven af te brengen, zou voor
ons beiden kinderlik zelfbedrog zijn. De moed
bij het hazardspel is een platte, een lage moed.
Hoge moed is de hoogmoed waarmee wij het vonnis
der wraak ontvangen zullen. U moet... u m o e t—
verstaat ge P — van nu af iederen dag, ieder uur
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eraan gewennen het grote onvermijdelike in de
ogen te zien. Ik hoop zo vurig en ik geloof zo heel
vast dat ik u daarbij helpen kan. Wellicht schrijf
ik morgen nog hierover in dezen zelfden brief.
Maar alvast één ding: in mijn ogen en — wat veel
meer zegt — in die van de makkers aller landen,
zult u niet zijn: de man die op het laatste ogenblik
de grote zaak in den steek liet. Ge zult in hun
ogen niet zijn: de man van dien middag in de
universiteit, maar de man die voor ons Sinzheim
heeft geleefd; martelaar voor het nieuwe geloof,
éen van hen die in ijzeren tijd het leven laat voor
het grote Rijzen. Over uw houding bij den gijzelmoord zal de wereld — die der kameraden, wel te
verstaan — verschillend oordelen of in 't geheel
niet oordelen. Over uw offers aan de zaak der
revolutie en over het laatste offer dat wij zullen
brengen, zal éen krachtig geluid opklinken uit
duizend monden: een stem van bloedwarmen dank,
van innerlik hecht vertrouwen. Verstaat ge dat?
Ge hoort hier. Ge zijt een der onzen, kameraad
Marti, in leven en in dood. Dat voelen allen, en
dat zult ge ook zèlf weer voelen. Ik hoop: nu reeds.
Ge schrijft over het regeringsbesluit van Juni,
om de gijzelaars te laten vonnissen door een krijgsraad van soldaten uit de universiteit. Wat ge daar
zegt over uw eigen stemmen vóór dit voorstelStolz, bevalt mij in het geheel niet. Het was een
grote, grove, ernstige fout van u. Die erkenning
had voorop moeten staan. Het was een tijdelik
afzakken van uw hele wezen naar de taktiek van
hen die door wreedheid en wraak wilden regeren:
de Stolz-taktiek; het beleid dat op de spits der
woeste razernij gedreven is — zo dat Stolz zèlf
niet meer mee kon ! — door Schwarz, Thea S. etc...
Het besluit dat dien dag gevallen is en waaraan

287
ook u, helaas, uw stem hebt gegeven, verhoogde
den indruk: de universiteit mag met de gijzelaars
doen wat zij wil. Om dien indruk was het Werner
Stolz ook te doen. Dat ligt geheel in zijn karakter,
dat er een is van rechtzinnigheid, steilheid, sterk
fanatisme. Maar het was uw zwakte, dat ge u liet
meetrekken in dien ortodoksen wervelwind; ik
begrijp welke menselike, àl-te-menselike invloeden
daarbij hebben meegesproken. Sinzheim is niet
zo groot, of ieder wist dat. Maar u werd daardoor
medeplichtig, mede-schuldig.
Zo min als ik u platten moed wil inspreken, zo
min predik ik moraal-finesses. Al gepreek genoeg!
Denkt u er zelf maar eens over na, of dat soort
troost niet wat te kinderachtig is; dan begrijpt u
dadelik wat ik meen.
Er is maar éen troost: inzien en voluit erkennen,
dat u schuldig bent. Al het andere is maar ijdel
en wind...
Ge ziet: ik neem uw moeilikheden en innerlike
zorgen ernstig op. Ik wil dat ook zo gaarne doen; —
en daarom schrijf ik u dat waar ge om vraagt: mijn
opvatting van your case.
Maar... het moet mij met dat al toch ook van
't hart: dat ge kleinzerig zijt, mannelik-kleinzerig.
Ge weet dat dit een gangbaar vrouwen-vonnis is:
mannelike kleinzerigheid? Ge weet toch dat
vrouwen altijd beweren, dat het maar goed is dat
alleen de vrouw de meest schrijnende lijfelike
weeën moet verduren; hij zou bezwijken aan pijn,
— en vooral aan zelfbeklag!
Ge moet oppassen niet te gevoelig te worden in
de gevangenis. De atmosfeer van de cel brengt
overgevoeligheid en beklag mee. Pas daarvoor op,
kameraad ! Ge kunt ze niet gebruiken. In een
stemmige, smaakvolle kamer, in een makkelike
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stoel bij de open haard, moogt ge die eigen melankolie uitspinnen zo lang en zo ragfijn, als ge zelf
wilt. Maar binnen de muren van Strammburg
zijn zelfbeklag-stemmingen niets dan ellendige
ballast. De jarenlange ophoping van individueel
klein leed, zoekt dan uitweg naar uw bewustzijn
en het valt uiterst moeilik haar dien weg te versperren.
Wat is uw of mijn individueel lijden tegenover
dat der massa ! 0, laten we dat toch nooit vergeten.
Eindelik, na vier jaren uitputtings-oorlog had die
massa leren z i e n; en zij nam eigen lot in handen
en bouwde háár staat op: de organiese bouw der
raden-republiek. Nauweliks was het huis onder
dak, of daar kwamen ze opdagen: de usurpatoren
die in de oude woning hadden gehuisd. De nog bij
lange niet in top voltogen bouw stortte ineen.., en
duizenden liggen tans onder het nieuwe puin
bedolven.
Wat er op het ogenblik met Sinzheim gebeurt,
knijpt mij de keel toe als ik eraan denk. Daar worden
iederen dag honderden van arbeiders gearresteerd
en in koncentratie-kampen gedreven onder de
simpele beschuldiging, dat zij lid waren van een
verboden vereniging: hun vakvereniging of hun
arbeidersraad. Wij behoeven elkander niet te
zeggen wat er met deze mensen onder de witte
terreur gaat gebeuren: tot welke wraak Roomschristelike boeren en liberaal-etiese burgers in
staat zijn — weten wij. Tot èlke wraak.
Met harden ijzeren hiel worden de mensen
teruggetrapt naar hun sloppen, stegen en krotten.
Er hangt een zonsverduistering boven Sinzheim,
niet één van uren, maar éen die jaren en jaren zal
duren; de bijen zwermen instinktmatig terug naar
hun korf, de vogels vliegen naar hun nest en fluiten
noch zingen meer. Mens en dier zwijgt in be-
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klemming. Donkere druk ligt op aller netvlies.
Zo zie ik de stad, zó en niet anders; als een
gevloekte.
Onze klacht, beste makker, mag er geen zijn om
eigen leed. Ons klagen moge opgaan in die massale
noodkreet der verstotenen uit den kring-van-licht,
in de hartekreet die alle werkers der wereld ver
hun zal snijden door de ziel.
-stanedi
Gij en ik, wij allen zijn van egoistiesen en van
individualistiesen kom-af; geboren en getogen
in zelfkoestering en in ontleding van subtiele ikgevoelens. In mijn leven vond eigenbaat nergens
heil noch heul, ik heb eerlik gepoogd niet langer
mijzelf te zoeken en het is mij voor een deel gelukt.
Mijn leven in den Strammburg en de uitmonding
van dat leven moeten daarmee één zijn. Gij en ik:
wij zijn min of meer in hetzelfde geval, vriend
Marti. Wij waren geen van beiden ware propagandisten. U niet, omdat ge een slecht spreker
waart, — ik niet, omdat ik een hekel had aan demagogie; ze dréven mij dien kant op, ik zwichtte
vaak; omdat 't toch zo broodnodig was, dat er
stemmen klonken die den slapenden reus herinnerden aan zijn kracht. Maar heel dikwels, — o,
vaker dan iemand ter wereld weet — betrapte ik
er mijzelf op, dat ik dingen zei die ik zelf niet
geloofde. Ik was niet genoeg dogmaties ingezworen
om telkens te getuigen, gestreng te kunnen getuigen.
Als ik voor allen beleden had hoe ik 't dan eigenlik
wèl zag, zou er geen kracht, geen overreding van
mij uitgegaan zijn.
Door afkomst, ontwikkeling, vorming, was ik te
oneenvoudig voor dit werk. De tragiek van onze
evangelie-verkondiging: het woord dat de meeste
zielen wint is niet geheel waar, — en het ware
woord wint geen zieltjes. En het grote zielental,
dat is: de massa hebben wij nodig. Zonder haar
Fakkeldragers xg
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kunnen wij niets doen. In het Zwinger-museum
vindt ge sierlik gegoten koperen kanonnetjes; er
kan mee gevuurd worden. Maar in den modernen
oorlog is snelvuurgeschut en zijn machinegeweren
veel bruikbaarder.
Er weeft zich door heel mijn bestaan, als ik alles
nog eens door mijn vingers laat glijden, een vaalkleurig tekort aan daden: nasleep van gebrek aan
eenvoud, mij op mijn weg meegegeven. Ware ik
simpeler geweest, deugdeliker voor het handwerk
van den dageliksen strijd, dan zou ik nu dat gevoel
missen: van metter-Daad te zijn tekort geschoten.
Maar het einde mag en zal ten minste n i e t zó
zijn. Aan het slot moet staan: de Daad. Wat mij
van nu af wedervaart, wil ik dragen als een strijdster, als een waarachtig overtuigde voor de zaak
die de mijne was... al voelde ik zelf dikwels hoe
vèr ik door religieus en in ander gevoel afstond van
Sturm, Stolz, Hellmuth, van de meesten met wie
ik de nadering van licht gezien had; ook van u.
Straks scheren ze mij met hen allen over één kam...:
welaan ik w i 1 over éen kam geschoren worden.
Zo is het goed.
Er zijn ogenblikken, dat alle tussenstandpunten,
alle afwijkingsfinesses als ijdele opschik en tooi
van ons afvallen; tijden dat er kleur bekend, dat
er eenvoudig maar klaar getuigd moet worden;
dat wij daar staan: naakt met ons geloof, — of
daarzonder. Zijn de nieuwe zonnestralen ons in
't bloed overgegaan, — dan staan wij er mèt ons
geloof.
„Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren:
Ik ken den mensch niet !... en terstond kraaide de
haan. En Petrus werd indachtig het woord van
Jezus, die gezegd had: Eer de haan kraait, zult gij
mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande,
weende hij bitterlijk."
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Deze regels hebben op mij als kind altijd een
machtigen indruk gemaakt. Van mijn twaalfde
jaar af had ik mij voorgenomen, ten minste in d it
uur hooggemoed te zijn.
Ik laat in deze eenvormige dagen mijn gedachten
langs zó veel mensen en feiten heen zwerven. Al
wat er de laatste jaren in Sinzheim gebeurd is,
trekt in de stille cel aan mij voorbij ! Vreemd: wat
vier jaren en langer geleden is, staat mij daarbij
scherper voor, dan de rampen van den oorlogstijd
en de wervelwind der revolutie.
Aan Aloys Rantzau denk ik veel. Als de radenrepubliek toch tot den ondergang was voorbestemd,
dan is wel 't beste: sterven zo als hij, zonder te
moeten aanschouwen hoe alles, alles weer te gronde
gaat met énen slag.
Wij kenden elkander lang en goed. Ik weet,
vriend Marti, dat ge hem hebt vereerd en liefgehad.
Duizenden en duizenden hebben hem liefgehad.
Geen was er van wie het ongeletterde volk zo veel
hield als van dezen intellektueel.
Ondanks zijn geestelike pak-en-zak, hoorde hij
tot wat men in Rusland noemde de narodniki:
hij was een echte volkssocialist.
Rantzau was een man, die wel voorbestemd leek
om slachtoffer te worden van zijn eigen nobelheid,
breedheid, haat tegen geweld en walging van
domperij. Zo als het bij die angstige vraag over het
Geweld ging, zo ging het met zo veel andere dingen.
Twee maanden vóór u in Sinzheim kwam, de
radenrepubliek was nog maar enkele dagen te voren
uitgeroepen, hadden we hier al fellen strijd gehad
over de pers. In zijn ijver en schaterende geest
om den tegenhanger en tegenstander te-drift
worden van het ancien régime, had Rantzau de
censuur opgeheven, volle drukpersvrijheid gewaarborgd. Hij liet de krantenschrijverij der anderen
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den vrijen loop, hij gedoogde dat het „Arbeiterblatt" een braaf gematigd, neo-vaderlandslievend,
Berlijns-pacifisties standpunt innam. Kort en goed:
hij liet de leugenkranten der heel en half-burgerliken liegen, zonder voor een eigen pers te zorgen.
(Bijna had ik geschreven: zonder voor een eigen
leugenpers te zorgen. Kan ik 't helpen dat ik
de splinter in eigen oog zo pijnlik voel ?)
Ook hierop hebben de fanatici: Stolz, Vohsen,
Meta Jablenski- en andere kameraden telkens
en telkens weer gehamerd. Zelfs Forster was het
ermee eens; alleen wilde hij natuurlik het Arbeiterblatt wat proletaries fatsoeneeren zonder de daar
vastgeroeste mannen te verjagen. Eindelik, véel
te laat, werd er schoon schip gemaakt; een nieuwe
man, die éen der onzen heette te zijn, Lilienfeld,
werd persridder van het rode Sinzheim: ridder
van de droevige figuur.
Rantzau had zulk een heerlik, eerlik vertrouwen in
de massa ! Hij vertrouwde de oude idealen van
volksrecht, vrijheid, volksheerschappij; hij had
zijn hele leven geleden onder muilkorving en pantsering van den geest. Gevangenis en vestingstraf,
verguizing en domme bespotting had hij voor dien
kamp voor recht over gehad.
Moeten wij dit vertrouwen dan n i e t hebben P
Is dan alle heil te verwachten van gewelddadige
diktatuur ?
Ik geloof, helaas, dat het niet anders kan; in den
overgangstijd gaan wij ten onder als wij strenge
tucht en voogdij verwerpen. Maar ik zou mij
heftig verzetten als iemand dat tijdperk uit machtswellust wilde verlengen. Ik raak hier, vriend Marti,
het onderscheid tussen den tij delikenen den eeuwigen revolutionair. Hebt ge zelf dat onderscheid
wel eens gevoeld?
Tijdelike revolutionairen, — zo noem ik allen die
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d e z e samenleving willen slopen en er met alle

wettige en onwettige middelen een nieuwe voor
in de plaats willen stellen. Als hun dat gelukt, en
de beulen van gisteren tot de slaven van heden zijn
vernederd, kijken zij hun arbeid aan: en zij zien
dat het zo goed is. Zij willen nog hun kracht geven
om het veroverde te verdedigen; waaks zijn zij
tegenover de altijd loerende duivel in het doosje.
Maar dit is alweer een vorm van konservatisme,
dit versteent gauw tot behoudzucht, angstige hoede
over.., het nieuw-geborene.
Dat laatste is geen hoon. Volstrekt niet. Want
ook de eeuwige revolutionair helpt mee het oude
rotte gebouw te doen springen en het haastig
opgetrokken nieuwe te verdedigen. Maar niet
vergeet de eeuwige opstandigheid door de overwinningsroes haar Roeping: scheppen van hogere,
steeds hogere vormen. Geen ogenblik glimlacht
de eeuwige opstandeling zijn: Wir Naben es so
herrlich weit gebracht. Reeds ziet hij de fouten
van het Nieuwe en zoekt ze te verbeteren. Hij
waarschuwt tegen de behoudzucht der nieuwe
heersers, van wie hij in stilte afscheid heeft genomen
zodra de geslingerde nieuwe wereld maar éven tot
rust en evenwicht kwam. Hij waarschuwt... op
gevaar af door de immer-loerende duivel in het
doosje tégen het nieuwe gezag te worden uitgespeeld; op gevaar af door de nieuwe heersers, —
zijn oude vrienden — van verraad en intellektuele
hoovaardij te worden beschuldigd.
Waarom doet eeuwige opstandigheid zo? Uit zucht
tot kritizeren, uit viszucht, uit distinktie-drang P Indien 't zo ware, zou zij onuitstaanbaar zijn. Neen:
omdat ontembare -drang in zo éen huist, te werken
aan de verdere volmaking van de hem omringende
wereld. Omdat hij heilig en heel innig gelooft:
aan de volmaking, de trapsgewijze opgang van het
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mensdom. Hij gelooft dat de mensheid de onuitputtelike kracht in zich heeft, zich steeds te ver
te herstellen, te veredelen. Alle terugzinking-jonge,
is tijdelik en moet verwerkt worden als een aan
volharden bij het ideaal. Maar ook alle-sporingt
doorbreking naar beter werelden is tijdelik, en
dient enkel om vandaar uit wéer te ontdekken:
groene en nieuwe stranden aan aarzelendlichtenden
einder.
Het is het diepe water waar het eeuwige verzet
in zwemt: daar heeft het armslag, licht en lucht.
Als overgang... o, zeker! in den overgangstijd
kan het niet anders. Maar staat ge er mij borg voor
dat de Stofzen en de Schwarzen, de Hellmuth's,
Meta Jablenski's, Gabrilowitsch, Vohsen, Thea
Schumacher, niet op hun lauweren zouden zijn
gaan rusten, niet de deuren zouden hebben afgesloten en gegrendeld voor altijd Niet tot elkaar
gezegd zouden hebben: Wir haben es so herrlich
weit gebracht? Niets menseliks is hun vreemd.
En als gij er mij borg voor stond, kameraad
Heinrich Marti, zijt gij dan wel... een betrouw
borg? De hand op 't hart: Hoe denkt ge zèlf-bare
over deze dingen? Ge stondt een tijd lang sterk
onder den invloed van Thea Schumacher, dat scherp
gesneden silhouet van een tijdelike revolutionair.
Beken dat zij een overwicht op u had, een gevaarlik
overwicht. Het gevaar begint, waar de Mens
ophoudt te zijn.
Hoe duidelik is mij geworden in deze Sinzheimer
revolutiedagen, dat wij haast nimmer handelen
naar inzicht en verstand. Gij hebt dit gedaan en dat
gelaten om háar, om Thea; een ander volgt zijn
wraaksentiment; die zijn vrijheidsdrang, weer een
ander zijn groot en innig medelijden. En allen
zeggen ze of doen ze alsof kloek verstand, weten
inzicht, wijze boeken, of de kwieke-schapelik
?
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wenken der praktijk hun daden bepalen. Bedriegers P Ja, maar dan toch in de eerste plaats bedriegers van zich zelf 1
Ieder lijkt op zijn beurt op den groot-industrieel,
op den ondernemer, die ons heilig verzekert,
dat hij de maatschappij met goederen verzorgt en
in de behoeften zijner medemensen voorziet; die
man bedriegt en liegt n i e t. Hij vergeet alleen —
onbewust, half-bewust, op éen bepaald moment —
dat hij dit alles ondanks zichzelf doet; dat zijn doel
is: winst maken en niet: mensheid-verzorgen...
Wij noemen ons zo graag wetenschappelike
strijders; wij allen hebben geleerde boeken (of
stens boekjes) op ons geweten. Maar welke rol
spelen wetenschap, verstand, denkkracht, — vergeleken bij gevoel en vroom geloof P Ik spreek niet
over 't meer wáárd zijn van het éen of van het
ander. Dat laat ik over aan onderwijzer-debatingclubs. Ik bedoel alleen dat in onze beweging en
in de hele wereld de invloed van de logika op het
menselik handelen (in tamme tijden) veel kleiner
is dan het schijnt; in sterk bewogen dagen... nog
weer véél kleiner. De geweldige tragiek van onze
wereldbeweging is: in landen waar logika, verstandelik inzicht, scholing de mannen rijp hebben
gemaakt voor de sociale omwenteling, — daar zijn
die mannen niet meer revolutionair. En daar waar
ze wèl revolutionair zijn, — daar zijn ze nog niet
rijp: er is daar te weinig inzicht en scholing om
dnze produktie en verdeling te kunnen doorvoeren.
Dat is een smartelike ontdekking, kameraad,
die ik niet hier in mijn cel maar 'ns heb uitgebroed; maar die al veel eerder, lang vóór de Sinzheimer victorie zelfs, mijn dagen heeft versomberd,
toen ik er met Rantzau of met vrienden uit het
buitenland over had gesproken, en niemand grond
onder de voeten voelde.

