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,,DEZE

ALLEN ZIJN IN GELOOF GESTORVEN, DE BELOFTE NIET
GEKREGEN HEBBENDE, MAAR HEBBEN DEZELVE VAN VERRE

GEZIEN EN BEGROET, EN BELEDEN DAT ZlJ WAREN GASTES
EN VREEMDELINGEN 0P DE AARDE; WANT ZIJ DIE ZULKE
DINGEN ZEGGEN, BETOONEN KLAARLIJK,DAT ZIJ EEN VADERLAND ZOEKEN. EN INDIEN ZIJ GEDACHT HADDEN AAN DAT
VAN HETWELK ZIJ WAREN UITGEGAAN, Z1J ZOUDEN GELEGENHEID GEHAD HEBBEN 0M WEDER TE KEEREN.MAAR NU W AREN
ZIJ BEGEERIG NAAR EEN BETER,DAT IS NAAR EEN HEMELSCH.
DAAROM SCHAAMT ZICH GOD HUNNER NIET, 0M HUN GOD
GENAAMD TE TORDEN; WANT HlJ HEEFT HUN EENE STAD
BEREIDJ'
Hebr.11 V8.13-17.

EERSTE HOOFDSTUK

IJ m aansverduisteringen verkoolt voor
onze ogen een hoek van de zilveren licht-

schijfgeheelen al,- z6 de zwarte schaduwplek door de oude waringin geweldig
op hetblinkende zonneplein vôôrhetIndiese hotel
geW OrPeB.
.

Tegen vieren in den namiddag: nabloei nog
van de daghitte.Rechts lagen de lange vervelende

hotelgalerijennogin strakke,gtillesmoor;deoverkant genoot alde mildheid van de waringinboom ,
die strekte als een wezen met honderd sterke ar-

men zijn takken naar alle zijden. Zijn gchaduw

zoog nu ook langs het m idden,daar waar enkele

Javaansebedienden in helwitpak,roerloosen zon-

dergesprek hurkten bijden hoofd-ingang.
Dit was nu het grootste hotel,
overdacht
Lankhout. 't Grootste van Indië. 't M ooiste van
heelAzië,zeien ze wel eens.M aar datbeweerden
ze van allesin Batavia.Hetorkestwas hetm ooiste
van heel Azië, de soos was de gezelligste, en zo
ging 't maar door. En haast niem and ging ooit
Engels-lndië eens ki
jken en Japan kenden ze ook

niet.Kletskoek! Zou hijhierblijven wonen?Al
tweejaarwoondehijin dithotel;veeltelang.Zo
tegen vieren,vijven werd 'twelleuk:gtrakskwamen de auto'sen de rijtuigjes....in de middengalerijbegon dan hetstrijkje....datalleszou hij
niethebben op Tanah Abang.Toch was'teen fijn
huisdaar,een echtoud Tanah Abang-huism etvan
die dikke koele m uren.M aar die vuile Arabierwas

er te wijs mee.Twee honderd in de maand,waa'rachtig 'n vijfde van zijn galaris.Nou ja,zo'n
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orang Arab deed er wel wat af.Boleh tawar.De
eigen spullen zouden er m ooiin uitkomen:de lap-

pen die hijuitBalihad meegebracht,de krissen
en de kollektie pijlen....
99Djongosl''
Twee kamers verder, op dezelfde voorgalerij
waar Lankhoutin zijn krossimalas zat,riep een
dorre mannestem om de bediende.Lankhoutkeek
even in die richting:hetzelfde ontevreden gezicht
dat deze postambtenaar elke dag m eedroeg. W at

laatkwam die knulahijd uitzijn nest.Nu moest
hijnogmandiën.Nee,lieverwatvroegerhoor.Zodatjetegen vieren in jezijden Pyam a gew assen-enwelen m et de koelte van hetbad nog om jeleden,
in jelange stoelzattee te drinken.Dan kwam het

blootvoetige jochie met de avendkrant langs.En
zo,allezend,en zachtjestee slurpend,liet je de
eerste avondkoelte over je komen, de waringin
dompelde je dieperen dieperin zijn schaduw ...
dankbaar als een kind zatje dat af te wachten.
Dan brak het uur van af-en aanri
jden aan:soms
zaten er vrienden in de auto's,je sprak dan nog
eens iemand.M arti!- schoot ineens hem te binnen.Die zou immers vandaag komen? Vandaag?
Ja zeker, Donderdag. M arti zou kom en. W el

leuk.... Vreemde baas.Toch een waar je mee
praten kon, niet ZO5n vervelende, taaie ezel.
Marti.... overvierdagen zou hijw eg ZiJ-nN@ naar
Europa,zag je hem nooitweer.Of pas na Jaren.

Eigenaardige vent; allemaal raar volk,die journaligten.Ze werden hier allem aal ploerten of ze
gingen voor Multatuli spelen.Dat laatste was een
ziekte.

:5Djongosl''

Ja gil m aar toe,de bediening was hier net als
overalin Indië.In 't grootste hotelen in de klein-

stepassanggrahan.Djongostidaada.Maak jedaar

9

maarboosover.Jezitzelfook nietaltijd achterje
loketje,dorre kerel.
55Naarwi
jvernemen,zaldeheerHeinr.C.Marti,
de o n tslag e n tweede red ak teu r van de
Semrang Expres:die ti
jdens hetbekende conflict
aan de drukkerz
j van dit blad herhaaldelijk van
zich deed sprelten, per S.s.,rlnsulinde''den loen
dezer repatriëeren.''

Echt;zo'n berichtje vindtje alleen in Indiese
kranten. De gluipers! Staat er alleen in om dat

woordje ontslagen nog eens eruit te kunnen
slingeren.Tuig toch!Tuig-van-de-riggel,- zouden
ze in Amsterdam zeggen.
Even keek Lankhoutop van de krant,hetvoorplein over,naar den weg. Een inlander doorzak-

kend in de knieën,sleepte zijn warong voortmet
licht-verende tred; zijn benen leken takken, die
doorzwiepen in de wind.Daarachterm etlangzam e

Pas,heup-wiegelend,twee jonge Soendanese vrouwen in rosebaadjes,diefoeilelik kleurden bijhaar
bruine huidskleur.De w eg strekte en strakte zich
in de avondzon,wachtend tot straks de stoom tram
of een auto hem weer zou poederen in stofgri
jze
vuile nevels.Midden in de stad;en toch dit landelike,haastgeluidloze.Enkel,langgerekt,even door
de strakheid heen:,rKoeweekoewéééél'' de klaagroep van hetmannetjedatmetkoekjesvent.Dan

ishetweerstilen ligtde wereld roerloos-felonder
de blauwe koepeling.A1s een ontzaglik m onum ent
door godshand gebouwd,staat de waringin op het
gele hotelplein. Het is geen levend wezen m eer,
dat zucht of trots schudt de kruin, dat blad of
bloem strooit om zich heen.Overstoft,versteend,
ongenaakbaar:een tempel.

Bruin blootvoetig kranten-jonkje steekt lang-

zaam het plein over,kom t in de schaduw van de

waringinboom.Nu loopthijernog in,en nog..
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de schaduw van den boom is een eigen plein in het
plein,zo groot,z6 groot.Rechtop looptde knaap,

pienterhetfluweelen mutsje boven hetbruine gezicht.Zachtfloddertdunbaadjeenwitkniebroekje
bijelke stap om hetteere lijf.
Een bruut geluid, autogeloei, stompt tegen de

fijne zonnestilte. Met een lompe zwaai valt de
wagen grijsdehoek van den weg om,hetplein op.
Verschrikt veert de krantenjongen twee stagpen
op zijen langzaam,zonder de wagen na te kilken,
vervolgthijzijn stilleweg naar een volgend hotel.
Lankhout onversclzilligde nog even langs de
advertenties:Vendukantoor,ice cream soda,koen-

tjibier,boomklerk gevraagd.Tjap Nonna....Dan
glimlachend keek hijnog even naarhetstekelige
berichttegen Marti,dien heftigen eerliken jongen.
De ontslagen twede redakteur van de Semrang

Expres,''herhaalde hij.Datwas meteen iets voor

de boot.De passagiers van de ,,lnsulinde''wisten
dan m eteen wat voor vlees ze in de kuip hadden.
De meesten liet het misschien koud, om dat het

tussen krantenluihieraltijdperangbesaris.Jawel,
jawel, maar er blijft toch wel iets van hangen.
Calomniez,calomniez,toujours..
95H allol''
,,Zoben j
ijhet?Datkloptdan toch.Ik wistniet
precies meer wat wij afgesproken hadden.''

,,D J
-ongosl''
,,SaJ
-a toean-''
Kassikerossim alas. Ga zo lang m aar even
dsér zitten.H eb je de krant algezien?Ze hebben

weerwatvoorje klaargestoofd.''
O ja?Laateenskijken.''
Lankhoutschonk zelf tee in,terwijlMartivlug
dekrantenpaginaomknetterdeenhetvenijn trachtte te vinden.

Heerlikevuiligheid,''lachtehij.

,,
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95Je hoeftje er nietsmeervan aan te trekken.
Overmorgen komtde booten jijlachtze allemaal
uit.Mijook.''
Jou? H oe datzo?''

99Datik hierblijven moet.'k Zou bestmee willen naar Europa.''

Je benter toch pas geweest?''

95Nou ja-''
Lankhoutzweeg even,M artibladerde langzaam
de krantdoor.Dan brachtm ettraag en stilbeweeg

de djongosde lange luie rietstoel;Martiging erin
liggen, liet zich tee inschenken, m aakte het zich
gem akkelik.
5:Je misthier zo veelhè?''
M et half-toegeknepen ogen om zich een onverschillig uiterlik te geven, tuurde Lankhout het
blakerendeplein over,naarde weg waarde stoom -

tram naarMeesterCornelisvoorbijslierde.
,,Nat
uuren zo.Defijnere W estersetinten.Maar

dat niet alleen.Vooral....vooralkontakt.''

Marti's jongensgezicht onder de donkerblonde
krullekop verstroefde zich tot ernst.

59De oude geschiedenis,''zeihijzachtjes.

95M m ?''
59Nou,net waar we 'tgisteren over hadden.Jullie pakt'tverkeerd an.Ik zelfook,'k heb hethier
ook verkeerd aangepakt.9:
99Achr''wrevelde Lankhout,,,nonsens;verdom de

nonsens.W atbegin jemeteen volk datvoormeer
dan negen tiende analfabeetis.''
en tegen het éne tiende datovergchiet.En
,,prat
m isschien snappen de anderen er ook welwatvan.
W erken,anpakken,propaganda m aken.Niet filosoferen. En ook niet zo als de W it: m et Boedi
Oetom o en zulke luikonkelen en knoeien.''
et, geloof m e nu toch,
,,Beste man: het kàn ni

hetisje reinste onzin.En voorzover er metont-
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wikkeling en m et preken wat te doen valt,probéren wehettoch ookl''

99Ja nu!Eindelilk!Omdatextremisten jullie het
voorbeeld hebben gegeven,en jullie andershelem aalvergeten kopstukken zouden worden,déérom

doen jullie er tegenwoordig ook zo'n beetje
aan.

5,Je kuntniet m eer doen.Anderswordtje hier
in dit heerlike land eenvoudig eruit gegooid.Dat
hebben we aan Nachenius gezien.''

Martiglimlachteondeugend,keek zijn overbuurm an licht-uitdagend aan.

91Jullie w ille n ook nietm eer doen.Jullie vinden 't welgoed zo,hoor-''

Lankhoutbleefstroefkijken,schudde van neen.
:5Ik niet-''

:5Nu,jijdan misschien niet.Maarjevrinden wel.
DeWiten Kleefstraen Hoogedijk en Coppee,noem
maarop wiejewilt.En laatik vooralmijn geachte
patroon niet vergeten,de grote ,,ook-socialist''in
Sem rang.
:5Ex-socialist-''

59Ex-marxistnoemthijzich.Ja,J
-al''

55'tIstoch eenvoudig ploertig zo alsdeventzich
gehouden heeft. Schandelik!W at zei die eigenlik

tegen je? Datheb jeme nog nietverteld-''
55Heb je'tdan nietin ,,deZon''gelezen?''
55Nee,ik sla datding wel eens over-''
Marti glim lachte bij hetterugdenken aan die
laatste weken in Sem rang,glimlachte zonder bitterheid.Opgeruimd,enkelietwat gcham per nu en

dan,vertelde hij'nog eens hoe hetbegonnen was
met een eenvoudig verzoek om loonopslag van de

inlandse typo'sop dedrukkerij.
De direkteur van de drukkerijhad kortaf met
neen geantwoord.Na twee dagen kwamen ze terug,
tezamen metSosperto de leider van S.1.De direk-
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teurhad geweigerd hen te ontvangen en de gtaking
brak uit.
55Niet één onderkruiper, zeg Lankhout. Niet
één!Isdàtnietkranig?''
M arti's jongensstem sloeg hoog op.
99En datvoorluitjesdie nog nooitvan z'n leven
hadden gestaakt.Die 'tnooitgedùrfd zouden hebben vroeger.''

Hijverteldeverder.Schovel,de hoofdredakteur
foeterde op het redaktiebureau tegen de stakers.

Hij lei dan de handen over zijn zelfgenoegzame
dikkebuik en zatte schoolm eesteren.De direkteur

had grootgelijk:deS.1.wasimmersgeen vakvereniging, enkel een troep inlanders die erop uit
waren iederen Europeaan een hak te zetten. Sosperto was een stomm eling en een m arionet van
Nachenius en Nachenius was weer een m arionet

van....ja,Lankhoutmoesteens raden van wie?
Deze haalde lachend de schouders op, keek
M artiin de open blauwe ogen.

Van Lenin! Ja waarachtig, de vent heeft het

,,

ezegdl''
M arti sloeg zich op de knieën van het lachen.
Verhaalde dan hoe hi
j 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
Schovelwoestgeworden,had m etde vuistop tafel
geslagen en gezegd,dater morgen in de krant een

artikel zou verschijnen tegen de S.l.,tegen de
direkte aktie,tegen onverantwoordelike leiders en
ander rapaille;een artikelwaar de vonken afvlogen. M arti had rustig geantwoord, dat de krant
m orgen nog wel niet gedrukt zou worden, m aar
dat,als 'twelzo was,Schoveldat moois dan maar

schrijven moest.Diehad toen gevraagd,hoeMarti
dan weldachtte 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 Gemengde Berichten."
Met dat antwoord was Schovel naar den direkteur van de drukkerij gelopen, die geen vijf minuten later schuimbekkend van witte woede het
redaktie-bureau kwam hinnen stuiven en dadelik
hegon te schelden van aap, vlegel en vlerk.
Lankhout keek zijn overhuurman olik-nieuwsgierig aan:
"Allemachtig! En wat dee jij? Scholdt je terug?"
"Welnee ik scheId 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 scene.
Zag weer voor zich het getemperd-verlichte redaktiehureau, zijn schrijftafel met de krullenrommel
der krantenknipsels, het zelfvoldane gezicht van
Schovel 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 n i e t net als overal. Zoveel ploertigheid en vooral in dilt vak .... daarvoor moet je
toch in Indie wezen."
Lankhout haalde de schouders Ope 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 weI gaan inzien, dat ....
"Kan ik wat voor je doen in Europa?" hoorde
hij opeens Marti's opgewekte setm vragen. "Heb je
ouders of familie of zo in HolJand?"
"Enkel een broer in den Haag. Ga er maar eens
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heen,hetigeen geschikteventen jekuntmisschien
wat aan hem hebben bijpasformaliteiten en zo.''
,,I
k moetdenkelik een maandinHollandblijven,
vöör ik naar Zwitserland kan.En dan via Duitschland.Via de Entente gaathelemaalniet.''
W ie zegtdat?''
tserse konsulhier.Ik kan toch soms zo
,,De Zwi
bar naar huis verlangen.Dat wil zeggen naar de
beweging in Europa, zie je. God,alles is nu z6
veelverderdan vroeger.Elke dag kan de revolutie
uitbreken.''
utie?''Lankhout trok weifelend
,,De wereldrevol
de wenkbrauwen hoog op,keek M artiaan;er tin-

teldeietsvan spotin zijn ooghoeken.
:5Ja waarachtig,zekerl''sloeg deze door.ssDenk
maaar e
ens aan Oost-Europa!Daar gaateen kracht
*
van ult, ongel
ööflik.0,als ik daar eens bij kon
ZI
*
J*R ....;:

Mm.Hoe gteljijje datdan voor?''

,,

Marti keek hem aan, zag de rustig-gevoelige
trekken in het gebruinde gezicht boven het witkatoenen pak.Aleer dan anders vielhem ook het
verm oeide, het niet-m eer-wensende op van den

veertigjarigen man, die daar ineengezakt op de
krossimalaslag,loom omroerend zijn tee.
,,Ker
el,ik snap jou soms niet,''zeihijverwonderd.,,Ik snap niet,datjijnog r6ôd bent.Voelje
dan nietsvan de geweldige kracht,van 't élan dat
er in de beweging zit?''

Jawel,jawel;vooralin Europa.Hierniet.Maar

,,

toch zie ik daar nog geen wereldrevolutie eruit
groeiCR*SS

Dat zulje zienl'' Marti sloeg met de vlakke
hand op tafel.,,Vô6rweeen jaarverderzijn zulje

'tzien.Jullie hebthetvan Rusland ook nooitwil-

len geloven en van Hongarije.Van geen één land.
En toch ishetgebeurdl''
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Zijn ogen straalden;het bloed was opgelopen
naar zijn wangen.Vlug gtreek hij met zijn hand
door de donkerblonde krullekop,wenkte dan den
bediende die uit de schaduw van de waringin opdoem de.
55M inta tè lagi-''
Zacht op de blote tenen scharrelde de bediende
m et het teeblad. Een blauwe sjerp gebonden om
hetmiddelwerd zichtbaar door het openhangende
witte dJ*OnFOS-J
@aSJ@C, telkens als hi
j zich bewoog.
Lankhoutvroeg den bediende dood-ernstig hoe het
welm etde kelner-organisatie stond.
:5Tida tao toean,''klonk hetvlak en onderdanig.
55Flauwe mop,''glimlachte M arti.,,En toch hoeft
A#
e
het geen half jaar te duren,of er is er een.W
leven ZO ràzend gauw op 't ogenblik! W at vroeger onmogelik leek, schiet nu ineens uit den
grond.''
Auto meteen lachende,chique-geklede Europege

VrOuW schoofvoorbij,hield voorden hoofd-ingang
stil.

5:Njonja van Lansberghe.''
Is dat de vrouw van de levensverzekerings-

maatschappij?''

Ja.Tachtig duizend gulden-''

Hèscheiuit,verdomme.W atben jijaan 'tveri
nd
i
esen.W atkan 'tmijschelen hoeveeldie patJakkers verdienen-''

Lankhoutgrijnsde.
,5lpees maar stil hoor. Ik verindies heus niet.
'k Zeihetalleen om J*ou te pesten.5:
Zullen weniet'nsPgaa
n en
lanne
teha
n.dtje?''
55spaar? Spatvoor
9:Ik? Absoluut een vaste plannen.Van Praag
*
ISnog altijd op dienstreis,ik m ag die paar dagen
nog in zijn huis wonen. M aar eten doe ik daar
haastnooit-''
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55Bli
jf van avend hier bij mij in 't hotel eten.

M akan besar-''
99Uitstekend-''
Buiten werd hetval-avond.Zwaarder en m assiever leek de waringin, het m onum ent dat opsomberde door de schem ersfeer. In de verte van uit
een naburige kam pong,klonken gedem pte ritm iese
geluiden van een inlandsinstrument:toenge-toeng,
toenge-toeng.

H et was niette onderscheiden welk instrument
het precies was.Toenge-toeng.De warong op het

hoekjevan deweghad een arm lichtjeopgestoken,
datsom seven een bewegendebruine hand ofbruin

gezichtbescheen van het winkeliertje,dat in de
weerwasmethurkendeklantjes.
Een klein brot was van de egale hemelzichtbaar.Een laat rood gloeide er in na,door de snelinvallende deemstering heen.Daarzetten de zware
krekelstemm en 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 ltolderden heimelik op onder het
zwarte scherm van de oude waringin vandaan,onafgebroken-döör kermde sterk het insektengeluid,
ald6ér; als machines in fabriek m et nachtarbeid.
Lankhout en M artibleven in het donker zitten

van dehotelgalerij:tweewittevlekkenin dedieper
gevallen schemering.Zij'wilden hetlichtnietopsteken,om datze zagen hoevoor denaburigehotelltam ers de musltieten rondom de lamp vlogen en

zij,bang waren dat die ook om hun lichtzouden
drenzen,zodra hetopsprankte.Een kleine Soendanezen-gestalte schim de ruchteloos onder de warin-

gin: koorknaapje onder schemer van geweldige
kerkgewelven.Zijtuurden erbeiden naar,stil,zonder het elkander te zeggen,ieder weg in eigen geFakkeldragers 2
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dachten.De kleine witte schim werd onzichtbaar;
verdween.
In de verte het droef-verm oeide geluid van Indiese instrumenten in de naburige kam pong. Nu

klonken enkele levender tonen totde hotelgalerij

door;daarna weer niets:stilte,waarin sterker nog
hetzware insektenkooropdrong.
Dan kwam in doffe ritmiek,zacht uit de verte
weer het trom geluid opzetten,er tegen-aan hoog-

opslierend als een vrouwestem, zong een jongen
eentonige frazes van een lied;nog andere instrum enten waren door de duistere afstand heen te
raden:wellicht een rebab.In stage doffe bonzing

wasnu enkelweer 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,krom p dan weer saam,tot enkelde

zachte tambourijn weer stompte tegen de tropiese

duisternis.
Autolam pen scheurden rauw een lichte baan
rondom de waringin, met hun schel-witte schi
jn.
Dan kwam de wagen zwaar toetend het plein opwaggelen, in bedaarde vering. Vlak daarachter
klein paardegetrappel en - haast onzichtbaar in
de dikke schem er - één dier open ouderwetse
tentwagensdie Batavia ebro'g noem t.
't W ordtdruk van avend,''zeiM arti.
9:Crêm e de la crême,''gaapte Lankhout;r,zullen
we eensopstappen?''
De grote eetzaal had zich gevuld met lichtgeklede vrouwen en mannen. Onder fel licht zaten

zijaan de blankgedekte tafeltjes,waaraan eenvormige stoelen van zwaar teakhout aangeschoven
stonden.Zwoele wind van elektriesewaaierszweef-

de over dezaal,inlandsebedienden in wittekledij
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m et blauwe randen en m ouwomslagen slopen er
rond op blote voeten,droegen langzaam grote schotels af en aan; hun bruine gezichten hadden het
passieve, uitdrukkingsloze van dit Oosterse ras,
alleen donkerem ekend de ogen.W ag er in hetbe-

dieningswerk een pauze,dan stonden zijroerloos
in een hoek van de zaalte wachten op dewenk van
den dinerenden Europeaan om dan weer onhoorbaar nader te treden.Sommige slopen tersluiks de

zaaluit,hurkten buiten in een donkeregalerijhoek
waarzijdrie of vier anderen vonden,metwie zij
gesmoord lachten,smoesden,strootjesrookten,toteréén diewèlop zijn postwasgebleven,door
heimelik slangengeluid,gesist om hethoekje van
delichtezaalnaarhetgalerijduister,hen terugriep.
Dankwamen zeterugindeblinkendeschijnwereld,
m et korrekte, strakbruine gezichten, onderdanig
smekende ogen.
De Europege gagten aan de kleine tafels waren

allen in wit-katoenen kleedij of in roomkleurige
sjantoeng jasjes.Zijwisten zich nu en dan metde
zakdoek hetwarme voorhoofd en veegden langshet
ietwat misnoegd gezicht. De vrouwen leken nog
bleker onder het hoge witte zaallicht dan het tro-

penklimaathaarhad gekleurd.Alszijachter haar
:taag wuivende waaiers lachten,hadden haar trekken vaak iets scherps en verm oeids.Al deze mensen waren hierheen gekom en om geld teverdienen,
slechts enkele Indo-Europese typen onder hen
voelden zich geheeléén m ethetland;die enkelen
hadden rustin de donkere ogen.De echte blanda's
keken ontevreden,begeerig om zich heen,m en zag
hun het ongeduld, de onbevredigdheid aan, een ongeduld, dat hun verstand dan weer onder-

drukte,omdatzijzich anderswarm zouden maken,

en om datwarm te,lichaamshitte,nieuw m ienoegen
in de tropen oproept.Zo,onbewust zoekend naar
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evenwicht, lachten zij hun gchadelike en bittere
lach:gpotten met de vrouwen en zochten genot in

de fzjne gpijzen en koele dranken die Europa hun
altoos had geweigerd.