ag6

Een vreemd, wispelturig ding die Logika, die
zuivere rede. 0, niet voor de simplisten, niet voor
de makkers die alles terugbrengen tot het ekonomies
determinisme. Voor hen — dat is voor negentig
van de honderd partijgenoten — is alle geestelik
leven maar een afspiegeling van maatschappijvormen en produktiewijzen. Doch voor hem, die
zin en waanzin bêi verloren heeft... Doch voor hem,
die dat determinisme wel een parelende verovering
der vorige eeuw vindt, maar toch altijd een ver
i g e eeuw...
-overingd
Voor zó een is dat determinisme hoogstens een
wel bruikbaar vergrootglas; nimmer een zalig
geloof. Ik weet niet of het gevoel wanneer-makend
het zuiver is... ik weet niet of het zuiver gevoel zo
veel verder draagt; maar ach: wat schiet het menselik Verstand te kort!
Hoe belachelik onnozel zijn niet zij, die voor het
geloof enig gevaar duchten van het kant van... het
weten. Hebt ge ooit een waarachtig schilder gezien
die bevreesd was dat een fattige fotograaf hem de
loef zou afsteken? Hoe onnozel van zelfoverschatting aan de andere zijde: zij die wanen hun
wetenschap als troef te kunnen uitspelen tegenover
religie. Reine, dus liefst kerkloze religie.
Ik deed niets liever dan kennis vergaren, mij
verdiepen in studie; en die wetenschap, als 't kón
— want wetenschap is geen propaganda- en statistiekfabriekje! — dienstbaar maken aan ons grote
werk.
Maar ik ben er nooit blind voor geweest, dat
heel dat Weten toch maar aan de éne zijde van ons
bestaan geldt, — niet aan de andere. Natuurlik I
Wie dat wèl vergeet, doet beter maar onwetend te
blijven. Tot het ware Weten behoort toch ook:
te weten dat al wat iemand weet en te weten komt,
maar voorlopige waarheden zijn. Waarheden die

gelden aan den enen kant van het bestaan: aan de
linkerhand van God. De nieuwe waarheden die
aan zijn rechterhand liggen, kennen wij geen van
allen.
„Wat hebt u aan een wetenschap die toch weer
opdroogt P" viel eens een kleine bultenaar mij
pienter in de rede, toen ik in een lezing zo iets had
gezegd. Ik heb toen lachend geantwoord: Dan kon
ik jou wel vragen, wat je aan een 1 e v e n hebt,
dat immers toch weer opdroogt! Eens zullen wij
dat allen weten. Misschien. Wij moeten afwachten.
Ik zeg dit alles niet alleen, beste vriend Marti,
om het zelf weer eens te overzien. Niet enkel om
mijzelf klaarheid te verschaffen, niet alléén om
doemdag te houden over eigen bestaan en eigen
ziel.
Nog een hogere verwachting zingt zacht erbij
mee: de hoop dat ik u die daar in de cel zo nood
eigen vlees zit te kerven, een lijn kan toe--lotign
werpen waarlangs mijmeringen wat rustiger kun
-ne
opklimmen.
Leer u zelf vergeten; want dat wat ge werkelik
zijt, ligt daar waar niets meer van u over is. Dat mag
wat ongerijmd klinken wat toverformule- achtig,
maar ge zult het toch vatten. Het verstand, het
enkele verstand kan deze dingen niet benaderen.
Bij het verstand zijn deze kostelike kleine stenen
niet te koop. Hebt ge ze eenmaal — dan zal ook het
verstand ze wel opnemen en in goud zetten. Want
ze zijn niet tegen-verstandelik en niet onverstandig.
Ze zijn volstrekt niet in tegenspraak met het
gezond verstand, ook willen ze het niet weerleggen,
ze willen het niet opheffen. Verstand is enkel
maar te kort voor deze diepten, het schietlood is
niet lang genoeg. Maar kan het naar de peiling
toegebracht worden, dan zal die het wel bevestigen.

E
Leer u zelf vergeten, weet alleen één ding over
uzelf goed: Ge hebt niet voor niets geleefd
en ge zult niet vergeefs lijden. Uw beeld werkt
na in deze wereld, misschien ook in volgende
werelden.

Ik schrijf u niet om u tot een of andere God of
godsdienst, tot een of ander sofisme of „sofie"
te bekeren. Ik ben geen heilsoldaat die met het
zondaarsbankje als een kruis op haar rug door het
leven wandelt. 'k Zou zelf niet weten waartoe ik u
zou willen bekeren; wat ik gevoel en geloof heeft
geen naam; als ik er een woord voor zoek, vind
ik enkel een negatieve omschrijving als antimaterialisme of zo iets flauw-benaderends.
Er klinkt misschien in u iets mee, wanneer ge
hoort hoe ik mijn gevangenisdagen zie en ze doorleef. Zo als de noot meer is dan de enkele noot,
omdat zij ook de meeklinkende tonen van het akkoord bevat, — zo roept iedere mens bij het uit
uitleven van zijn ziel veelvoudige akkoor--zegn
den wakker. Wáár ze meeklinken of naklinken is
niet vooruit te zeggen; er kunnen schemeravonden
zijn dat oude, ingeslapen, haast verroeste snaren
weer gaan.3neetrillen...
Ik eindig, beste vriend. Dit is wellicht mijn
laatste woord aan.u; maar ik wil daar niet bitonder
op doorgaan. Alleen moogt ge weten dat ik u
altijd gezien heb als een der meest eerlike, toegewijde, zuivere smakkers.
Onze vriend ik wil niet eens zijn letter hier
neerschrijven — zal zo vriendelik zijn dezen brief
aan u te bezorgen. Een groot geluk voor ons,
dat er éen is, die zo geheel belangeloos, ja met
opoffering van eigen veiligheid het mogelik maakt,
ons in de eenzaamheid nog te warmen aan elkanders
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vuur voor de bevrijding der wereld; tot onuitsprekeliken dank zijn wij hem verplicht.
Gertrud Faucherre.

De eerste uitwerking van dezen brief op Heinrich
Marti's in zelfbeklag steeds dieper terneergeslagen wezen, was er éen van innerlike heffing
en verademing. Door sterke armen opgetild, werd
hij in nieuwe luchtstreek overgebracht. Steeds
gevoelig voor indrukken, tans ontvankeliker dan
ooit door de doorgestane somber-eentonige maan
gevangenis, was ieder woord van-deni
Gertrud Faucherre's brief hem een witte heilbelovende duif. Hij las en herlas haar zinnen,
hij kende den tweeden dag reeds sommige gedeelten
van buiten; het was of haar woord hem eensklaps
weer — als door een geheimzinnig schakelbord
verbonden had met den geest der kameraden buiten
de gevangenis-muren.
Wat Gertrud Faucherre bedoelde met het overpeinzen van dingen waarin het verstand te kort
schoot, was hem in den beginne niet geheel klaar.
Het deed hem vreemd aan, geheel ontwend als
hij was, zijn gevoel in die richting vrijen toom te
laten. Maar langzamerhand werd dit een der
gedeelten van haar brief, die hij zich het liefst
herinnerde. Zo als een kind dat niet weet wat
het in de chaotiese wereld moet aannemen, en
wat het moet afstoten, maar nu eindelik in het
woord van de buitenwacht de bevestiging vindt
van het stilst vermoeden, — zo aanvaardde en zo
geloofde Marti haar telkens herhaalde verzekering:
dat hij niet vergeefs geleefd had, dat zijn lijden
even zo goed meetelde als offer voor het grote
Rijzen als de dood van Aloys Rantzau, of het
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sneuvelen van een gemeen soldaat aan het front
bij Seelisberg. Op dat besef bouwde hij voort,
omhoog gestuwd door den geest van verheldering
en verzoening die hem uit haar brief stil had toegelachen en die hij als een zegel wilde zetten op
zijn hart. Veel las hij van dien dag af in den bijbel,
en het speet hem dat hij in de gevangenis enkel dit
boek, niet de koran en andere boeken uit het Oosten
krijgen kon. Toch was het geen fatalistiese berusting, die hij nu. zocht. Maar een schouwing der
innerlike en uiterlike dingen, die hem blijden wil
gaf en sterkte. Als hij haar brief herlas, was het
hem, alsof veel opgehoopt oud en vuil ijs eindelik
wegsmolt onder stralen van voorjaarszon. Zij had
met zachte, sterke hand de nevelen aan den einder
weggeschoven en hem gezegd te zien, te zien wat
daarginds wilde gloren; zijn ogen begonnen lang
te wennen aan de zacht gloeiende kleuren die-zam
daarachter oplichtten. Hij begon tinten te onder
spreiding van nieuwe, ongeziene tinten,-scheidn,
hoe langer en hoe aandachtiger hij tuurde in die
vreemd-parelende verte.
Dacht hij terug aan eigen leed, aan eigen onrecht,
aan de koude schaduwen van den herfst waarin
hij zich enkele weken geleden placht te dompelen,
dan leken hem die vervreemd en onbestemd; soms
glimlachte hij erom als om iets dat buiten hem stond,
dat hij van zich had afgezet, en herhaalde de onbewimpelde woorden van haar brief: mannelike
kleinzerigheid. Wat was zijn eigen individueel
lijden tegenover de massale verdoeming die gekomen was over Sinzheim: de vloek van het witte
schrikbewind die op-gierde buiten en binnen en
rondom de gevangenismuren van den Strannnburg?
Opgewekt en gelaten deed hij de kleine gevan
lichten, die -hem waren opgelegd: het schoon-genisp
cel, het wassen van het etensbord,-houdenva
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het klaarzetten van pan en bord voor het deurluik,
het keren van de matras.
Den derden dag nadat hij den briet had ontvangen, kwam Delaval in zijn cel. Hij scheen nu tijd
te hebben, zich niet ongerust te maken over betrapping. Hij maakte een praatje over het overbrengen der brieven, blufte dat het gevaarlik,
hoogst gevaarlik werk was, dat 't hem den kop kon
kosten. De brief van Gertrud Faucherre was erg
lang en artistiek geweest, beweerde hij nuffig. Hij
had hem helemaal gelezen.
Het zou Marti vroeger geërgerd hebben deze
winderige meningen te moeten aanhoren; tans
glimlachte hij, even-spottend, en in zijn hart lachte
hij den nulligen, zieligen kerel uit. Het viel hem
op, dat Delaval er minder gepoeierd en opgepoetst
uitzag dan in zijn soldatentijd. Misschien wilde
hij tussen het overige gevangenispersoneel niet te
sterk opvallen, bang dat de nieuwe direktie hem
zou verdenken.
Marti herlas nog eens het slot van Gertrud
Faucherre's brief, waarin zij dien jongen zo ophemelde. Een ogenblik vroeg hij zich af, of dit
misschien een vleierij kon zijn om Delaval gunstig
te stemmen en voortzetting van de briefwisseling
mogelik te maken. Maar hoe langer hij erover
nadacht, des te duideliker werd het hem, dat hier
de vrouw die met zo ruim begrijpen over mensen
kon spreken véel te kort schoot.
Hij keek naar het druilige licht dat onwillig
binnen filterde door het koekoeksraam, en dacht
na. Was het wel goed de briefwisseling met Gertrud
voort te zetten? Wekte het bij dien Delaval niet
verwachtingen die dood zouden lopen? Was dit
wel eerlik spel van zijn kant P 't Was waar: Marti
liet hem altoos blijken, dat hij zijn opdringerigheid
haatte en schuwde. Maar het feit alleen, dat hij
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van de bemiddeling van Mario Delaval gediend
was, kon oorzaak zijn dat Marti zich in een net van
verplichtingen verstrikte. Was hier geen gevaar?
De schemering viel al vroeg, dien dag. Het meest
melankolieke uur brak door, het uur dat het elektriese licht nog niet was opgegloeid en dat het
schaarse schemerlicht meer en meer week...
Maar Heinrich Marti verzette zich tegen de
week-slepende stemming die in dat uur over hem
placht te komen. Hij liep enige malen met stevigen
tred de cel op en neer, zo als hij aan boord van de
mailboot deed wanneer hij beweging wilde nemen,
en liet er wat gimnastiek op volgen. Dit deed hem
goed. 't Was hem of alle dingen waarmee zijn
denken zich bezighield lichter en losser werden.
Met steelse onverschilligheid tikte hij zelfs de
kans aan, dat Delaval uit haat dat hij zijn doel niet
bereikte, zich tegen hem keren zou. Die mogelikheid joeg hem geen schrik aan. Misschien niet
enkel tegen hem, ook tegen haar, tegen Gertrud...
mocht hij dat wagen P
Marti voelde dat hij. in een stemming was om die
moeilikheid rustig in de ogen te zien. Lang en
ernstig, maar zonder af te zakken in de onontwarbare duistere labyrinten van het tobben, liet hij zijn
gedachten den vrijen loop. Eindelik besloot hij
door te zetten. Er lag geen oneerlikheid van hem
tegenover Delaval in, wanneer hij dezen verzocht,
nogmaals een brief aan Gertrud Faucherre te
bezorgen. Deze mens wist wat hij _waagde en wist
dat Marti anders geaard was dan hij. En Gertrud
was er de vrouw niet naar om zich te laten afschrikken door de kans op Delaval's wraak.
Dan, sprankte fel-op het gloeilicht in de kleine
ijzeren traliekooi boven aan de zoldering. Marti
nam het dikke boek dat op tafel lag en las enkele
hoofdstukken uit het Evangelie van Mattheüs.
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Hij had reeds enige dagen te voren uit de dag
gehoord, dat geen der politieke gevangenen-bladen
zijn eigen advokaat zou mogen kiezen; allen kregen
toegevoegde verdedigers. De officiële brief die
hij den volgenden morgen ontving, maakte dit
gerucht tot waarheid. Zonder opgave van redenen;
er stond eenvoudig dat het Hooggerechtshof geen
termen had gevonden.., en dan de afwijzing van
datgene waarop ieder beklaagde recht heeft.
Marti verwachtte niet anders. Het werd duidelik
waar het heen moest: een politiek proces dat zo
gauw mogelik zou worden afgehamerd en dat
eindigde, eindigen m o e s t — voor het moreel
gezag der nieuwe regering — met het doodvonnis
over de volkskommissarissen en over de voo rnaamste leiders der grote omwenteling. Een protest
der oude vakverenigingen zou nog even doorklinken
als een smeking om genade, een protest dat niet
krachtig kon zijn, omdat de regering de weinige
zeer tamme vakverenigingen die zij in leven gelaten
had, nog dreigde met haar scherpe mes: ontbinding.
Zijn blik gleed langs het dokument dat hij in de
hand hield met de in kille regelmaat getikte paarse
letters. Hij zag opeens háar verblijf, de cel van
Gertrud Faucherre voor zich; zij zou op ditzelfde
ogenblik eveneens zulk een brief ontvangen, en
hij trachtte zich voor te stellen hoe zij de
woorden las. Dat was niet moeilik te raden; hij
zag de glimlach op haar ernstige, kloeke trekken:
„Zij kunnen niet anders. Daarvoor zijn zij nu
eenmaal de zonen van hun tijd, zoals wij de kinderen zijn van een beteren."
Hij wilde haar antwoorden, heden nog. Misschien
had Delaval anders geen gelegenheid . haar de
brief in handen te spelen. Het zou dan toch al
morgen of overmorgen worden, eer zij zijn antwoord kreeg. Hij begon zijn brief nog dienzelfden
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ochtend, enkel onderbroken door het etensuur, met
de kwade kans door het boertje of door een vreemden cipier betrapt te worden. Een uur lang werd
daardoor zijn arbeid mat gezet. Dan ging hij weer
door, voltooide vlug zijn dadeliken zonder aarzeling
geschreven brief. Hij las •hem nog eens over: ja,
zo was het wel. Zo moedig-berustend wist hij zich
waarachtig de laatste dagen, hij had geen woord
te veel geschreven; hij gevoelde waarlik zijn geest
als herboren en het was haar doorlouterde woord,
háár woord alleen geweest dat verjongde kracht
in hem had gewekt.
Hij schreef zijn dank uit, zijn levende en
blijde erkentelikheid dat hij zich weer éen
voelde met hen allen, met het kleine wakkere
troepje dat tans de slagen der wraakzucht opving.
Vooral ook wil hij haar bekennen, welke vreemde
gevoelens door haar zachte wijzing naar het ontij
bij hem waren gaande gemaakt. Hij hoorde-delik
tot de velen die sinds hun kinderjaren nooit meer
lang aan onstoffelike dingen hadden gedacht. Bij
de ontdekking als achttienjarige jongen, dat deze
hersenspinsels niet zonder samenhang met de
stoffelike krachten in de mensenwereld zijn en
dat zij gebruikt worden om werkers -met-de-handen
te paaien en in zoete onwetendheid te houden -- was
hij verontwaardigd geworden. Hij meende toen die
denkbeelden tot op den drabbigen grond toe te
doorschouwen en wilde verder nooit meer naar ze
omzien. Dan kwam daarbij het dageliks gebeuren,
het lokken van den dageliksen strijd, het leven dat
luide riep om daden; voor stille overpeinzing liet
het geen tijd. Niet ieder was in het leven zo gelukkig
als zij, die als bij intuïtie de goede verhouding
geweten .had.
Kilheid had hem vaak doorhuiverd als hij de
platte gedachtengang, de vulgair-wetenschappelike
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gesprekken van de kameraden had gevolgd. Maar hij
had zich dan als het ware getroost met de gedachte,
dat hij er niets positiefs tegenover wist te stellen;
en nu — bij alle blijdschap om den steun die haar
brief hem gaf — had zij hem toch nog een andere,
een eigenaardig soort troost gebracht: dat ook zij,
die zo veel langer en beter gezocht had dan hij,
toch evenmin een steen der wijzen had gevonden;
enkel maar verspreide kleine, glinsterende schilfers,
waaruit wellicht wat op te bouwen was... neen
toch iets meer: want de glinstering had gelicht en
geflonkerd tot in de somberste hoeken van zijn cel.
Gertrud Faucherre had — zo ging hij dan over
-- gelijk gehad toen zij het harde woord: mannelike
kleinzerigheid gebruikte. En toch — o, het had hem
met nameloze erkentelikheid vervuld — toch had
zij zich zijn moeilikheden en wanhopige individuele
tobberijen zo dadelik ingedacht. Het had hem,
met enige schaamte, gedreven naar denzelfden
weg: 't zich-scherp-voorstellen van háár leed en
haar zorgen. Dan dacht hij vooral aan de foto die
dien énen stormachtigen avond dat hij bij haar was
op haar werktafel stond: haar twee jongens.
Toen Marti zó ver met zijn brief gekomen was,
keek hij even op. Hij wilde woorden vinden die
haar zeggen zouden, hoe hij met haar meevoelde
het gemis van de twee kinderen. Hij vond ze niet.
Hij verdiepte zich nog verder daarin, doch erkende
ten slotte met droeven glimlach dat hij niet wist,
niet zelf ondervonden had wat het voor een vader
of moeder beduidt zijn kinderen te moeten missen.
Vreemd — dacht hij — iets harteliks te willen
zeggen uit mee-gevoel en het te moeten opgeven...
omdat je het ten slotte n i e t meevoelt. Maar
misschien was het al i e t s voor haar, wanneer hij
naar haar jongens omstandig vroeg en haar verzocht
veel over ze te schrijven.
Pakkelara gers 20
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Daarna beantwoordde hij haar oordeel over
Rantzau, over Forster, over Thea Schumacher.
Thea was méér voor hem geweest dan uiterlike
bekoring. Haar innerlike opstandigheid had hij
bewonderd, bewonderde hij nog. Zo goed als ieder
ander kende natuurlik ook Gertrud het woord dat
Thea een suspekte beroemdheid had gegeven:
„Wij hebben geen verstand nodig, — enkel moed."
Er lag in die woorden een gang dien Marti niet
kon meemaken, en toch: er zwol een ongebreidelde
kracht in, die de wereld nodig had; toch lag er
een teveel in die woorden dat een tegenwicht
vormde voor het t e kort aan moed, dat zo dikwels
de harten deed schrompelen ineen. Herinnert
ge u nog -- vroeg hij haar dan — het kongres in
Straatsburg waar de oude, grijze Káthe Sommer
't als het ware woord voor woord den mensen
instampte:
„Und dann sind wir ja Alle miteinander so
jmmerlich feige."
Dat had hem in Thea Schumacher gepakt:
haar onverschrokkenheid tegenover mensen en
feiten en woorden. Hij wilde wel bekennen, dat
zij een korten tijd te veel macht over hem gehad,
dat zij hem gebracht had tot dingen waartoe hij
uit zich zelf nooit zou zijn ge komen; tot die brandpunten van de daad, waar Daad tot misdaad werd.
Het lag niet in zijn natuur aan vijanden hun-recht
te onthouden, hen door een behendige vorm
handen te spelen van de meest-verschuing
brute rechtspraak: een snel bijeengeraapt soldaten
ribunaal. Hij was daaraan medeplichtig, hij had-t
daar berouw van als van een der meest verfoeilike
daden in zijn leven. En dit moest hij Gertrud
Eaucherre toegeven: de troost dat de adelike gijzelaars ver den uitspraak der soldatenrechtbank
reeds waren weggesleept en op het binnenplein
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der universiteit vermoord, was geen troost, en
verminderde zijn schuld niet.
Hij wist een sterke, een dure drang in zich:
deze gevangenisdagen, die nu eenmaal de laatste
dagen van zijn leven zouden zijn, vooral eerlik te
zijn tegenover zichzelf en anderen. Gertrud's
brieven hielpen hem daarbij.
Ondanks het grotere, ruimere begrijpen dat hij
over zich voelde komen, ondanks alle afkeer van
sektarisme, kon hij het toch niet met Gertrud eens
zijn over de uitwerking van het geweld in dagen
van omwenteling. Ook hij haatte de sabel-tirannie
en zag als droombeeld voor zich: het bereiken
van het doel enkel door het vredig kruisen der
armen. Maar hij geloofde dat de werkelikheid met
dit droombeeld spotte.
Het was een ellendige, een cyniese wijsheid die
Napoleon verkondigde: de Heer is met hem die
de beste artillerie heeft. Toch was het zo: wie schuw
was om met menselik bloed het nauweliks vei overde
te verdedigen, zou door geen goddelike machten
geholpen worden.
Marti eindigde met enkele woorden over Forster.
Ook hij vermoedde diens balorig-klein verfoeien
van Sinzheim. Maar aan den anderen kant kon hij
Forster's noeste paardenwerk dat hij in zijn goede
dagen voor de republiek over had, nooit vergeten.
Hij sloot dan enkele woorden van vriendschap,
van herhaalden dank in en een herinnering aan
het Kerstfeest, dat voor de deur stond...... Kerstfeest in de gevangenis Strammburg.
Over Delaval schreef hij haar niets. Hij wilde
niet dat deze donkere laatste dagen van het jaar
haar nog verbitterd zouden worden door moeilikheden die hem alléen betroffen en die hij zelf
wel verzetten zou.
Langzaam schoot de tijd naar het proces tegen
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de volkskommissarissen en -leiders op. In dezelfde
week dat Delaval heimelik Marti's antwoord aan
Gertrud Faucherre overbracht, kreeg Marti in zijn
cel bezoek van den hem toegevoegden verdediger.
Het was een net, bleek heertje, dat uit al de
oorlogsjaren nog . zijn behoorlike kostuums had
weten te redden; hij droeg ten minste een zo keurig
aangemeten donkerbruin pak als slechts weinigen
in dien tijd. Zijn vage, ietwat waterige ogen achter
grote celluloid bril keken Marti terloops even
aan, om dan weer weg te zwemmen naar de ijzeren
krib, het koekoeksraam of de zwaarbegrendelde
deur van cel 253. Soms zette hij de perkamentachtige, stijve bril af en verving hem door een
gouden lorgnet, waarmee zijn bleek-gladde neus
dan telkens weer ruzie maakte. Op een borstelig
onbestemd-blond snorretje na, was zijn gezicht
gladgeschoren.
Hij scheen half op de hoogte te zijn van Marti's
poging in het universiteitsgebouw om het ergste
voor de gijzelaars te voorkomen. Hij beijverde zich
altans om het onderhoud dien kant op te sturen
en Marti kreeg den indruk dat hij dit feit wilde
uitbuiten bij zijn verdediging, een plan dat Marti
van begin af aan tegenstond.
Hij had in zijn journalistentijd genoeg rechts
bijgewoond, om de trucs en handigheden-zaken
der advokaten en rechters te kennen, en hij voelde
er niets voor, door een der leden van dit gilde te
worden meegenomen in den mallemolen der rechtsgeleerde intriges.
Zodra hij dan ook bemerkt had, dat het Mr.
Schneevoigt er om te doen was de braafheid van
den beklaagde die hij te verdedigen had, uit te
spelen tegen de snoodheid der andere beschuldigden, werd Marti meer en meer terughoudend, ver
niet veel meer dan hij kwijt wilde wezen, en-teld
-
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nam zich voor van Mr. Schneevoigt's goedgemeende
en met opgeprikten nadruk uitgesproken raad
zoveel of zo weinig gebruik te maken, als-gevin
latere overdenking hem zou toestaan; de raadgevingen sloten bij Schneevoigt's verdedigingsplan
aan en kwamen in hoofdzaak daarop neer, dat Marti
moest afzien van alle propagandistiese zelfverdediging voor de rechtbank. Zulke revolutionaire
redevoeringen bereikten en behaagden niemand;
ze ontstemden de leden van het gerechtshof hopeloos. Het zou zijn zaak meer kwaad dan goed doen.
Juist de simpatie van de rechters had hij zo nodig.
Het was niet waar — zei Mr. Schneevoigt — dat
het toch bij voorbaat al een verloren zaak was.
Simpatie en meegevoel der rechters waren wel
degelik te winnen. Die waren a 1 tij d te winnen
zelfs in de ongunstigste omstandigheden. Die
rechters zaten daar niet enkel als verdedigers van
klasse-belangen, — zo als sommigen zo graag
beweerden. Die rechters waren ook mensen. Het
was natuurlik niet zo gemakkelik hen op je hand
te krijgen; en aan absolute vrijspraak viel, na al
wat er gebeurd was, niet te denken; daar viel niet
aan te dènken. Maar het kon aflopen met een
betrekkelik lichte straf; tien jaren, acht jaren...
tja, dat waren nog lichte straffen in dit geval.
Hij wist niet of Marti aan een grote redevoering
gedacht had? Als hij zich niet vergiste, bezat
Marti zulk een schettertalent slechts in geringe
mate? Bovendien achtte Mr. Schneevoigt hem te
verstandig om alle kansen te zetten op die valse
kaart.
Met een vriendeliken handdruk en een juridiese
bedenking tegen de kortheid en de voorzichtigheid
van de dagvaarding, nam het advokaatje afscheid.
Zijn ogen zwommen daarbij even in de richting
van Heinrich Marti, zijn hoffelike glimlach onder
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het borstelsnorretje liet een met goud gevulde hoektand zien, hij schoof de perkamenten bril recht
op de bleke neus, en knoopte de astrakan-gekraagde
overjas dicht. Buiten vroor het een beetje, — ver
hij nog.
-zekrd
In den loop van hun gesprek had Marti nog
gehoord, dat de toon der dagbladen bij het naderen
van het grote proces heftiger en heftiger werd. De
pers verhoogde haar ijver zodra de datum van het
proces vastgesteld en de dagvaarding bekend gemaakt was: het dageliks hoofdartikel der drie grote
Sinzheimer bladen was bf aan het hoogverraad en
de gruweldaden der volkskommissarissen gewijd,
df het bevatte openlike en bedekte toespelingen
op hun persoonlik leven. Voor den moord op de
adellike gijzelaars werden zij verantwoordelik
gesteld, bizonderheden omtrent drinkgelagen van
Alex Sturm, Schwarz, Marti met beruchte deernen
— waarmee dan Thea Schumacher in éen adem
genoemd werd — deden opgeld. Die nachtelike
orgiën zouden hebben plaats gehad in de docenten
universiteit, in restaurant Astoria, ten-kamerd
huize van Paul Brandt en in andere nog geheim
gelegenheden. Al wat maar pervers was-zinger
en buitensporig en walgelik werd uitgestrooid
door de Hetze-pers; alles, ook het dolzinnigste
of stompzinnigste, vond graag geloof in de kringen
der lezers, die deels onder het rode régime te lijden
hadden gehad, deels om persoon en goed doods
hadden uitgestaan en nu van de schrik niet-angste
beter en vlugger konden bekomen dan door op alle
manieren hun wraak te uiten op de vroegere machthebbers. De krantenlektuur hitste hen voort, nog
verder voort op dien weg; de krant vertelde hun
hoe anderen hun woede . uitspuwden. Op onverklaarbare wijze had Lilienfeld zijn weg gevonden
naar éen der redaktiebureaus der grote dagbladen.
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De nieuwe regering bediende zich blijkbaar van
dezen intrigant om alle mogelike partikuliere en
intieme gebeurtenissen die zich onder de volks
hadden afgespeeld-leidrsnvokmae
in kleine dagbladberichtjes op te blazen, ze kleurig
voor te stellen en op deze manier stemming te
maken tegen de beklaagden in het naderende proces.
De beloning die Lilienfeld hiervoor ontving was
niet zo gering; hoewel hij vooraanstaande figuur
in de Rantzau-dagen was geweest, werd hij voort
ontzien; geen haar werd hem gekrenkt-duren
en de andere dagbladen durfden niet eens een
campagne tegen hem te beginnen.
Wie precies de beklaagden in het grote proces
zouden zijn, was Heinrich Marti ook pas in de
laatste dagen door de pers te weten gekomen:
Gsell, Vohsen, Alex Sturm van de volkskommissarissen. Trautwein, Heinrich Marti, Meierhofer,
Felix Schäfel, Gertrud Faucherre, Gabrilowitsch
en nog tien anderen, meest gewezen aanvoerders
in het rode leger of bestuursleden van arbeidersraden zouden dan tevens terecht staan. De beschuldiging tegen de meesten luidde: hoogverraad;
bij sommigen waren er verzwarende omstandigheden gezocht en gevonden, terwijl anderen nog
afzonderlik gedagvaard waren wegens moord,
poging tot moord en andere misdaden van lagere
orde.
Ook Forster en Paul Brandt waren van gewone
misdaden beschuldigd. De nieuwe regering meende
door beschuldiging van gewone misdaad met meer
klem en meer succes bij het Zwitserse gouvernement op hun uitlevering te kunnen aandringen.
Er was alle kans dat deze rechtskundige kunstgreep
gelukken zou.
Werner Stolz, Hellmuth, Thea Schumacher,
Schwarz en verschillende anderen waren onvind-
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baar. Ze hadden bijtijds de wijk genomen naar
het Oosten, — zei men in Sinzheim.
Marti was begonnen zijn schriftelike verdediging
op te stellen. Aan Mr. Schneevoigt en diens goeden
raad dacht hij daarbij maar zelden. Als de advokaat
hem vroeg of hij een redevoering voorbereidde,
zou hij ontkennend antwoorden. Van verder overleg
met dezen man wilde hij niet weten. Hij zag geen
kans Schneevoigt te laten spreken zo als hij voelde
dat er gesproken moest worden, en verwierp ten
enenmale het denkbeeld, zijn eigen heldere aanklacht
tegen de oude wereld te laten vertroebelen door
de raadgevingen van één die met hart en ziel nog
aan deze oude vormen en gedachten hing.
Zo moesten zij dan maar langs -elkaar-héen rede
trachtte zijn denken en voelen zo-ner.Mati
eenvoudig mogelik uit te zeggen. Ieder simpele
van geest moest het kunnen begrijpen. Het werd
hem een vreugd aan , dit dokument te werken,
al wat op zelfbeklag geleek er in te schrappen, en de indruk van het woord te versterken:
niet door sleurfrazes van de propaganda, maar
door ontroerde laatste groet aan allen die in
Sinzheim hun werk, hun plicht hadden gedaan.
Den derden dag dien hij aan het opstellen van
deze rede gaf, werden op een onverwacht tijdstip,
de grendels der celdeur losgeschoven. Sleutel
knerpte in het slot. Marti dacht aan het boertje;
die was de laatste dagen weer geregeld zijn cipier
geweest. Of zou het Mr. Schneevoigt zijn?
Doch binnen kwam Mario Delaval, die met een
vuile opmerking over Harti's vriendschap voor
vrouwen hem een roomkleurig briefje overhandigde
om toen, zuurzoet glimlachend, weer te verdwijnen.
Het gerinkel van de zware sleutelbos in het portaal
verstilde. Marti bekeek het adres. Gertrud Faucherre P Neen, liet was haar hand niet. Toch was
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het hem als kende hij het vrouwen-handschrift
van het adres op die langwerpige, crême-kleurige
envelop. Hij brak snel open en las:
„Het zou niet voorzichtig zijn U helemaal te
vertellen, hoe ik het maniertje gevonden heb om u
dit briefje te sturen. Ook zal ik niet veel zeggen
over mijn huwelik, over mijn verhuizing naar
Sinzheim, etc... U moet maar tevreden zijn met het
korte berichtje, dat ik in den Haag getrouwd ben
met een heel bekenden Sinzheimer kunstverzamelaar, wiens naam u natuurlik wel eens hebt horen
noemen: Arpad Hengler-Steffensburg. Wij wonen
hier sinds vier weken in een groot pension aan den
Schoftenring. Mijn man heeft gelukkig al zijn
schilderijen en kunstschatten ongeschonden teruggevonden, en het huis waar hij vroeger woonde,
wordt tans nieuw voor ons beidjes ingericht.
Met heel veel moeite heb ik van hem gedaan
gekregen u een briefje te mogen schrijven. U moet
hem dat niet kwalik nemen en u mag daar volstrekt
niet iets onaardigs van hem in zien. Maar op 't
ogenblik is de geest onder de mensen hier in
Sinzheim zó verbitterd tegen die vroegere radenregering en is -er aan alle kanten zo'n haat tegen
Stolz, Sturm en zulke lui, dat het werkelik gevaarlik is iets te laten blijken, dat uitgelegd kon
worden als simpatie. Nu, simpatiseren doen wij
dan ook volstrekt niet met uw vrienden: noch mijn
man noch ik. Daarvoor hebben zij veel te liederlik
in ons goede Sinzheim huisgehouden; zij hebben
veel te veel mensen ongelukkig en rampzalig
gemaakt door hun dwaze teoriën. Om van die
afschuwelike gijzelaarsmoord nog maar te zwijgen
Maar... misschien komt het doordat wij de
revolutiedagen zelf niet in Sinzheim hebben mee
misschien komt het ook wel omdat-gemakt,
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artiesten — mijn man is ook beeldhouwer ! —
een beetje vooruitstrevender denken dan gewone
mensen,... in elk geval: we wilden graag iets
v o o r u doe n. Vooral omdat wij heel goed begrijpen dat u eigenlik door uw idealisme gedreven naar
Sinzheim bent gekomen en ten slotte pas te laat
hebt ontdekt, dat u met een bende bangsats en
moordenaars te doen hadt. De teleurstellingen die u
hier gehad hebt, voel ik echt met u mee. Forster
was nog de meest fatsoenlike van allemaal. Maar
mijn man zegt, dat het hem wel net zo gegaan zal
zijn als u: hij moest mee met het canaille en kon
ten slotte onmogelik meer terug. Hoe treurig toch.
Het is jammer dat u en andere goede, simpatieke
idealisten zich hebt gekompromitteerd door u
in te laten met een avontuurlike jodenjongen als
die Alex Sturm (mijn man kent dat heertje van
zijn jeugd af) en met schreeuwers als Stolz en
hoe ze allemaal heten. Maar dat is nu eenmaal zo.
U zult het misschien wel met ons eens zijn
achteraf.
Ondanks alles moeten wij, uw vroegere vrienden,
wat voor u doen. En dat voelde ik nog heviger,
toen ik verleden week een brief kreeg van.., ja,
raadt u eens van wien P U raadt het nooit, en daarom
moet ik het u wel zeggen: van Lankhout, uw besten
sobat uit Indië. Hij is op 't ogenblik over en woont
in den Haag, Laan van Meerdervoort 464. Hij
schreef een heel aardige brief (wij hadden elkander
twee jaar geleden eens ontmoet op een bal bij
Resident de Stuers in Bandoeng) en of het nu
werkelik niet mogelik zou zijn uw lot te verzachten.
„Beter gevangeniskost en dergelike kleine veraangenamingen," schrijft hij — „zijn niet genoeg.
Ik verzoek u dringend al het mogelike te doen om
mijn vriend Heinrich Marti behulpzaam te zijn.
Het zou ontzettend zijn, wanneer hij het slachtoffer
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werd van zijn eerlike principes, ook al is hij helaas
in extremisties vaarwater geraakt."
Ik hoop dat dit briefje u bereikt. U zult eruit
zien, dat er ook onder die zogenaamde bourgeois
nog wel mensen zijn die u een goed hart toedragen.
En het aangenaamste van alles is: mijn man en
ik kunnen wellicht wat voor u doen. In het Gerechtshof hebben rechters zitting die oude klubgenoten,
studievrienden van mijn man zijn. Door die persoonlike relaties valt wel i e t s voor u te bereiken,
misschien meer dan wij denken. Het ergste kan
op die manier denkelik voorkomen worden. Ook
kent mijn man enkele journalisten (Sinzheirner
Post, Menschheit) die erom denken willen, hun
aanval niet persoonlik tegen u te richten. Dezer
dagen is de journalist L. (die zelfs een tijdlang
onder het Rantzau-bewind de „Blitz" redigeerde !)
een heftige serie artikelen in „der neue Tag"
begonnen; hij behandelt de beklaagden stuk voor
stuk in een hoofdartikel en haalt alle oude schandaaltjes van Hellmuth en Thea Schumacher enz.
enz. op. 't Is natuurlik echte schandaal journalistiek,
maar toch wel typies om eens te lezen, vooral als
je er boven staat zo als wij, en om zijn morele
verontwaardiging wat lachen kunt.
U bent nog niet aan de beurt geweest. Maar mijn
man zegt, dat wij er heel goed voor kunnen zorgen,
dat u overgeslagen wordt. Hij is bereid er met
Ludwig Simmel, den eigenaar van „der neueTag"
over te gaan spreken.
Maar vóór mijn man en ik de nodige stappen
doen, zouden wij wel graag eerst zekerheid hebben,
dat U voor het Gerechtshof verklaringen aflegt,
die met onze voorspraak kloppen. Wij zijn samen,
mijn man en ik, eergisteren naar Mr. Schneevoigt
geweest, om hem over die kwestie te spreken. U
hebt het met hem als verdediger goed getroffen!
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Op ons maakte hij ten minste den indruk van een
beschaafd en fatsoenlik mens. (Fatsoenlik natuurlik
niet in de klein-burgerlike betekenis; meer: honnête)
Hij heeft ons gezegd, dat hij den indruk had, dat
u geen dingen voor het Gerechtshof zou zeggen
die uw zaak en zijn taak als verdediger moeiliker
zouden maken. Maar hij hoopte U er toe te krijgen,
geheel van het woord af te zien, als er na het pleidooi gevraagd werd, of de beklaagde nog iets te
zeggen had. Uw toezegging had hij nog niet, maar
hij geloofde zeker, dat U dit- wel beloven zoudt.
En daarom kom ik U nu om deze belofte vragen.
De tijd voor revolutionair optreden is op''t ogenblik
helemaal voorbij. Met een schetterende redevoering zoudt u heel Sinzheim tegen u innemen,
terwijl U juist (met Gertrud Faucherre) er éen
bent, die nog het minst aan de haat en verachting
van het publiek ten prooi bent. Sommigen beschouwen u zelfs geheel en al als slachtoffer.
Op dat laatste nu, moeten U en wij zoveel mogelik
den nadruk leggen. Als U zich tegenover de rechters
niet opwindt, hun kalm en waardig verklaart, hoe
U van het een tot het ander bent gekomen en hoe
u zelfs geprobeerd hebt een stokje te steken voor
de gruwelikste misdaden die er in de afgelopen
maanden op last van de raden-regering begaan zijn,
en wanneer U uw spijt uitdrukt voor alles waartoe
U, ondanks uzelf, bent gekomen,... dan staan
werkelik uw aandeeltjes nog zo kwaad niet; van de
zware straffen die er door de rechters zullen worden
uitgesproken, zou de uwe dan misschien wel de
lichtste zijn. Bovendien: U bent van goede familie
en maakt natuurlik een meer beschaafden indruk
dan de anderen. Nu zegt mijn man wel, dat dit
eerder in Uw nadeel dan in Uw voordeel zal uitgelegd worden, -- maar ik ben toch maar zo vrij
er anders over te denken. Zulke rechters weten
,
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,lat dikwels zelf niet: maar goede manieren doen
altijd aangenaam aan.
Ik hoop nu maar dat „de post" zó zal funktioneren, dat ik gauw antwoord van U heb. Vooral
om die Hetze van L. tegen ieder der beklaagden
apart, zou ik graag vóór a.s. Zaterdag een antwoord
van U hebben. Tida bissa P
Nog dikwels denk ik terug aan onze lange ge
toen wij onder de-spreknodIibt,
heerlike sterrennachten op het hoge sloependek
over uw mooie idealen en toekomstdromen spraken.
Jammer dat het leven je weer zo ver weghaalt
van elkaar.
Met ons beider hartelike groet:
Frangoise Hengler Steffensburg-Sixma. "
Marti vouwde den brief dicht. Zijn hart klopte
sneller. Een teken van buiten. Een teken van leven,
van meeleven met hem daar in die strakdode cel.
Wat Frangoise schreef, hoe zij schreef, — wat kon
het hem schelen. Daar was iemand daarbuiten
die aan hem dacht, niet in haat aan hem dacht.
Gevaar voor zichzelf en voor de haren had haar
niet afgeschrikt van het schrijven van dezen brief.
Want het was zo: het was gevaarlik aan de beklaagden te schrijven in dezen tijd. Driest stak de
reaktie den kop op. Wie niet met haar was, was
tegen haar. En wie tegen haar was, wie openlik
of heimelik in verbinding stond met de voor
uit den Rantzau-tijd, — die wist de wraak-mane
der nieuwe regering wel te vinden.
Er hoorde werkelik enigen moed toe hem te
schrijven. Er hoorde moed toe, zijn voorspraak
te wezen bij rechters of journalisten of andere
nieuwe Sinzheimer machthebbers. Zou Frangoise