Na een paar uur tafelen met ekstra wijnen en
likeuren,stonden Lankhout en M artiop.

95Ik heb geen zin om hetlaattemaken,''zeihij.
51Best,'' antwoordde Lankhout. ,,Dat is het be-

roerde,wanneerjemetReule ergensgaateten.Hij'
maakter altijd een makan besar van,en wildan
nietnaarhuis.En ik voelmij'smorgensop bureau
nu eenmaal beroerd,als ik tot twee uur 'snachts
heb zitten zuipen.''
55Doetdie nu nog ietsin de beweging?''
55Nee,- nog minder dan ik eigenlik.''

51Dat is een bar klein beetje.'' Marti gaf zijn

vrind een hartelike klap op de schouder en lachte.
M aarLankhout lachte nietterug.W atvertederd

door den wijn en de tzigane-muziek, voelde hij
weer de m elank-olie van hetouderworden,van het

verliesderjongeillusies,schoofhijweeralleschuld
op Indië, dat hem had afgesneden van het Euro-

pese, bruisende kultuurleven, vroeg hij zich af,
waarom hijnietden weg ging diejongeremensen.
alsM artide ware noem den:opstandigheid,felheid

tegen heel deze vuile koloniale traankokerij, en
sama rata m et de ontwakenden onder de bruine
mensen,m ethen die ook hierwilden wakkerschudden de millioenen en millioenen. ach nee,het
kon niet,hetwasdwaasheid.Ditraswasimm erszo

dom,zo onrijp.Hijkende land en vollt toch imm ersveellanger en veelbeter.

Hartelik hadden hijen Martiop den hoek bij'de

H armonie elkaar de hand tot afgcheid 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,
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wijdegaten in iederhuistegen dewarmte,deloodzware warm te, de verstikkende warm te dag-in
dag-uit,dag-in dag-uit.W atspeelden ze nu nog zo

laat,- een tango?W atkon 'them ook echelen hij
zou naar bed gaan en proberen te slapen.

Hoelang kendeh1jIndiëal....Eergtzesjaren,
toen 'n jaartje verlof;dan vijfjaren en weerverlof,telkens datverlof alseen lafenis ertusgen.En

nu washijpasterug van verlof.Elf jaren lang in
detropen,elftropenjaren onderdekoperen ploert,
ZO als de Planters zeiden.En M arti? zïls orang

baroeen daarbijnauweliksHollandgkennend,had
hijMartizien uitkomen:een vluggejongeZwitser;
één jaarwasMartibijHarrisonsen Crogsfield gew eest, toen kreeg hi
j,hetdubbelebijdie kranta1s
twede redakteur.Hi
jgchreefHollands alseen geboren Hollander,- knap hoor.Vlugge boy toch.
Twee jaar aan de krant- ..dusdrie J@aren 1*I1 5t

geheel....En dan alzo'n wijsheid verkopen over
lndië.Martimoest zijn eerste pikolrijstnog opeten, haha! Toch, toch .... waren er dingen die

datjoch scherp gezien had,zekerwel.En 'n goeie
sobat, jammer, doodjammer, dat die nu ook al
weerwegging.Jehield zoweinig 1uiover,waarje
wat aan had.Reule....zakte meer en m eer af.

M artilogeerde in hethuisvan Van derStappen.

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 m et die vervelende witte plantenpotten, die den tuin van een Europeaan in Indië
plegen te sieren.
Van derStappen wasop dienstreisnaar Sumatra

en deverifikateurwaseen gtille,goedigejongen-
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en toch kon Martihem nietlijden.Hijontweek het
mannetje zoveelmogelik,hield zelfshetgeregeld
methem eten de laatste dagen nietm eer vol.
Toen M artituigkwam,waserniemand meerOP.

Hijhad alden eersten dag gezegd,datdebedienden nooit op hem behoefden te wachten des

avends;envanSlooten gingaltijd stiptom tien uur
naarbed.
Bij het uitkleden, glimlachte M arti. Die van
Slooten,die saaie verifikateur....zou die nu ook
95dibelakan''een liefje hebben,net als van der

Stappen?Hetwashaastniette geloven;zou hij't
hem eensvragen? 0ch neewaarom ....wacht,hij
kon hetKaïdja weleens vragen.Zou zijweerbij
hem kom en van avend- - ?

Tok tok,- hoordehi
jzachtjegop detussendeur.

Toean....'' fluisterde een vrouwestem door
het sleutelgat.,qToean,m inta boeka-''

55Saja,'' fluisterde hij verheugd, deed snel de
deuropen en sloothetkleineSoendanegepoppetje
in de arraen.

55Toean tida pagi,''verweetzijhem aan zijn oor.
99Toean soeda loepa Kaïdja?''
59Tida,'' verdedigde hij zich lachend. ,,Tida
bigsa-''

Zijmaande hem stilte zijn en samen legden zij
zich op het vlakke dekenloze bed,nadat Kaïdja
het licht had gedoofd en behoedzaam de klamboe
had dichtgeschoven en geplooid, om vooral de
m uskieten te weren.
De lichte geur naar klapperolie stond hem even

tegen,dan vertederde hem de zachte meisjesachtige ronding van haar gchouders en borsten.Haar

lijfenkeldoorfij'
n katoenen doeken bedekt,drukte
hijzachttegen zich aan.
5:Kenapa tida kasitao?''vroeg zij even verwij-

tend.Hijlachte kort,antwoorddedathetnog niet
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zo laatwas.Dan,methaaretem van stiekem school-

kind tegen vriendinnetjes,fluisterde en fnisterde
zijhem toe,datSaïd,de djongosvan toean panSlootgemerkthad datzijiederen avend naarMarti
toesloop.Hijhad haar ermee geplaagd,ook waar
de andere bedienden bij waren, en hij had van
middag gezegd,hij zou 't toean Panderstap zeggen.Maar datdeed hijtoch niet,datwistzijwel.
Zijhad een mooie briefkaartvan meneer van der
Stappen gekregen, m et een hart erop: dat was
liefde. Zo m ooi! als toean M arti hem zien wou,

zou zijdekaartweleven halen.En in een hoekje
vandekaarteen grootemeneeren een rijkevrouw,
die elkaarkusten,neteen vrouw uitParijs.
55Saperti njonja deri Paris?'' glimlachte Marti
verwonderd.,,Apa tao deriParis,

kwee?''

O jawel,fluisterde zijgretig door:daarwistzij
genoeg van.Daar had zij plaatjes van gezien in

een krant.En toean Panderstap had er ook welvan

verteld.Daar in Parijs woonden de chiqueste en
rijltste vrouwen, die zoveel goud hadden als ze

m aarwilden en die waren mooien reden in auto's.

Zijzou hetweleenswillen zien.En watdroegen
ze er? Hoe gingen ze gekleed?

Martizeidathijhetnietwist,maar datmorgen
de bootvan Priok ging en zijdan maar methem
m ee m oest gaan.

Neen, dat deed zij niet. Het was er koud in
Holland,koud,en geen zon.Oude Ridjoe was er
geweesten diezeidatniemand er heen m oestgaan.
Van kou en heimwee stierven Soendanezen er,en
dan:er bestaan geesten die niet graag zagen,dat

Soenda-mensen zo ver weg gingen.Haar jongetje
mocht ook niet naar negori blanda;het was niet

goed,datwistzijzeker.Maar Martimoestvertellen,méérvertellen van denjonjaderiParis,ja?
M artimoestlachen om hetdom me kindergesnap

24
dat voortging te fluisteren,te fluisteren z6 zacht,

dathijhetnietmeervergtond,eninhalfdroom ook
afzag van luisteren naaralwatzijin hethortend
ritme van haar M aleisuitpraatte,onverpoosd.

En hijvroegzich af- en sterker,triestervroeg
hijhetzichaf,toenhijzijnhartstochthadgestildwaarom dit zo zijn moest, die zwakke en onwaardige omgang met een bruin kindvrouwtje,
gem eengchap m et éne, die niets m et hem gem een had.Er woonde in iederen m an een zwarte

hond,die dekop op stak zodra hijdeluchtkreeg
van een vrouwdier,datwelgevormd was en jong.
Pasalsde donkere hond zich had uitgeraasd,kwam

zacht-verwijtend de klare bezonnenheid terug,en
vroeg: waarom, waarom toch? met opgetrokken
droeve wenkbrauwen.

Algjeop den weg liep en jekwam een inlandse
warongvoorbij,lagen daarvaak mooievruchten en
het had onder de schaduw er van iets gezelligs;

toch ging je er nooitnaast de inlandersneerhur-

ken.De luchtvan doerian en andere scherpe geur

dreefje ervandaan.
Bij een inlandse vrouw voelde je eigenlik het-

zelfde,het instinktieve n e en.W aarom werd het

dan toch altijd weer ja;waarom was die zwarte
honden-bruutheid nietuitte drijven,waarom ....
Haarjongetjewasnu in Soekaboemi,- luisterde
toean?

Ja,ja,hijluisterde.In Soekaboemihad zijge-

zegd, zo, zo. En weer vervolgde hij de kronkelgangen van eigen gedachten,die zi
jn steedsscherperontledingszin trachttete ontwarren.Hi
jwaande
zich een ridder,dieuittoog op de m orele waarheid,
één die zonder genade gerichthield over zichzelf,
en begefte niet,datook ditmaareen stem ming was,
gewekt door de lichte triestheid, die elk dier en
elk beest eigen is na genoten gem eenschap.
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Zijfluisterde doorin de duisternisvan debedkamer. Zi
j fluisterde dringend, indringend, als
voelde zi
jhoe Marti's gedachten wegtrokken van

haaren haarwereld.Zijverteldedattoean van der
Stappen goed voorhetjongetjezorgde;hetwasin
een inrichting in Soekaboemi en toean m oest er
iedere m aand veertig gulden voor betalen. M aar

eerst was zij met van der Stappen naar toean-

assistèn geweest,anders wou toean Panderstap er

nietvoorzorgen.En bijtoean-assigtèn had zijmoeten zeggen,datzijhetgoed vond en moeten schrijVen.

55Tao toelis,kwee?''

Neen,zijkon nietschrijven,weleen kruisschrijven.En datwas net zo goed.Maar het jongetje
zou later op schoolgaan en schrijven leren.Die
toean besar,de assistent-resident had gevraagd of

zijafstand deed van hetkind,en zijhad gelachen,
en gezegd:,,stenga-gtenga,''ieder de helftvan het
kind.En toen hadden alle toeanstoch z6 gelachen.

Zo had zijafstand gedaan en datwasgoed.Nu

werd het kind geen anak kampong,m aar net een

anak blanda....Eensin hetjaarmochtzijerheen

om hette zien ....
M arti had het laatste gedeelte van het verhaal

scherperaangehoord.Hijwistdathetzo ging,vrinden van hem in Sem rang hadden het imm ers ook
zo gedaan.
Het heette de netste, de nobelste manier, als

toch eenmaalhetongeluk gebeurd wasen je een
kind had bijeen Javaanse vrouw.
De nette m anier. De onnette manier was een
Hollandse vloek,gevolgd door s,loebangsat.''Trap
haar d'r uit en weer de kampong in.Dat was de
oud-H ollandge manier die aan de bittertafelgepro-

pageerd werd.,,Alsjedemeid vooruitgezegd heb,
datjedatdoen zult,iserniksgemeensin,''had hij
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een ingenieur horen verklaren en verdedigen.De

meegten waren hem bijgevallen,meternstig hoofdknikken.
M aar van der Stappen had korrekter gedaan,

nobelbijna.Korrekt,fatgoenlik,nobel;Kaïdja had
er vrede mee,begreep dat het zo beter was.W at
wilJ'e m eer?
Doch zewas....ze wastoch M oeder;dem oeder
van datkleinebruinejongetje,daarergensin Soe-

kaboemi.Zachtgniktein hem op,wathijvoorzijn
eigen moedergevoelde,- en zijvoorhem.
Kaïdja zweeg even.Nacht suisde rondom het
huis.Zouhijhetvragen,haarvragen ofze dan geen
moedergevoelhad,ofzijniet....Och,watzou het
baten.Hij'zou natuurlik ten antwoord krijgen,dat
zi èrg sakithatigevoeld had.Maarzou datwaar
zijn? Hetwaszo'n natuurlik,primitief gevoel,Waarom ZOu ditOnWaar ZI
*J
@D#
. Afaar hoe dan m et

haar grap voor de assistent-resident, wien zij
lachend een soortSalom onsrechthadvoorgeslageu?

Zou hij er ooit achter komen,wat die vrouw
voelde? En dit was nu één gebeurtenis,één zo'n
sim pelgeval,waarin hetmeegtgewone,primitieve,
menselike welheel en al zoek leek.Hoe m oest 't
danwelzijn in die duizend anderegevallen,waarin
die twee rassen elkander's onvolkom en woorden,
nietelkaarsgeestverstonden?
59Toean soeda tidoer?''
59Belon-''

Dat vreerade zachte wezentje daar naast hem,
niet groter dan een Europees kind, dat stak-

kerdje,- watging erin haarom ?Hartstochtkende zij, hartstocht zonder maat.Gratie was haar
natuur.Liefde.. hield zijvan van derStappen?
Alshetnietzo was,bedroogzijllem natuurlijk-met
een raggenoot van haar of m et een geraffineerde
Indo.W ag hetwèlzo,- dan wee haar.Vroeg of
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laatging van der Stappen trouwen m et een blanke

vrouw ofhijgingvoorgoed naarHolland.Inbeide
gevallen maaktehijzich loevan Kaïdja.Doorgeld,
door dat laatste middel,dat stomm e uiterste m id-

del:doorgeld,zou hijzich van haarlosmaken.
0,watwas die kant van hetIndiese 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 telkensweerjankte
en blafte,netzo lang,netzo lang tothem weer een
stuk werd voorgesm eten en hi
jweergenieten kon.
De bittere nasm aak wasvan later zorg.Zo voltrok
zi
ch hier het leven van honderden en honderden
@
Jonge m annen.

Behalvein Soerabaja.Daarscharrelde de Europeaan met vrouwen van zijn eigen ras.Lachend
vertelde men op alle gozen,dat er daar in Soerabaja veertig echtscheidingen in de raaand werden
uitgesproken.De raan,die raaar een tikje succes
had,wachtte af,flirtte,en dat leidde tot een liaison.Uitdieverhouding kwam dan een huwelik,uit
dat huwelik een echtscheiding voort en m isgchien
een paar kinderen.W at deed het er toe? En de
maalstroom Van die kermis duurde voort, alti
jd
voort.Nu eens langzam er kolkend,dan weer wilder, nog wilder.Hoe wilder het ing, hoe harder
de mannen, de 9,echte m annen'' lachten.... En
Sommige VrouWen Schaterden m ee....

Hetwasstil.W atwas het stil.Een zachte regel-

matige ademhalingnaasthem :hetbruinevrouwtje
sliep,van hem gescheiden door de harde bed-rol:
de goeleng.Hetwas diep donker,hi
jzag haarniet.
Maarzijn verbeelding zag haar slapen:op den rug;
bruine sarong enkelde romp om dekkend.De blote
armen vaneen gespreid,de blote benen vaneen,a1s
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een m ens die levend genageld isaan hetkruis.Zo
sliep de inlander:als een onnozel bruin kind aan
hetkruis.
Buiten door hetopen raam,waarvoor enkellui-

ken waren gegrendeld,hoordehijkortdestem van
een Soendanees die een ander goedendag zei.Dan
zeihijnog iets,in de stilte van het nachtduister.
Nooit h6orde je een stap in dit land van blootvoetigen. Er waren nu in dit late, donkere uur

haastgeen 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 gtem ,licht door de nachtkoelte
gedragen.
Land van heim elikelichtegeluiden.Alhetzware
kwam uithetW esten.De machines,de snelpersen

in dedrukkerijvan z'n krant,- nu nietmeerzij'
n
krant. De boot.*@* de boot ook kwam uit het

koele verijzerde W egten: de boot, die hem zou
halen,de bootnaar Europa.... Zou hijmorgen
komen..... overmorgen.

nog later?

TW EEDE H OOFDSTUK
OG tien dagen, zei het scheepsvolk.
0, het vooruitzicht eindelik verlost te
zijn van die zee,die metzijn grote stem
Van

eeuwig verwijt tegen hem opklonk;

die golven,die als wilde,hongerige dieren telkens
weer wilden opklimm en tegen de steile,hoge verschansingen van het schip.De zee maakte M arti

wanhopig. Hij voelde zijn zielsverlatenheid, zijn
reddeloosheid,zijn gevangenschap bij 't om zich
schouwen op het dek.Tussen Padang en Durban
vooral. Om dat de M iddellandse Zee onveilig gem aakt werd doortorpedo's,koos de m ailboot den
oorlogsweg overAfrika,den eindelozen weg.Twee
weken lang,tussen Padang en Durban,had M arti
geen land gezien,geen schip,geen vogel,geen vig.
Een hopeloze melankolie snikte soms in hem op,

alshijop hetdek stond en rondom zich keek,half
ziekvan dezeereis,terwijlanderen vanzij'
n leefti
jd
praatten en lachten.

Voorbijde Kaap washet andersgeworden.Hij
wistwie 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 geeetelike
kracht en opgeruim dheid geeft.De zee lag nu zo
vredig-blauw en kalm rondom het niet m eer slingerende schip;de warmte streelde zacht de huid

en drong door in het herstelde lijf,dat zich be-

hagelik voelde, niet langer overgeleverd aan de
slapheid van voortdurende zeeziekte.
De andere reizigers verwonderden zich vaak

over zijn jongenslach en kinderlike vreugde en
plaagden hem m etzijn stilleziek-zijn van de eerste
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weken.Hijlachteeroverheen,en alshij'sMiorgen:
onder de beschermende zonnetentte lezen lag,en

hijkeek even op van zijn boek,dan droomde hij
weg,turend over het teergerimpelde blauwe zee-

water.Hij glimlachte,voelde zich gelukig, dacht
aan de blauwing van het Lago M aggiore of aan

een der andere meren van zijn geboorteland.Hij
hield van Zwitserland;hijbeluisterde hetheimelike toenge-toenge, toenge-toenge, het geluid van
de zware scheepsm achine.Iedere slag bracht hem

dichterbijhuis.Hijverlangdeernaarzijn landweer
te zien,hijverlangde,lichtvertederd.Zijn ouders
zou hij weerzien, zijn vrienden, het vertrouwde
huis,hettuintjemetde zonnebloemen,het,,Briinneli''zachtklokkend op den hoek van destraat....
5:Hetu algesien?D'r island in 'tzich-''
9:Nee bootsman,waar dan?''
59An bakboord;ga maar m ee.''
Daar aan de horizont bloeide een tere li
jn OP,
die een violet heuvelvlak omdoezelde.Bijna één
van kleur met de omheen stapelende wolken,viel
hetnauwelikste onderscheiden,of heteen heuvelrug wasof een kleine wolk.H oe bevriend leek dit
zachtkleurige bergland. Om er z6 heen te zwem -

men en er te blijven zwerven vele lieve lange
zonnedagen- ..
:5Azze we eerste Kaap W ilton m aar in 't zich
hebben,''zei de bootsman dood-ernstig.,,
W eet je
niet waar dat is? Nee? Nou, - dan hebie je

aardrijkskunde ook slecht onthouwe meneer; en
nou bin ik maar go'n gewone boosm anl''
Datwaseenvagte mop van den bootsman.Iedere

reisliethi
jer drie ofvierpassagiergop die manier
inlopen.Als ze dan lang gezochten gevraagd had-

den en eindelik weerbijhem terug kwamen,bleek
Kaap W ilton degrootegcheepswerfbijRotterdam
te zijn.
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Martiwas naar zijn behagelike hoekje teruggegaan, nestelde zich in de luie stoel,probeerde te
lezen in Jack London. M aar telkens en telkens

zochten weerzijn ogen deklaterendeblauwekleur
van hetwijde kalme zeewater, tot een naderende stap hem waarschuwde dathijverdermoest
lezen.

W antalshijnietlas,zou de passagler die daar
aan kwam slenteren zeker eea ochtendpraalje

kom en m aken.Er waren er die zich hopeloos verveelden,die niet den minsten slag hadden zichzelf
bezig te houden.Anderen waren dan wri
jfpaalvoor
hun botte geest;zijplachten van de één naar de
ander te lanterfanten,het hele dek Over en kletsten netzo lang totde etensbelging en dem orgen
om was.Brouwers was zo iemand,en die mislukte

planter Guignard met zijn onuitstaanbaar accent.
Die daar nu aankwam was Meerdink,'n tikje genietbaarder.AlsMartiopkeek begon het praatje,
hetpraatje overhetlekkere weer en datzou dan
overgaan in een ander kletspraatje;om eindelik
te belanden in een pleidooi voor etiege koloniale

politiek - Meerdink's stokpaardje

méér een

verstàndige etiese politiek.W erkelik,M artiging te

ver,vééltever.Alshijin plaatsvan driejaareens
t
wint
ig jaar in Indië geweest was, dan zou hij
*
@
lnzlen ..

Zo'n M eerdink wasnog een van de besten onder
het wanhopige stel reizigers, dat - allen door

lndiëmin ofmeergeslaagd in dewereld- tijdelik

terugkeerde naar Europa.Haast allen waren H ollanders. Als goed Zwitser stootte Marti zich nog
altijd aan hun grofheid,zonder zich te herinnerttn
datdie grofheid ook in zi
jn land begtond,enkelkn
anderen vorm .Vooralheteeuwige vloeken en vuilbekken van mannen onder elkaar hinderde hem

altijd weer.Doch hijkendelangzamerhand devaste
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uren daarvoor:bitteruuren 'savondslaat,en droeg

zorg,dan nietin de nabijheid der àlte gezellige
jongenstekomen.
Eens was hij'er bij ongeluk langs gekomen,
'savendstegen 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 m et breed-vettigen lach, ontdekte hem
heteersten lolde hem toe:
,,Goddomme Mart
i,dat's een goed idee datje
ook 'san komt!Ga zitten kerel.Van W ijk,donder

op, plaats m aken voor M arti; die kom t een paar
goeie m oppen vertellen.M aarniette gem een hoor,
M arti.W at zal't wezen? Een sterke cognac-grok?