3 18
toch meer geweest zijn dan het vlug-begrijpende,
nieuwsgierige flirt-meisje van de mailboot?
Misschien had hij Frangoise verkeerd begrepen
en had zij onbewust verlangd dat hij ie t s van
haar ma k e n zou. Hij had dan geen afscheid
van haar moeten nemen, hij had haar moeten
volgen naar den Haag, zonder te vragen of de
wereld zijn krachten nodig had.•
„Jammer dat het leven je weer zo ver weghaalt
van elkaar." Daar lag iets van spijt in, misschien
wel een kleine wijzing: was bij me gebleven. Maar
haar gevoelsversnippering, die hij ervaren had bij
hun laatste gesprek in den schouwburgfoyer,
schrikte hem af. Dat was het laatste geweest:
lauw water op wat er in hem te smeulen lag.
Zo sloop het stille heimwee, — door Gertrud
Faucherre's stralende roep door de stilte verbannen
en verjaagd, — weer zacht in Heinrich Marti op.
Dit telkens weer aankruipende verlangen deed hem
Francoise en haar hulp zien in het mildste licht:
hij zag niet haar afkeer van al wat hem goed en
dierbaar was. Van den geest waarin Francoise's
brief was geschreven, had hij gretigst dat deel
in zich opgenomen, waarvoor de meest verborgen
poort van zijn eigen wezen open stond.
Er schuchterde nader en nader: een bereid-zijn
tot zoeten dank en een aanvaarding van al wat het
crême-kleurige postvelletje hem bracht. Pas toen
de woorden zèlf fluisterend door hem werden
uitgesproken...: Doen; aannemen; aanvaarden, —
schokte hij even terug.
Haar hulp aanvaarden P Neen, — en toch ..
toch: zou het misschien kunnen... ? Als hij op die
manier weer spoedig vrij kwam, zou hij hier of
elders zoveel te eerder weer het grote werk kunnen
opnemen. Was dat niet hetzelfde als tijdig vluchten?
En tijdig vluchten — zo spande hij strakker de
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koorden van zijn logika — was geen lafheid. Dat
had Gertrud Faucherre hem geschreven. En dat
voelde hij eender.
Maar waarom had hij dat dan niet gedaan?
Waarom was hij niet gevlucht toen het nog tijd was?
Ach! Wat dwaze vragen en domme strikvragen !
Omdat hij niet gekund had natuurlik. Weer vlamde
verbittering in het donker van zijn hoofd: Omdat
eigen vrienden en makkers hem in den steek
lieten, hem als verrader in de cel wierpen en later
hem als een oud meubel hadden vergeten, —
dáárom had hij niet kunnen vluchten.
Weer brandde de oude wond.
Maar de gelofte van Gertrud aan zich zelf
afgelegd, schoof die warsige opwellingen opzij.
Hij richtte de spits van zijn denken nu weer op
het punt van uitgang: Francoise's hulp. Zou hij
die aannemen? Zijn vrienden zouden begrijpen.
Met hen had hij te maken, hij had gedaan wat
Gertrud Faucherre hem op zo warm-aandringenden
toon had gevraagd: hij was één gebleven met den
stroom der hoogwillende gedachten daarbuiten.
Zelfs in den geest had hij met zijn medestanders
niet gebroken!
Zij zouden begrijpen. Zij zouden zeggen:
„Sommige strijders van Sinzheim zijn onherroepelik verloren. Zij zullen vallen als helden. Hun
laatste woord: een vloek naar de overwinnaars.
Anderen, zo als Marti, zien kans hun huid te redden
er af te komen. Hun eigen heil valt dan samen met
het heil van ons allen; want hoe eer zij weer vrij
zijn, des te eerder zetten die weer hun schouders
onder het werk. Het was Heinrich Harti's plicht
zich stil te houden tijdens zijn proces."
Zeker, dat was zo. Maar.., zij dan, Gertrud
Faucherre P Waarom was zij niet bijtijds gevlucht P
Hij stond op, liep naar de ijzeren krib, wroette
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met de hand binnen in de stroozak, tussen het
knetterende stroo, waar hij haar brief placht te
verbergen.
Zij had niet bijtijds de wijk genomen. Zou zij
dan wèl hulp als deze van Francoise aangenomen
hebben?
Weer sprong Marti op, stapte de cel op en neer,
gelijk zo vaak wanneer de stroom der gedachten
hem heftiger doorjoeg. Maar dat kon hij haar
immers vragen! Een briefje door Delaval, waarin
hij haar Francoise's hartelikheid vertelde; hij kon
Francoise's brief erbij insluiten en Gertrud vragen,
of zij die hulp aanvaarden zou. Wat zij hem aan
aanpakken of afwijzen.
-rade:
Hij glimlachte even, denkend aan Lankhout
wiens naam in haar brief werd genoemd, en aan
zo vele anderen. Zij zouden het onmanlik, dwaas
noemen dat hij daarover de raad van een vrouw
nodig had.
't Was avend geworden. Even na het opwippen
van het elektries gloeilicht in de cellen, hoorden
de gevangenen de wind buiten opsteken: een eerste
windstoot, dra gevolgd door een twede, heviger
vlaag die langzaam uitfloot langs de ronde muren
van het gevangenisgebouw. De wind groeide en
groeide en gierde, alsof het ronde gebouw een groot
wiel in den nacht was, dat door de windzwieping
in fluitende beweging werd gedreven.
Heinrich Marti had potlood en papier gezocht.
Volgens de voorschriften mocht hij slechts twee
brieven per week schrijven: met inkt, op gestempeld gevangenispapier. Als er iemand door het
observatiegat van de celdeur keek, kon het enkel
Delaval zijn; en die mocht zien dat hij schreef.
Er was een kleine kans dat Delaval afgelost was
door het boertje. Maar dit moest hij erop wagen.
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Hij tuurde naar
elektriese peer, zoekend naar zijn woorden. En toen
hij ongeveer wist, hoe hij Gertrud schrijven zou,
deed hij onwillekeurig wat hij altijd deed: hij stelde
zich voor, hoe zij zijn brief zou ontvangen en lezen.
Hij zag haar zitten in een cel als de zijne, vier hoogopstaande grijswitte muren, daartussen een cementen vloervak, vijf stappen heen, vijf terug. Zij ook
zou nu luisteren naar den wind, die liep en snelde
op hoge benen al gierend rondom het eenzame
gebouw.
Morgen, als het weer dag was, — nooit werd
het in de gevangenis vol dag — zou in de schemer
van haar cel de vrouwelike cipier haar zijn brief
toestoppen. Zij deed hetzelfde eentonige, weinige
gevangeniswerk dat er te doen viel. Zij keek bij het
luchten op de binnenplaats 's morgens om acht
uur naar hetzelfde kleine brok blauw of grijs daarboven, waar hij een uur later naar opzag: smalle
reep die gevangenen den hemel noemen.
Zij zou zijn briefje lezen, verwonderd wellicht.
Hij zag het milde, toch zo kloeke gezicht... En
meteen wist hij wat zij hem raden zou. Het was of
een vonk van haar doorlouterd denken hem plotse
alle muren van de windomgierde gevan--lingdor
genis heen, werd toegeseind: Zij zou uit persoonlik
medegevoel met hem, zij zou uit medelijden hem
den raad geven: de hulp van Francoise en haar man
te aanvaarden. Zó zou het zijn. Un áme en peine, —
had zij hem genoemd. Om hem, den kleinen, den
wankelaar te redden, zou zij, breed en goedhartig,
hem antwoorden: Neem jij 't maar aan, jongen.
De gedachte was hem ondragelik. Hij was zeven
en twintig jaar; geen avontuurlike knaap die
spijt had van een kampeertocht; hij mocht, hij
wilde niet zijn: de jongen, tegen wien in medelijden
door een ouder mens gezegd wordt: Nu dan, omdat
Fakkeldragers a1
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jij 't bent... Je bent toch te zwak om op je te nemen
wat wij op ons nemen.
Telkens als hij nu aan de schone kans haar
mening te horen dacht, zag hij daarop kleven: de
nare, onuitstaanbare vetvlek, dat zij om hem te
sparen en te ontzien hem een raad zou geven die
zij niet meende. Maar, — lag dit wel in haar
natuur? Was het wel iets voor Gertrud Faucherre
om het kleine lijfsbehoud van éen mens te stellen
boven de straling der jonge gedachte door deze
dagen van donkeren terugval?
Hij wilde die vraag niet verder overwegen. De
kans bestond, dat zij haar persoonlik, haast moeder
gevoel voor hem zou laten meespreken. Die-lik
kans bestond, — dit was genoeg. Dit was hem genoeg
om van zijn hele pas-zo-verwelkomde voornemen
af te zien. Zijn besluit stond vast. Hij zou g e e n
brief schrijven aan Gertrud Faucherre. Met een
stroeve trek op het blasse, gevangeniskleurige
gezicht, voorhoofd-rimpels onder het bruinkrullende haar, stond Heinrich Marti op, om papier
en potlood weer te verbergen.
't Was dan toch wáár wat Hellmuth en zovele
anderen zouden gezegd hebben. 't Was dan toch
waar wat hem vroeger wel eens valse mannentrots
had toegeschenen: Zulke dingen vraag je niet aan
een vrouw. Zij trekt onvermoede registers open en
de strenge klank van het instrument wordt ver
roebeld.
-t
Dien nacht kon Marti den slaap niet vatten.
Als een ijzeren pantser omklemde zijn gemarteld
hoofd de zekerheid dat hijzelf, alleen hijzelf
beslissen moest, of hij de hulp van Francoise aan
windstoten tegen de muren van het-nam.De
gevangenisgebouw hielden aan, soms kletterden
regen en hagel als ladingen, geschoten uit een hels
geweer tegen de getraliede ruiten van de cellen.
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Fluitend liep de violente wind rondom het ronde,
het dolzinnig-ronde, grauw-stenen gebouw, dat
daar eenzaam stond in den nacht, in weer en wind,
bijkans aan den rand van de verloren hoofdstad.
Zo eenzaam stond ook hij. Alléén moest hij beslissen, zonder een bemoedigende, bevriende lach,
zonder handdruk, zonder de klank van een stem.
Hij dacht aan zijn makkers. Het was alsof een sterk
woud lag neergeveld: enkele bomen stonden nog
overend, verlaten; zij hadden geen samenhang meer,
ieder voor zich stond daar stil en alleen te wachten
op den slag van het uiterst ongeluk; ook hij was
zulk een boom in de late herfst.
Eerst tegen den morgen, zonder zich te kunnen
opwerken tot een besluit over Frangoise's brief,
viel hij eindelik in slaap. Hij droomde van een groot
grauw wiel, dat horizontaal was opgesteld, ergens
buiten op een gapend veld in de schemering. Het wiel
wentelde nu langzaam, dan weer sneller, net als een
windmolen en bij sneller aandrijving deed het een
zacht gefluit horen. Hoe het wiel werd aangedreven
was niet te zien. Maar het was niet de wind die
het deed, — dat was zeker; waarom dat zo zeker
was, wist Marti naderhand niet meer. Ineens zat
in het midden van het geweldig-wentelende rad
een witte gestalte die de Dood was; maar niet
helemaal. Of Christus, maar ook weer niet helemaal.
Hij schrok hevig van die verwerpelike verschijning,
schrik die trok tot in de vezelen van zijn
gemoed, en wilde zeggen tegen twee mensen die
naast hem stonden, en die wel Schwarz en Thea
Schumacher leken: „Zien jullie dat? Grote God,
zien jullie dat óók ?"
Maar hij kon niet spreken; het was of zijn kaken
tegen elkaar geklemd waren.
Toen werd hij wakker, het voorhoofd bezweet,
en voelde het ontwaken als genezing na lange,
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angstige ziekte. Het was in zijn kamer wat lichter
dan anders; de fluitende wind had de koude, harde
ijsschots-wolken vaneen gejaagd en in vlokken
verslagen over den blauwen hemel; het kleine vak
dat Marti ervan zag, leek een schoongeveegde
koepeling in het rille ochtendlicht van Februari.
Dien helen morgen dwaalde Heinrich Marti's
denken rondom den brief van Frangoise. Hij
betrapte er zichzelf op, dat hij binnen in zich een
donkere toon hoorde, zodra hij dacht aan den
eens gekozen weg, die ging over stronk en bonk —
een lichten toon bij 't zich indenken van Frangoise's
lokkende woorden. Hij wilde om half tien, na het
luchten der gevangenen, haar brief nog eens lezen.
Om negen uur gingen de cellen open, en allen
werden naar de binnenplaats gedreven, waar zij
achter elkaar in een vale rij als soldaten moesten
wandelen, om de nodige lichaamsbeweging en
frisse lucht te zoeken. Het hoorde tot de voorrechten der politieke gevangenen dat zij afzonderlik
gelucht worden. Maar ook aan deze bepaling werd
onder het nieuwe régime niet de hand gehouden.
Marti moest mee met alle anderen.
Het duurde tot den namiddag eer hij ertoe kwam,
Frangoise's brief nog eens over te lezen. Het dag
gekomen, éen der schaarse openingen-bladws
waardoor gebroken licht viel van de buitenwereld
in zijn Strammburg-cel. Hij las het helemaal, zo
als altijd: van het hitsende hoofdartikel — dat
ditmaal Gertrud Faucherre's persoonlikheid aan
flarden wilde rafelen — af, tot de advertenties
over huweliken, kwakzalverspillen en sensatiefilms.
Toen hoorde hij eensklaps kloppen; nog eens,
en nog eens tegen de buis der centrale verwarming.
„Geen gevangenis of ze kloppen tegen de buizen," had Thea hem eens gezegd, en met schampere bravour had zij erop laten volgen:
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„En er is niets tegen te doen. Alles hebben de
ploerten geprobeerd om 't te onderdrukken. 't
Helpt niet."
Het kloppen tegen de buis: de manier waarop
de cellulaire gevangenen met elkander praten.
Eén tik beduidde A; twee tikken B; drie was C,
en zó het hele alfabet door. Na een letter werd
even gewacht. Na een woord wat langer.
Marti kende die taal niet toen hij in den Stramrnburg kwam. Hij kende het nog niet goed. Maar hij
leerde het, zo als iedere gevangene het leert: van
Uit verveling had hij al weken lang geprobeerd-zelf.
het te ontcijferen. Ze tikten vlug; in het begin véel
te vlug voor hem om de letters en woorden te
kunnen ontcijferen. Zij die al jaren in de gevangenis
zaten of er geregeld terug kwamen, hadden er
een verbijsterende, een stenografiese snelheid in
gekregen. Enkelen hadden hun snelheid opgevoerd
tot tien woorden per minuut. Maar die spelden de
woorden niet volledig, werkten met afkortingen
van woorden en met nuanceringen door hard- enzacht-kloppen — dingen die Marti niet kon volgen.
De tikkelende snelheid waarmee tegen de buis
geklopt werd, maakte het tot een jagend, enerverend
geluid waaraan zich toch niemand kon onttrekken.
Drie cellen ver naar links en drie naar rechts kon
Marti de dorre metalen stemmen nog goed horen.
Was er links éen begonnen tegen zijn naasten of
zijn éen-verderen buurman, en kwam er éen van
rechts bij, dan maakte het Marti en de anderen wier
cellen daartussen lagen zó kapot, dat zij tussen
kwamen en door kloppen tegen hun eigen-beidn
brok van de verwarmingsbuis ophouden eisten.
Dien morgen was de man twee cellen rechts
van hem aan het woord. En zijn buurman antwoordde kort, met driftige, haastige metaaltikken.
Wat die laatste zei, kon Marti niet verstaan; het
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tempo was te snel. De eerste had het over een
inbraak en tiktet elkens bargoense woorden, waarvan
Marti de betekenis niet kende. Maar omdat hij
dit tempo kon meemaken, moest hij telkens weer
luisteren, ook al had hij tot zichzelf al drie maal
gezegd, dat het hem niet aanging.
Hoor: nu ging het over wat anders, over het
tikken-zèlf. Nummer 257 was Maandag door den
gevangenbewaarder betrapt, dat hij bij de verwar
zat te tikken. Hij had hem gestomp ten-mingsbu
gescholden en voorgedragen voor drie dagen wateren-brood. Er werd gevraagd wie die cipier was.
Als antwoord werd eerst een S. getikt, toen een
c. en dan h, — meer niet.
,,Schulz" — dacht Heinrich Marti. De echte
naam van Mario Delaval. Het kon ook zijn dat
Delaval de echte naam was. Of geen van beiden ?
Schulz-Delaval had dus een gevangene geslagen
en gestompt.
De wind was gaan liggen, zijn stem gierde dien
dag niet meer om de gevangenismuren. Tegen twaalf
uur zwierven zelfs enkele zonnestralen door het
hoge venster; die vertoonden een teer spel van wat
klein goud op de vuile hoge muren.
Na het middagmaal zocht hij den brief van
Frangoise om die te herlezen; en daarna wilde hij
verder werken aan zijn verdediging. Aan het
veranderen van zijn verdediging... P Francoise
had het hem verzocht.
Hij begon haar brief te lezen.
Na enkele regels hield hij op. Het was of het meer
licht van dien dag hem anders had ge -lévend
zijn oordeel had blank geslepen, zijn-makt;ofhe
gevoel sterker en gezonder had gemaakt.
Wat stond daar P „Een bekend kunstverzamelaar,
wiens naam u natuurlik wel eens hebt horen noemen." Dat ging als een vlag voorop. Hij moest
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erom glimlachen. Daarna kwam pas de naam:
Hengler Steffensburg.
Hij las verder.
„Artiesten die een beetje vooruitstrevender
denken dan gewone mensen..."
0, die ellendige nietszeggende vooruitstrevend
Dat kwalik-riekende woord dat zijn betekenis-heid!
al tien jaren kwijt was! En waarin bestond dan die
vooruitstreverij P Dat ze al wat er met Sinzheim
gebeurd was, niet anders konden zien dan als
liederlikheid van bepaalde mensen, die door dwaze
teorieën anderen, — die arme, domme arbeiders!
— rampzalig maken. Dat was dan alles wat bij hen
die zich verwant heetten te voelen met den jongeren
wereldgeest, had nagetrild. Eén sport hoger op den
jakobsladder van het begrip konden zij niet op-