Djongosll''
Lachend had M artigeprobeerd zich lostem aken

van de onechte jovialiteit;maar datging niet zo
makkelik.. En toen hijeindelijk kalm weg liep,
begonnen ze te joelen en te gillen.Guignard had
den beledigde gespeeld,door op vlerkige toon te
vragen of het gezelschap m eneer soms te m in was

en ofhetôôk tothetprincipehoorde,datjealleen
metdesjiek praatte ofscharrelde.
Ik zalzelfwelweten watik te doen of te laten

,,

heb-''Martiwas vuurrood geworden toen hijdat
zei,95en over een principe praatik nog liever met
m iJ*llkatdan metjou en jevrinden.
''
Zo wag hi
jweggelopen uitderookkamer,terwijl

hernieuwd dronkenmansgbrul hem najoelde en
jouwde, en één der fidelen een hoonwoord had

gegild,hoog-op uit de brouwketelvan vunzigheid.
Boven op hetsloependek washeteenzaam ,donker en fris geweest.De nachtwind flapperde tegen
het doek waarmee de rompige sloepen overspannen waren;datbolde nu en dan wat op door het
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lichte waaien.Er wasm aar weinig deining,en het

schip hield strak zijn koers;toenge-toenge,toengetoenge.Zwartwashetrondom,een sterloze,zwaarbedeltte hem el;in de verte hetlichtvan een vuurtoren aan de Afrikaanse kust:twee tellen, wèg

weer 'tschijnsel.Twee tellen,- weg.Aldoor,a1door.
M artimoestlachen om zi
jn opgewondenheid van
zo even.W at gingen hem die kerelsaan? ,,M et de

sjiek scharrelen....''Haha!Zou hijjaloerszijn,'n
tikje jaloers,omdathijzo dikwelsmet Françoise
praatte?
Nog drie dagen, zei het scheepsvolk,misschien
vier.Het was wel voorgekom en, dat een Engelse
kruiser de m ailbooten 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 dagmeeheen.Maardekapiteinhad onderzijn
grijzesnorgemonkelddatdatwelnietzougebeuren.
Ze waren ln Falm outh imm ers al drie dagen lang
onderzocht;z6 gek waren die Engelsen niet.Kirk-

wall,dan noghetmijnengebiedin deNoordzee,en
dan:Rotterdam .Kaap W ilton - zo a1s de bootsm an zei.

Het was koud op de Schotse kust,een najaarssneeuwkou,die de mensen op het schip deed zoe-

ken naarhun dikstejassen,dekleren van zesjaar
geleden toenzijuittogen naarlndië.Dom-burgerlik
zagen de m eesten er uit in die kleding van voor

zesjaar;devrouwen inhunmantelsvandriemodes
ten achter.

Behalve Françoise.Zij droeg een bruine pelsmantel,waaluithetblondekopje opstak,trotsals
eenzonnebltlem.Meestwaagdezijzich zonderhoed
op het dek,al deed de kille wind het lichte haar
Fakkeldragers 3
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opfladderen langshaarfi
jne slapen.De streng getekende neus en het gebiedende in deblauw-gri
jze

meisjesogen deden vergeten dat zij nog zo jong
was:pastwintig.Maar alszijlachte won haar gezichtopeenshetkinderlike terug.De mooie blanke

tanden kwamen tevoorschi
jn en helderklonk haar
lach op tussen hetgroepjemannen en jongens,die
trachttenbij'haarin degunsttekomen.Zijplaagde
ze allen,nam hun gevlei op met een koele glim lach, of luisterde eenvoudig niet langer wanneer

hethaar verveelde.Zijhad hetheergzuchtige,dat
Indië aan ieder Europees kind opdringt, zonder

dat dit bij haar tot nuffige kleine pretentie was
vergroeid. Françoise'g huidskleur en haar fijnregelm atige trekken waren noordelik, maar uit

enkelekleinemanieren,uitdelaatdunkende wijze
van spreken m etieder die zi
jbeneden zich dacht,
voelde m en toch het in Indië uitEuropege ouders

geboren kind.Alszijaan boord tegen een derjongere mannen sprak,keek zijhem nauweliks aan,
lachte en spotte tegen hem over haar schouder

heen;bi
jeen verzoek aan een derinlandsebedienden,klonk haarstem nietonvriendelik,m aarkalm -

beglist in korrekt-gesproken Maleis:haar ligpen

kregen dan de laatdunkende neerwaartse ploolvan
Javaanse vorgten,wanneer zij tot hun minderen
hetwoord richten.
M artihad haargehaat,de eerste dagen en eerste
weken aan boord. Op de eti
jve manier der Hol-

landg-lndiege samenleving washij aan haar voorgesteld:juffrouw Sixma,- meneer Marti.Haar
slanke,soepele bewegingen,de fijne nerf in heel
haarblondewezen,trokken hem aan.Zijwasiets
geheel anderg dan de twee in Indië verzuurde
schoolfrikkinnen die nOg aan boord waren en de
i
ndol
ent
aldoor
no
nna
-tje,
egme
thunomhangende, gichelende flirt99Ach nee meneerr,- scheidt
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u nu uit meneerr, - ik wil heus niet hebben
m 5neerr.9:

Françoiee was anders.Er zat etijlin haar; en
Marti wa8 dadelik m et haar gaan praten: over
Indië, over het leven aan boord,over haar plannen.Het wa: in die eerste dagen van verslapping
hetenige ogenblik van opleving voorhem geweest;

hijhad zijn gulle openheid,zijn jongenslach,de
voorbarigheid van znn frisse beweertoon teruggeW onnen.

AlaarFrançoise,- wilde zijhetnietopmerken
ofwagzijerwerkelik blind voor?- had hem geantwoord licht-kokettérend over haar linkerschouder heen, had vluchtig geglimlacht om somm ige

jongensachtige brutaliteiten,ver-wegstarend over

de verschansing naar de woelige zee, die daar
voortworstelde:verlaten van schepen, vogels,vis-

een.Bijéén opmerkingvan hem - Martiwistniet
meerwàthetwas,maar schrijnend voelde hijna,
dat er ietsvan zijn diepste zelfin 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
eetzaalkwamen.ZijlietMartistaan.Die had zich
afgewend,hij'vloektemetéén diergroveHollandse
vloeken,zoalshijzein detropen had geleerd;het
bloed tintelde in ziln wangen.
Hijhad nadien npoitmeer methaar gesproken
en deenkelekeerdatzijhem in een gesprek trachtte te betrekken,had hijvriendelik,maar ietwat tè
beleefd geantwoord;nu wag#ihetdiedegedwongenheid wilde.
Françoise had hem die koele beleefdheid niet

vergeven. Zij was gewend dat de mannen haar

bewonderden en met attenties opwachtten. Haar
plagerijen,haarsarkasm en,een enkele vriendelike
hooghartigheid,gafzi
jdaarvoorin ruil.Hijdie dat
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het best opnam ,hi
j die dat lachend verdroeg en
m et een lichte schertgende plageri
jbeantwoordde
z6 één won haar genegenheid.Dieper gevoelens

dan wat simpatie en vriendschap,wilde zij niet
peilen.

Zijwistheelgoed datzijde eerste maalMarti
onheus had behandeld. Het was een experim ent

van haargeweest,proefneming hoehijop zo'n behandeling zou réageren.Zijwasvolstrektnietvan
zinshem altij'
d zo tebehandelen;in haarhartwas
zijnieuwsgierig en stelde zijmeerbelang in hem
dan in één der anderen aan boord.Dat het hem

krenken zou,had zi
jwelverwacht.Maar nietdat
hijzi
jn krenking op die wijze zou uiten.Zijvond
hem een gekwetste i
jdeltuiten de enkelemaaldat
zijin gezelschap van Guignard,van W ingen,Meerdink en de anderen metMartisprak,kleurde zij
haar plagerijen graag in die tint:Marti,gekwetste
ijdeltuit.Hijdeed ofhij'hetniethelemaalbegreep,
antwoordde koel schertsend, zonder enige toeschietelikheid.
Zo was het tussen hen beiden een zoeken en

weerontwijken,een lokken en weerafstoten alsin
een prim itieven dang.Beiden voelden zich te ri
jk
om elkander nodig te hebben;te arm -begerig om
hetbeste watze in hun om geving voelden,zich te

laten ontgaan.Doch terwijlMartimaaréén uitweg
kende:de ijzige ontbering van haar bijzijn aldie

lang-vallendeweken aan boord en daarnahetschie-

lik uitwissen van Françoise uit zijn geheugen,waszijteveelvrouw om nietook anderewegen te
kennen;kronkelpaden waarop zij.toch haar hooghartigheid nietprijsgaf.
Op 30 Augustus hadden de jonge meisjes aan
boord:- Françoise en de nonnaatjes- ,een inzam elxng gehouden voor het kinderfeest dat den
volgenden dag zou plaatshebben.Een komitee van
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oudere dam eghad zich knuseig gevorm d en er wag
besloten tot sam enwerking met de twede klas:in
de beide klassen samen waren ruim veertig kinderen. Vooral enkele eerste-klas-dam es die gaarne
doorgingen voor m odern en verlicht,hadden zich
voor sam enwerking m et de twede klagsers warm

gemaakt. Het was oorlogstijd en dan keek men
im mersnietmeernaar rang ofstand,dan wasm en
vöôr alles:Nederlander.
M aar toen erbleek,datde m eerderheid van het
eerste-klas dam eskom itee wel de twede klag kinderen wilde laten m eedoen met hetkinderfesti
jn,
m aar hun oudergnietm ochten m eekomen,- was
alles afgesprongen. De twede klas pa's en m a'g
waren diep beledigd, zetten een eigen feest op

touw,waarbijzijzwoeren dat de prijsjesvoor de
kinderen nog duurder zouden uitvallen dan wan-

neer hun kroost de genadepasteitjeg vô6r op het

schip had geproefd.
Allepassagiershadden een gulden geofferd,som -

migen een rijksdaalder.Zijhadden Martinietdurven vragen;iederwistdathijop geen enkelewijze
dien dag wilde vieren.
'

sAvendszathetklubjejongelui,waarbijook de
nonnaatjesen Françoise,hetprogramma voorden
volgenden dag te bespreken.Françoise werd hoe
langer hoe drukker,hoe m eer plannen er werden
em aakt en hoe m eer zi
j zich de kinderpret in-

dacht;de jonge mannen plaagden de nonnaatjes
dietelkensopgierden van hetlachen,en Guignard's
schetterstem sloeg m et een ernstig gezicht voor,
m orgen de getrouwde m ensen te laten m eedoen
m ethetzakkenlopen.

Dan kwam in den hoek van het tafeltje waar
Françoisezat,ineenseen half-gesm oord rum oerop.
,,W edden? W aar
om gewed? U krijgt hem er
n6tsittoe,juffrouw Sixma,nooitl''
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Het was Meerdink die sprak. Dan klonk haar
hoge heldere stem ten antwoord:
55Top! Ik neem de weddengchap aap; ik laat
hem tekenen en m instens voor een ringit.En van
avend nogl''
Dan keken Françoige en de anderen weer wantrouwend in 'trond,of M artim igschien niet in de

nabijheid was.
M aar M arti zatwarg van het geklets zi
jn boek
te lezen in een hoekje van de rooksalon,onbewust
van de aanslag die de feegtvierdersop zijn schatkisthadden gemunt.Somskeek hi
jeven op en zag
dan door de blauwe rooknevel, in de hoek der

ruime kajuit een groep kaartspelers met stugge
koppen hun bridgegpel m onsteren; de ouwe heer
Ranshuyzen loerde over zi
jn gouden brilen zijn
fijne hand haalde dan behagelik den gewonnen
slag naarzich toe.
Vreem d toch,- dachtM arti- zoeken die m ensen mipgchien ietsin datspel,wathun bestaan hun

nietgeven wil?Maarwàtkan datzijn? W atgeeft
zo'n kaartspel dat het leven hun n iet schenken
kan,en waarom .
M ag ik u even gtoren?':

95O zekerjuffrouw Sixma,ik ga metu mee.''
5,Kunnen we niet....?''
''Doetu 'tlieverniet5hetighiervooru zo rokerig.Is 't erg gewichtig?''

Françoise lachte geheimzinnig.Zijgingen samen
naarhethoge sloependek,waar slechtsenkelem ensen zaten te roken en tepraten.Er stond een gure
avondbries.

Martien Françoise liepen hen voorbij.Toen ze
op een gemakkelike lange bank,begchut door een
der sloepen, waren gaan zitten, begon Françoige
glim lachend en m et een lichtkokette bedeesdheid

overhetfeegtte spreken.0,zijbegreep heelbest
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dat Alarti er z6 over dacht,héélbest.Zelf dacht

zij immers eigenlik ôôk zo? En toen zijn ronde
blauwe ogen haar naïef-verwonderd aankeken,

bloogde zijeven en herhaaldezijnog eensdatdat
werltelik waar was en dat zij over zulke dingen
meernadacht,dan hijmisschien vermoedde.0,zij
voelde hier aan boord ook zo het lege leven,het

onbeduidende, het slappe omhangen en tijdverdOen....
55M aar waarom m aaktu er dan geen einde aan?

Alsik in een hoekjemeteen boekjezit,voelik mij
zo gelukkig als een karbouw en dan mogen de
andere m ensen doen of laten watze willenl''

Hè, dat vond zij egoisties van Marti.Zij had

nooit gedacht datiemand die z'n leven z6 ideaal

opvatte alshij,zulke egoistiesedingen zou zeggen.
Het was wel een beetje gchandelik. Ja zeker!
Eigenlik was 't helemaal wel wat erg, dat Marti

zijn lichtzo onder de korenmaat hield.Waarom
hield hijnieteenseen lezing hieraan boord? Over
Barbusse of over de literatuur en de oorlog of
OVer....

M artilachte luid.
ooftu dat Guignard dat interesantzou vin,,Gel
den?Zou hijnietveellievereen lezing horen over
Henry Clay en LucasBols dan over Barbusse?''
Doch over Guignard wilde François niet spre-

ken.Hetwasiemand diejarenlangin eenplantersmilieu was geweest, en toch iets royaals had gehouden;een coeur d'or - voegde zi
jer meteen

ondeugend lachjebij;heus,een coeurd'or.
Martitrok zijn neusop,dan zijn wenkbrauwen;
hijhaaldemetvluggebewegingeen sigarettenkoker
uit zijn zak,bood haar een dun,wit rook-staafje
aan.

Terwijl hij haar vuur gaf, zag hij hoe het
schijnselvan de lucifer haar trotse profielover-
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toortste;hijhad welmetzijn hand de zacht-zijïge
lil
-stvan licht-verstoven krulhaarwillen wegstri
jken
van die warm -bruine ronding der wang;hi
j had
nog dichterbijzich willen horen:die heldere lokstem ,hethogeklateren van die lach ..
Hetzou m orgen heelaardig worden,- vertelde

zijverder.En zijgafaan haar stem een ernstiger
timbre alsvan een vrouwtje datweetwatzijwil.
Natuurlik niet aardig voor èns,maar dat was ook
helemaalnietde bedoeling.Aardig voor de kinderen, het m oest een kinderfeest worden en een

kinderfeestblijven.
Hijvroeg met een plagende glim lach of 'tvoor
of twed, klaskinderen was.
59O hebt u zlch daar ôok zoo an geërgerd? lk
vond 'tschàndelik in één woord,z6 bekrom pen en
klein. Van m evrouw van W elie had ik het nooit
gedacht,n6ôit!Die anderen,zo als de Birnie's en
overste Kolvergchoten, nu J
-a.''
eerste

55Och,'' Martitrok fijntjesaan zijn sigaret
55waarom zijook niet,hè?''

Neen-nee,M artimochtnietonbillik worden,niet
de m ensen over één kam scheren.M evrouw van
W elie was een lieve, begaafde vrouw. W aren ze
allemaalm aar z6 aan boord,dan zou het best uit

te houden zijn.
59Maarik wou u eigenlik vragen,''gingzijvrolikPratend door,,,om ook wattegeven voorhetfeest.
't Is enkel een kinderfeest,een dag dat de kinderen eens lekker pretm oeten hebben.''

Zijstootteeven methaarfijnehandzijn arm aan.
Martiwistnietofzijhetbijongeluk deed ofin een
opwelling van ongedwongenheid.Maarhijvoelde
het als iets vertrouwds,iets kameraadschappeliks,
een eindelik weggooien van haar hooghartigheid.
En Weer - evenals den allereersten dag - voelde

hijdie behoefte haarwatméér,watinnigers van
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zich zelf te geven dan hij aan een dier anderen
schenken kon.Hijhad haar op dat ogenblik wel
blijwillen maken metzelfgeplukteveldbloemen en
hijzagin zijn verbeelding de gelukkigelach waarm ee ze die bloem en zou steken tussen haar cein-

tuur.Hij'moest zich toch vergisthebben,zijwàs
toch een anderdan dieanderen,zljwasietslievers,
ietsfijners;ja ietsfijnersvooral.
Hijkeek haaraan.In hetflauwelichtder elektriese gloeilam pen op hethogesloependek,zag hi
j
delijn van haarkin dieteeropging en overgingin
dewangronding;de m ooie witte tanden lachten en

lokten in hetlichtomkrulde meisjesgezicht.Zoblij
vertrouwelik keken de ogen hem aan;zo bli
jvertrouwend wachtte zijop antwoord.'tW as im mers
enkel m aar opdat de kinderen eens lekker pret
zouden hebben.W at deed dan de reden van het
feestertoe? Er was toch iets dom-verstards in,dat

niettezien.Dezachtheid van een vrouw brachtje
gevoel ineens weer naar de warmte van huis en
haard terug.

Hijhaaldezijn beursvoorden dag,gafhaarwat
zijvr
oeg.
W aarom hebtu datniet eerder gevraagd?''zei
55
hijzo zachten natuurlik,alshijnooit tegen haar
gesproken had.

Zijdeedevenverlegen,zeidatzijeigenlik aldoor
ietsvan angstgevoeld had,dathijweigeren zou.
M aar nu begreep Françoise pashoe dom die vrees
was geweest.Het had imm ers m et principes niets
te m aken.
The devil is never so black as he is painted'';
5:

helderlachtehijop.
Françoisemoesteven denken aanhetclubjedaar
beneden in de salon,aan haar triomf wanneer zij
s
ks
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verbaasde uitroepen van allen, aan de komplimentjes van Meerdink en Guignard.
Zij was opgestaan van de hank, keek over de
railing naar heneden, waar in den donkeren avond
het wit der golven schuimde tegen de flanken van
het schip, Zacht en hreed gleed de hoot over de
lange hanen waarin de zee zich plooide, In regelmatig trekken met ruime tusschenpozen hoorde zij
het aanschuimen tegen het schip, Op het hoge sloependek was haast geen schommeling merkbaar,
voelden zij ook slechts vaag het regelmatig sehokken van de machine.
"Gaat u nu al weg?"
Hij was op de bank blijven zitten, keek zachthewonderend naar het witte, slanke meisje dat over
de railing leunde. Een kort ogenhlik zag hij het
dekoratief, zag hij een affiche voor een grote mailhootdienst: wit meisjesfiguur met hlauw-zijden
hoofdkapje op het sloependek van een geweldige
hoot. 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 neerslachtig en teruggetrokken .... zij vroeg zich vaak af,
of dat om haar was geweest. En toen, na Durhan en
Kaapstad, bij het kalmer worden van de zee: die
opbloeiende jongens-vrolikheid; die heftigheid
werd zodra er over dingen werd gesproken die hem
na aan 't hart lagen, Hoe dikwels had zij zich een
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schijn van onverschilligheid gegeven,hoevaak had
zijzitten turen tegen delettersvan een boek,om
zo des te beter te kunnen horen naar den frissen

overmoed waarmee hij zijn mening eruit gooide.
Françoise dachtdan altijd aan een jong cricketer
midden op hetgroene veld in de zon,die m et een
zwaaide balnaar den anderen kantgooit.
Al:zijMartimetanderenhoorde praten,tintelde
het heim elik in haar van plezier.W àthi
jzeikon

haarnietschelen,zijhad van aldiekwestieggeen
verstand,wilde er ook nietsvan weten.Maar zij
genoot van de ontstelde, verontwaardigde gezich-

ten,van dehulpeloosheid alsMartizijn slachtoffer
had vastgepraat. De deftige oude heer van Rans-

huijzen had natuurlik groot gelijk toen hij laatst
een van de inlandge bedienden loe bangsatgeschol-

den en hem een trap gegeven had.En toch had zij
een verborgenschoolmeisjes-pretgehad,toenMarti
hem brutaal-weg daarover had aangesproken.

Hijwasnu naasthaarkomen staan,zwijgend.In

pluizige vlokken licht-verwaaide de bovenlucht,
enkele sterren wenkten tussen de vlossige wolken.
Het regelm atige aanschuim en 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
kom mando-brug.Half tien.
Nu sprak hijmetzachte stem over Zwitserland
en over zijn thuigkom st na drie jaren tropen-

campagne;hoe heerlik hij het vond zijn ouders
Meerte zien en hoeveelhijdoen wilde daarginds.
Dan kon hijook weerzeggen wathijvoelde.daar
zouden zijn vrienden hem begrijpen,hun taalwas
de zijne....was het enkelde taal? hijwisthet
niet;maarhijhad in Indië ziclzsomszo wanhopig
gevoeld,hijhad ervertwijfelde,razendeuren door-
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gem aakt,uren datniemand hem begreep,niem and

wilde begrijpen,dathijzich voelde de verstotene
uit een kring van licht....

Françoisehoordehem aan metfijneinstinktieve
takt.Zijbegreep nietten vollewathijgemisthad,
nogminderwathijverwachttevan een land waaroverzijhem weleensschamperedingen hadhoren
zeggen.Hield hijdan toch van datland,hield hij
van zijn ouders? Dachten die dan netals hij? Zij,
had hem datalles en nog veelmeer willen vragen,

benieuwd naar de kronkelgangen van zijn wezen;
zijvoeldezich een kind datraadselsheeftopgekregen enbangisdatanderen haaruitlachen alszijde
oplossing niette vinden weet.
Achter een enkelwoord van simpatie,een vrien-

delike blik,een wijs-begrijpend lachje,maskeerde
zij haar vervreemding,heimelik-verheugd dat hij
haarnietbetrapteen dathijvoortging metweg te
schenken wat zich in hem had opgestuwd in de
dorre weken die achter hem lagen.

Hijverteldedoor,blijweerdie stroom van vertrouwen om zich te voelen waar hijzo diepe behoefte aan had;en telkens alshijeen verlangen,
een gevoelaantikte,datverwantwas aan het hare,

knikte zijverheugd,en onderbrak hem :dat ook
zijdaar zo dikwels om had gelachen,dat ook zij
daar welom schreien kon;en dan vertrouwde zij
hem haar kinderliefde voor haar ouders toe,haar
hang naarsommigeFransemuziek,haarafkeervan

de alledaagse-mensen en haar wanhoop als zij

m erkte nietbuiten die omgeving te kunnen.M aar
in den H aag was het zo heelanders dan in Indië;
heerlik daar weer heen te gaan.Daar waren interessante nzensen onznlee onztegaan.K ende M arti
Nivard?
M artilette nauw eliks op de enkele ontsporingen
wilde niet voelen dat toch hun wezen dom langs
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elkaar heen gleed.Hijwas te ver weg in eigen

gedachten,teverheugd één avend weervertrouwen
te schenken en vertrouwen te ontvangen,te bene-

veld door haar fyziek bijzijn,om te zien dat dit
geen versm elting was,enkeleen tegen elkaar aanzetten van kleuren,ietsvan ogenblikkelike ras-vervaagde bekoring.

Toen zijelkaarhartelik goedennachthadden gewenst, en Françoise naar de anderen terug wilde

gaan,vond zijde salon leeg:erbrandde nog maar
éénlicht,deverdwaasdekajuitspiegelskeken haar,
keken elkaar aan.Het speethaar datzijnu niet
kon triomferen met het winnen van haar wedden-

schap;maarzij.troostte zich metde gedachte,dat
de andere verovering,die van zijn vertrouwen en
vrindschap daar verre boven ging.Zi
jhad gevoeld

datallen in stilte voorM artirespekthadden.Guig-

nard verraadde ditdoor zijn domme haatwoorden
tegen dezesoedara orang kampong;Meerdink,wijzig m aar eerlik,had hem een begaafd m ens ge-

noemd;jammer alleen,doodjammer.... en wat
dan verder kwam .
Alaar 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,
zochtzijin deengtevan dehuthaargezichtin den
spiegel.
Nog twee dagen, - zei het scheepsvolk. Het
schip was niet aangehouden, niet naar Kirkwall
opgebracht.Het raakte uitde kilschrale vereenzaming van de Schotschekust,hetmaaktezich losuit
de nevels,en stevende door een heldere herfstzon
naar den gouden open dag:de Noordzee.
De passagiers begonnen hun koffers te pakken.

Nogéén nacht,een moeilikenachtdoorhetmijnen-
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gebied, en dan zou m en - tegen den avond van
den volgenden dag
onder Terschelling voor
ankergaan.Dien nachtwerd doorde familievaderg

wakend doorgebracht:zijspeelden kaart,zijdronken veelwijn en voelden zich toch als de wakers
en weldoenergvoorhun gezin.De jongeren wisten
nietwàtflinker was:m eedrinken een halve nacht

door,ofonbevreesd voorhetmijnengevaarzich te
slapen leggen.Naeen kortdronkemanggebed deden
de m eesten het laatste.
D e nachtwerd oud,- om half zeskwam rood
de zonnebol boven de horizont en verlichtte het
rustige water.H et was Zondag,een goudspranke-

lendeherfstzondag op deNoordzee.
:5M eneer M arti? Knktu eensnaar bovenl''

Françoise leundeachteroverin haardekstoeltje,

tuurde naar de twee aeroplanes die op het schip
afkwamen. Een ogenblik later cirkelden de twee
Duitge vliegenierg boven de m ailboot.Luider dan
hetbonkige toenge-toenge van de m achine,luider

danhetgolfgeklotstegen deboegen lanrzij,enorden de propellors,alszijvlak boven de machtige
schoorgtenen bleven zweven in het gouden licht.

Zijgtonden er gamen naar te kijken,metblijde
kreten van verrassing als de vliegeniergzich wendden en weer omme wendden in eierlike bewuste
vluchtdoor den helderen dag.

5:A* ze maar geen bomme gooiel''hoorden zij
Gulgnard'sgchetterstem op enigen afstand.En dan

weer met plagende grijns,na de verontruste uitroepen van denonnaatjesdiebijhen gtonden:
:9W atis 'tTonnie? Takoet?''
O nee m'neerr, heel'm aal niet bang hoor
m 'neerrl''

Marti had een gtoel bijgeschoven, wag naast

Françoisegaan zitten.Vreemd,datzijeronderhet

wat schralere Hollandse licht ineens zo veelzwak-

47

ker uitzag;een tere bloem leek zij,ietgijlgin de
zonnige herfst....een chrygant.Toch wa:zijvan
Europese oudere,zijwag geen Indiese.W aren er
dan naturen die bijhettropenland hoorden enkel
omdatzijdéérgeboren waren?
Zondernaarhaartekijken,nam Martihaartoch
van terzijde op:datfijnelicht-nerveuzeneusje,de
teer blonde krulletjeg algop gchilderijen van....
boeheettezij,dieschilderesuitdeachttiendeeeuw,
die m et zo'n precieuse liefde de krinkeling van

meisjeshaarbehandelde....
In die donkerblauwe jergey zag hijhaar graag;
in 'tbegin ongewoon:hijhad zich Françoise nooit
andersvoorgesteld dan in hetwitte dunnekleedje
datzijin Indië droeg en aan boord toen hetnog
warm was.Maar nu zag hij hoe veilig het weke
lichtbruin van haarhuid aan de halsdoor datdiepe

jersey-blauw omgloten werd; strak-bevallig sloot
die leuke truiom de rondingen van haar armen en

haarmeisjesborst.
W as het door dien gouden herfst van Europa,
die daaroverhetwaterlag en zong door de lucht?

Hijwistniet,maarwééren telkenswéérmoesthij
het denken:een chrysant.

Zij was in die scherp-afgepagte lcring van het
schip de enigezachtheid.Hetwasz6 geworden,dat

Martibijallen tegen iets hards stootte,zodra hij
langer m et hen praatte dan enkele m inuten; en

hijmerkte in hetgeheelniet,datde omgang met
Françoise dûsrom zoveelgemakkeliker wag,om dat

hijmethaarintuïtiefdestekelige punten ontweek.
Terwijl zij nog zat te staren naar het koppel
glanke vliegtuigen,dataan de lichteblijehorizont
verdween,vroeg zijhem glimlachend hoe hijhet
vond nu eindelik weer in Holland te kom en.
De reisis goddank achter de rug,''antwoordde
hijietwatnuchter.,,Holland is nietveelvoor mij.
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Ik ken er weinig mensen.En ik moet m isschien
wel éen of twee maanden wachten op het Duitse
visum,v6or ik m ag doorreizen naar Zwitserland.''

Maar hijhoopte dathaarvrindschap nietenkel
bi
j het zeewater hoorde,en dat zijgoede kameraden konden blijven,- ook op hetland.Hijwist
nog nietofhijnaarAmsterdam zou gaan of naar
den Haag....Zeker,zijn plan wasaltijd Amsterdam geweest,m aar na al wat Françoise hem verteld had over den Haag..**Och,hetwastoch imm ersallem aalook z6 vlak bi
jelkaar;alsje Indiese
afstanden gewend bent... Had Françoise wel
eens door het Rembangse gereisd? Françoise had
even haar ogen half gesloten,keek door de gespit-

steoogleden heen,toen hijgesproken had van den
H aag en van hun kameraadschap.

W aarom zou zij datgedaan hebben? Wilde zij

haar gedachten verbergen? Of was het enkel omdat de herfstzon wat te schelviel op het lichtbegolfde vlak daar voor hen uit?

Laatin den middag toen de zon bijna wasverzonken,werd aan den teerrood-en-grijsgekleurden
eindereen zwarte stip zichtbaar:datwashetvuur-

schip van Terschelling,waarbijzij'dien nachtvoor
anker zouden gaan als naast een vertrouwden
waker.
Een week na aankom st van de boot, zag M arti
haar voor het eerst weer, in de pauze van een
Haagse teatervoorstelling.

Zij droeg een modieuse lichtblauwe japon van
liberty-zijde en stond in defoyerbijde palmen te

praten en teglimlachen tegen een snob in smoking.

MaarMarti'sgroetbeantwoordde zijmeteen verraste glimlach van herkenning; beminnelik m aar

met 'n lichte terughouding vroeg zij of hij goed
opschootmetzijn reispas.Heerlik vond zijhetin
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den H aag, er was niets veranderd,en zi
jhad zo
veeloude vrinden weergevonden,z6 veel....
Natuurlik moest M arti eens aankomen; tussen

vier en zessen wasdegeschikstetijd vooreen teebezoek.Er kwamen heelveelmensen,en daarbij
zulke interessante: van Arm and le Coultre had
M artizeker algehoord? O niet? Hé,iedereen had

het over hem. 'n Jonge boy, maar een met zeld-

zaam talent.W anneer zijalléén tuis was? Haha,
haastn6ôit.Nee,datwasalhéélmoeilik te zeggen.

Maar zijzou hetook echt prettig vinden om nog

eenszo alsvan oudsaan boord onder de sterren te
zitten praten,zo echtals goeie vrinden totlaatin
den nacht....
Haar oogen dwaalden af naar m ensen en toiletten ora haarheen in de deining van de foyer;naar

toiletten en mensen dwaalden zijaf.En of... o
pardon,zijhad nietgoed verstaan? Ja,ja,zeker:
eens iets groters aanpakken..

later. .. zeker,

zeker. .Zijwaszelfsvolplannetjes:zijhad zijn
wijzelessen van aanboord nognietvergeten,heus
niet hoor!

Zij groette links,zij lachte rechts.Vriendelik
gewoonte-lachjeonderdeschelleelektrieselampen
van de rondom gepolijstefoyer.
Dus:à revoir.Zij'lachte tegen hem ;als tegen
alle anderen.
M arti bleef alleen achter, ging m et lom en tred

weerdekilletrappen op naarzijn plaats,om tegen
hetverdere verloop van hetlaffe Engelse blijspel
op te turen.

Den volgenden dag ging hijnaardekonsulaten,
trachttezijn vertrek tebespoedigen.Enkele dagen
laterkon hijnaarZiirich reizen.Alleen.
Fakkeldragers4

DERDE H OOFDSTUK

E stationskruier in Bazel vloekte.zijn
heerlik ,,Herrgottstârne....'' toen hij
den zwaren m ailkoffer van M arti ging

versjouwen. Marti hoorde het; 't deed

hem goed.Al dat innig-vertrouwde om hem heen
vertederde hem .De helderheid van de Zwitserse
stations en Wagon8,die toch weer anders was dan
de beroemde properheid van Holland;degutturale
klanlten van de m engen om hem heen,afgewisseld
door tweeklanken die alleen een landsm an eigen
waren; de boers-zelfverzekerde oogopslag van de
m annen; de bruine groot-nieuw:gierige vrouwenOgen.... alleg, alleg was cr nog. Nietg was veranderd.

Metstil,gelukkig herkenningsgevoelzathijuit
het raampje te staren, terwijl de trein het nog
groene heuvellandschap tussen Bazel en Ziirich

doorslierde.Vreemd....nu zag hijnietmeerwat

hem den eersten dag in Europa zo wasopgevallen:
dat alle bom engroen in het verschiet zo iets wol-

ligs,zo ietskompakts was.Hijwas er nu alaan
ewend.
95Alle Billets g'fëlligstl''

Ach ja,datwasook zoietgbeminnelikgvan het
reizen doorZwitserland:dateeuwigekontroleeren.
Lachend reikte M arti voor de vierde maal zijn
kaartjeaan denzelfden kondukteur,diem etstugge
ernst knipte en verder ging.
Ziirich - blauw en witte warreling van elektriese tramg op hetstationsplein,gele herfstzon op
hetasfaltvan deBahnhofstrasse,diewijd-open de
reizigerswilde opzuigen in zijn groot-steedse win-
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kelstraatgezelligheid. Taxi's cirkelden rondom het
goedige standbeeld van Alfred Escher, die DOg
altijd met zijn dommen rug den aangekomen reizigers helette huns weegs te gaan.
Cetoeter van auto's; wat druk en nijdig gebel der
vieve blauw-witte trems .... maar toch: hoe veel
gezelliger, eigener was het, hoe veel liever en "heimeliger" dan dat rauwe Hollandse zeehavengedender in Rotterdam.
Zie, 0 zie, daar zag je door de huisspleten he en
al de hoge terrassen oprijzen van den Ziirichberg,
met de wuivende boomgroepen in de zone Even
daar te mogen itaan, - of nog verder, bij Dolder.,
en dan heel de stad met zijn grijze., vertrouwde
Munstertoren 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 aIleen. 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
teen 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 Iosweken en
zijn ogen brandden vochtig toen hij nog eens zijn
arm om haar sloeg en haar hoofd zacht naar zich
toe trok.
Hoe hlij was hij dat zij er zo best nit zag. Had zij
gedachtdat hij eerder zou komen? Niet? Nog
later? Ach, er was niets te telegraferen, alles was
onzeker in dezen oorlogstijd. Twee weken was hij
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nu alvan debootaf.Eerderkom en?Nee,onmoge-

lik moedertje,heus onmogelik.Zo'n pas moetgetekend worden in Berlijn....
Lachend weerde zijzijn betoog af.
Datwistzijwel,dathoefdehijnietuitteleggen.
Vader had hetgezegd,en in -de kranten stond het
immergook.M aartoch hoop Jealti
jddathetanders
zalgaan .. . . tochbli
jfjein stiltehopen....Tegen
Vaderhad zi
jernieteensovergesproken.

Maar van morgen had zij gedacht dat Heiri
komen zou.W aarom? Och,zijwistzelf niet.Het
was de dag vöör Allerzielen en dan was 'taltijd
stil in de winkel,ieder jaar was dat zo.Zij had
'snachtginbed ernogeensovergemijmerd:alshij
nu m aar komt als er niemand in de winkel is;en

toen had zijgedachtdatjuistmorgen zo een stille
dag placht te wezen. Neen, nu m oest Heiri niet

lachen....watwaszi
jn gezichttoch bruin,kwam
datnu enkel door die zon?....zijwist welwat
Heiridacht!Maar datsprak toch van zelfwatzij
gedaan had,alserwèlmensen in dewinkelwaren:

zijzou gezegd hebben datdathaarzoon uitIndië
was en dat zijdus geduld moesten hebben,éven
m aar....Toch was'tz6 veelprettigergeweegt.

Trring!ging de winkelschel.Bedrijvig dribbelde
M oeder de achterkam er weeruit.M artikeek rond
naar de oudebekende fam ilieportretten.Die staarden hem aan,onverwonderd.Hetwas ofsomm igen

hem toeknikten enhem noemdenbijzijnnaam.Dat
kiekje bijhet raam was nieuw:o,datwas Vader
te midden van zijn kaartklub,dezelfdefoto die ze
hem naar Indië hadden gegtuurd, omdat Vader
daar zo bestOP gtond.

Den derden avend na H einrich M arti'g terug-

keer,vroeg hem zijn vader ofhijnog dachtop te
blijven.Moederhad om halftien den mannen goe-
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den nachtgewenst en Vaderhaalde dan een halve
liyer Fendant de Valaie; wanneer er tenminste
iqm and m ethem m eedronk.

A1sjongen vanvijftien jaarreeds,wasMartizijn
vader kritiesgaan bekijken.Hijkon hetniethelpen.Terwijlhijbijmoederenkelmaarhaarliefde,
haargoedheid voelde en m etgenegenheid somm ige
kleine eigenaardigheden in haar doen aanzag,hinderde hem * vader een heel geslacht,een heel
volk.Voorhem wasVaderhettiepe van den Duits-

Zwitser.Hijhad gedacht dathijmetandere ogen
Vaderzou aanzien,nu hij'drie jaren van huiswas
geweest.Een uur na hun eerste,hartelike begroe-

ting,wàsheter alweer.Hi
jhad ietsoverIndië gexegd, M arti had hem tegengeproken, Vader had

hetnietgeloofd,had wereldwijsgelachen.
Zo was de Zwitger,- moestM artidenken.On-

wetend van alwater in de grote,wijde wereld
amging, nieuwsgierig ernaar, leergierig vaak....

en dan ten slottezwijgen,om niet-begrijpen teverbergen;of dom-lachen....om zijn wanbegrip te
laten blijken.
Zo als Vader dacht,ZO dachten er duizenden l
@n
Ziirich.Zo als Vader leefde,zo leefden er duizenden en tienduizenden.Dag-in,dag-uit.

Des morgensstaat hijvroeg op,'swinters vôôr
zevenen,'szomershalfzes.Hijscharreltwatin het
tuintje,gaat de bonen begieten ofspitden groud
watom,vraagtkoffieen ontbijt,isweinig spraakzaam en trektom halfachtnaardestad,naarzljn
bùreau.Accentop de eerste lettergreep.Daartele-

foneerthijwat,schimptop een derbedienden,doet
zijn zaken afen kijktdekrantin.Allesin hetlangzam etempo van een ietwatgezetten en gezeten bur-

ger.Preciestwaalfuurishijweerthuig.Hetbureau
isgesloten en blijftvoorlopig gesloten.En dewinlkelsin destadook.Zezijn geslotenen blijvenvoor-
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lopig gesloten.Alsofje in Indiëwas!Alle winkelruiten in de stad worden metgrauwe,i
jzeren rol-

luiken bepantgerd.Rak - rak - rak!hoorjeom
twaalf uuz langs alle asfaltstraten: al die grauw-

grijze brandschermen gaan neer; het stadsleven
sterftuit.

Ook de deur van hetwinkeltje Gottlieb Marti-

Schneeberger in Hottingen wordtop slotgedraaid.

Ih hetachterk-amertjegaatmen klokke twaalfuur
zwijgend aan tafel.Een enkelemaalverteltVader
watdie Russen nu wger gedaan hebben,en dat de
krant zegt dat er hoe langer hoe meer buitenlanders in Zwitserland kom en, die als parasieten
knagen aan ongonovertroffen,dem okratiesestaatsleven.Doch meegtalwordtergegeten en gezwegen.
Toen zijkleinekinderen waren,waghun hetpraten
aan tafelzelfg gtreng verboden.
Half één isvader klaar en staatop.Hi
jgaatop

de gofa liggen, schuift een kugsentje onder zijn
hoofd,waurop - lang geleden - m oederborduur-

de:Nur ein Viertelstiindchen.'sZomersblijfthij
slapen totovertweeën.Moederzegt,dathijook zo
vroeg op ig geweest.Des winters maakt hij het
korter.Vader gaat dan om één uur naar een na-

burigekroegen speeltm etdevrienden ZugerJass

ofHandjags.Zijdrinken zwarte koffiemetkirgch.
De geest wordt nu voor 't eergt van den dag wat

levendig.Nieuwtjesuitdebuurtworden smakelik
verteld,er wordt m et vloeken en m et animo geschelden op de buitenlanderg,,qwo eusere Stuabe
verhockche tiiend,''en op de arbeiderg die maar
hoe langer hoe brutaler wordep.Dan dangen weer

overhetgpeeltafeltjeheen:Eiche,Schelle,dasNëll
en de andere kaarten van het Jass-spel;totdathet

kantoortijd wordt.In den namiddag igvader daar
op zijn pogt,trouw soldaat in 't leger van Mercurius.Zijn humeurisbeterdan in demorgenuren,
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hijsluiteen voordelig postje af,wellicht nog een,
en nog éen door de telefoon.Het leven is nog zo
kwaad niet.
Om zeg uur naar huis.H et avondeteh verloopt
gem oedeliker,langzam er dau het middagm aal:er
wordtweleeng wat gepraat.De avend isgauw genoeg om .Tegen negenen beginnen ouders en kin-

deren tegapen,om halftienzijn allevuren en lichten gedoofd en slaapt de hele familie.Een enkele
keer gaat Vader ook nog 'savends even naar het
café op den hoek.Doch m eer dan éenm aalavend-

kroegperweek zou nietstroken metzijn opvattingen van goliditeiten moraliteit.Alsjongmeng....
nu ja.Maarhijisalachten twintigjaren getrouwd,
en dan kom t dat niet te pas.

Z6zag Martizijn vader.W ereldwijs,voorzo ver
als de Duits-zwitserse kantons de wereld beteken-

den.ReedgvoorbijBern,bijdeW elgchen van Fribourg,Lausanne,Genève,zette ziin wanbegrip in.
Van hetltaliaangedeelvanzijn kleineland,snapte
hijnoyminder.Hijgluurde erin alsin een exoties
museum . Buiten de grenzen werd al wat er gebeurde,alwat zich voordeed,bi
jZwitserland vergeleken;gewogen en te lichtbevonden.
De gelegenheid om wat meer van de wereld te

zien had Vadernietgehad;hilton datniethelpen.
M aar was dat een reden - zo m oest Heinrich
M artitelkens denken - om dan ook m aarboten
boers tegenover heel het wereldgebeuren te gaan
staan?
M artim istehetbesefdathetéen sam enhing m et

hetander.Hijzag hetbekrompene in zijn vaders
denken,m aar het ontging hem dathaaat niem and
er toe kàn komen,zich diep een wereld in te den-

ken,die hijnimmer heeft gezien en nooit langer
dan wellicht enkel. dagen zà1 aanschouwen.M ee-
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voelen met vreemde volkeren of rassen, is mogelik
voor een die land en yolk heeft leren kennen, en
dan tuis het geziene overdenkt, zijn opnamen ontwikkelt met hulp van anderen. De belangstelling
van hen die steeds tuis moesten blijven., is gedoemd
ineen te schrompelen tot honk 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 weI niet lang bevallen zou. Heinrich had
dat misschien vroeger weI 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 een 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 yond? He?!
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 hevredigd, had de oude Marti iets gehromd, wat op een verwensing van het krantje en
zijn lezers geleek, om zich verder in de heursberichten 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, Moe-

der 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 ver
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teld,hoehij'smiddagsvoorzakennaarWinterthur
was geweest.In de trein had hijSulzer ontmoet,
degrote m achinefabrikant.Diens zoon opende een

kantoorvan defirmain Soerabajaen van hem had
de oude Sulzergehoord,hoeM artiin de Hollandse
bladen daarginds had geschreven. Taktloos, was
hetgeweest;'n sterk gebrek aan takttegenover de
Hollanders daar.Sulzer had datpas gezegd,nadat
vader M artier op àan had gedrongen.En hi
jhad
de pilnog verguld:iedereen was verbaasd geweest
dat Heinrich zo handig in de Hollandse taal
schreef.
55Papa Sulzer is een heldere kops''spotte Hein-

rich,,rmaar dat zoontje in Soerabaja is of een
ezeltje,of een schavuit.lk herinner mijhem heel
gOed.5:
Bedaard,maar metzekere rechtzinnige waardigheid,vroeg Vadernaar bizonderheden.Iem and a1s

Sulzer- erklonk respektin Vader'sstem alshij
den naam van den groot-industrieeluitsprak - zei
dattoch m aarnietzonder enigen grond.UitHeinrich's brieven was het Vader ook nooit duidelik

geworden,waarom hijindertijd uitden handelen
in de journalistiek was gegaan.

Het was stil in de kamer, toen de oude M arti
uitgesproken had en op antwoord wachtte. Aan

de manier waarop Vader langs zijn korte evengrijzende baard streek, zag Marti, dat het den
ouden m an moeite kostte dit alles te bespreken.

Hijmaaktezich ongerustoverzijn zoon,diealeen
paar maal sedert zijn terugkomst uit het verre
land,woorden had gezegd die in hetoude Hottiner huis nog nooitwaren gehoord.

Het lichtgebruinde jongensgezicht onder het
stille lamplichtkeek ernstignaar de overzijde van
detafel,waarVaderin zijn eigen ouderwetseleun-

stoel,halfweggezakt,zat te wachten.Hij voelde
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medelijden met den ouden man; jong en stevig
wasVadernogvanlichaam;'n jongezestiger.Maar
hoe oud alin zijn denken!Dezorg,zorg enkelom
zijn zoon en dienstoekomst,lichtte uit de gri
jze,
niet onvriendelike ogen. M arti kon niet dadelik

antwoorden.Hijspandezich in bijhetdenken,hoe
hijVader ietg kon vertellen van de vreemde toestanden en de zo geheelandere geestin datverre,

verre Oo:ten.Hijzou Vader'gyedachten weleeng
willen lezen,hi
jzou weleenswillen zien hoe deze
in Zwitgerland verankerde m eng zich Indlë voorstelde, enkel m aar de ulterlike voorstelling Van
het land.M artim oest glim lachen:zeker een m en-

gelmoegvan bijbel-illustratieg,geprojekteerd op de
Duitse M *x Havelaar-vertaling. Langzaam begon

Martidan te vertellen.Hijwilde zijn woorden z6
klezen,datVaderhem zou begrijpen,en zich niet
stootte aan gentimenten, waarvan Vader'g krant

zei dat het holle frazes waren. Doch toen hij
verder kwam , trok de uitlegging den uitlegger

mee: hij sprak vlugger en raakte ongemerkt de
vergtandhouding'
, het volle contact m et Vader

kwijt..
Eenpaarmaalhad de oudeman van ja geknikt,
toen zijn zoon vertelde van de eentonigheid en de
afm atting van hettropiese kantoorleven.Ook toen
M arti verhaalde van het m erkwaardige,het ongekende datzulk een nieuwe wereld bood en van de
behoefte zich ln die vreem de verschieten te ver-

diepen.Ja,ja zeker:datbegreep hij.Dathad hij
zelfook altijd gedaan:hijhad de ogen de kostgegeven,de enkele maal dat hij eeng iets van het
buitenland zag;hijgafdeogen dekost.
Doch een vervreem ding,een verkilling was over

hem gekomen,toen zijn zoon gezegd had,datbij
hetzich-inleven in wathijdaarzag om zich heen,
hijsterkerengterkergevoeldhad,hoedatgedweeë
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en vernederde bruine ragdoorblanke overheersers
eenvoudig migbruiktwerd,misbruikt om eigen zak

te bevoordelen en binnen tien of twintig jaren
gchatrijk naardeoudewereld terugtereizen.Daar
leefde en daar leed een volk meteen prachtig verleden.Een volk datnog éen: voer 't laatst - een

eeuw geleden - beproefd had zich te bevrijden
van die vreemde overheersing,m aar ten onder gebracht was, voor goed. Dipo Negoro.... En nu
regeerde over dit schitterende, heerlike eiland

een handjevol Hollanders, bezig handel te drijven,te konkelen en uit te buiten;zijprevelden
etiege leuzen over hun liefde voor den Javaan,en

ondertussen richttenzijnieuwebanken OP,die geld

voorschoten aan suikerfabrieken waar de grofste
miegtanden, de diepste koelie-ellende heerste.
Fabrieken die a1sstrakke witte paleizen lagen tus:çn de palm en en suikerrietvelden. Of ze lieten

nieuwekranten inbreedformaatverschijnen,waarin de vetgem este blanlten werden opgehem eld als
pioniers der beschaving, als onteluiters van maagdelike bossen en terreinen en als verschafferg van
werk aan duizenden luie handen....