klauteren. Een vrouw.., ja, maar stonden dan de
simpatizerende mannen soms wél een trap hoger
op dat laddertje P
Schooiers en moordenaars, — stond er een paar
regels verder. Ei, dat had de „Sinzheimer Post"
erin gestampt. En hij, de povere teleurgestelde
idealist, had wel mee moeten huilen met de wolven
in het bos; had wel mee moeten doen met dat
kanaille. Hoe treurig toch: Marti, veel beter en
eerliker dan éen der anderen, had ten slotte onmogelik meer terug gekund. Wie zich eens den
duivel gaf...
Tegelijk doorflitste hem het woord van Gertrud
Faucherre: Niet zich afscheiden, zelfs niet in den
geest zich afscheiden van de makkers daarbuiten.
Eén blijven met hen: éen in willen, éen in voelen.
Eén harteklop.
Hij beet zich op de lippen, vóór hij verder las.
„Oude schandaaltjes tussen Hellmuth en Thea...
Echte schandaal-journalistiek, maar toch wel typies
om eens te lezen."
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Juist. Dat was de borst waaraan de misgeboren
kinderen der journalistiek hun melk zogen: de
nieuwsgierigheid van een Francoise, van haar
man, van hun vrienden en vriendinnen. Hij dacht
aan Hollands-Indië. Daar was het 't sterkst. De
fatsoenliken zeiden tegen elkaar dat het yellow
press was of betoel Indies, echte schandaaljournalistiek; maar... toch wel typies, zie je. „Vooral als je
er boven staat, zoals wij...."
Er boven? — schamperde Marti. Bijna had hij
den brief saamgebald en in een hoek gekeild. Maar
hij las verder, zijn ogen zwierven haastig langs de
fijne regels vrouwenschrift; hij trok schielikonwillig de schouders op bij het pretentieuze onder
tussen kleinburgerlik-fatsoenlike en honnête-scheid
mensen, maar las langzamer, toen het eigenlike
aanbod van hulp hem weer onder de ogen kwam.
Hij liet het blad papier zinken, stapte heen en weerin zijn cel: vier stappen heen, vier stappen terug.
Hij bedekte de ogen met de hand, tuurtastend in
de donkerbruine kolk der oogkassen. 0, als toch
dat ellendige kloppen tegen de buizen wilde
ophouden! Hoofdpijn steeg op in zijn slapen;
het was alsof zijn eigen pols in koorts ging jagen:
tok-tok-tok, tok-tok-tok-tok. Zo hadden hij en
zijn makkers geklopt aan de grote poort van het
geluk... Tok-tok-tok...
Hij trok zijn uitzwermend gepeins weer in.
Dus...: Hij zou spijt moeten betuigen aan die
rechters, spijt dat hij gewerkt had voor Sinzheim P,
Francoise vroeg hem de stellige belofte: voor de
rechtbank van alle uiting van zijn diepste voelen.
en heiligste denken af te zien... en dan, — dan
wenkte de beloning. Dan zouden zij en haar man.
iets voor hem kunnen doen.
Zij bedongen eerst hun prijs!
Neen, — dat was onwaar. Het was te scherp'-
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aangevoeld, ai te scherpzinnig uitgedacht, sektariesspitsvondig. Zo was het niet.
Ergens anders wrong de schoen. Het was eerder:
Wat kende deze vrouw hem slecht, wat begreep
Frangoise hem averechts, als zij geloofde, dat hij
bij zulk een voorstel dankbaar zou toeslaan. Een
diep, zwart water lag er tussen hen beiden en er
was niemand die het kon overbruggen. Maar
Frangoise zag dat niet! Zij zag dat niet... ?
Hij sloeg zich voor het voorhoofd. Dat hij zèlf
,dat niet beseft had van het eerste ogenblik af! Hoe
was het mogelik! Zij kende hem slecht, — maar
kende hij zichzelf wel goed?
0, wat ontbrak er nog veel, al te veel aan het
gelukkige evenwicht, dat het schone deel was van
Gertrud Faucherre. De vastheid, de lichtende
glimlach in haar hele wezen.
Marti merkte niet, dat de enerverende metaal
tegen de buis was opgehouden. Zijn ge -tikelng
eensklaps overgesprongen op Lank--dachtews
hout. Het weinige dat Frangoise over diens brief
schreef, had hem verlangend gemaakt méér over
den ouden vriend te horen. Zou die hem beter
begrijpen dan Frangoise hem begreep? Terwijl
hij langzaam het briefpapier dichtvouwde in
scherpe met den nagel geplette vouwen, zag hij
iet woord „slachtoffer" staan.
Hoe gebruikte Frangoise dat woord ook weer P
O ja, — dat velen in hem en in Gertrud Faucherre
enkel slachtoffers zagen, offers van hun betere
idealen. Een spotlach trok over zijn gezicht. Kijk,
dat was wel beminnelik van die vele mensen !
Maar ze zouden wel genezen. Ze zouden genezen
als ze de lach op Gertrud's gezicht zagen die zij
op de uiterste grens van dood en leven nog over
had voor alle edele en alle grovere delen van het
mystieke lichaam waaraan zij zich had gewijd.
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Sleutelgerinkel in de gevangeniskorridor deed
hem haastig den brief van Frangoise Hengler
opbergen; de grendels werden verschoven, Delaval
kwam binnen.
„Alweer een briefje. Deze keer van Faucherre.'n
Hele preek. Je staat in een goed blaadje bij d'r
hoor !"
Marti stak de hand uit, maar Delaval voegde er
licht-treiterend aan toe, dat hij eerst moest kijken
of hij de kattebel wel bij zich had. Anders bracht
hij hem van avend wel mee. Er was kans dat het
er van avend eindelik eens van kwam: Delaval
had een fles rum op den kop getikt en na tienen
zou hij die met Marti in cel 253 komen opdrinken.
Marti speurde ineens een broeiige dranklucht.
Delaval had blijkbaar die fles alvast 'ns opengemaakt. Zijn ogen stonden nog klein-branderiger
dan anders, zijn wangen zagen hoogrood-verhit.
Hij kwam vlak bij Marti staan, fluisterde hem nog
wat in over hun avend-afspraak en stiet daarbij
met zijn elleboog gemeenzaam Marti aan. Deze
deed een stap terug, fronste wrevelig de wenkbrauwen en wendde het hoofd in walging af.
„Dat ontvangt maar damesbrieven. Ze zijn mál
met je, — geloof ik. Zit 'm zeker in je krullekop,
Heini."
Hij antwoordde niet. Dan kort, met moeite
zijn weerzin verknijpend, vroeg Marti:
„Kom, geef mij die brief. U hebt hem wèl,
natuurlik."
„Tut-tut. Laten we daar eerst eens over praten."
Hij stapte snel terug naar de opengelaten celdeur,
keek schielik ,naar buiten: naar links, naar rechts
de korridor af. Geen onraad. Hij stapte weer het
karpertje in en kwam op zijn tenen sluipend op
den gevangene toe. Die wendde zich ineens om:
„Waarom hebt u die vent van 257 gestompt?"

33 1
Delaval keek hem verwonderd aan, de vraag
overrompelde hem.
„Dief? Die vlaskop? —0 dat is een ongeluk van'n
jongen. Iedereen heeft met hem te stellen. Je hoeft
het voor hem niet op te nemen, hoor. Niks waard."
Zijn hand joeg schielik naar zijn rechterzak, en
haalde er den brief van Gertrud Faucherre uit.
„Wanneer wil je 'm hebben. Nu of van avend ?"
vroeg hij half-sarrend; en toen Marti niet antwoordde liet hij er met een vloek op volgen:
„Verloren voor de vrindschap, — al die warme
vrouwenjagers..."
Weer probeerde hij dichter bij Marti te komen.
Maar die had zijn beheersing verloren, het bloed
steeg op achter zijn ogen. Hij keerde zich eensklaps
om in felle opbreking van drift, draaide met de
linkerhand Delaval den brief af en stompte hem met
de rechter tegen de borst, zodat Delaval achteruit
waggelde en als een dronken mens tegen de muur
van de cel sloeg, in doffe bons.
Van schrik sperde Delaval de half-toegeknepen,
roodgerande ogen wijd open. Dan hervond hij
zijn evenwicht en verliet zwijgend, terwijl hij pijn
aan het bezeerde achterhoofd-likmetdhan
wreef, Harti's cel.
„Ploert !" schold Marti hardop, toen de deur
toegegrendeld werd. Hij zag dat de brief door
Delaval was opengemaakt en gelezen als altijd.
„Misschien stom dat ik hem zo heb behandeld,"
mompelde hij. „Doet er ook niet toe. Ik kan 't niet
verdragen. Bah !"
Delaval was weggevlucht naar het bureau of
naar de wacht; in geen van de cellen in de buurt kon
hij meer zijn. Want al heel spoedig kwam het
getik, terug, het eeuwige metalige tok-tok-tok op
de verwarmingsbuis; meestal was 't 257 die daarmee
begon. Hij kon het niet laten, de vlaskop.
-
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Marti ging liggen op zijn krib, achterover. Hij
drukte de koude vermagerde vingers tegen het hete
hoofd tot diep onder het krulhaar, bette dan met
die koelte zijn gesloten oogleden en trachtte uit
te schakelen de dorre stroom van metalliek geluid,
het eindeloze getik aan de buis; den weerzin die
bij hem was neergeslagen bij het bezoek van Delaval
wilde hij verbannen. Hij rekte zich uit op de harde
strozak. Het was verboden over dag op de krib
te gaan liggen. Maar de inspekteur loerde zelden
door het spionnengat en Delaval was weg, sliep
misschien zijn lichte roes uit. Hèm had Delaval
trouwens nooit iets daarvan gezegd; dien anderen,
dien 257 stompte hij en trapte hij. Waarom?
Misschien omdat die jongen niet... ?
Ach — wèg die gedachten. Haar brief door
Delaval gebracht; waar was de brief van Gertrud
Faucherre ? Een schamele rafel van zonnelicht
zwierf nog hoog boven in zijn kerker, bij den
vensterhoek. Even bleef hij daarnaar staren, dan
begon hij te lezen.
Beste kameraad Marti: Met mijn vorige brief heb
ik iets voor u gedaan, u iets kunnen geven. Dat zie
ik uit uw antwoord. 'k Weet niet of een vrouw
daaraan meer behoefte heeft dan een man... maar
mij geeft dit weten een blijdschap die lang nog
na-flonkert diep in mij. Iederen dag weer is er
dat heerlike weten: voor een die zocht en zocht in
vertwijfeling en die met zijn zoekend hoofd overal
dood liep tegen blinde muren, — heb ik iets
kunnen doen.
Maar ge hebt ook mij iets geschonken door alle
gevangenismuren heen. Ge hebt geschreven over
mijn jongens. In dit hele gebouw stug en rond
en groot als een meedogenloze geweldige molensteen, — in dit tragiese huis met zijn vier honderd
naakte cel-kamers voor mannen en zijn twee honderd
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cellen voor vrouwen, is er niemand die iets weet
van mijn kinderen. Geen die ooit aan hen denken
kan. Uw brief kwam en nun weet ik dat er daar
woont, die soms denkt aan mijn jongens-gindsée
en mij samen. Ik kan niet zeggen wat dat voor mij
is. Zoo graag zou ik willen weten: Hoe denkt ge
dan aan ons? Ziet ge voor u het kleine portret dat
stond op mijn schrijftafel dien avend dat ge mij
hebt opgezocht ? Ik vermoed en ik hoop dat ge
zó aan ons denkt en o, dat vermoeden doet mij zó
wèl. Die groep is leuk en los; alle pose is eruit.
't Is net zo als wij waren met elkaar. Denk zó aan
ons, vriend Marti. Wilt ge dat wel doen P Wellicht
reikt die tere spits van uw gedachten tot in mijn
cel; want wie weet precies hoe groot de spankracht
der gedachten is?
Als ge eens gezien hadt, hoe dapper ze zich
hielden toen ik van hen afscheid nam.
„Ik zal goed om mijn belofte denken, Moeder,"
zei Roland, toen hij mij zijn afscheidszoen gaf.
Ik voelde mij gelukkig, omdat ik hem opgeruimd
en vast in de ogen kon zien; ik voelde niet eens
tranen.
„Doe jij dat maar jongen. En als we elkaar niet
terugzien, dan blijft het bij de afspraak: maar flink
werken, vrolik spelen en toch nog veel denken
aan elkaar."
Toen werd ik meegenomen en wij knikten en
wuifden nog alsof ik een grote zonnige reis begon
en geen grimmige pelgrimage.
Zo was het. Ik had maanden, jaren te voren
beseft, dat het zo zijn moest, als ooit de kwade dag
aanbrak. Altijd heb ik voorvoeld dat zulke tijden
op til waren. Terwijl voor den oorlog veel oude en
nieuwe vrienden alle gedachten aan komende
dagen van geweld lieten varen en zich susten met
het geloof dat geleidelik en mechanies al wat wij
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wilden, waarheid zou worden, — bleef ik altijd de
barensweeën verwachten en wilde mij harden
tegen de pijn. Hoe vaak heb ik niet de kinderen er
over gesproken, dat ik niet alleen voor hèn zorgen
moest, maar ook voor andere mensen, eigenlik voor
alle mensen. En dat dat werk wel eens zó groot
kon zijn, dat ik van hen heen ging om niet weer
terug te komen. Haast eiken dag zei ik daar iets
over en zo begonnen zij er wat van te begrijpen;
het vooruitzicht eens uit elkaar te moeten gaan,
werd al een veel betreden pad, een natuurlike
weg door het bos: wel over stronk en bonk, maar
nooit afschrikwekkend.
Zo had ik hun dat alles leren zien, en vrolik
zonder verdere gemoralizeerde ballast zijn Roland
en Niels opgegroeid. Voor een zogenaamde opvoeding tot verzet voelde ik niets. Van mijn kind
probeerde ik een mens te maken, niet een sektariër
of een fanaticus. Geeft hij niet om alles wat zó
na mij aan het hart lag... ik ben moeder, — het
zou me verdriet doen. Maar hun dogma's aanpreken
doe ik niet. „Hoe minder je 't ze aanpreekt en
aanprijst," — spotte Aloys Rantzau altijd — „des
te nieuwsgieriger zullen ze ernaar worden."
Fijne, vrolike speler met anderer gedachten en
met eigen invallen...
Zo dikwels moet ik aan Aloys Rantzau en zijn
ontijdige dood denken. Hij is mijn voorbeeld in...
Neen, toch lang niet in alles: ik m is t e ook wel
wat in Rantzau. Hij kwam nooit tot een waarachtig
stil bespiegelen van leven en dood en ik had zo
graag eens een ander daarover gehoord. Iets anders
gezien dan de tastende vezelen van het eigen gemoed. Iets anders dan een schilderij zonder enig
uitzicht op het onbegrensde, of altans zonder
enige spiegeling van den hemel en het wijde land.
Zo waren, zo zijn jullie allemaal, kameraad Marti.
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hoofdzaak..."
„De
Ach jawel, jawel. Ik weet het wel. Vooral: de
Daad. Nietwaar? Natuurlik. Maar ik ben een
vrouw. En die zoekt liefde. Ook in die dingen. En
ik moest eindelik de vervulling van dat gedeelte
van mijn wezen bij anderen zoeken, die niet tot
de onzen behoorden. De enkele makkers die wèl
verlangden naar een ogenblik van verstilling waren
jong of onontwikkeld...: ik moest hen helpen.
Omdat ik de eenoog-koning was in dat land. De
stok waarlangs de boom opschiet. Eervol. Maar niet
altijd even prettig als je zélf ook graag groeien
wilt 1
Al tastend anderen nog helpen. En toch heb ik
gelukkig bereikt. Zo ver ben ik gekomen, dat ik in
grote gelatenheid heenga. De dood die ik tegemoet
ga is mij n dood.
Denn dieses macht das Sterben fremd and schwer,
dass es nicht u n s e r Tod ist; einer, • der
uns endlich nimmt, nur weit wir kernen reifen;
drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen.
o Herr, gib jedem seinen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben gekt,
darin er Liebe hatte, Sinn and Not.