Sterker en sterker had hijde afkeer van deze
Europeanen-wereld gevoeld,en hijhad erenkelen
-

héélenkele m ensen maar - gevonden,die be-

grepen dathijnaar deze dingen vroeg.Toen wae
er in Semrang een redakteurgplaats opengekomen

bijhetenige dagblad,datweleensiets durfde te
zeggen in dien geest.Hijhad zich aangeboden,en
wag dadelik benoemd,hoewelhijin 'tbegin nog
slechtdetaalkon schrijven.Hijhad debetrekking
gekregen,omdaterdaargindsaltijdgebrekwasaan
Europese krachten.Heftig had hijgeschreven in
datdagblad;nooitlaag-persoonlik,hoedikwijlsze
ook geprobeerd hadden hem neer te halen tot op

hetpeilder Indieee echandaal-journalistiek.

60
Heinrich wachtte even;hi
jzag de toenem ende
wrevel in Vader's ogen, de onwil, en het lichtnerveuze trekken der onderkaak m et de warrige

grijzende baard.Dan - watzachter - vroeg hij
zijn vader, of die nu begrijpen kon, waarom hj
i
over het oordeelvan zo'n mosterdjongen als die
jonge Sulzer de schoudersophaalde.
De oude M arti zweeg even,nam dan bedachtzaam een teug van den landwijn,die flonkerde
geelin het glas onder de hoge kam erlamp.
,,I
k had gehoopttoen jijdrie jaargeleden naar
Indië ging,''begon hij op zachten maar bitteren
toon, 5
5datje watzou kwijtraken van je onriJ
*pe
jongensideeën,datjeplezierzoudtkrijgen in werken zodatjeernaeen jaarofzeseen positiezoudt
hebben, waarop wij allemaal trots konden zijn.
Daarna - had ik zo gedacht- konden wijaltijd

nog zien.Jehad weerterug gekund naar Indië,als

je datgewild hadt,je hadt ook....''even hield
hijop,rukte ietwatonwillig metden schouderhiergaken kunnen beginnen.Ik heb welwatgeld.

,,

Jd bentonzeenige;jehadtbijmijkunnen komen;
jehadtook eigen zakenkunnen beginnen alsjedat
lieverhadt gewild.''
speer zweeg vader M artieven,en hetwas alsof
dit zwijgen Heinrich nog meer griefde dan het

weinigedatzijn vadergesproken had.
MaarVader begrijptu dan nietsvan....''
Ach jawel,J-awel,''vielde ander zachtverwijlend in de rede,,,dat ig natuurlijk allemaalheel
mooi en goed, maar.... maar iem and komt niet
v o oru it in de wereld m et zulke teoriën. Je
schieter nietsm ee op.En ik had zoo graag gewild,

dat je dàt daarginds had ingezien en dat je het
roer had omgegooid.''

Hijschuddehethoofd.Hijwasnietdriftig,niet
heftig,zo alghijvroegerbijzulkegegprekken altijd
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werd. Heinrich Marti verwonderde zich daar in

stilte over,terwijlhij gespannen tuurde naarhet
sparkelende wijnglas en naar en groten,ernstigen

barom eter die m et verveeld aangezicht aan de
wand hing.De lange hangklok tiktem etvermanende regelm aat.
En ineens voelde Heinrich van dit allesde weeë
burgerlikheid,plots kroop in hem op de walging
tegen deze gehele platte sfeer van bekrom pen verm aning:allesvermaande,verm éénde hier in Zwitserland. Dat M oeder naar bed was gegaan, leek
hem een verméning tot braaf en geregeld leven.

Vadervermééndemetzijn zacht-verwijtende woorden totden verloren zoon;de barom eter verm één-

de metzijn strakke,eigenwijze gezichten de oude
klok verm éénde door zi
jn zelfingenomen tik-tak,
tik-tak.

Hijhad hetde laatste dagen z6 gewild,dathij
zelfkalm zoublijvenalsVaderbegon oververleden
en toekomst;kalm wilde hi
jblijven,alwond Vader
zich nog zo op.Hijbem erkte niet dat alles omgekeerd verliep:Vader wasbedroefd maar niet hef.

tig,terwijlhij,Heinrich,in stilte optoornde tegen
dithuisbakkenwanbegrip van zijn geest,tegen miskenning van een overtuiging die in den loop van

zijn bloedzich had ingevleid.
Eindelik,meteen stem trillend van niet-meer-te-

beheersen ontroering,vielhijuit.Nooit,nooithad
Vader hem begrepen.Vroeger niet,nu nog niet.

Hijscheen niettekunnen beseffen dater nog iets
anders was dan geldverdienen en achtbaarheid en

handdrukjesop de trem van 'n direkteurderNationalbank of van een Regierungsrat.W at H ein-

rich daarginds had gedaan,voelde hij'als.. . ja,
alseen brok beschaving dathijdaargebrachthad.
Datklonk dan misschien verwaand of taktloos

llaha!taktloos - maar hijvoelde 't zo.Anderen
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brachten migschien beechaving door gpoorwegen
aan te leggen in de tropen of er zaken te doen in

jenever of opium,maar hijnoemde dit beschaving....

59Opruiing van mensen die tevreden waren m et
hun lot,''verweet de vader mat.,,En datnog wel
in een vreenad land;@
1::een land waar je volop

gagtvrijheid genoot.Hetigdroevig;voorje ouders
en voorJ
-eeigen toekomst.Maarik wilnietstrijden
metje over die dingen.Datdeed ik vroeger,toen
je een jongen van achttien ofvan twintig was.Nu
i:hettelaat.W estaan vervan elkaar,jongen.Erg

Vèr....''

Hijschuddehetgrijzendehoofd,mismoedig.Dan
stond hij'op,schonk nogeensdeglazen in,vouwde
de avendbladen op,die verfladderd lagen over het
saaie bruingele tafelkleed,en voegde ze proper in
een vak van den krantenhanger, waarop gekron-

keld stond ,,zeitungen'',in gotieseletters.Hijliep
de kamer op en neer, de handen in de zakken,

maakte een enkele keer zijn vaste beweging:het
gtrijken langg het peper-en-zout-baardje. Buiten
over de donkere avondtuintjegheen,flauwde het
geluid van een trembel.Dan wasweer allesstil.

59'tSpijtmeVader....''begon Heinrich,dieietwatbegchaamd na zijn uitval,was teruggezaktin
deleunstoelbijden haard.
Zijn vader maakte een afwerende beweging met
de hand.
:9Doet er niettoe,J
-ongen,''klonk verdrietig het
antwoord.,,W e hadden - jemoederen ik- ....
't ons alles zo ander: voorgesteld.M aar.... maar

ik heb nu tenminste van je gehoord hoe diep dat
alleszit.Misschien welgoed....''liethijernaeen
beklemm ende stilte op volgen,- ,sm isgchien wel
goed datwe 'tm aarweten.''

Dan,schijnbaar zonderverband methetvorige,
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vroeghij,waarom Heinrich nietgetrouwd wae.Die
keek even op;Vader zag het lichtgebruinde,open

jongensgezicht,nog licht-verhitdoordekorteheftigheid van zo even,datglimlachte,bevreem d.
Strak en ernstig keek de vader hem in de ogen.
M artihaalde de schoudersOP.
t iem and ontmoet die zo'n sterke
,,Ik heb nooi

indruk op mijmaakte,dat....''
Langzaam en zacht antwoordde de oude man.

dathet geen nieuwsgierigheid was;hijvroeg het
enkel,omdathijdikwelgmoegtdenken aan Hein.
.
rich'stoekomst.Nietdathijhem wildehaasten...,
datwistHeinrich toch wel,nietwaar?

Deanderkniktevan ja,geruststellend;daarover
waggeen misverstand mogelik.
Vader M arti sprak erngtig,overredend.Op den
duurwilde H einrich imm ersweer zorgen voor zich

zelf;dat was altij'
d zijn trots geweesten dat had
Vader altijd gewaardeerd.AlsHeinrich getrouwd
was,setrouwd meteen lief,verstandig meisje dat

van hem hield - en die wàren er toch werkelik
nog welin ons goedeland - dan zou hijserleuzer
denken over de toekomst,dan zou hijweten wéar-

v6or hij werkte.En wie weet zou hij ook weer
meer gaan houden van zijn geboortegrond, van
zijn eigen Zwitserland.Een mens zonder vaderlandsliefde kan toch geen gelukkig mens zijn.
Iemand was arm wanneer zijn hart niet warm
kloptebijhetzien van srdasweisse Kreuzim roten
Feld'';iemand wasbeklagenswaardig,die....
W revelkropte weer op in hetgem oed van H einrich; bittere, puntige woorden welden hem naar
de keelover liefde voor een land m etbekrom pen
boeren eu grove spekulanten en. .. en.... Doch

erger nog zat hem dwars de raadgeverij.0 vervloekt, en eeuwig verdoemd die Zwitgerse raad-

geverij.Iedereen in Duits-zwitserland die een ken-
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nistegenkwam,begon meteen schoolm eesterachtig
55Also loset Sie....'' en dan volgde er een waarheid die vast en zeker n iet waar was voor dien
anderen m ens.Vader had dat ook alti
jd en altijd
gehad, die m iserabele behoefte om goeie raadgevingen uitte delen.En tegen buitenlanderswas
het nog erger. Die werden bedèlven onder goeie
Zwitserse raad!
95Ach vader,''
Heinrich deed een uiterste

poging om zijn geirriteerd-zijn achter een bitter
glimlachje te doen wegschuilen ,,U zeidaarnet
zelf,datwijheelvervan elkaarstonden.Zouden
wedan nietlieverdiegemoedelike raadgeverij....
U m eent het goed,dat weet ik wel.Het is alleen
raaar....95

Geraakt,m aar op bedaarden toon,antwoordde

de oudeman,dathijm eende datiem and toch van
zijn vader nog weleen raad kon aannemen.Niem and was daarvoorte oud en te wi
js.@@*alhadt
jenog zoveelvan dewereld gezien.
Heinrich zuchtte en zweeg.Hijdronk van zijn
glas landwijn,stond op van zijn stoelen strekte
zijn ledematen uit.Hij'wasstijf geworden van het
langezitten,hijvoeldebehoeftewatfrisseluchtte
happen;aan boord klom jenaarhethoge sloependek om alle dufheid van de rooksalon te laten wegwaaien.

Hijbracht de koele hand aan het voorhoofd.
Eén woord van Vader had zich daar achter vastenesteld, dieper en dieper: Toekomgt. Dat was

Juistwathijhem nog zeggen wilde.Nu?Oflater?
Het zou in beide gevallen even hard voor Vader

zijn hetaan tehoren.
Deoudezatweerinzijn leunstoel,lichtvoorovergebogen,zwijgend.Vaderdachtna.Hijhad willen
zeggen,heelvoorzichtig,datEmmy Schindler nog

altijd nietverloofd was.De ouderskenden elkaar
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goed,de Schindlergen de M artis:m evrouw Schindler kwam uit kanton Glarus, net als H einrich's

moeder.Het meisje was nu zes en twintig,lief,
verstandig,wel knap. Heinrich had haar vroeger
wel gekend, m ocht haar wel. Iedereen had toen
gedacht.... M aar de vader miste den moed ver-

der door te denken, en zijn gedachten uit te
spreken.

Hijhoorde opeenshoe zijn zoon'sgtem hem op
gejaagden en stelligen toon toesprak.Te zeer in
eigen denken bevangen, begreep de vader hem

tenauwernood. Dan hoorde hij zeggen hoe toekomst,toekomst wat ànders was dan de m eesten

meenden.Voorhèm,voorHeinrich ten minste.Hij
wilde en hij kon niet meer denken aan carrière
maken,aan geld verdienen en zorgen vooreen eer-

zaam,burgerlik bestaan.Hijging nietmeer naar
Indiëterug,hijwildeook niethierblijven:hijwas
detoestanden en begrippen hierontgroeid,hijhad
hetgevoelalsofzijn ouders,ofzijn vroegerevrienden,iedereen hier in Ziirich een andere taalwaren
gaan spreken. Als iemand zei ,,eerlikheid'' dan

moesthij zich eerst indenken dat die man ook
weer eerlikheid noem de;wanneer Vadersprak van

95toekomst'',dan bedoelde hij:geld verdienen,en

liefst véel geld verdienen. Zo was het m et alles,
m et alles....

Even hieldhijop;dan noggejaagder,op en neer
lopend in de kamer,sprak hij het eindelik uit,
scherp en duidelik:naar Sinzheim ging hij,morgen ging hij'erheen.Daarwaszijn toekomst.De
mensen daar bouwden watnieuws op,w atgroots,
iets dat nog nergens bestond op de wereld.Daar

zou hijweten waarvoorhijleefde.
95Heinrichl''

Vaderbeefde,zo alsvroegerwanneerhijdriftig
werd.Vijandig zag Heinrich hem aan....merkte
Fakkeldragerg5
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dan aan hetzenuwachtij trillen van deonderlip,
datzijn vader nietdriftlg wag,weldiepbedroefd
en geschokt.
Dat kon,dat m ocht H eiri niet doen.Zi
jn stem
klonk hees en hulpeloos van ontroering.Hi
jzou

nietszeggen over die mensen daar.Wathijvan ze
wist was slecht en gem een:verleden maand zaten

de meesten nog in de kerker.Hijwou alleen....
alleen maarzeggen:God,God mijn jongen....
De oude man snikte, snikte heftig, het hoofd
steunend op de ellebogen.
Heinrich beet zich de lippen, wendde zich af.

Hij voelde hoe ook zijn ogen vochtig werden; t
washem alswerd hijnaarbeneden getrokken door
zachte,weke arm en die zich strengelden om hem

heen....Hijwildenietdaaraan toegeven,hijkantte
zich tegen hettoegeven aan een vertedering die nu
boven dreef,om stràks neer te slaan als berouw ;
berouw om ontrouw aan hetbeste watin hem was.
De handen in de zakken om zich een houding te

geven,perste hij de nagels in het vlees toen hij
Vader'ssnikkend verwijtmoestaanhoren:
99Je moeder, jongen.... je arme, lieve moeder....Ze hooptnog zô....ze verwachtzo zéker

datjehierblijft....en eindelik mijn hulp wordt-...
en datJ-e....''

Zijn stem brak stuk in tranen.Eentonig tikte de
klok, weer hoorde Heinrich door het nachtelik
zwijgen daarbuiten heen, verwijderde klank van
een belen dan over deachtertuintjes,hetaangonzen en weer afgonzen van de elektriese trem.
Zachten dringend vroeg dan Vader M artiwaarom,- waarom dan toch.Als hetdan niet anders
kon, als Heinrich niet anders wilde dan dàt, stond toch de politiek in 't eigen land voor hem

open.Erwaren tochpartijen diegraagjongekrachten hadden en die waarachtig welden vooruitgang
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wilden;natuurlik zonder te vervallen in uitersten.
Alles was beter dan in een vreemd land oproer te
m aken en oproer te steunen;het bloed vloeide er
langs de straten. W aarom het leven te w agen

voor....ja waarvooreigenlik? 'tVolk daarginds
was al ongelukkig genoeg door den verloren oor-

log.Moesthetnogongelukkigerworden?Hijvatte
zijn zoon zacht bij de gchouders;haast smekend
klonk het:
95Denk daar eens over,jongen.Toe,denk daar
ten m inste een Paar dagen OVer.... DOe geen On-

bezonnen dingen.W iJ
'houden toch van je,jeMoederen ik;wijhouden toch immersvan je.Jongen,
mi
jn jongen,''drong hijaan.
HetwasHeinrich alsof de ijskorstrondom zijn
denken langzaam sm elten ging; het was geen
nieuwe zon,hetwaseen triestig-duistere motregen
die alleswilde verdooien watzich de laateteweken
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
datdood wasen toch levend:devermanende,nuchtere barom eter aan de wand.

Langzaam schuddehijdan van neen.Hijmaakte
zachtjes zich los uit de vertrouwelike greep van
Vader, en terwijlzijn onderlip vreemd trilde en
trok van innerlikeberoering,gafhijtekennen dat
hijwildegaan rusten:hetwastelaat.Hijwistwel
zo trachttehijnog Vader'ssmartte stillen....
datzijn oudersdebesteen hartelikste bedoelingen
hadden.Maarzijstonden zovervan elkaar....zo
hopeloosvèr....Hijwildeproberen Vader'sraad
tevolgen:een paardagen denken v6ôrhijzijn besluituitvoerde.Hijwildehetproberen.Misschien....

-

als Vader zich eens indacht.... 't zich z6 voor-

stelde:wathij,Vader,zou doen alszijn vaderland
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in gevaar kwam of als er.... maar ach nee,ver-

gelijkingen hielpen zoweinig....
Hijgtak Vaderbeidehanden toeom hem goeden
nachtte zeggen;de groteblauwe ogen keken recht
in de trouwhartig-doffe blik van den man voor
wien H einrich als kind genegenheid,maar vooral
stillen eerbied had gevoeld;en latervervreemding,

soms verstrakkend tot afkeer. Tans voelde hij
medeli
jden,enkel een teer en machteloos meelij,
zo alshijnog nooitvoorVaderhad gevoeld.
In bed lag H einrich te gtaren naar het duister

van het vertrouwde kamertje waar hij van zijn
kinderjaren afhad geglapen.Doorhetopen raam

gleed de koele nachtnaar binnen:hetwasNovem ber, m aar windgtil waren de nachten en zonder
gerucht.De laatste trem g waren reedg lang afgegonsd naar de rem ise;een enkele maalheelin de

verte kon hij de Kirche Fluntern de kwartieren

horen slaan.
H oe zwaar vielhet te volvoeren wathi
jhad besloten.Hijhad zich allesvoorgesteld zo alsvroeger:

tien jaar geleden had hijalsgchooljongen ekskuus
m oeten

Vragen aan den direkteur van de lkanton-

schule.Vierjaargeleden hadhijnaarIndiëgewild.
Bijzulkekwestieshadden Vader en hijstartegenoverelkaargestaan en driftighad hijzijn wildoorgedreven.Nooithad hijhetgevoelgehad datdeze
kleine,sterkeman metzijn taaie wilverdrietkon
hebben, verdriet tot-tranen-toe over deze ver-

vreemding van zijn kind.W as Vader anders geworden? W as hijzelf veranderd? W ashetzô,dat
je alsjongen van twintig enkelzag,dateen vader
ouderwetsevooroordelenhad,ennavierjaarscheiding door alle nevelen van vooroordeelen wanberip heen zag doorbreken:lichtvan genegen vaderlzefde?
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Eenswaser voldoening,een genoegen in geweest

niette doen wathijwilde.Tanswaser enkelde
smartelikheid,niette kunnen doen wat de oudere
vriend verlangde.
W eer kwam van den hogen heuvel achter Hottingen de nachtelike kwartierslag van den kerk-

toren Fluntern.M artidachtaan zijn Moeder.Met
Vader was het gesprek m oeilik geweest,vol snikkende, verbeten teleurstelling en wanhopig ont-

wi
jken van elkanders ogen....
Hoezou hetzijn metMoeder?Hetzou gaan als
altijd:Vaderzou metMoederspreken;Moederzou
horen,zwijgen,zacht-schreiend haar werk doen in
huis.Tothetafscheid kwam .
Zo was het geweest m et alles wat er gebeurde.
M aar was het eigenlik wel goed zo? M et een ruk

richtteHeinrich Martizich op in zij'
n bed:staarde
naar de langgerekte tuinen die beneden droom den
in gedem pt m aanlicht. W aarom , waarom moest
het met M oeder altoos z6 gaan en niet anders.

W aarom zou hij haar niet trachten duidelik te
maken watVadernietmeevoelen kon:dat'tzijn
heerlike brandende plicht was mee te helpen de

wereld op testuwen hooguitboven hetjammerlike
van iederen dag.

Zou zij... zou Moeder hem begrijpen? Voorovergebogen van inyespannen denken, de ogen
schroeiend heet in den nacht,trachtte M arti zich
voor te stellen hoe M oeder hem zou aanhoren....

!!Neen,'' zeihijzacht r,neen;zijzou niet
begrijpen.Zijzou zeggen:Dusjegaatvan mijweg?
En dan zou zijuitbarsten in tranen.''
M oedeloosliet H einrich zich achterover zakken

in dekussens.Zijn besluitstond vast;hetstond in
zijn denken recht-overend alseen vreemd afgodsbeeld,zo alshijze had lief gekregen bijhetzien
van Indiesetempels.Zijn besluitstondvastaldagen
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lang;nietskonhetdoenwankelen op zijn voetstuk.
Noch het vreemd-overstelpende dat Vader onder
hun vervreem ding waarachtig leed,noch de nieuwe

slag die hi
jMoeder in haarnog verse wond moest
toebrengen,konden hem weerhouden.Het m oest.

Devraag was enkel:Hoe deed hijde ouders het
minstepijn?
HijoverdachtVader'sraad en zijn eigen belofte;
hijzou tràchten dien raad op tevolgen.Alshijdat
nuwerkelik deed....zijn besluitnogenkeledagen
.

overdenken?....Neen,datwasverkeerd.Nietomdat het besluit de druk van langdurige overdenking nietzou verdragen.M aar hetzou een kwelling
worden voor Vader en M oeder: een kwellende
onzekerheid den naorgen,den raiddag,den avend
van den eersten dag;van den tweden;van den derden dag.En d'
an de nachten- .. Neen,datwilde

hijzenietaandoen.Zijn besluitstond immersvast.
Hijwistwater ging gebeuren:hetonvermijdelike,
het enige water hier in Europa voor hem te doen
viel:daarhéen trekken,waar eindelik kleur kwam
breken door den grauwen nacht.
Tpaartoe oude mengen nog lange dagen te martelen? W ashetnietveelbeter hun m orgen te zeg-

gen dat hij heenging en afscheid te nem en ....
Afscheid nemen!Hijdachtterug 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 zi
j begrijpen
kon.Vaderhad ten slotte gezegd,dathetom Heinrich'gtoekomstging,om zi
jnmaatschappelikecar-

rière.Ja,jawel,datbegreep zij.Doorhaartranen
heen,had zijvan jàgeknikt.
Maardit....Zijzou staren in een dichten onontwarbaar weefsel van anderer gedachten, en
Vader zou niet m et een enkel kort machtwoord
dien wirwar voor haar kunnen omtoveren tot een

71
afgerond vertrouwd beeld. Want Vader begreep
zelf niet wat Heinrich toch naar Duitsland en nog
weI 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 ....
Zo had zijn krant, - grote, slimme, leugenaar,
die zou trouw iederen dag zijn vriendschap kwam
aanbieden, - zo 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 helangen had en weI hegreep,
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 hetzeIfde 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 voor.... iets, Kwart voor vier? Kwartier
voor vijf? Stilte omsloop weer zijn kamer, Hij
wendde zich om en nog eens om in het hete bed.
Dan dacht hij aan zijn bed in Indie; Maleise woorden zoemden als muggen plagend om zijn hoofd:
tampat tidoer, goeleng, banta!'
Morgen, morgen hier vandaan? Om zijn ouders
verdriet te hesparen dus morgen aI? En als .... als
hij dat deed - zo vIamde 't eensklaps door het
donker van zijn hoofd - was dat dan de ware
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reden,wàs het werkelik om M oeder en Vader zo
min m ogelik verdriettedoen?Ofwasdatweer een

bedrog van zijn denken, en was er in werkelikheid, onbewust, een andere, kleinere egoistiese
reden. Om .... om zich zelf verdriet te besparen?
Heinrich kneep de vuisten in elkaar, zodat de

nagelsin hetvlees van de hand drukten.Vijfen
twintig jaaroud washijnu,zesen twintig haast;
en nog alti
jd kon hij den werkeliken grond voor
zijndoen enlaten nietvinden.Hijdachtweerterug
aan de boot: aan die kleinigheid die Françoise

hem gevraagd had,diebijdrage vooreen feestdat
hem tegenstond.Bagatellige, onbeduidende histo-

rie.Hijhad ja kunnen zeggen,- hijhad ook neen
kunnen zeggen.Toevallig had hijja-gezegd.
W eer,weer sarde het op in zijn denken:Toevallig? Toevallig? W aarom had hi
j toevallig J*agezegd? Lafheid? Laf in het kleine?
En hoe moest dat dan in het grote gaan? Sinzheim ....Hoe was'taan boord ook weer gegaan?

Had hij toen toegestemd omdat hij Françoise's
zachte,heldere stem had willen horen en hij,zon.
der dathethem toen bewust werd,nooithad kunnen velen,dat die lieve stem oversloeg in teleur-

stellingoffijnespot?
W revelig wierp Heinrich zich weer op de andere

zij,luisterde dan ofhijde KircheFluntern weldra
vierhoordeslaan,- ofvijf? Enkelstilte en donkertegleden om hem heen.Hij.w ildenietlanger
graven en putten in de duisternisnaar die geheim e

drijfveren.Hetbrachtimmerstoch nietverder!Je
maakte erjezelftoton
-herkenbaar-wordenstoe,waarwasdatalle:goedvoor?Hoehad hij'top de
K antonschule ook weer geleerd ...

Ein guter M ensch in seinem dunklen Drange

Istsich desrechten W egeswohlbewusst....
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Z6 was'took;aldatgriibeln voerdetotvertwijfeling,tot drom en zonder daad,tot onvruchtbaarheid.

Enhijdreefdekuddezijnergedachtenweernaar
dat éne punt:Hoe van hier weerweg te gaan,zonder anderen àlte diep te wonden.

Nogv66rdeverreklokketoren vijfhad geslagen,
was Heinrich opgestaan;buiten en binnen was het

nog donker. Hij draaide het elektries licht op,
kleedde zich aan en schreef op een naamkaartje:
55Beste M oeder: ik ben van m orgen vroeg naar

W eesen gereisd en blijfdaareen paardagen.Brief
volgt.
GroetVader.Een zoen van -- Uw Heiri-''

Dan paktehijzijn koffer,zondergerucht.Kleine,

lieve dingen,van M oeder gekregen,ook hun por-

tretgingen door zijn handen;hijbekeek ze even
m etstille genegenheid,gafze dan een goede plaats
in de koffer.

Zachten zonder overhaasting kwam hijgereed,
keek nog even rond in het schel-verlichte nachtelike vertrek en voelde even een kille verwondering,dat de ltamer hem op dit ogenblik nietm éér

zei.Op detenen sloop llij'detrap af,en legdein de
huiskamer het naamkaartje neer dat hijhad beschreven.

Juisttoenhijdewoonkamerverlieten naarde
huisdeur ging,hoorde hijeen zachte tred die de
trap afdaalde. Heinrich hoorde dat het M oeder's

stap was....hijschrok,voeldezijn harthoogbonzen in zijn borst.Ontdaan en bleek stond zijv6or
hem in het kleine portaal.

Hijprobeerde te glimlachen om haar gerust te
stellen.

59Ik kom gauw terug,''zeihijgemaakt-luchtig;
hijontweek de angstige vraag in haarogen.,,lk....
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ik ga een Paar dagen naar buiten,naar W eegen.''

Hijliep zachtjesnaarhaartoe om haareen kus
te geven,sloeg de arm om haarhals.Zoo klein,zo

minnetjes,zo zielig,waszijin ditdunne nachtge-

waad: Heinrich had moeite zi
jn aandoening voor
haarte verbergen.

Je gaat toch niet weg, hè Heinri? Je gaat

,,

nietweg,weljongen?''kreunde zijzacht in zijn
arm en.

59Nee moedertje,nee....''deed hijopgeruimd.
En met zachte woorden, dat zij zo koud zou
worden hier beneden in hetportaal,dat zij nog
wat m oestgaan rusten en zich niet beangst moest

maken over haar jongen,leidde hijhaar weer de
trap op naar de elaapkam er;daar druilde gelig de

moeizaam-aanbrekende dag door de toewe gordijnen. Vader was wakker geworden, vroeg wat er

was.Aloeder antwoordde zacht,datde jongen de
bergen in ging voor'n dag ofwat,en daarom vroeg

was opgestaan.Heinrich bleef zwijgend wachten.
99Heel verstandig,''brom de vader, wendde zich

om in zijnbed,sliep door.
H einrich zeihem goeden dag,m aarVader hoorde alnietm eer.

Toen gafhijnog eenmaalMoedereen afscheidskus;zijbegon weerzachttegchreien in zijn armen.
Zou zij toch hebben begrepen....? Maar haar
antwoord aan Vader had toch zo natuurlik geklon-

ken,net alsof zijzelf ook helemaalgerustgesteld
wag geweegt....

De straten lagen leeg te wachten op het dagelikse eleur-verkeer van trem B, auto58 en m ensen....

mensen.Hol klonken zijn stappen op, tegen de
nog half-nachtelike blinde huizenrijen.Een vogel
tjilpte.Overdagwasdatniettehoren in de stadsdrukte.Langzaam sleepte het asgrijze licht zich
heen door de wolken boven de Uetliberg en boven
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hetverlaten,loden Zqricher meer,datdiep de stad

in enijdt.

En Heinrich moest denken, m et een triesten
glim lach terugdenken aan Vader's levens-zeker-

heid,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 kan Vader niet leven op
den duur.
En daartegenoverM oeder,doorhaarintuïtie uit-

gejaagd:Heinrich gaatheen,ik ziehem misschien
nooit weer.Met die beklemming was zij doodsbleek naar beneden gekomen om hem terug te

houden of hem vaarwel te zeggen. Zij had den
helen nacht geen oog dichtgedaan,- zo min als
H einrich zelf.

Hij had haar gerustgesteld.Toen hijzo zacht-

vertrouwelik m et haarpraatte en haar weer terug-

leiddenaarhaarkamer,had hijgemeend haarrust
te schenken en zoete vergetelheid. Zo kalm had

zijVader.die even wakkerwasgeworden,gezegd,
waarom H einrich vroeg wasopgestaan en hethuis
uitging.'tW aszo helem aalde eigen lieve moeder-

stem diebijhàarhoorde.
W aarom waszijdan nog zo ontdaan en zo zielgbedroefd geweest in zijn arm,nadatVader weer
wasingeslapen?
De koepel van het stationsgebouw in 't zicht:

ijzeren en glazen welving onder den grijzen stolp
van een vroeg-beslagen hem el.
59M oeder, lieve m oeder....'' gnikte het in

hem op.

VIERDE H OOFDSTUK

VER de grootsteedse, geelbruine asfaltstraten van Sinzheim , lichtglibberig van
een zo even gevallen regenbui,fleurde al

lang niet meer de bedrijvigheid van de
jaren v66r den oorlog.Hetaantaltrems was gedund, de doorsnee voetganger was er m agerder,

bleker en sjofeler geworden;de eens zo propere
straten langzaam-aan vervuild; de enkele winkeletalages hadden ietg leegverwilderds, waardoor
nog te schamaperder het gebrek aan verf voor het

omlijstend houtwerk uitkwam.
De laatste achtweken,sindshettijdstip datin
deze grootste stad van het Zuiden,de radenrepubliek wasuitgeroepen,leken er nog m eer gaten in
hetverkeer;hetbeweeg langsde asfaltstraten was
vreem der,wéer vreemder van aspekt.De gchaarse
tremwagens puilend-volgepakt met slecht-geklede

vaalgrijze vrouwen en mannen;vele grotewinkels
gesloten:in plaatsvan de lonk dervitrines,stugde

hetpantservan een grauw rolluik den voorbijganger tegen.

De voedselnood die in de laatste drie oorlogs-

jaren aan mensen en kinderen hetlachen had verleerd,werd nu ni
jpendernog:de straatventers,de
zwerversen de talri
jkeoorlogsinvaliden,moeizaamstrom pelend overhet verwaarloosd asfalt,gtruikelend som s over de sm erige gaten in het plaveiscl,
droegen zwarten honger op de kaken.Nu en dan
kwam m et een dreunend gedonder een roodbevlagde vrachtauto aanschonken, bewapend m et

mitrailleurs.Soldaten,bajonet-op,in veldgrijsmet
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een roden braggard om den arm gtonden OP de
treeplanken,of hurkten naasthetgeschut.
In hetkompleksvan gtille,bredestraten rondom
de geweldige regeringsgebouwen, zag m en haast

niet anders dan veldgrijze mannen:soldaten en
officieren van het rode leger. Dubbelposten bij
elken ingang van de regeringsgebouwen.M achinegeweren, dag-en-nacht gereed tot uitrukken, be-

plekten grijs-grimmig de wijde binnenhoven der
klassiek-ingetogen gebouwen.
M eest was het er rustig rondom , zoalg het er

altijd geweestwasin detijden,die nu zo langverleden schenen: die van Theobald den Zevende'g

koningschap metzijn oude,rijpestijl-traditiegin en
om hogepaleizen,grije-strakke ministeriesen deftige bureaus.Als een rauwe triomfantelike vloek
tegen deze overrompelde koninggbeschaving,knalde nu van al deze lange regeringsgebouwen m et
de holle vengter-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
werkkam ers hadden. H ier snorden gewapende

grijze auto's aan,waaruithaastige officieren met

den roden brassard wipten,om onder de hoge,don-

kere ingangspoortte verdwijnen.Dan weerwaren
hetvrachtwagens metm ilitaire kleding en equipem entsstukken,waarvan devoerm an stond tepraten
m et een paar soldaten,uren wachtend op een bevelschrift datin de bureaux m oestworden in orde
gem aakt.
Dwars in de schem erholte der ingangspoortwas
van ongeverfde en ongeschaafde planken een
kleine loodsgebouwd:de nieuwe portiersloge.Telkens wisgelden daar drie leden van den arbeidersraad elkaar af,drie rodevertrouwensm annen,m et
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wie de komm andantvan de militairewachtoverleg
m oegt plegen,wanneer de toelating van personen

twijfelachtig was.ln de akellge schemer vöör de

portierslog: hing dag-en-nacht om :een klom p van
tachtig,som s zelfs honderd of tweehonderd m annen en vrouwen die totRantzau oftot Forster toegelaten wilden worden. Havelozen en wat betergekleden roesden daar dooreen.M eer nog aan den
glans der ogen of aan hetverzorgde haar dan aan

dekledij,kon men nu en dan den gewezen welgestelde herkennen;gekleed had elk zich zo simpel

mogelik,wetend dathijstellig niet werd toegelaten,alshijeen indrukmaaktevan welgedaanheid
ofdeftigheid.Elk derwachtenden was aan de portiersloge enkele minuten te woord gestaan.Zonder

den smekeling aan te kijken,wrevelig en korthad
één der drie m annen achter de barrière met een

half oor aangehoord wathijof zijin hetmidden
bracht.

En hetantwoord:onmogelik.Alshijgeen betere
bewijzen had,werd hij niet ontvangen.Tweeduizend m engen vroegen hem imm ers iederen dag te

spreken.W at dacht die vrager wel!Dachthijdat
kameraad Rantzau tijd had om metgod-en-de-helewereld te kletsen?
Velen gingen teleurgesteld weernaarhuig,keken
halfweg hetgrote Kasim ir-plein nog eensom :naar
de dom me klomp m ensen die daarwachten bleef....
wachten bleef,uren en uren;tegen den nachtdunde de troep totzestig,totveertig som s.Die wilden

dan weerheteersterbijzijn,ab denieuwedagwas
aangebroken. Er waren er die wigten dat 'sochtendsacht uur misschien M iiller in de portiersloge

wachtkreeg,diezelfdeMullermetwiezijjaren geleden hadden school gegaan. Of Kellerm ann, die

welvatbaar wagvoor'n vijftig mark of voor een
belofte van tweepond vet.. M aargeen vertelde
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hetaan zijn buurman;datzou immerg eigen kansen m aar verminderen.
Als Kellermann kwam , àls M iiller kwam, dan
zouden zi
jhetnog eens proberen: raet een zoete
glimlach van herkenning,raet een warraen hand-

druk,met....nog anderemiddeltjes.
99Die stéén er m aarl''norste de voerman tegen
een van de schildwachten.,,M oeten die nou allem aalkam eraad Forster spreken?''

Deschildwachtzette zijn geweertegen de grijze

m uur,haalde de schouders op.Dan sprekend half
*

een wijdegaapmond:
5:God weethoeveeld'rbijzijn,die 'm willen af-

slachten-''
Dan zwegen beiden.Er werd nietm eer over gesproken, door niem and. Niemand keek om naar
de drom van tachtig of honderd ratten die m aar

stonden te wachten bij de verveloze portiersloge
onder de gombere ingangspoort;die m aar stonden
te wachten,uur-l
*n .... uur-ul
*t.
Van een lange vrachtauto vol soldaten die het
plein kwam oprijden,sprong af nog v66r de
wagen stilstond - een fi
jne,donker-uitziendeman,

haasteen jongen nog.Hijdroeg een versleten,kort
manchester-jasje,een kniebroek van dezelfde stof,
veldgrijzebeenwindsels.Delorgnetaan hetzwarte
dikke koord en het sluike haar gaven hem het

uiterlik van een intellektueel;hetjongensachtige,
gladde gezichttoonde het nog duideliker:een stu-

dent.Hijduwdezachten o'
nzachtdemensen opzij,
diede schemerigeingangspoortversperden,toonde

zijn legitimatiepapier bij de portiersloge, knikte
vluchtig de kameraden die daar zaten toe,en snelde de brede, vuilbelopen marm eren trap op, die
naar de korridor leidde;de brede balustrade gaf
daar uitzichtop hetvierkante,strakke binnenplein
metde streng bewaakte machinegeweren.
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Eindelik deed hij de tiende deur van de dode

lange gang open, die waarop stond: K amer 223.

Een ambtenaar,daaraan deschrijfmachineaan het
werk, noemde ter begroeting even den naam van

den binnenkomende:Sturm.Dan verzochthijhem
niet dadelik door te lopen naar Rantzau'g kamer;

er was iemand bij hem.Sturm vroeg ongeduldig
wie hetwas,en of datlang duurde.De ander ging

evenkijken om denhoek van dedeur,sprak enkele

woorden met den president der volksrepubliek,

wenkte Sturm dathijwelkon binnenkomen,trok
zich toen terug.
Sturm 'sogen sperden zich achterde lorgnettoen

hijhet grote vertrek rondkeek.Het licht was er
gedem pt,het leek er donkerder dan op de gangen

en in de adjunkt-kamerdiehijzo even achterzich
had elaten.Sturm moest even aan die stemm ige
donkerte wennen.M aar de grote,groen bekleede

schrijftafelvan AloysRantzau stond bijhetraam
en in het lichtvak daarachter,zag hijRantzau's
scherpe, intelligente kop, grijzend-blond. Hij
W aS
Van

in gesprek m et een kleine, tengere vrouw

wellicht vijf en twintig jaar;zijzat op een

antieke sofa die meer dan een eeuw lang alle
wisselingen van ministers en hun denkbeelden
in dithalf-duistere vertrek had meegemaakt,m aar
zelf steeds haar deftigheid had weten te beW aren .

De houding van het meisje op de sofa, hield
eigenlik het m idden tussen zitten en liggen; het
donkere sofa-m eubelwasrechtsvan de boekenkast
geplaatst,die aclztergrond wasvoorRantzau'skop.
Sturm had dan ook aanvankelik enige moeite het

donker-tengeremeisjealsTheaSchumacherteherkennen.
Beiden hadden Sturm even toegeknikt,Rantzau
had nog een goeden-m orgen gemom peld,toen ging
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hun geeprek verder,zonder zich om den derde te
bekom meren.
Sturm hoorde het eergt Thea's hoge licht-nazale

geluid,langzaam en gtellig-overredend a1:sprak zij
een vergadering toe:

55De énige weg is het, zeg ik je.Datis de
enige weg.Andershouden we 'tgeen half jaar
uit.Geen drie m éénden imm ers!Hoe ze er m oeten
kom en,is van later zorg.Eerst telegraferen.Geen

tijd verliezen-''
Rantzau gchoof zijn bril recht voor de lichte,
tintelendeogen.Hijglimlachte in zijn grijs-blonde,
zachte baard,keek Thea aan en dan weerhetvenster uit,waar het prille groen in de stadebomen

hing.Nu en dan schuddehijontkennend hethoofd,
half geirriteerd,half geam uzeerd.
sinzheim hebben ze nu hun witte
,,In Noordleger gevorm d.Alwatboer isen rooms,en stom en
konservatief doet natuurlik m ee.En in 't geheim
wordtdie bende gesteund door....''
W éer,heftiger nu, schudde Rantzau's kop van
neen.

Natuurllikl'' Nog hoger klonk nu Thea Schum acher'sstem .M eteen ruk hadzi
jzich losgemaakt
van debekoring der sofa,zatnu rechtop.,,Natuur-

lik gel66fjijdatniet!En NorbertForster gelooft
'tzeker ook niet,hè?''Eensklapswendde zijzich
tot den pasbinnengetreden Sturm :
:9En JJ
.k.y4y
Sturma had in een !rote leunstoelbi
j de deur
plaats genomen.Hi
jglzmlachte bedaard:

9:Ze zijn ernietste goed voor;orde en rustin
hethele Rijk ishun hoogste wijsheid.'tZou volkomen in hun lijn liggen.Maar'' ironiseerde hij
verder-- ,,waarom ook niet? Alle rustige en orde-

like elementen in het Rijk zullen dankbaar gaan
opgtaren naardatsoort,qpartijgenotee''.Hun dankFakkeldrager: 6
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baarheid elaat dan om in puur socialism e,in keizersocialism e.Uit dankbaarheid dat de rooien wit

zijn geworden worden straks de witten rood.Geloofjijook nietRantzau?''
Deze lachte hartelik.Dan verschoof hij enige
papieren van zijn schrijftafelen zeigemoedelik:
55Bestekinderen,laatmijwerken.''
,,Dus
'',hervatteThea en zijklemde defijne lippen op elkaar,,,moetik alléén diezaak aansnijden
in de CentraleRaad?''
oof niet dathetverstandig is in d it sta,,Ik gel
dium m etzo'n voorgtelte komen-''
''riep Thea uitin heftigen wrevelmet
,,Ah bahl

het hoofd rukkend.waarbij haar kort-gesneden
donkere lokken zwiepten om de oren,N,verstandig-

heidhebbenwijnietnodig.M oed!Dathebben we

nodig-''
M et snelle driftige passen liep zi
jde kamer uit
zonder de beide anderen te groeten.

Rantzau glimlachte wijggerig,haalde de schoudersop.Sturm's gezichtwaseen-en-alzon.
,,Goddel
ikl''riep hijuit.,,'tIs toch een engel
van cen kind,hè?''Hijsloeg zich op de knie van

plezier.
:9Dat ig klassiek,zeg;dàthouden we vast:Veretandigheid hebben wi
jnietnodig.Enkelm o ed!''
Aloys Rantzau glim lachte nog even m ee. Dan
vroeghijbondigm etwelk doelSturm hierheen was
gekomen.Thea had hem alm eer dan een kwartier
in beslag genomen met haar Russiese fantaziëen;

hijkwam op diemaniernooitaan werken toe.Het
hele plan was te zot om er twee woorden aan
te verspillen. De Russen hadden zelf de handen vol, ze werden van twee, drie kanten aangevallen.En bovendien:welken indruk zou een verzoek om buitenlandsem ilitaire hulp hierin 'tland
m aken?
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,,W aar
om zou je datdadelik aan de grote klok
hangen? Naïefidee,''- merkte Sturm fijntjesop.
Zo ietsblijftnietgeheim.''
Hoe dan ook,-.Rantzau had nu onmôgelik tijd

er zich in te verdiepen.Ze moesten 't dan m aarin
de CentraleRaad gooien en zien watForsterervan
zei.En daarom vroeg Rantzau nog eens of Sturm

ietggewichtigshad.Hetwasalbijhalftien en een
berg van werk lag op hem te wachten.
Alex Sturm begon dan op zijn eigenaardige,m et
woordspelingen en ;jJ*ntl*es doorgpekte wi
jze, die
Rantzau vaak anauzeerde,maaar henadien ochtend
toch maarhalfaanstond,tevertellen van deonder-

wijs-migèrediezijnvolkgkommiggariaataankleefde.
Op de lagere scholen ging het nog wel.Daar werd

vrijgeregeld onderwijggegeven.Maar op de middelbare scholen hadden zich kinderraden gevorm d
die den leeraren de handen volgaven.Bovendien

wildedehelftderdirekteuren en lerarennog altijd
nietmedewerken.Zijstaakten.Eén van hun grote

grieven was,datde arbeiderscom ité'ste vaak kwa-

men dwargkijken en echimpen.Aan deuniversiteit
gaven van de dertig professoren m aarvier kollege.
W at was daaraan te doen?
99Door vier m ensen wordtnu in één week m eer
waarheid verteld dan door dertig in een hele eeuw.

Maardatisook mijn enigetroost.''
De kleine,geestige joden-oogjesfonkelden achter de lorgnet.
Rantzau had hem ruetig aangehoord,m aar liet
hem niet lang op antwoord wachten.Zélf erheen.

iederen dag weer,- luidde zijn bondige raad.De
kolleges van de proffen die wèl doceren,inleiden
meteen propagandawoord.Maarheelkort....niet

langer dan vijfminuten.Daarna v66rhetgebouw
van de univergiteit nog een korte,pakkende rede.

En strooibiljetten verspreiden;bijduizenden.
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Sturm trok een bedenkelik gezicht. De ander
had hem albegrepen:
Geen ti
jd,- beduidde dat natuurlik.Kon best
waar wezen. Dan m oest Sturm het éen dag mingtenséén dag - zèlfdoen.Volgende dagen een
propagandigt. M aar een goeie, een intellektuele.
Geen Hellmuth;ook geen clown zo als Taussig!
Sturm knikte nu toestemm end.
59Maar w ie?''vroeg hij alleen nog.:9W ie kan
dat?Die'tkunnen zijn bezeten die'tnietkunnen
ZiJ
fn VriJ
f.33
Rantzau haalde zwi
jgend de gchouders op,keek
naar de wuivende lichtgroene boomkruinen in de

rille voorjaarslucht.
Dan strekte hijde fijne hand naarde 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 totSturm :

:,Ga meemetBrandt.Hijzaljediebriefgeven.
Kilk of 'twatis die Zwitger.'tK on wezen dat die
m an de etudenten kantoespreken.Moetjezelfmaar
beoordelen.Neem hem goed op,zorg dat 't geen
spion is of zo iets.Vraag aan éen van de andere
Zwitsers of ze m eer van hem weten.Stëm pfli.....

Rosa Hiltpold.... 't hindertnietwie.Bonjourl''
En hijboog zich over zijn akten heen,zonder
verder naar Brandt of naar Alex Sturm op te
k*
9*ken.
Sinzhe
imwerd de president der nieuwe republiek
Lang
nietm etrugtgelaten.Brandt,de kalm e,
geruchtloze sekretaris, stond geen tien minuten
later alweer vôôr hem ;noem de enkel een naam :
Lilienfeld.

Doch Rantzau schuddezwijgend van neen.Voor
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den journalistwashijniettegpreken.Brandtmoegt
maar zeggen ,,in conferentie''of wat andere.M aar

welmoestBrandtzelfeen kwartiertje metLilienfeld praten.Hem m aarvertellen van hettelegram

uit Stammthal:het succesje van de rode troepen

daar. 'n Goed lloofdartikel voor 't Lilienfeldee
avondblad.Ook nog watandersm oestBrandtventileren: officieus onze opinie over de ezels in 't
Noorden.Die stomm e zet van gisteren,- Brandt
wist het wel.