Dat laatste gebed heb ik wel dikwels gestort; —
in andere woorden.., eigenlik in helemaal geen
woorden. Maar het is een bijna verhoord gebed.
Er is enkel: dat wat over ons komt. Over ons zal
komen onze dood, het einde waartoe wij gerijpt
zijn. Zo vallen wij af. En benijden geen anderen
die angstig wachten tot de boze storm opsteekt;
die rukt ze af, — omdat zij tot geen eigen einde
willen rijpen.
Dat was de stilte die ik zocht, de stilte die eindelik
gestalte heeft gekregen, na nachten waarin het fijn
en kalm gesneeuwd had, —: dat was een jaar vóór

onze grote dagen van Sinzheim, midden in de
ontbering en de nood van den oorlog. Eindelik
het bestaan leren zien als een straks uitgedienden
vorm, die plaats maakt voor nieuwe vormen, waarin
wij ons de oude herinneren of half herinneren.
Want wat wij voelen als een vaste donkere wand,
zijn in waarheid maar ijle grenzen. Al wat we doen
moeten om deze dingen te zien: van onze ogen
zachtere spiegels maken.
Ik stel mij geen gelukzaligheid, geen paradijs
voor. Wel onsterfelikheid. Goethe was er zeker
van, dat wij allen hiernamaals nog wel harde noten
moeten kraken; hetzelfde vinden wij terug in het
katolieke geloof aan een vagevuur. Zo zien mijn
spiegels het ook.
Doden met verlof, — zei Rantzau. Is het niet
eigenlik hetzelfde gevoel als het eeuwenoude:
gasten hier op aarde P De melodie alleen verschilt,
zo als de wijs van een strijdlied verschilt met die
van een oud koraal. De zang klinkt wat steniger,
meer materialisties; tientallen jaren van Buchner's
kracht-en-stof maakten de klaarste geesten zó
stoffig, dat een Aloys Rantzau niet verder kwam
dat tot die halte in de dorre hei. En dat was al
verder dan de meesten. Maar Paul Gerhardt, de
dichter die in de z7e eeuw al van gasten op aarde
sprak, was een pelgrimsreis verder; toch maar een
dichter die eeuwenoude klanken simpel-weg herhaalde met eigen tong!
Het is alweer net als met mijn eerste schrijven:
Misschien doet een gelaten bespiegeling van ons
beider leven u goed. Nu ge zo verheugd zijt geweest
met mijn brief, kreeg ik zelfs moed u wat meer
te schrijven. Wij zijn zo huiverig anderen met ons
innerlik leven lastig te vallen. Toch verkeerd.
Zo lang ik leef, heb ik maar heel enkele keren onder-
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vonden, dat mensen daarvan niet gediend waren.
Och, ook die huiverigheid heeft immers haar
geschiedenis ! Veertig jaren geleden overstroomden
moderne predikanten ons met hun gelijkgestemden
geest. Bits hebben wij toen geantwoord: „Du
gleichst dem Geist, den du begreifst. Nicht mir !"
Bevrijd bleven wij achter. Toch ook wat hongerig.
Het surrogaat van het estetiese ideaal leek aanvankelijk de spijs die wij nodig hadden. Toen het
revolutionaire ideaal. Maar toch kwam een heimelike honger telkens weer op; onze honger naar
het andere.
Wij hebben het ten slotte elkander maar bekend.
Het viel niet meer te verhelen. En nu moeten wij
het weinige en gebrekkige en onvolgroeide maar
aan elkaar laten zien: zonder schaamte, zonder
trots. Zou dat niet het beste zijn P En elkaars bril
eens proberen. Niet lachen als de glazen zo zot
geslepen zijn, dat huizen vol bulten en het onvolgroeide gewas nog kronkeliger lijken. Vooral ook
elkaar niet uitlachen omdat de bril zo dwaas staat;
dat went wel.
Iets nog uit uw vorige brief. Over het g e w e 1 d.
Alles in mij verzet zich tegen Geweld. Ik stoot
het terug als iets laags en onreins. Niet dan in het
uiterste geval is Geweld te vergeven. Aan den
anderen kant voel ik goddank genoeg met de massa
mee om te beseffen, dat het dwars tegen alle
menselike, opstrevende natuur in gaat, om te spreken: Ge moogt niet eens verdedigen wat ge veroverd hebt. Laat u nu alles, de ideële en de gewone
winst maar weer afhandig maken. In godsnaam
geen bloed ! Lijdelike berusting.
Dit zou hoogstens een belijdenis voor den enkeling zijn; en geen slechte. Maar het zou kristelike
Fakkeldragers 22
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verstardheid wezen, dit voor te houden aan een
drom van, levende, bloedwarme, naar daden dorstende jonge mannen.
In zulke uren van spanning zou voor mij spreken
misdaad zijn, — zwijgen de enige wijsheid. In
een uur van erop-of-eronder, mag ik niet schimpen:
gij _ gebruikt laag en vuil geweld. Dat zou verraad
zijn. En ik kan niet spreken van hoog en schoon
Geweld: want dat is het voor mij nooit. Dus zwijg
ik, onbekommerd om den uitleg van lafheid en
halfheid die eigen vrienden aan mijn stilzwijgendheid zullen geven.
Zo gaat het mij. Anderen gaat het weer anders.
„Als ge voor eigen conscientie maar verantwoord
zijt..."
Ach neen. Denkt ge dat het niet verdrietig is,
maar ten halve te kunnen meevoelen en meeleven
met Hellmuth, met u, met Stolz, met zovele
anderen P Het heeft mij dieper bedroefd — ik
mag het nu wel zeggen — dan iemand weet.
Zo zijn er wel meer uren en wel meer ruimten
geweest, waarin ik met vele vrienden mij opgesloten gevoelde, zonder dat ik me één voelde met
hen. Doch ik heb over mijn eenzaamheid niet
gesproken en zal dat ook nu niet verder doen.
Weet alleen, kameraad Marti, dat ik altijd de brug
zocht naar hen toe: ik voelde dat wij dat doen
m o e t e n. Laten wij het na... waar belanden wij
dan P In welk twijfelachtig gezelschap P Nooit
met de makkers breken. Ook niet in den geest.
En nu vaarwel, beste vriend. Met onze enkele
brieven hebben wij elkander veel gegeven in deze
moeilike, toch schone gevangenismaanden.
Ik ga nu voortwerken aan het schrijven van mijn
verdediging. Gij aan de uwe. Ik zal daarbij veel
aan u denken, wetend dat aan den anderen kant
van dit grote, ronde gevangenisgebouw een zang
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opstijgt met gelijke melodie als de mijne. Straks
zullen de achtergeblevenen en vervolgden in
Sinzheim het horen en zij zullen zeggen: die bleven
onversaagd. Het is al wat wij nog voor hen doen
kunnen. Maar dat is niet zo weinig!
Gertrud Faucherre.
P. S. Schrijf een korte brief aan uw moeder in
Zurich. Mag ik daar dan nog iets bijschrijven,
van vrouw tot vrouw? Dat wou ik zo graag voor
haar doen.
Het was het laatste wat Heinrich Marti van deze
zeldzame vrouw ontving. In het laatst van den
middag, las hij dien brief voor de twede maal,
nadat hij ingespannen gewerkt had aan zijn ver
een bezoek had ontvangen van Mr.-deign
Schneevoigt, tegen wien hij niet over Frangoise
Hengler's pogingen wilde spreken. De rechtsgeleerde liep telkens om het geval heen als de kat
om de hete brij en Marti moest glimlachen bij al
deze pogingen zich niet te branden. Hij bracht
het bericht mee, dat de zaak over tien dagen voor
zou komen en liet dan Marti allerlei kranten zien:
de nieuwste Sinzheimer Post, der neue Tag, ook
Berlijnse bladen; de hitskampagne tegen de medewerkers aan de vorige regering joeg feller en feller
naar het doel. Voor het eerst had de Paderburger
Beobachter een hoofdartikel tegen den helper van
den voortvluchtigen Norbert Forster: tegen den
Zwitsersen Lebemann Heinrich Marti, het jongmens
dat een deel van zijn onmetelik Indies fortuin een
jaar geleden ter beschikking van Rantzau had
gesteld. De heer Schneevoigt was er wanhopig
onder, maar beval weer aan als geneesmiddeltjes:
geduld, goed onder de wol blijven, geen gerucht
maken. En vooral geen klinkende redevoeringen
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bij de rechtszitting; de Paderburger Beobachter
was immers een boerenkrant. Men mocht den
moed niet opgeven. Hij liep in cel 253 heen en weer,
heen en weer, alsof hij zelf de gekerkerde was en
veegde nu en dan met een zijden doekje de glazen
van zijn lorgnet schoon en wiste zich het zweet
van het bleke voorhoofd. 't Was zacht buiten, erg
zacht, -- voegde hij er verklarend bij.
Heinrich Marti was blij toen de advokaat eindelik
vertrok.
Den volgenden dag schreef hij zijn antwoord
aan Francoise. Het was niet langer dan twintig
regels. Zij kon niets voor hem doen. Hij waardeerde haar goede, menselike bedoeling. Wat zij
hem vroeg, de voorwaarden die zij stelde, waren
begrijpelik in háár wijze van denken en aanvoelen
der verschijnselen. Maar hij kon zulke plannen niet
overwegen. Hij kon het niet en wilde het niet.
Er viel niets te doen voor zijn behoef. Wèl misschien
voor zijn vader en moeder wier adres in Zurich
hij insloot. Een groet aan Lankhout. „Zeg hem,
dat ik ook aan hem steeds gedacht heb als aan een
trouw en eerlik vrind. Vaarwel."
Hij zou straks Delaval koelweg vragen voor dezen
brief te willen zorgen. Weigerde Delaval, — dan
moest hij berusten. Dan zouden de woorden hun
bestemming nooit bereiken.
Hij voelde zich jong en sterk toen hij den brief
had gesloten en verborgen. Boven bij het grauwe
raam goudelde weer een smalle streep zon. 't Was
waar ook: Iemand had hem gezegd: 't werd zacht
buiten, zacht voorjaarsweer. Straks zouden de
berken wel uitbotten tegen de helling van den
Ziirichberg en in de Tobel. Maar ook de dorpen,
de stille dorpen om Sinzheim, Seebach en Altorf,
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zouden met guirlandes van fris groen worden
omtooid. Vroege vogels gaan er tjilpen in de uitbottende struiken, die zacht trillen onder de
lentezon.
Hij had de herinnering aan een struik die al
heel vroeg in het voorjaar uitliep: de forsythia, het
gele Chinese klokje, dat bloeit op het naakte hout.
Dan nog enkele weken: en dan riep allerwegen
de blozende lente door de dagen. Dan straalt bij
den dageraad de hemel in blote jonkheid open en de
lucht is zuiver en goed in al de wereld.
De wereld... dat waren de sneeuwtoppen van
Zwitserland, het vertrouwde straatjes-geglooi open-neer van zijn geboortestad; dat waren de bomen,
sterk als beren langs den Rijn en in het Zwarte
Woud; de onstuimige Westerse zeeën, waar het
zeegoud langs de kustlijn blinkt. En vèr over dat
water: de Indiese landen, de lange voltogen palmen
onder hoge davering van de zon...
Overal mensen, overal volkeren.
En overal, allerwegen volkeren — klein nog,
maar hun tal groeit en wast — die de kortheid van
hun tijd erkend hebben en met Sinzheim smachten
naar een nieuw bestaan. Overal vragende ogen,
groot van het verbeide wonder...
Marti boog zich over de volgeschreven vellen
papier. Het waren geen dode letters, de woorden
leefden als vloeiend water. Hij glimlachte. Daar
aan den anderen kant van het sombere gebouw —
hoe schreef zij het ook weer? — zou opstijgen
een zang... een melodie...

NEGENDE HOOFDSTUK
`........................................................... ..................................................................

UTOPIA
Trek het je niet zoo an, mijn kind.
...'t Heeft niets . te beteekenen !
Waarom zullen we meelij met de
dooden hebben P Met de levenden
hebben we 't niet... — niet eens met
ons zelven, mijn lieve kind...... Wat
denk je?
(Maxim Gorky: „Nachtasyl').

•^• SEER en meer waren rust, orde en
veiligheid in Sinzheim weergekeerd.
41 L#Wel kwam in de Hauptstrasse de glans
ti van vóór den oorlog niet zo spoedig
.^4 a terug, wel was het als bleven huizen
en straten door een stoffig floers dof-overtogen,
waartegen wat gedempt de roezige stem van de
grote stad opsloeg, — maar binnen de etalageramen en de uitlokkende winkels, zag men allengs weer weelderiger uitstalling; vreemdelingen bleven er glimlachend staan kijken, rekenden
de prijzen uit in eigen munt en genoten van de
koesterende stralen der Meizon, die door het
prille groen der stadsbomen heen, hun vredige
ochtendwandeling langs het gele asfalttrottoir
omgoudelde.
Het trem- en autoverkeer in de woelige hoofd
verte denken aan dat van-straendwi
vóór den oorlog. Bovenal: er hing dit voorjaar een
geur van ontspanning, van verzoening en verade-

ming in en om Sinzheim; onderbewust gevoelden
allen die om den brode of voor genoegen de hoofdstraten en de gezellige café-buurten doortrokken
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of bevolkten, dat Sinzheim eindelik verlost was uit
de greep der vuilhandige heersers; dat het hemelse
gerecht zich over de stad had ontfermd.
0 zeker, het lag nog op veler vermagerd gezicht:
dat het leven moeilik was, dat de oorlog zware
littekens had geschroeid in de gehele samenleving,
dat grote groepen van burgers onherstelbaar veel
hadden verloren door het noodlot van den krijg,
door het misdadig opzet der revolutie... Doch de
hoop dook weer op van onder den triesten domper
en waagde rond te kijken in de lente-doorstbofde
ruimte; men zag de oude beproefde grondslagen
der maatschappij terug, en dorst weer geloven.
Reeds in de eerste proklamatie van het nieuwe
bewind, — een geschrift dat al een week vóór het
wegjagen van de arbeidersrepubliek en haar rode
leger in het geheim was gedrukt — had ieder burger
van Sinzheim het kunnen lezen: het privaat bezit
was in ere hersteld, het aloude recht op bescherming
van persoon en goederen, wierp nieuwe glanzen
uit. Eigendom, God en Familie zouden pijlers
der nieuwe staatsregeling vormen. Het was één
der beloften die uitblonken tegen het zwart-witrode papier, één der vetst gedrukte zinnen. Een
andere zinsnede, eveneens dik gedrukt, sprak van
burgerlike orde, rust, veiligheid, vrije ontplooiing
van het ekonomies en geestelik leven. Hoe moeilik
het ook zou vallen een stuk brood te verdienen, de
nijvere bevolking van Sinzheim kon er altans zeker
van zijn, dat zij de vruchten van haar ondernemingsgeest en arbeid zelf kon genieten. Elk zou weten,
voor wie hij den dageliksen strijd om het bestaan
voerde. Geen , hoog aangeschroefde direkte belas
zouden het vrije initiatief hinderen en de-tinge
gegoede burgers het land uitjagen; indirekte
belastingen, die toch rekening zouden houden
met de draagkracht der bevolking, en hoge invoer-
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rechten, door het buitenland te betalen, zouden
hun plaats innemen.
In de nijverheid nam de omschakeling van de
oorlogsproduktie in ene voor de vredesbehoeften de
aandacht der intelligentste koppen in beslag.
Maar deze en tal van andere problemen, zoals
het gebrekkige transport bij het aanvoeren van
grondstoffen, en de vernieling der machines, —
indertijd door Schwarz en konsorten in hun ver
aangesticht, — waren er om overwonnen-blindg
worden. Een eerste voorwaarde daarvoor was
de beschikking over grote, ruime kredieten. Het
enige land dat ruimschoots deze kredieten kon
geven was Amerika en het duurde langen tijd eer
dit land daartoe — onder zeer bezwarende voor
te bewegen was.
-warden—
Ondanks al deze geweldige problemen slaagde
de Sinzheimer groot-industrie reeds binnen enkele
maanden erin, de produktie aanmerkelik op te
voeren. Méér, steeds méér goederen werden —
dank zij het vrije spel der ekonomiese krachtenter beschikking der gemeenschap gesteld. Zonder
hinderlike staatsinmenging gelukte het de krachtige
trekpaarden van het jonggebleven ondernemers
voortbrenging te doen stijgen tot op-intaefd
het hoge peil van vóór den noodlottigen en droeven
wapenstilstand van November negentien honderd
achttien. De prestatie der arbeiders was weer in
normale banen gekomen, de geest onder hen was
een andere, een betere geworden. Genezen van
vele dwalingen, was het misleide volk gaan begrijpen, dat wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet
wegen. Het hoogst nodige, de meest dringende
en intense behoefte was die aan meer goederen.
Eerst dan als er meer produkten waren en de hoge
produktiviteit meer volksrijkdom had voortgebracht,
konden verstandige mensen gaan spreken over
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een rechtvaardiger verdeling dier goederen. Vóór
een volk zich in twee vijandige kampen splitst,
om elkander te bestrijden over de verdeling van
het maatschappelik inkomen, — zo beseften allengs
velen — moet er allereerst wat te verdelen zijn
Gelukkig en moedgevend verschijnsel...: Is
men zo ver gekomen, dat er inderdaad een sociaal
inkomen te verdelen valt, — dan blijkt intussen de
mentaliteit der arbeiders ook weer veel verbeterd.
De verbittering van vroeger heeft dan plaats ge
voor logika of kalme berusting; kortom voor-makt
een sfeer die geëigend is om gewichtige zaken met
koelen blik onder de ogen te zien. De gedisciplineerde fabrieks- en mijnarbeid brengt gedisciplineerd denken en voelen mee. De helse wanhoop van
oorlogsnood, gebrek en honger was bovendien reeds
stillekens aan geblust door een stijging der nominale
lonen, die welwillende ondernemers bijtijds en
uit eigen beweging hadden toegestaan. En zo ging
het in Sinzheim zo als het zo vaak gaat in de beschaafde wereld: toen eenmaal de ondernemers
vonden dat het uur geslagen was om — niet met
het pistool op de borst, maar in de gewenste,
opgeklaarde atmosfeer — over positie-verbetering
van het personeel te onderhandelen,... bleken ten
slotte zelfs tal van ekonomies-zwakkeren overtuigd,
dat het tegenwoordige stelsel van produktie nog
zo kwaad niet was; en dat het — altans in zijn grond
niet mocht worden aangetast. Het gevaar-slagen—
door onbesuisd ingrijpen, de ondernemerswinst
en daarmee het gehele ekonomiese organisme te
ontwrichten, was te groot, te ernstig.
Door heel de wereld joeg na de bezegeling van
den wereldvrede een kreet van: Werken, werken!
En: sparen, sparen ! Bekwame professoren in de
ekonomie, vooruitstrevende groot-industriëlen, kun
-digevakrnsl demokrating!