Tegen elven Forsterspreken.Hijkomtnaarmij

,,

toe of ik naar hem ,datism e 'tzelfde.M aar nu al
waarschuwen-''
55Du:Lilienfeld....?''

5:Nee.Knap jijdatmaarop-''
Even vonkte het voorjaarslicht door de grijsblonde kop in den hoek tussen vensterlichtvak en

boekerij,die zich boog over de akten en bescheiden;dan schoofdezon weerachtergrijzewolken.
H et knetteren van een m achinegeweer brak aan
stukken de stiltc,die hing om en in de hoge regeringsgebouwen. Doch de werker aan het groote

echrijfbureau,in de gedempte sfeervan hetklassieke ministeriële werkvertrek lietzich nietstoren.

Hijzou later welhoren wat dat schieten geweest
was.M isschien ook niet.W atdeed het er toe.
Tegen elf uur kwam de forse gestalte van NorbertForgter,,,de opbouwer''- zoalshem hetvolk
noemde - de werkkamer van den pregident bin-

nen.Hijgroette niet.
,,Totkwar
tvoor twaalf,''klonk zijn lage,kortaffe gtem.
Rantzau glimlachte toestemm end, en overhandigde hem het afschrift van een telegram.

Forster begon te lezen.Zoals hij'daar aan het

hoge vengter bij Rantzau stond met den bronzen
zwaren kop in een rand van donkerbruin krulhaar,
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een kop waarin defijnelnwortelingvan denhavikgneug relief gaf, deed hij denken aan één dier
regentenkoppen op sommige oud-Hollandse en

Vlaamse schilderijen,wier durvende ogen den beschouwervan hedenbegpotten om zijn aarzelingen
om zijn gebrek aan daden.
Zijn trekken misten het nerveusgevoelige van
Aloys Rantzau.Toen hijhet lange telegram had
uitgelezen en het Rantzau teruggaf,lag er echter
onder den zwaren zwiervan de snoreen glimlach,

dietoch nietzonder fijnheid was.

willende neutraliteit,beloven ze ons.
,,Een wel
De ezels van het Noorden,''smaalde Rantzau.
De zware m an aan hetvenster keek naar buiten,

de handen onverschillig in de broekzakken. Hij

haalde de gchoudersop.
99Ezels ....9
. Die redeneren eenvoudig: de

Sinzheimer katholieke boeren zullen 't zaakje
wel opknappen. Hun legertje zal die radenregering wel omvergooien. En onze handen blijven
schoon.''
9:En als da
t nu m is loopt?''
A
9:Dan vinden ze 't jammer;en raan vriendelik
doen tegen ons.H ou ze maar goed in de gaten.
Een ogenblik stond hoog de etilte in het grote,
oude regeringsvertrek.Dan klonk van buiten op
tegen de vensters het wrevelig ronken van een
m otor, onderbroken door korte ontploffingen uit
een knalpot, geluid dat gedempt werd door het
vensterglasvan Rantzau'swerkkam er.
Zacht en voorzichtig begon dan Aloys Rantzau
tegen Forster te gpreken.Eerst klonk het als een
'

1ospraatje,langzamerhand werd heteen dringend,
bijnagefluisterdbetoog.Debeek van zijn woorden
stroomde snelleren gneller,de blanke rechterhand

ondergteundederedenering dooreen jaclztig kloppen op hetschrijfbureau.
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Hijbegon m et te zeggen,datde laatete kan: op
direkte of indirekte hulp van den noordkant nu
verkeken was.Enige hoop had hi
jvoorzich altijd

nogwe1behouden;hijwasgeen pesgimist.Maardit
telegram wasduidelik genoeg.M eer dan ooitm oeet
nu de verdediging van Sinzheim terhand genom en
worden. M en kon gem akkelik zeggen: de boeren

en kapitalisten hebben weinig mannetjes en geen
artillerie.W ie was er preciesop de hoogte van de
organigatie van het witte leger? Men was albli
j
datm en wisthoe het eigen leger,hetrode,georganiseerd was....,ofm isschien n ietgeorganiseerd.
Datmochthijzo welzeggen,onder vier ogen.De
onderofficieren deden hun best in het leger.H et
waszelfszaak opnieuw hun soldi
jteverhogen....
of nog beter:hun menage.Die m ensen mochten
niets,- Rantzau klopte heftig m et de hand op
tafel- m aar dan ook nietste klagen hebben.Van
hen hing veel te veelaf.officieren en hoofdofficieren waren er véélte weinig.H oe dat te herstellen ....?
. Kon eenvoudig niet op slag in orde
kom en.Op den duur m oesten de beste onderofficieren snel opklim m en. M isschien ook kwam er
m eerm eewerking van intellektuelen kant.Op den
duur.Alweer op den duur.
5:De hoofdzaak: er moet een vertrouwengman
zijn die zich met de leger-organisatie bem oeit.
Trautwein is een gewezen onder-officier. Braaf
m an.M aar m ist natuurlik alle autoriteit,is geen
generaal.W e moeten ons veelmeer m ethet leger
bemoeien, Forster; nog veel en véél m eer.Alleg
hangter imm er:van af.''
De stoere kop van Norbert Foreter keek gtug de
kamer rond.Rantzau wist dat deze onverschillig-

heid maargchijn was.Hetwa8bijForgterhetverzamelen en gchiften van zijn gedachten achter een
m asker van indifferentie.
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eéén man in Sinzheim die de boelop poten
,,Eri
kan zettem ''hervatte de president.
Kan begt wezen,'' klonk het barg. ,,M aar
die heeft 't druk genoeg;die heeft ook m aar één
1iJ
*f.33
HetverdrootForster,da1 sommigen hem telkens

weeraanzijn werk,aan zijn grotewerk wilden onttrekken.Hijwildegeen overladingin een ambtdat
van zelfalz6 overladen was.Zijn werk was reeds
bovenmenselik zwaar;vaak werktehij,in zijn pels
gehuld,tot twee uur in den nacht;maarhijhad
hetverkwikkende gevoeldatzijn werk vlotte.Hij
wigt bovendien dat niem and van de beschikbare
en betrouwbare krachten hem dit nadeed of voordeed.
M et de leger-organigatie wag dat geheelanderg.
Forster voelde zich daar nietde m an voor.In glapeloze nachten sloothijdikwelsde ogen en keek
uit,keek uit wie dàt werk kon volvoeren.Schim m en en demonen werden dan de mensen die hi
j
dageliks om zich zag. Rantzau was stellig geen

leger-organisator,waser te fijnzinnig voor;te ijl.

Forster keek uit....en zag anderen;vage koppen
m et eerlike bedoelingen;andere koppen knallend
van haat; wilskrachtige koppen, m aar die noch

Rantzau noch hij rechtvertrouwden.Koppen en
kopjeg doken in die half-doorwaakte dromen op.
0ok vele leeghoofden.M aar geen van allen wasde

krachtmens naar wie geluisterd wordt als hijbeveeltde gelederen te sluiten.
Meermacht?O zeker,hijzou m eer m achthebben, wanneer hij behalve volkskomm issaris van
ekonomiese zaken ook nog die van landsverdedi-

ging werd.Machtwashem niet onverschillig.Hij
bekende'tzich zonderschaamte.Maarhad hijnog
meer macht nodig? Had hij als levensmiddelendictator nietallen in de hand?
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onaangenaam datAloysRantzau eteedgweerop
datdenkbeeld terugkwam :hèm,Forster,de legerorganisatie op te dragen en een ander te zoeken
voorde ekonomiesebelangen.M endelssohn,- had

hij'laatgtgezegd.Forgterhad geglimlacht,nietgcantwoord.Mendelssohn waseen jongen mettalenten; de beste hulp die Forster had. Zelfstandig
werker.En toch, en toch- .. En dan ZO grèn-

zel66sijdel,zo gevaarlik-ijdel.Zo alsalleen een begaafdejood ijdelkon zijn.Neen,Mendelssohn kon
zijn werk nietovernemen.Hijwilde hetnietaan
hem afstaan.
W eer hoorde men ginds de knalpot van een
m otor,ltorte 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 alg zo vaak,kwa-

men zijover ditpuntnietheen.En geen van beiden deed m oeite om hetvoertuig weer op gang te
helpen.

Doch meeren meerrijptein NorbertForsterde

gedachte:hetRantzau maar eens etevig te zeggen.

Totnu toe had hijsteedshet gesprek een andere
wending gegeven;zo als eergisteren.Of kortweg

afgewezen,gelijk zo even.HijwildenuAloysRantzau voorgoed aan hetverstand brengen,dathijer
voorbedankte generaalte worden.Of opperbevelhebber,leger-organisator,of hoe m ooiRantzau en
de anderen datwerk ook wilden betitelen.Erm oest
voorForster aan deze zaak een einde komen.Ver-

geefgzochthijnog even jachtig in zijn brein naar
een persoon die organisator-eigenschappen had en

die hijzou kunnen noemen.... Hijvond slechts
Trautwein, den maar half geschikte. Dan hoorde
Rantzau,Forster's zware stem door het hoge vertrek:

59Doemijeen genoegen en praatdaarnooitmeer
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over. Ik ben niet de man om de legerkwestie op te
lossen."
Geprikkeld door het vlei-glimlachend hoofdschudden van den President, ging Forster heftiger
door:
"Ik heb mijn handen vol. Kan er niet meer bij
hehhen. En w i I er niet meer hij hebben, Ais een
ander de ekonomiese zaken waarneemt, loopt de
hoel spaak. Dat kan ik je verzekeren. En bij landsverdediging loopt de hoel misschien 66k spaak,
Een loterij met twee nieten. Dat zijn de feiten, Trek
nu zelf de konklusie maar. En als je dat gedaan
heht, val mij er dan verder niet meer over lastig.
't Is pure nonsense
Wil je nog wat weten van mijn departement?
Levensmiddelen: zo wat net als verleden week. Een
paar grote boeren erhij gekregen. Een simpatizeert
zo'n heetje of doet alsof. Heet Hoffmannsthaler.
De anderen zijn bang voor ons en wonen niet ver
genoeg weg om zich aan te sluiten hij de Witten;
en .... "
"Daar heh je 't!" zegevierde Rantzau. "Hoe meer
het land immers beheerst wordt door onze troepen,
des te vlotter gaat de verzorging met levensmiddelen! De militaire zaak en de ekonomiese kwestie
grijpen in elkaar. Twee kamraderen van dezelfde
machine! 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," schamperde Forster met zijn
zware lach. "Dat resept is hekend genoeg."
Hij was schrijlings op een stoeI gaan zitten en
stak weer stuurs heide handen in de zakken der
halfversleten hroek.
Een lichte tik op de deur. Zonder antwoord af te
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wachten kwam Brandt, Rantzau's gekretarig,binnen.

Stolz,''zeihijzacht.
Rantzau knikte van 1
'a;ook deze volkg-komm issaris moest m aarbinnenkom eu.
Een lange,slanke man m et strak-bleke trekken
verscheen in de deur.Zo alshi
jdaargtond en met

zijn staalharde sektariër-ogen dekamer doorkeek,
leek hijgekomen om hetlaatste oordeelover die
daarzaten uitte gpreken.Afaar de krachtdie er
uit ging van zijn strenge verschijning, stuitte af

op Rantzau'e euperieure glim lach en op de hardbonkige stoerheid van Norbert Forster, den opbouwer.
55Nieuws?'' luidde Forster's begroetingsvraag.
Stolz opende de dunne lippen om te antwoorden,

maarkeek daarbijnietden vrager,maarRantzau
aan. Er lag iets van verwijt in zijn harde grijeborende blz
'k.

Bij Seelisberg trekken ze terug. Van nacht

,,

hebben we in diebuurttien dorpen verloren.M aar
m igschien is dat voor jullie geen nieuws.
''
Rantzau bleef uiterlik dezelfde. De ellebogen
eteunend op de stoelleuning paete hi
j de vingertoppen van de rechterhand op die van de linker,

terwijlzachtzijn stem klonk:
,,I
k wistdatdezaak erbijSeelisbergslechtvoor

stond.W ie heeftdatvan die dorpen verteld? Staat
datvagt?''
Stolz knikte toeetem mend, met tergend langzaara hoofdbewegen.
95Ik was op 't telegraafkantoor zo even.Daar
kwam neteen telegram van Trautwein.''
99Een telegram .... voor wie?''
kskom missarissen.Hier
,,voor de Raad van Vol
is de kopie.''

Hijoverhandigde den Preeidenteen klein,blauw
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briefje.Rantzau joeg hetvluchtig door.Hijbleef
zichzelf geheelm eegter;hoe heftig het onheilsberichthem aangreep zagen de anderen niet.

Forster hield zich teruggetrokken,stil;ook hij
lietnietmerken hoe de tijding zi
jn gemoed doorsneéd:Seelisberg gevallen.
Seelisberg gevallen. Straks Gört,M orgarten, of
op het noordwestfront: Bettingen. Dan werd de
m ilitaire positie van de republiek onhoudbaar.Die
Trautwein ook! Die militaire ezel! En van zo'n
vent hing Sinzheim toch m aar af. Van zo'n nul
hing hetbestaan van de republiek af.... W ashet
niet om hélste worden....?
En opeens voelde Norbert Forster dat er in de
volgendeNi
mi
nuut
vi
worden.
et
enke
ler ogen op hem gericht zouden

meer de fijnzachte gelorgnetteerde blik van Rantzau, m aar ook de harde

eeuwigverwijtendeogen van Stolzzouden hem aangrijzen.Hijschrikte.Hijzetteinwendigzich schrap,
in een houding van afweer.Hijklemde de lippen
onder de zwierige zwartesnorstijfopeen.
Dan hoorde hijStolz'steile propaganda-geluid:
léén
,,Ik heb al zo vaak gezegd, kam eraden: al
hetleger!De restisniets.W e m oeten onsallem aal
methetlegerbem oeien.De restisnietswaard.Of

wij daar alblijven prutsen ieder in ons departementje,- datiswerk voorklerken en voorburgerlike diplomaten.W ijmoeten de hele papieren
rom melhierin den steek laten en gaan m eevechten
aan het front.''
En hierdan zekerdeouwe ministersweerneerzetten?''vroeg Forster met sarkastiese lach.
99Het ig natuurlik makkelik genoeg,'' vervolgde
de vergaderingstem 9,om elkander belachelik te
m aken.M aar déér schieten we niet m ee op.Het
werk hier m oet en kan overgelaten worden aan
ondergegchikten.En d'
eeerste krachten m oeten be-
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schikbaarzijn daarginds:aanhetfront!Descholen
en de universiteit sluiten. Alle fabrieken sluiten.

Spooren trem alleen rijden voorhetfrontl''
5:Istoch alvrijwelzo,''mompelde Forster.
9:Nee Forster,dat is nietzo;en datweet je
even goed alsik.De gewonegewapendestri
jd tegen
debourgeoisie moethoofdzaak worden.Om datdat
vandaag de hoofdzaak is.ln een revolutie''- de
stem werd steeds luider en doordringender als
tegen meetingpubliek -- ,,verandert de situatie
m et den dag en m oet de taktiek ook m et den dag
veranderen.En wie datniet inziet,''- hier boorden de stalen ogen Aloys Rantzau aan - ,,die zal
datinzien alshet te laatis en de W itten hem opeluiten in den Stram mburg.''
Stolz'uitgebeten woorden hadden 'tm eeslepen-

devan elk eenzidigbetoogmetden kern vanwaarheid.Rantzau kendediexijzevan betogen.Zijwas
de gebruikelike,beproefde propaganda, al jaren
lang.De gevolgen waren nietuitgebleven.Degrote
idee had vat uekregen op de naaega;in de dagen
na hetverliezen van den wereldoorlog was-- door
de krachtvan ditwoord - de atm osfeer meer en
meer geladen van opstandigheid....: eindelik in
November was de radenrepubliek uitgeroepen en

kregen hij,Forster,Stolz en deanderen de macht
in handen.
Rantzau kende,waardeerde de geweldige onder-

mijnende machtvan die betoogtrant.Hoe dikwels
had hijnietzelfmetinnerlike lustde lijn van zijn
gedachten strafdoorgetrokken alshijden makkers
toesprak.Doch zijnfijnegeestbesefte- somseerst
naderhand- datditeenzijdigwas.En voeldezich
dan vreem d-bezwaard, zo als een ongelovige na
een eed en na een meineed.In Rantzau'sbezonken

ogenblikken voelde hij weerzin tegen dit steile
doorredeneren.Zijn bestegeschriften lieten van de
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waarheid,ofvan wathijdaarvoorhield,veelmeer
kanten,kleinere en fellere facetten zien.
Ook nu,onder het aanhoren van Stolz,schudde

hijin bedaardeontkenning hetblond-grijzehoofd,
zonder zich te storen aan den onverholen wrevel

die ditbijStolz opwekte.
Datkén niet,beste manr''weerlegde hijkalm,
toen de ander had uitgesproken. ,,Je kunt niet

alles op één kaartzetten.W atjijwilt,99zou neerkom en OP een geweldige levée en m as8e.
55Natuurlikl''interrom peerde Stolz.

,,. . . .di
eheelmooiis,wanneerjeop hetvolk in
alzijn lagen en klassen kuntrekenen.Datishier

nietbepaald hetgeval.''

Een grijnslach van Forsterstemde dittoe.
99W atzou 'tgevolg zijn?''Rantzau keek beurte-

lings den een, dan den qnder aan.,,Een sensatie
en onrustin Sinzheim,die we helem aalniet nodig
hebben.Die we best kunnen m issen. De kontrarevolutiezalzeggen:Zezitten in 'tnauw.En zi
jzal
de kop opsteken zo als ze 't nog niet heeft gedurfd-''
,,En gebe
urt dat dan somsnietbijjullie struievogeltaktiek?''vlijmde Stolz'stem.,,Alsof nu de

kontra-revolutionairen nietpreciesweten hoeonze

zaken staan.Beter dan wijzelf!Je kuntze niets
voorzwendelen!Denk je''- driftig trillend wees
zijn hand naarbuiten - q,datde von Trotha's,de
von Levetzow's,datTurn und Taxisen aldie 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.Wiljebewijzen?''

Buiten op het grote plein vôör de regerings-ge-

bouwen werd dewachtafgelost.Forsterwastijdens

Stolz'betoog opgestaan en keek zonder belangstelling naar de slecht-geuniform de soldaten, povere
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veldgrijze figuren in gelid.Gedemptdoor de grote
afstand drongen dekomm ando'svan aflosging nauweliks door tot de werkkam er van den president,
waar de drie m annen zaten te beraadslagen.
55Er m oet iets gebeuren,'' sprak eindelik RantZau.

55En wàt er gebeuren m oet, 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
van de revolutie;diensten aan hetfronten achter
hetfront.Vrouwen zo goed alsm annen.Ik heb al
m etStieler van de m etaalbewerkerserover gespro-

ken.Diezijn ervöör.Willen allemaaldienstnemen
tothetgevaarvoorbijis.Deluivan detrem willen
ook wel.''
Hetm ishaagde Rantzau en Foreter,dat Stolz al
z6 ver gegaan was,voeling te nemen m etsomm ige
voorm annen der arbeidersraden.Datwashelem aal
Stolz'te scherpe taktiek:telkensweer.M aar geen
van beiden achtte het raadzaam dit mignoegen te

latenblijken.Elkvoorzich nam zichvoor,tewachten tot er nog eens iets dergeliks gebeurde, om
da
-n****

Ik vind het bijeenroepen van den raad van

,,

volkskom missarissen totaaloverbodig,''sprak Forster m et een geluid dat nog zwaarder klonk dan

anders.Hij had zich niet omgewend,bleef turen
uit het venster,naar de m enigte die door de soldatenwacht werd afgescheept naar den rand der

groenwuivendevoorjaarsbomen die hetmonumentale plein afsloot.
Het klonk als de doodsklok over Stolz' plan.
Rantzau - zo m oest Stolz m et bitterheid denken

voeldenooitvoorzijn plannen.Rantzau waser
teslap voor.Alzijn hoop wasgevestigd geweestop

-

Forster,den man van de daad.Forsterzou er m is-
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schien blind voor zijn;misgchien ook omgekeerd
de zaak dadelik zien,in het scherpe licht van de
waarheid. M aar Forster zou er niet te glap voor

zijn.Door diens zwijgende houding had hij zich
niet laten ontmoedigen; hij had doorgesproken,
doorbetoogd overzijn sterkeplan:mobilisatie van
allen,ter verdediging der revolutie.
Zijn bleek gezicht vermagerde,verstrakte zich

nog meer,toen hijopstond en metdevlakkehand
op tafelsloeg:
9:En toch m o et het gebeuren. Ik ga erover
spreken met Flavio Ggell, en m et Gertrud Fau-

cherre.Vandaagofmorgen kun jehetondertekend
adres tot het houden van een buitengewone raad
VerWachten-''

Maar Aloys Rantzau had intussen zijn gedachten geordend en gepreciseerd.Hijwilde ook nu
weer proberen met fijnen verzoenenden geest de
verschillende stromingen totelkaartebrengen,terwille van de zaak,die allen zo diep aan het harte
ging.Op de onweerstaanbare goedgehum eurde m a-

nier,diehem bijhetvolk zo bemind maakte,verzocht hij Stolz,den steilen vechter,nog even te
gaan zitten.Dan betoogde hij'zachten indringend
met hoe grote belangstelling hij had aangehoord
watStolz wilde.HijwashetnietgeheelmetStolz
eens,kon hetniethelemaalmethem eenszijn.Hij
had immers reeds gezegd waarom niet.Maar hij
had bijzichzelfoverwogen,wàt er van de plannen
te verwezenliken wag,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.
Alwashetin hoofdzaak voor troepentransporten
etappendienst. M aar van de m iddelbare scholen
kon de helft gesloten worden,de universiteit kon
dicht,de trems konden een half-uur-dienst instel-
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len.Zo zouden nieuwe krachten vrijkomen voor
het rode leger. De m etaalbewerkers.... in die
kwestiewildeRantzau zichnietmengen.Datmoegt
Stolz maar met Forster behandelen.Het was niet

onbedenkelik datStolz v6ôrhijerForsterin kende.... die zaak alm et Stieler besproken had.Ja
zeker,datwas verkeerd.Die arbeiders produceerden nèt weer; en op dit moment mocht er niet
zonder voorkennisvan Forster met hen gesproken
worden over.... enfin,daar wilde Rantzau niet
op doorgaan.M aar hetwas verkeerd.
Stolzwilde hem in de rede vallen.

59Laatmijnog even uitspreken,Stolz-''
De toon van Rantzau's woorden hield het midden tussen een bevelen een verzoek.De glim lach
en een kort-afwerend gebaarvan de welgevormde,
witte hand,m aakten het zelfs voor Stolz onmoge1ik hier te bruskéren.
Aloys Rantzau spoorde dan de beide anderen

hartelik,bijnagemoedelik aan,den moed toch niet
te laten zakken.Er waren meer gevaarlike ogenblikken voor Sinzheim gewcest.En alkon ook elk

moment de ondergang nabij zijn, toch was dat
absoluut geen reden om te versagen. ,,Grô6t ge-

zien,- ah,groot gezien zijn wijrevolutionairen
natuurlik nietm eer dan d o d en m et v erlo f.
Enkelmaar doden met verlof.''
Doch was dat nu een reden om bi
jelken tegenslag dadelik den m oed te laten zinken en te denken datopeens allerverlof door onzen vriend den
Dood werd ingetrokken?
k wilwel een rapport,een absoluut be,,M aar i

trouwbaar rapporthebben,van wat er bij Seelisberg is gebeurd en hoe onze positie aan hetfront
is. En wel d ad elik. Dat kan geen ambtenaar

doen.Ofik gazelfnaarhetfront,of....jij,Forster.In die dingen heb ik meer aan jou dan aan
Fakkeldrager: 7
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mijzelf. Ga er dus heen Forster. Het moe t geheurene Je neemt natuurlik een extra trein of een
goede auto. En kom vooral gauw terug."
" Waarom ik? 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 he en 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."
Norbert Forster's zware, gehruinde 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: en van Trautwein en 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 andere Hij putte zich nu uit in
betuigingen, dat hij natuurlik geen moment bedoeld
had, Forster aan banden te leggen: die hleef zo
lang en zo kort uit als hij zelf wilde. Dat sprak
toch van zelf. AIleen had hij in het belang van de
zaak over spoed gesproken. Enkel om de goede
zaak.
De president stond Ope "Wij houden geen raad
van middag," hesliste hij op kalmen, verzoenenden
toone Forster reist naar het front en jij, Stolz wilt
weI alies regelen ter uitvoering van je mohilisatieidee. Maar denk erom: geen proklamatie. En een
pershericht, dat goed in elkaar zit. Draag dat maar
aan Brandt op."
De mannen gingen uiteen. Hoog stond de voorjaarszon over het oude Sinzheim: het was reeds een
uur in den namiddag.