346
nieurs, bankiers en pedagogen, namen dit lichtende
woord als een fakkel van elkander over. Het nooit
verwachte geschiedde: Sinzheim was éen der
eerste kultuurgebieden die dit woord had verstaan.
De stad, vermaard om haar hoogstaande industrie
en om de kunstschatten harer skulptuur-musea
en harer pinakoteek herwon met glorie den goeden
naam in de wereld, dien zij in de dagen der mis
-daige
woelingen bijna had verspeeld.
Sinzheim's produktief vermogen herstelde zich
vlugger dan iemand in deze benarde omstandigheden had durven hopen. Werken en sparen,
produceren en afzetten werd er het devies aller
weldenkenden.
Weliswaar maakte het wereldtekort aan goederen
reeds na een jaar plaats voor een te veel......, want
de bankiers en industriëlen en pedagogen hadden
enkel van behoefte aan goederen gesproken en niet
van koopkrachtige behoefte; en de vooruitstrevende en patriottiese ekonomen hadden verzuimd
op dat kleine verschil te wijzen. Toen dus in de koop
behoefte was voorzien, moest de Sinz--krachtige
heimer zakenwereld wel het voorbeeld volgen, haar
door Amerika, Engeland en de overige Duitse
nijverheid gegeven: op beleidvolle wijze werd de
produktie weer ingekrompen. Het kwam alles
ietwat onverwacht, het was voor menigeen een
teleurstelling. Toch had ook deze loop der dingen
een gunstigen, een zonnigen kant. Hij hielp den
konsumenten den last des levens verlichten, doordat
eindelik dit dageliks leven wat goedkoper werd;
en bovenal schoof dit gebeuren voor goed den
grendel dicht tegen de onmatige looneisen die na
den oorlog onder de werklieden waren opgedoken.
Het werd ieder duidelik: ook op dit terrein des
levens raakte de tijd van de excessen voorbij; de
arbeider schikte zich weer vanzelf in zijn stand,
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dank zij de onvermijdelike evenwichtswetten der
maatschappij, die door geen harer groepen straffe
kon worden overtreden.
-los
Werkloosheid was van dit alles het gevolg: voor
Sinzheim zo goed als voor de overige wereld.
Maar deze was helaas niet te omzeilen, wilde men
de beloning voor den handenarbeid weer terugbrengen op normaal en redelik peil. Een wetsontwerp op de verzekering tegen werkloosheid zou
bovendien, als het werd behandeld en aangenomen,
zeer veel doen om de gevolgen van den krizis te
verzachten.
Want het grote woord Krizis was uitgesproken,
— terecht of ten onrechte. Al spoedig werd het
echter den Sinzheimers duidelik, dat ook dit woord
zoals zo vele woorden een andere betekenis had
gekregen in de vlucht der jaren. Niet meer een dier
wilde maatschappelike katastrofen, waarvan romantiese valse profeten voorspeld hadden dat zij steeds
menigvuldiger, steeds scherper zouden worden.
Veeleer was deze krizis een langzaam-doorziekend
proces van jaren, waarvan de zwaarste teisteringen
door kartels, trusts en andere golfbrekende belangengemeenschappen werden opgevangen en waar
de staag voortschrijdende bankkoncentratie herhaaldelik diegenen onder de industriëlen en kooplieden onder de armen greep, welke zulk een
hulp ten volle verdienden. Door het te gronde gaan
van sommige, tijdens en na den oorlog lichtvaardig
opgerichte handelshuizen, werd in deze krizisjaren
de lucht gezuiverd; het kranke lijf der maatschappij
maakte zichzelf weer gezond en menigeen in Sinzheim werd in die jaren herinnerd aan de woorden
van den groten denker die gezegd had: dat het
verstandige in de wereld steeds geworden, — en
het gewordene verstandig is.

348
Het nieuwe staatsbestuur van Sinzheim verstond,
ondanks de - aanvankelik chaotiese toestanden, de
kunst om deze herboren maatschappij, deze verjongde arbeidsgemeenschap in de juiste banen
te houden. Wel ging het menigen burger aan het
hart, dat koning Theobald VII nog steeds in den
vreemde, ver van het land dat hij liefhad in ballingschap moest zwerven — van de éne mondaine
Zwitserse badplaats naar de andere. Maar wijs
politiek beleid liet toch den vorm der gematigde
demokratiese republiek bestaan, om geen aanstoot
bij andere kleine bevolkingsgroepen van Sinzheim
te wekken. Bovendien was het koningschap een
teder punt voor de staten, die als overwinnaar
uit den wereldoorlog te voorschijn waren getreden.
De overwinnaars waren beducht dat Sinzheim, ja
zelfs het gehele grote Rijk, terug kon vallen in
zijn toestand van militairisme en barbarisme, waaruit de oorlog de Middel-Europese naties had ver
zij eisten de doorvoering der ontwapening-lost;
die de overwonnenen zichzelf bij het vredestraktaat
plechtig hadden opgelegd, en zij versterkten intussen eigen leger en vloot ten einde dien terugval
van het Middel-Europese rijk — desnoods met
militair geweld — te verhinderen. De overwinnaars
waren in den oorlog gedrongen ter verdediging
der hoge beginselen van recht en menselikheid
en van de rechten der kleine beschaafde naties;
zij waren zó demokraties, dat zij het demokraties
zelfbeschikkingsrecht nog eerder en nog liever
toestonden aan kleine, dan aan grote naties. Maar
het lag geheel in de lijn hunner staatkunde geen
der twee en twintig verjaagde vorsten, hertogen,
graven en koningen, zo min als de keizer zelf,
meer binnen het Rijk te dulden. Zo zag het er dus
niet naar uit, dat Theobald VII spoedig weer de
Sinzheimer troon zou bestijgen.
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De overwinnaars meenden dat zij de aan het
Rijk opgelegde schadevergoedingen niet zó zwaar
hadden gemaakt, of er zou met goeden wil aan
voldaan kunnen worden. Niettemin voelden de
burgers in Sinzheim en in alle aangesloten bondsstaten die kondities als een ondrageliken last op
zich drukken. Meer dan een mensenleeftijd —
zo schatte men in Sinzheim — zou het duren, eer
het land weder ekonomies en militaire dezelfde
vreedzame plaats in de zon innam, die het vóór
1914, dank zij weerbare vlijt en gepaste vrijpostigheid, met vliegende vaandels had veroverd. Meer
dan een mensenleeftijd zou het milliarden oorlogsschatting te betalen hebben.., en zelfs het roos
binnen afzienbaren tijd met-kleurigpstf
adviserende stem te worden opgenomen in den
volkenbond der vrije naties, was nauweliks instaat
dit leed en deze smaad te verzachten.
Het lot van Sinzheim was nu eenmaal onverbrekelik gekoppeld aan dat van het grote Rijk;
ook Sinzheim had zijn deel van den somberen
loden last te torsen. Waarlik: de buitenlandse
staatkundige toestand baarde tans regering en
volk meer zorgen dan de binnenlandse politiek.
Zo goed als in alle andere staten had ook Sinzheim zijn parlement gekregen, waarin alle politieke
schakeringen der bevolking naar evenredigheid
en billikheid hun aantal zetels hadden gekregen.
Geen tirannie of diktatuur kwam op deze wijze
meer tot uiting; het parlement gaf rechtstreeks
de volkswil weer: het parlement was de echo die
na de vox populi der verkiezingen als een vox Dei
door Sinzheim weerklonk. Eerst tans kwam helder
aan het licht hoe luttel eigenlik de aanhang der
wasechte maximalisten in Sinzheim was. Daarentegen vormden de christelike arbeiders een veel
sterker groep in de kamers — want men had als
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alle beschaafde staten een tweekamerstelsel ingevoerd — dan de stoutste verwachting had durven
voorspellen. Aanvankelik lag de tirannie door de
vorige arbeidersregering uitgeoefend, den Sinzheimers nog te vers in het geheugen om aan wetten,
waarbij de werklieden bevoorrecht werden, te durven
denken. Doch na vier vijf jaren was er veel vergeven
en vergeten — sneller dan menig konservatief van
den ouden stempel wel dacht — en het gelukte
de steeds vooruitstrevende regering nieuwe bouwstenen aan te dragen •voor den opbouw der sociale
wetgeving in Sinzheim. Een nationaal kabinet was gevormd waarin aan de verstandige, gematigde sociaal
aan de voormannen der christelike-demokratn
arbeiders elk één ministerzetel was ingeruimd.
Haberlin, de bezonnen vakverenigingsleider, die
het twede jaar van den wereldoorlog minister van
munitie van Sinzheim was geweest, had het Arbeidsdepartement op zich genomen; tans verliet
onder zijn. energieke leiding het éne sociale wetsontwerp na het andere zijn departement, waarvan
er verschillende na grondige behandeling door de
beide kamers ook werkelik hun zegenrijke wering
op het arbeidsleven uitoefenden.
Sommige voorschriften in die wetten hielden
te weinig rekening met de praktijk, doch dan wist
het parlement ze door amendementen te verbeteren;
door tal van overgangs- en uitzonderings-bepalingen
voor verschillende seizoenen en gewesten en bedrijven, gelukte het deze staatsinmenging ook wat
smakeliker te maken voor den partikulieren onder
mooie in Haberlin's wetge--nemigst.H
ving was, dat hij op deze wijze deugdelik rekening
hield met de vrije, onbelemmerde ontplooiing
van handel, industrie en landbouw. Haberlin
was zelfs zo vernuftig, de kosten die deze dure
wetten meebrachten door een stelsel van verhoogde
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invoerrechten op het buitenland te verhalen. Hij
slaagde erin de politiek die het grote Rijk tussen
í88o en i890 gevoerd had, voor Sinzheim in
moderner vorm door zijn mede-regeerders te doen
adopteren. Terwijl het loon natuurlik bleef en
natuurlik blijven moest: een kwestie van vraag
aanbod, gaf men aan den enen kant aan de-en
arbeidersklasse door de nieuwe beschermings- en
verzekeringswetten wat haar toekwam, — aan de
andere zijde hield men zijn kruit droog tegen mogelike misdadige woelingen. Allerwegen werden met
regeringssteun witte garden opgericht, die orde
en veiligheid in de Sinzheimer demokratie zouden
handhaven, waar dat nodig bleek.
Een tijdlang scheen het, alsof de overwinningsroes
der staten met wie men pas vrede had gesloten,
ook deze bewapende organisaties niet zou dulden,
bevreesd als zij waren, dat de Sinzheimer adel met
deze burgerwachten als steunpunt, een royalistiese
beweging ten gunste van Theobald op touw zou
zetten, en niet begrijpend dat deze witte garden
een bolwerk voor geheel Europa waren tegen overrompelingen van zekere zijde. Maar het ministerie
van buitenlandse zaken legde geruststellende ver
af, liet daarbij tevens fier de tanden zien-klaringe
opdat de vijand vooral niet zou wanen dat hij zich
maar met alles wat hij verkoos kon bemoeien en
ontbond ten overvloede enige kleine witte garden
in de provincie; welke dan terstond onder anderen
naam weer werden opgericht.
Een algemene, een nationale tevredenheid had
op deze wijze de plaats ingenomen van burgeroorlog
en broedertwist. De onmeedogendhèid, de kort
wrake der buitenlandse vroegere-zichtged,
vijanden, die maar niet inzien wilden, welk een
radikale, geestelike ommekeer er in het voormalige
keizerrijk had plaats gevonden, drukten weliswaar
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als een domper op Sinzheim en op het gehele
grote Rijk; maar zo ver als het door de overwinnaars
gespannen prikkeldraad bewegingsvrijheid toeliet,
kon men zich ten minste vrij bewegen. Daarbinnen,
binnen den draad, had Sinzheim, met het schrikbeeld van het zwarte-handenbewind nog in het
hart, eindelik zijn huis op orde gebracht.
De nationale regering deed alles om een ordeliken gang van zaken in stad en land te herstellen.
Wat zij stellig beloofde en voorspiegelde, trachtte
zij binnen de perken der praktijk (en nadat haar
vele malen aan de belofte was herinnerd) ook
inderdaad door te voeren; en dit zonder aanzien
des persoons.

Om een geleidelike demokratiese evolutie te
waarborgen, was men de eerste maanden na het
diktatuur-tijdperk genoodzaakt geweest een aantal
extremisten en oproerlingen in hechtenis te nemen.
De voornaamste aanstichters en medewerkers van
het régime-Rantzau-Forster-Schwarz waren, voor
zo ver niet voortvluchtig, gearresteerd en achter
slot en grendel gebracht. Toen dit voor de veiligheid van den herboren staat niet afdoende bleek,
was men er noodgedrongen toe overgegaan alle
vakverenigingen te ontbinden en de leden van die
vakverenigingen, welke in het geheim toch waren
blijven bestaan, eveneens in verzekerde bewaring
te nemen. Hun aantal beliep verscheiden duizenden.
Het was ieder duidelik, dat al diegenen die op deze
wijze het bevel tot ontbinding hunner vereniging
heimelik hadden tegengewerkt, het een of ander
tegen het bestaande wettige gezag in het schild
voerden. In grote koncentratie-kampen, ver buiten
de stad, had men deze verdachte arbeiders gehuis-
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vest. Hun zaak zou spoedig door de rechtbank
worden behandeld, maar daar Sinzheim in staat
van beleg was verklaard en de regering deze uit
toestand voorlopig niet dacht op te-zonderigs
heffen, was een geregelde procedure feitelik niet
nodig. Meer en meer won dan ook de mening veld,
dat het eenvoudiger, doortastender en in het belang
der gehele Sinzheimer gemeenschap ook gewenster
was, hier korte metten te maken. Uit de pers bleek
duidelik dat heel Sinzheim het er vrijwel over eens
was: hoe eerder er schoon schip werd gemaakt, hoe
beter het voor alle betrokkenen zou zijn. De „Post"
had dan ook het denkbeeld van een buitengewone
rechtbank opgeworpen, waarin — in overeenstem
nieuwere demokratiese ideën op het-mingetd
terrein van de rechtspraak — ook leken zitting
zouden hebben. Zulk een buitengewone rechtbank
kon zich dan geheel en al wijden aan deze speciale
zaak der verboden verenigingen, en zou bovendien
gelegenheid hebben vast te stellen, in hoeverre
deze roerige en ongure elementen bij de misdaden
der vorige regering betrokken waren. De toch reeds
zware taak van den gewonen strafrechter zou
daardoor belangrijk worden verlicht.
De voorslag van de Sinzheimer Post — aan den
stijl van het bewuste hoofdartikel hadden kenners
den scherpzinnigen en hoogstaanden jurist Dr.
Mörike herkend — vond ruimen bijval. Na een
week van rijp beraad maakte de Minister van
Justitie het idee van zijn neef Mörike tot het zijne,
verbeterde het op sommige punten en stelde bij
ministeriëel besluit een dergelijke buitengewone
rechtbank in.
Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen.
De rechtbank met Dr. Mörike als president,
werkte met een voortvarendheid zo als Sinzheim
nog nimmer had aanschouwd. De vonnissen
Fakkeidragers 23
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volgden snel en afdoende elkander op. Er wareis
dagen dat deze raad twaalf doodstraffen had uitgesproken en aan nog twee dozijn andere oproer
gevangenisstraffen van tien tot twintig-kraies
jaar had opgelegd. Een schrik, een rilling voer door
de gelederen der arbeiders bij het vernemen dezer
zware vonnissen. Velen hunner namen met angst
en beven des avends hun dagblad op, wetend dat
zij bij de gevonnisten de namen, zo al niet van ware
vrienden, dan toch van verwanten zouden aantreffen. En nog aldoor hadden talrijke arrestaties.
van nieuwe verdachten plaats, die dikwerf in het
holst van den nacht uit het bed werden opgelicht,
om naar de zo gevreesde koncentratie-kampen te
worden vervoerd. Met voldoening wees de „Post"
er enkele maanden later op, dat tans eindelik in
Sinzheim gerechtigheid zegevierde.
De arbeiders-vakverenigingen in andere landen,.
niet beseffend aan welke gevaren Sinzheim nog
zo pas was ontsnapt, maakten zich belachelik door
protesten, door een ijdele bedreiging met boykot.
en door heethoofdige artikelen in Engelse, Italiaanse
en Skandinaviese bladen. Doch het was beneden
de waardigheid van Sinzheim zich aan dat oordeel
iets te laten gelegen liggen. Het nationale Sinzheimer rechtsbesef voelde zich door deze vonnissen
bevredigd. Zelfs vele arbeidersafgevaardigden, o.a.
bij de weldenkende, christelike politieke groepen,
moesten ten slotte erkennen, dat de hoge waarde
der geestelike goederen welke op het spel stonden,
een minder gestrengelik optreden der rechters niet
zou gedogen. Geen verdachtmakingen konden
Dr. Mörike en zijn mederechters afvoeren van den
weg die hun de ware dacht. Deze rechters vreesden,
God, — en anders niemand ter wereld.
Van de eigenlike raddraaiers der voormalige
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radenregering kreeg het nieuwe bewind er slechts
enigen in handen. Velen waren gevlucht naar het
buitenland, anderen hielden zich binnen Sinzheim
schuil.
Maar naar die laatsten werd door de politie
dag-in dag-uit ijverig gezocht. Het was reeds
gelukt op Meierhofer de hand te leggen, gevaarlik
iemand van wien bekend was, dat hij met de
bende van Rantzau in relatie had gestaan. Van
de Witte Garde maakten warm nationaal voelende
studenten deel uit, die Meierhofer meermalen
het universiteitsgebouw hadden zien binnenstappen, toen daar nog op de eigenaardige, propagandistiese, onwetenschappelike manier zogenaamde
kolleges werden gegeven. Sommigen hunner konden zelfs nog bezwarender getuigenis tegen hem
afleggen, of kenden weer anderen die hopelik
daartoe in staat zouden zijn.
Met Barthold Schwarz en zijn vriendin Thea
Schumacher, wien het geen van beiden gelukt was
de grens te bereiken, had de rechtbank zich maar
enkele dagen bezig gehouden. Het bewijsmateriaal
tegen deze aanstichters hoopte zich geweldig op;
er was geen enkele verzachtende omstandigheid, —
integendeel: het bleek telkens duideliker hoe in de
laatste maanden vóór de nationale bevrijding van
Sinzheim, tal van jonge mannen en vrouwen juist
door hen waren overgehaald zich schuldig te maken
aan gruwelike terroristiese wandaden. Hun brutale
bravour-houding tegenover de rechters die zij
van begin af aan hun beulen scholden, deed de
rest: het doodvonnis werd over hen uitgesproken.
Ook zij zaten gevangen in het grote koncentratiekamp, een uur gaans van de stad gelegen.
Doch nog vóór het vonnis voltrokken was, waren
zij in den laten avend met nog zes andere hunner
lotgenoten door een wraakzuchtig onderofficier
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en een troepje dronken soldaten buiten het kamp
gevoerd, om daar in de eenzame nachtelike heide
van Sinzheim — de avondgloed der stad nog aan
het hemelverschiet — te graven hun eigen graf.
De militairen hadden spaden meegenomen en
elk hunner er een in de handen gedrukt. Het duurde
vijf uren, vijf nachtelike, roerloze uren eer het- graf
voor allen was gedolven. De gevangenen werden,
met kettingen geboeid in de kuilen gegooid en
nadat de onderofficier tot elk hunner had gesmaald
dat ze nu waarachtig „niets dan hun ketenen meer
te verliezen" hadden, gaf hij den soldaten bevel de
kuilen weer dicht te gooien.
In een beschaafde demokratiese staat als Sinzheim vonden zulke excessen natuurlik nergens
verdediging. Zowel de onderofficier als zijn helpers
werden door hun kolonel disciplinair gestraft.
Doch de „Sinzheimer Post" was van mening dat
toch zulke feiten een natuurliken weerslag vormden
op het leed en de uitplundering, die Rantzau en
zijn medeplichtigen over de arme stad hadden
gebracht.
Onder de overige veroordeelden waren weinig
namen die het grote publiek kende. Alleen de
Zwitser Heinrich Marti en mevrouw Gertrud
Faucherre trokken de aandacht. Ja, in de uitgaande
kringen vormden zich zelfs twee groepen: een zeer
ouderwetse, steile kliek die vóór het recht en tegen
alle slapheid was; en een meer moderne en
verlichte groep, waarvan een beroemde filmartiste als Ilona Paravicini het meest roerige en
aantrekkelike element vormde. De laatste kliek
wilde in het geval Faucherre-Marti genade voor
recht laten gelden. Het ging om twee kultuurmensen die door hun edele heethoofdigheid — zoals
de journalist Arpad Gamper het had genoemd —
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in het kamp der vuile-handen-regering waren
verdoold. De Paravicini-kliek vond het ergerlik
dat verfijnde konservatieve geesten als Mörike,
in staat zouden zijn Faucherre en Heinrich
Marti over één kam te scheren met een Schwarz,
een Schumacher, een Meierhofer en al die andere
ongure plebejers. De Paravicini-kliek maakte zich
bepaald warm over het geval. Aan den anderen
kant ook weer niet zó warm, dat zij van revolutionaire simpatieën mocht worden verdacht. Het
gerucht waarde rond, dat Marti aan de jonge gravin
Steffensburg uit de gevangenis had geschreven,
dat hij van haar hulp en van die harer mede-Paravicinisten niet gediend was; maar dit vond niet
algemeen geloof.
Groot was echter de teleurstelling toen op de
openbare terechtzitting bleek, dat zowel Faucherre
als Heinrich Marti, dezelfde onverstandige en
trotse houding tegenover hun rechters aannamen
als Bartold Schwarz en Thea Schumacher. Natuurlik was er enig onderscheid; aan schelden en schimpen gingen Gertrud Faucherre en Marti zich niet
te buiten. Maar dat betrof den vorm van hun verdediging, niet den inhoud. Bezwarend vonden de
rechters vooral een brief van Faucherre aan Marti,
dien men in zijn cel had ontdekt en waarin de zin:
„Natuurlik bent u schuldig", voorkwam. De keus
liep tussen een zware vrijheidsberoving of de dood
enige aarzeling bij die keus. Onder-straf.Ew
de rechters waren er, die met verlangen uitzagen
naar enkele woorden van berouw van de beklaagden.
Doch aan het slot zijner verdediging sprak Marti:
„Mijn laatste ademtocht, iedere droppel bloed
in mijn lichaam wil: Strijd en nog eens strijd.
Strijd tegen het meest onterende stelsel dat ik ken.
Strijd tegen allen die rechtstreeks of middellik
dit organisme blijven voeden."
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Met den dood 'voor ogen had hij dit gezegd,
Heinrich Marti. En Gertrud Faucherre had aan
het slot van haar in stille ontroering aangehoorde
verdedigingsrede zijn woorden herhaald, tot de
hare gemaakt.
In de artistieke salons bracht Ilona Paravicini
die geen rechtszitting oversloeg, de woorden over
die zij had gehoord, en haar te grote film-ogen
glansden daarbij met een onheilspellenden glans.
De meest geestdriftige artiesten en intellektuelen
van de groep keken elkaar in verstandhouding
aan of mompelden woorden van bewondering.
Doch de meer gematigde Paravacinisten stonden
verslagen en zuchtten en steenden dat het toch zó
verkeerd, zó onverstandig van hun beide helden
was... Ellendig: er was nu niets, letterlik niets
meer voor de twee beklaagden te doen. Zij
hadden de eigen ruiten ingegooid, — er was geen
redding meer mogelik.
De loop van het gebeuren gaf hun gelijk: met
drie tegen twee stemmen — die van den superieuren
scherpen jurist president MV Tike had den doorslag
gegeven — werd over Gertrud Faucherre en
Heinrich Marti het doodvonnis uitgesproken.
Geen vier en twintig uur later stonden zij grauwbleek wachtend, met saamgeknepen lippen tegen
de hoge muur der gevangenis, waar zij de kogel
zouden ontvangen. Maar zij, Gertrud, had reeds
het bewustzijn verloren, nog vóór het kommando
Vuur! door de grimmige getraliede muren werd
opgevangen en weerkaatst.
Het was heel vroeg in den morgen, een killen,
klammen nevel verdichtte zich tussen de lange
wanden van de binnenplaats. Er waren geen mensen
tot de exekutie toegelaten.
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Na een half jaar reeds waren de laatste sporen
van het Rantzau-régime uitgewist. De hoofdstraten
der oude stad misten wel de fleur van vóór 1914.
Maar dat was de schuld van den oorlog en van den
onmeedogenden vreemden overheerser. Dat wist
ieder. En men schikte zich erin en paaide elkander
met de schrale troost, dat ook het boulevardleven in
Parijs niet meer zó tierig was als vóór den oorlog.
Doch al had Sinzheim niet de lach herwonnen,
— de glimlach was er, de verademing, de gewaar
onder ons, mensen, te zijn.-wordingelk
Al wat in het uiterlik aspekt der stad nog aan de
Rantzau-Schwarz-diktatuur herinnerde was ijverig
verbannen. Ook de futuristiese en zonderling
gehakte monumenten voor grote propagandistiese
voorgangers die Alex Sturm op enkele pleinen
had laten zetten, waren verwijderd en hadden
voor vriendelike grasgroene, platte perkjes plaats
gemaakt, waarin een enkel rood begoniatje wel
aardig deed. Kuriositeitshalve werden die futuristiese beelden later — veel later — opgesteld
in een donkeren hoek van de Pinakoteek; want er
waren kunstenaars die aan deze vreemde kronkelmassa's ten slotte toch niet alle artistieke waarde
wilden ontzeggen.
Het artistiek en geestelik en gezellig leven werd
in het nieuwe Sinzheim geenszins verwaarloosd.
Hoe zeer de aandacht ook in beslag genomen werd
door het materiële: het weder-opgang-brengen der
produktie en andere ekonomiese vraagstukken,
het herstellen der inwendige orde, rust en veiligheid en verdere politieke moeilikheden, — toch
bleef de regering een open oog houden voor de
belangen van den Geest.
Zij huldigde het gezonde beginsel dat er van de
kunst geen verkondiging van bepaalde denkbeelden
behoeft uit te gaan, maar dat de kunst vóór alles

360
moet opheffen. Zij was, ondanks de materiële
nood der tijden, niet karig met geldelike onder
voor ware, hoge toneelkunst. Als deze-steunig
aan estetiese eisen voldeed, alles weerde wat aan
het scabreuze grensde of ondermijnend was voor
het wettig gezag, kon men er zeker van zijn dat
Sonnenfels, de nieuwe Minister van Schone
Kunsten, haar een warm hart toedroeg. Ook de
jongere letterkunde, de bouwkunst en de toonkunst
werden door stipendiën en subsidies gesteund, voor
zover de berooide toestand van 's lands financiën
dit toeliet; bovendien waren er nog de door den
dynamietfabrikant Liebetreu ingestelde jaarlikse
prijzen voor het fraaiste literaire werk en voor het
boek dat het meeste bijdroeg tot de verbreiding
der Volkenbond-gedachte.
Een merkwaardige herleving viel ook op religieus
gebied waar te nemen. Streng gelovige protestante
predikanten deinsden er niet langer voor terug
ook den Koran en andere heidense boeken van den
kansel te citeren. Ook de rechtzinnigen voelden
sterker en sterker de kracht die uitging van het
Oosterse resignatie-voorbeeld en van de poëzie
rondom de oude wereldzee. De modern-verlichte
kerk ging op dien weg nag verder en sloot zelfs
een bondgenootschap met de geesteswetenschappelik georiënteerde antroposofie; soms ook met de
antroposofies georiënteerde geesteswetenschap. De
Roomse geestelikheid toonde zich bizonder ijverig
en geestdriftig op ander terrein: allerwege, in de
stadswijken van Sinzheim als in de omliggende
dorpen, richtte zij leeszalen en ontwikkelingsklubs
op, inrichtingen waar ook de verstandigen onder
de sociaal-demokraten gretig gebruik van maakten;
want hun vakverenigingen waren ontbonden en de
regering kon het houden van hun kursussen voorlopig niet toestaan.
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Langzaam-aan kon ook de drukpersvrijheid in
ere worden hersteld. Tot veler verwondering was
Lilienfeld een der eersten die toestemming van de
regering kreeg als redakteur van een dagblad op
te treden. Het gerucht ging dat het dezen handigen
journalist gelukt was het, der regering aannemelik
te maken, dat hij slechts noodgedrongen, door de
omstandigheden overmand, in dienst had gestaan
van Aloys Rantzau. Sommigen vonden het een
raadsel, dat deze man, stellig toch een der bekendste handlangers van het Rantzau-régime, niet voor
den kadi werd gesleept. Anderen fluisterden dat
hij de hoge bescherming van Liebetreu genoot en
van Hugo Simmel, den groot-industrieel en beurs
bezig was tachtig invloedrijke dagbladen-konigde
in het Rijk op te kopen, zodra de drukpersvrijheid
was ingevoerd.
Hoe dit zij: Lilienfeld drukte zich in zijn nieuwe
dagblad heel wat gematigder en behoorliker uit
dan vroeger. Hij had zijn geestigheid en zijn puntigheid van stijl behouden, doch die goede journalistieke eigenschappen stonden niet langer in dienst
van onwaardige, ja misdadige utopieën. Ook in zijn
uiterlik spiegelde zich deze ommekeer af. De fietszwemmende ogen hadden een rustiger glans gekregen die zich weerspiegelde in het gouden montuur van de lorgnet; het vlossige, blonde haar was
zorgvuldiger om den schedel geschikt.
Ook uit het feit dat „Sinzheimer Post" en andere
dagbladen hun kollega Lilienfeld niet bestookten,
hem zo zelden wezen op zijn oude rode plunje,
bleek al dat degenen die hier de machtige schim
van Simmel ontwaarden, den sleutel van het
raadsel hadden gevonden, De „Post" had bij de
grote militaire débacle in 1918 en de daarop gevolgde eerste Sinzheimer omwenteling haar kopspreuk „Voor God, Koning en Vaderland" ver-
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vangen door: „God met ons". Dat opschrift
prijkte boven aan de krant, ook in de dagen der
radenregering. Toen deze ten val werd gebracht,
was het blad aanvankelik in hetzelfde gewaad
blijven verschijnen. Maar nog geen jaar daarna was
de vrijheid van drukpers alweer zó ver doorgevoerd,
dat de „Sinzheimer Post" met Pasen voor 't eerst
weer uitkwam onder de oude zinspreuk uit de
dagen van koning Theobald VII: „Voor God,
Koning en Vaderland." Zelfs deze, de meest
behoudzuchtige groep van het arme, simpatieke
Sinzheimer volk had dus (door alle stormen der
laatste jaren heen) weliswaar veel geleerd, maar
toch ook niets vergeten.
De zonderlinge onderwijs-experimenten van
Rantzau en Alex Sturm werden eveneens ten dode
opgeschreven. Al zette men natuurlik den wijzer
van den tijd niet zó ver terug, dat men het koningschap op den voorgrond schoof, toch mochten de
portretten van den keizer en van koning Theobald
in de schoollokalen blijven hangen. Het onderwijs
voedde als te voren op tot christelike en maat
deugden en hield weder, evenals-schapelik
voorheen, rekening met het gezinsmilieu waaruit
het kind was voortgekomen; de standenschool
bracht de kinderen weer onder maatschappelik
gelijken, onder hun soortgenoten. Toch werden
nieuwere onderwijsmetodes wel degelik van regeringswege bestudeerd en het goede eruit overgenomen. Men streefde naarstig naar meer vrijheid
in den omgang van onderwijzer en kind, doch men
waakte er nauwlettend voor dat die vrijheid nooit
in bandeloosheid ontaardde.
Zo herstelde zich langzaam maar zeker het
maatschappelik en staatkundig leven in Sinzheim.
Het kranke organisme had ernstige schokken door-
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staan: eerst de oorlog die het Rijk was opgedrongen,
later de nog afschuweliker en misdadiger broeder
rijg binnen Sinzheims muren zelf. Maar Sinzheim-k
was een genezende: een die aansterkte en hoopte en
bad; het moede lichaam zette zich in beweging
en toen eindelik, zeven jaren na den wapenstil
vijand had ingezien, dat-stand,eovrwchig
hij door zó verder te gaan de kip met de gouden
eieren slachtte, en de vredestraktaten voor het Rijk
werden verbeterd en verzacht, was dit ook voor
Sinzheim een aansporing tot breder vlucht.
Er kwam nu uitzicht op betere dagen; op rijker
en rijper tijd. Zo al niet voor dit geslacht, dan toch
voor het volgende; voor kinderen en kleinkinderen.
En in dat bewustzijn gingen de Sinzheimer groot
andelaars en kleinhandelaars, de industriële onder -h
voort,-nemrs,diktu omsaren
in het zweet buns aanschijns hun netto winst te
verdienen, en hun rente te kweken van het belegd
reservefonds.
Voor vrouw en kroost. Weinig voor het heden,
maar vol hoop op de mercurieuze toekomst.
Een jaar later werd het Rijk in den Volkenbond
opgenomen. Nog in hetzelfde jaar 1926 keerde
Theobald VII naar Sinzheim terug, onder belofte
van een wijze konstitutie-herziening en gematigde
uitbreiding der sociale wetgeving.
Op den verjaardag van de val van het diktatorbewind hield de koning zijn triomfanteliken intocht
binnen de muren van zijne oude stad Sinzheim,
waar langs de gevels en boven de daken slinkslankten de wimpels en kronkelden in de ietwat
schrale en nuchtere wind: de nationale vlaggen.
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VERKLARING VAN VREEMDE WOORDEN
Orang Arab = arabier.
Boleti tawar = Men kan afdingen.
Djongos = bediende.
Krossi malas = luie stoel.
Mandiën = baden.
Passanggrahan = gouvernementsherberg.
Djongos tida ada = de bediende is er niet.
Warong = draagbaar winkeltje.
Koentji = sleutel.
Tjap = handelsmerk.
Perang besar = grote oorlog.
Saja toean = ja meneer.
Kassi = brengen.
Boedi Oetomo: een vereniging van Javaanse intellektuelen. S. I.: volksvereniging Sarikat Islam.
Minta tè lagi = nog wat tee asjeblieft.
Tida tao toean = 'k weet niet, meneer.
Makan besar = groot dinee.
Rebab = javaans snaar -instrument.
Sama rata = kameraadschap.
Orang baroe = nieuweling.
Toekang kebon = tuinman.
Di belakan = achter het huis.
Minta boeka = open doen, asjeblieft.
Tida pagi = niet vroeg.
Soeda loepa Kaïdja ? = Kaïdja al vergeten?
Tida bissa = niet mogelik.
Kenapa tida kasi tao? = Waarom heb je mij dat niet

laten weten?
Saperti njonja derf Paris? = Zo als een Parijse dame P
Apa tao? = Hoe weet je dat?
Negori belanda = Holland.
Doerian = een Indiese vrucht.
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Toean assistèn = de assistent-resident.
Tao toelis, kwee P = kan jij schrijven?
Anak = kind.
Loe bangsat ! = jou schurk!
Sakit hati = bedroefd.
Toean soeda tidoer ? = Is meneer al ingeslapen?
Belon = nog niet.
Ringit = rijksdaalder.
Soedara orang kampong = broeder van de kamponglui.
Takoet? = bang

Wat wil de WERELDBIBLIOTHEEK
ELK WAT WILS

ELK HET BESTE

Wij willen de kracht, de levensvreugde, de
geestelijke kultuur van ons volk verhoogen.
Wij willen kunst en kennis, inzicht en wetenschap brengen aan allen die naar verrijking van
gemoed en geest streven, en bovenal aan allen
die in dit streven gefnuikt of belemmerd worden
door de materieele oorzaken.
Wij willen bij allen die gedachteloos voortleven
in een moeilijk maatschappelijk bestaan, de liefde
doen ontwaken tot een hooger leven door zelfontwikkeling.
Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen
en denken.
Wij willen allen den toegang openen tot „het
Boek", tot de „Universiteit onzer dagen ".

Wij willen allen de gelegenheid bieden zich
langzaam maar zeker te omringen met een steeds
aangroeienden geestelijken schat, waaruit zij altijd
nieuwe levenskracht en frisschen levensmoed
kunnen putten.
Wij willen het Boek brengen aan heel ons volk.