99
Op w eg naar huis in de Schumannallee ontm oette Stolz het slanke fi
guurtje van Thea Schumacher.Zijkwam rechtop hem toe.
Zeg W erner,wat is datnu weer voor nonsens.

Ik kom van de universiteit en daar zijn ze bezig
alle studenten te bekeren.W ie heeft die krankzinnigheid gelagt? Zeker weer Rantzaul''
Stolz haalde de schouders op,glimlachte.

Brutaal-weg stak Theahaar arm in de zijne;hij
raoest raaar eens even Daee gaan. Onderweg ver-

telde zij hem terloops,dat de hele regering een
misselike kliek was.Hij,W erner Stolz, was nog
de beste van 't zoodje;maar Rantzau en Forster
werden langzamerhand rijp voordeRijkshoofdstad

ofvoor 'tgekkenhuis of voor een vakverenigingsbureau.
HethardegezichtvanStolzvertroktoteen gri
jns
van verm aak.Datbrutale nestflapte nu netprecies

uit,wathijzo dikwijlsdacht,alshijbijzichzelfde
balans van de raden-regeering opm aakte. H et
meisjedevevrotor
eld
be
ijgdoor
ange,rsen tartte onderwijlmet de
uit, die haar en Stolz van
Ogen
dem onstratiesen meetingskenden.Som sook druk-

te zijzijn arm alsin liefkozing tegen zich aan of
streek alsbi
jongeluk haarhand langsdezijne.Hij
liethaar begaan,voelde zich licht-gevleid datzo'n

knap kind methem koketteerde,albeseftehijheel
goed,dat haar poesennatuur zo deed tegen ieder-

een,die zijvoorzich wilde winnen.Geen ogenblik
werd hijgeheelen aldupe.

Thea praatte steedsdoor,verhaalde hem veront-

waardigd van haar ochtendbezoek bijRantzau en
Alex Sturm.Zijwasovertuigd datRussiesehulp de
enige uitkomstwas,zonder die hulp ging Sinzheim
reddeloos verloren; maar de leiders hadden haar

natuurliknietwillengeloven.Zijwarentebenauwd
en te diplomaties om haar idee over te nemen,te
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bangdatdeEntentezou ingrijpen om haarideeop

te volgen. Hazen en beunhazen waren het! Dat

zou immersjuistgoed zijn:Frankri
jk en Engeland
m oeeten maar ingrijpen;des te eerder waren

de gtom me koppen van die Entente-soldaten ge-

revolutioneerd.Daarzou zijwelvoorzorgen!
Stolz,geam uzeerd,hoordehaar aan.W aarachtig,
voorzulk een propagandazou Thea Schum acherde

ware wezen,- zo moest hijdenken.Dat kleine
canaillewasin staatom hele kompagnieën soldaten

en officieren krankzinnig te maken.Hijvond het
nietdem oetiewaard haaruiteen tezetten,datook

hijhaar Russies avontuur op d it moment idioot
vond,m aar m aakte zich na tien minuten los uit
haar omklemm ing met de vraag:
:9W aar heen wou J-e m e meetronen, duveltl
-e?''
Datzèg fk je toch:naar de universiteit. Van
ochtend om elfuurisAlex Sturm daarheen getrokken in hooggteigen persoon.En die heeftdaar een

hele preek staan houden tegen #e bourgeois-studentjes.Een preek die nergens toe diende.En is
toen weer w eg gegaan.En nu staat er een wild-

vreem de vent die lelik Duits praat,en die vertelt
aldoor precies hetzelfde.Maar bi
jSturm stonden

ertenminstenogmensen teluisteren.Bijhem luistert er niem and m eer.D'r staan er misgchien tien
om hem heen.Ze deden beteralde studenten eruit
te jagen en de universiteit open te stellen voor
arbeiders.''
99Die is toch allang open voor de arbeiders-''
n. Zolang de bourgeois-etuden,,Och kom, onzi

ten niet weggejaagd zijn,ig een univereiteit niet
open voor de arbeiders.Maar dat kunnen jullie
nietbegrijpen,omdatjulliegeen arbeidersregering

ZI
*
J
*R.#'

:5Zo.Watzijn we dan wèl?''

Thea antwoordde niet,greep opnieuw Stolz'arm :
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99Je m oettoch even m ee.De univergiteitisim -

Iner:Vlak bij-''
5:Ik heb nog nietgegeten.''
n geen dertig uren gegeten of gedron,,lk heb i
ken.Ik kan eenvoudig niet eten; om dat ik weet
dathet slecht gaat aan het front.'t Gaat beroerd

hè?''viste zijen keek den volkskommissaris uitvorsend aan.

Deze haalde de schoudersop,zijn gezichthad
nu weer de stroeveplooivan altijd.Totkonfidentiesliethijzich nietverlokken,alstreek zijnogzo
perversmethaarheup langsdezijne.
Zijnaderden de universiteitmetzijn hoge, omkrulde rococovensters en de oude ri
js-deftige
hekkepoort.In de halvonden zij een opvallend
oed-gekleed persoon die duidelik maar met een

lzchtbuitenlandssaccent,zijn schaarsetoehoorders
overtuigen wilde,datzijde regeringsteunen moesten en verkeerd deden de colleges door demon-

stratiesofdoordemonstratiefwegblijven in dewar
te schoppen.Er lag gloed en overtuiging in zijn
betoog.Zijn jonge,eerlike,blauweogenkeken vrijmoedig rond en stoorden zich niet aan het koude
staren van Stolz.Hijscheen van de aanwezigen de
enige te zijn,die den volkskomm issaris met het
schrale,scherpe gelaatnietkende.De ogen van de
toehoorders dwaalden telkens van den spreker af
en zochten nieuwsgierig het gezicht van Stolz.De

zijne zochten niet.
55Hijspreektveelbeterdan daarnet,''fluisterde
Thea haar makkertoe.
W at is dat voor een m an?'' m ompelde Stolz
terug.

Theaglimlachtedatzijhetnietwist.,,Lex Sturm
zei zo iets van kam eraad M artin of M arti....
Zeker een schuilnaam.En verderwistLex ook niet
veel van hem ; alleen dat 't een Zwitser was,die
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m etlevensgevaar hier naar Sinzheim had weten te
kom en.''
H einrich M arti ging steeds door m et spreken.

Hijherinnerde erde studenten aan,hoe hun professoren zo dikwels den m ond vol hadden van de
eer der univergiteit, de onafhankelikheid van de
wetenschap, die imm erg hoog troonde boven het

laag belangengewoelder maatschappij.Een geest
van vrijheid en onbevangenheid moester heersen,
een akademieee broederschap.
Op alle akademiese feesten warn die ideeën m et

velerodeen wittewijn beklonken....Heden was
eindelik eens een gewichtig mom ent in de universitaire geschiedenis aangebroken, - het m om ent
dat men al deze prachtige denkbeelden kon verwezenliken! Ze verwerkeliken,- of ze door het

slijk sleuren; een moment dat ieder het bewijs
moestleveren,dataldie onpartijdigheid en broederschap geen holle frazes waren geweest; maar

datelk bereid waszijn wetenschappelike werk te
doen zonder zich te gtoren aan het feit dat de
burgerlike klasse-wetenschap voor goed, voor
eeuwig had afgedaan.
Een langdurig handgeklap van een viertal stu-

denten dievlak bijMartistonden,onderbrak diens
woordenvloed. Thea Schumacher klapte dadelik
mee. Van deze verademings-pauze maakte Stolz
gebruik,om overde hoofden der anderen heen den

gpreker een briefje toe te reiken,waarop hijgeschreven had:,,W il rede eindigen.M oet u noodzakelik spreken.Stolz,Volkskom missaris-''
Van hetuniversiteitsgebouw liep M artim etThea
en twee studenten de stad in.Stolz had een m ilitaire auto aangehouden,wasdaarop gesprongen en
in andere richting verdwenen.

Deénestudent,ondervoede,gtil-gebrildejongen,
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luisterde naar heteindeloze Praten van zijn makker;gafhem korte,toestemm ende antwoorden.De
andere,- zo bleek m eer en m eer uithetgesgrek
had nooit gestudeerd.Hi
j was altijd arbezder
geweest en de revolutie had hem

eindelijk de ge-

legenheid gegeven de hogeschoolte bezoeken.Een

kleurlozestem sijpeldelangzaam uitzijn roodharig,
sproetig hoofd:geen ogenblik kwam de eentonige
smalle woordenvloed tot staan,en M arti die aan
den anderen kantnaasthem liep en begonnen was

aandachtig te luisteren,had reedsna vijfminuten
met lichten schrik ontdekt, dat deze ongelukkige

roodharige jongen metzijn licht-loensende linkeroog nietgeheeltoerekenbaar was.Na enkele ogen-

blikken waren zijn redeneringen weerin een cirkel
rondgedraaid en herhaaldehijvoordevierdemaal
hctzelfdestelletjefrazes.
Hijkeek kameraad Schumacher aan;zij,Thea,
liep naasthem aan zijn rechterhand.Zijglimlachte
en beduidde hem m eteen hoofdwenk,datze M eierhofer m aar m oesten laten praten.
M artiglim lachte terug en knoopte methaar een

gegprek aan.Zijvroeg watmen in hetbuitenland

van Sinzheim zei, of de grote kranten er erg benauwd waren,op welke manierdessNeue Ziiricher''

zijn lastercampagnehad geïnsceneerd,ofde arbeidersperswelstevig voor Sinzheim vocht.W aren er

halfslachtigen bij? Had de oude W alter Knies er
nog invloed? Ofhadden de Zwitserse arbeidersdie
mum mie eindelik ingezalfd?Een verraderwasdat!
Eén van de gevaarlikste rem blokken van de beweging. Vorm de men er al arbeiders- en soldatenraden? Heleméél niet? Stumpers waren 't als ze
dat niet deden.Datwas de enige redding voor de
arbeiders.Er was geen andere.

Dan vroeg zijMartinaar zijn eigen Sinzheimer

indrukken ....
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Ik ben hier nog te kort om daar iets over te
kunnen Zeggen.Pas twee dagen ben ik hier.M aar
een m aniervan werken zo als van ochtend,bevalt

mijnatuurlik heelslecht.''
5:H oe zo?''

:9W el, eerst krijg ik bezoek van den volkskommissaris Sturm.Die neemt mij mee naar de
universiteit,wanthijheeftmetAloysRantzau persoonlik afgesproken dat er propaganda onder de
studenten geraaakt zou worden voor een geregeld
bezoek aan de kolleges en tot 't opgeven van hun

lijdelik verzet.Hijhoudteen rede.Ik hou er we1
drie.En middenin mijn derdekrijg ik een briefje:
Ophouden! ondertekend door den volkskomm issaris Stolz.Die neem t toen het woord en vertelt
presieshet omgekeerde.Datnam elik de studenten
hun bezoek aan de colleges en laboratoria maar
m oeten staken en datze allen m oeten dienstnem en

bijhetrode leger.HetVaderland isin gevaar.''

Thea Schum acher had al een paar m alen hem

willen interrumperen,maarhijvoorkwam haar.
9,H et is net of er gebrek aan sam enwerking is,
of de een hier niet weet wat de ander doet.Be-

grijptu watik bedoel?''
Zi
j glimlachte minachtend en meende dat het
niet de tijd was,om ieders persoonlike gevoeligheidjesteontzien.In dagen alsdezekon erom tien
uur een dringend bevel kom en,en drie m inuten
later een even dringend tegenbevel.Netalsaan het
front.Allebeide bevelen m oesten uitgevoerd worden.Erwaren ernstiger dingen,veelernstiger 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 krachtiggte luizaten ernietin.
55M aariem and alsRantzau....''

Jawel, daar noemde kameraad Marti nu juist
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iemand waar zijiets over zeggen wilde.Rantzau
was een slappe kerel, een veel te zacht, half-

slachtig element.De éne fout stapelde hij op de
andere.En aldie fouten zijn misdaden tegenover
Sinzheim.Verleden week durfde hijnieteensalle
Berlijners overde grenzen te zetten die er nog in
Sinzheim rondliepen. En dat zijn toch allemaal
spionnen!Zo lang Berlijn nietzulke maatregelen
tegen Sinzheim nam,wou hijhierin 'tZuiden ook
geen maatregelen nemen tegen Berlijn.Dat zou
provokatiegeweestzijn,- beweerdehij.Maarwist
Martiwat zij,Thea,had gezegd? In een vergadering van de Centrale Arbeidersraad nog wel, één
van die vergaderingen waar Rantzau zo benauwd
voorwas.D atw atR an tzau d eed,nietanders
was dan p ro v o k atie v an sp io n n ag e!

En Hellmuth en Bartold Schwarzen M etaJablenskihadden geroepen:Zeerjuist,zeerjuist!
Van raorgen had Rantzau geweigerd de hulp van
de Russen in te roepen:Bang voor komplikaties,
heettehet.Bang voorkonsekwenties- noem de

zijhet.En nietanders.'tW asnietgenoeg om altijd

m aardem ond voltehebben over degrootheid van
de mannen in hetOosten.Erm oestgedaan worden,
w at zi
jhadden gedaan.De daad,-

daar kwam

hetop aan.
Tothier toe had haar stem sterk en hartstochtelik geklonken.H aar ogen dwaalden meestjachtig
naar de raensen en dingen die hen op de drukke
asfaltstraten passeerden. Een enkele m aal keken

zijHeinrich Martiaan.Maardan scherp-fonkelend,
uittartend haast. Meierhofer was eindelik zijn
mond gaan houden.De andere studentliep er leer-

gierig bijteluisteren.
Erwaseen kortzwijgen doorhetvoorbijratelen
van een vrachtauto metmunitie.Dan klonk opeens
veelzachter haar stem :
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tDeed mijgoed tehoren,datereindelik eens
één van deZwitsersepartijgenoten hlerheen kwam.
Er zijn dan toch ook nog mengen die zelf willen

m eehelpen.Je denktanders weleens:wat doen al
die dooie wezens daar in 't buitenland toch? Nu

hoop ik maarq''- een half-spottend vleien klonk
even door - ,,dat het een kam eraad uitéén stuk
is. Niet zo'n Zwitser van het W alter Kniessoort.

W antdie hebben wijhier in Sinzheim waarachtig
algenoeg.
M artiglim lachte.

Zijwisteen klein restaurantwaarzijgoedkoop
konden eten,midden in de stad en zijsloeg hem
voor daarheen te gaan. Het was gelegen op de
eerste verdieping,boven een grootspeelgoedm aga-

zijn en toen zijde trap opgingen,bemerkte M arti
aan den dikken Perziesen loper die volgaten zat
en aan
de zware potten metdode palmplanten,dat
FP
dit een van de chique en dure gelegenheden ge-

weestwas,waardeSinzheimerjeugdplachttegouPeeren: @ haar weelderig-uitspattende dagen en

nachten,véôr de grote omwenteling. Ook de in-

tiemezaaltjesdroegen nogdesporenvanhetnachtleven onderhet ancien régime.M aar de bezoekers
waren wel geheel andere geworden. Het waren
m eestarbeidersin grauwe,slechte kleding,diehier
onder het half-gedem pte licht dat door de kleine

ramen viel,hun dagen op de rood-getrijpte divans
sleten m et roken en politizeren.Tal van gedem obilizeerden,die lnvalide ofwerkelooswaren,anderen dienietwerken wilden,strekten debenen veld-

grijs-gebroekt onder de marmeren tafels en bekeken zichzelf en elkander uur-aan-uur in de blinkende, veelal gebarsten wandspiegels van het
nachtrestaurant. Dichte walm van cigaretten en
slechte tabak maakte deindruk van hetgeheelnog
valer,nog arm zaliger,nog m eer verschooierd.
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M eierhofer en deanderestudentwaren nietm eegegaan. M arti Zag hen ten Diin8te nergen: Dieer.
Alaar hier en daar dook uit de huilende schenaer
tussen de spiegelseen jonge kop op die Thea begroette;en even voorbi
jhetbuffet,werd zijstaan-

de gehouden door een oudere zenuwachtiggebarendevrouw die een gesprek begon,datThea enkel

doorwrevelige antwoorden en afzijdig staren kon
bekorten.M artihoorde niet waarover het liep.

Zijvonden geen leegtafeltjemeer,doch veroverden ten slotte een tam elik rustige hoek,waarM arti

de scllrale spijskaartkon bestudeeren.Thea Schum acherzeidatze in eten geen belang stelde,maar

hijwisthaarovertehalen en koosvoorhen beiden
een eier-gerecht, het enige voedzam e dat op het
m enu voorkwam. Nadat een kelner verteld had,
dathethééllang zou duren om dathetovertweeën
was:vatte Thea hetgesprek weerop.

Z1jtoondenu eensklapsveelbelangstelling voor
Marti'spersoon envroegerleven.Zijvroegwaarom
hijnaarSinzheim getrokken wasen toen hijdaarop
korten oprechtantwoordde,dathijwildezien wat
hijhier doen kon voor hetgrote werk en dathij
niet begreep hoe anderen m aar wantrouwig kon-

den blijven hokken in hun landje,zag hijvoorhet
eerst een glimlach van tevredenheid op hetfijne,
bleke gezicht.Zijvroeg verder naar zijn werk in
Zwitserland en hijvertelde,hoehijdelaatstejaren
m eest in Indië had doorgebracht.Als alle Europe-

anen - behalve de Hollanders- dachtzijbijdat
woord Indië aan B rits-lndië en begon honderduit te vragen over de revolutionaire beweging in
datland,overdevraag hoeDuitsland in deoorlogs-

jaren datverzetmetgeld had gesteund en overde
wapenvoorraden der bruine bewoners van Britg-

Indië.Martikende datland niet;maarhijhad ter
vergelijking met de Maleise eilanden veel over

l08
Engels-lndië gelezen.Behalve over die wapenvoor-

raad,kon hijhaarnogalwatvertellen en hetviel
hem daarbijtelkensop,dathaarvragen nietdom
waren.W elheelzakelik en dikwels strategies.Als

hijmaareven dorstuitwijden naareen algemenere
kant,werdTheaonrustig.Zijbewoog dan ongeduldig-koket de gm alle schouders onder de dunne
vitteblouse.Eén keerzeilicht-misnoegd haarhoge

ietsnazalestem :,,Nu ja,dàtdoetervooronswerk
totaalniets toe.''

Daarbijkeekzijhetzaaltjerond,alsofzijiemand
zocht en trok hoog de dunne wenkbrauwen op.

Ditprikkelde Alartizijn antwoorden naar héér
zin in terichten,en telkenskeken nu de levendigbruine, am andelvormige ogen hem ernstig aan of

zijglimlachten hem toein vlugbegrijpen.Hijsprak

door en trachtte m eteen haar uiterlik op te
nemen;hetmeesttrofhem defijne slankheid Van
haar lichaamsbouw. Zi
j droeg geen korset,Diaar
van nature versmalde zich haar bovenrom p bi
jhet
nu

middel,en ging dan in lichtbewogen lijn overin de
heupen;alszijstond of liep,kon zij,die wiegelen
als een danseres.Maar zijdeed dithaast onzichtbaar,zodatvelen zich later afvroegen hoe hettoch
kwam datThea Schumacher zulk een bevallige inruk op hen had gem aakt.

Een ogenblik zwegen zij,en hoorden enkelhet
geklikklak van lepels, aardewerk en glinsterglas
aan hetbuffetin de verte.M artizag hetcafé rond.
De m eeste dezer ondervoede geziclzten keken onvergchillig en rookten en praatten.. Aan enkele

tafeltjesginghetheftigtoe,vooralaan hettafeltje
naasthen,waar een jong arbeider in zwartoverhemd,een van de weinigen die een gezonde ge-

laatskleur had,met frisse overtuigende gtem zijn
m ening gaf.Vaag in de spiegelzag M artieen ander

tafeltje:een canailleuse,jonge vrouw zat daar
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naast twee lachende m annen, die leken op zee1ui
ofgedem obilizeerde matrozen:vreemd vreschijnsel
in deze middelland-stad.M etmeisjezatop deknie

van den énen matroos,had de knopen onder zijn
hals los gemaakt en bekeek nu met groven Boc-

cioni-lach hetvuil-paarsetatoueerselop zijn borst.
Theaweeraankijkend,zag hij,datzijen dejongen methetgezonde gezichtelkaarbegroetten;zij
zeizijn naam,die op Hellmuth leek.Dan legde zij
haarhand op M arti'sarm en vroeg hem een sigaret.

Zijlichttehethoofd achteroverom degeurigerook
te genieten en lachte hem toe,dat deze gigaretten
wel wat beter waren dan het Sinzheimer bocht.

Ook hi
jhad weereen cigaretopgestoken,heteten
was nog altoosniet aangekomen.Of dataltijd zo
wasin de staatgregtaurants,- vroeg hijhaar.
Zijhaaldeonverschillig de schoudersop,scheen
geen schertsop datpunttekunnen verdragen.Zij
deed een trekje aan haar cigaret,keek hem dan
door de lange wimpers van haar ogen aan, en zei
toen langzaam :
i,ik geloof dat het 'tbeste @
1SN
,,Kameraad Mart

als je bij Stolz of bijeen andere volkskommissaris.... nee bi
j Stolz,bij Stolzl''vielzijzichzelf
plotseling en heftig in de rede.

5,Je hebtnogalwatontwikkeling en zo.En aan
die luihebben we groot gebrek hier in Sinzheim .
Nog m éér gebrek aan luimet moed en durf na-

tuurlikl''liet zijer dadelik op volgen,bang zich
versproken te hebben.
55Je zoudtStolzm isschien goed kunnen helpen.''

Aan een naburigtafeltjeschimde een papierop,
datgelezen werd door twee,drie mensen tegeli
jk.
Ook verderop werden witte papieren verdeeld.
95Een bulletin?''vroeg Thea gespannen.

M artiging er één voor haar halen, en een ogen-

blik later bogen zijzich over het laatgte nieuws.

1l0
Bovenaan hetbulletin erkendede regeering in drie

reqels,dat enkele dorpen rondom Seeligberg ont-

ruzmd hadden moeten worden.Dan volgde een lang
sensationeelbericht over de gevangenneming van
twintig adellike en andere ex-hoogwaardigheidsbekleders wegens spionnage en pogingen tot kontrarevolutie. H et was een heel kom plot, dat in de
lokalen van de Derbyclub was gesm eed.De rege-

ringhad ernstigebewijzen tegen deaanstichtersin

handen; onder hen waren Vorst Turn und Taxis,
Freiherr von Bock,Bruno Edler von Hoffm ann.

Vreugd krioeldein Thea op,toen zijditlas.
v,Ei
ndelik,eindelikl''riep zijopgewonden,pakte
?lotseling Marti'sschoudersen keek hem stralend

zn hetgezicht.,,Alweken en weken hebben we op
die luigeloerd.Eindelik hebben we ze te pakken.''

Zijzwaaide methetbulletin :ls meteen zegevlag
om de aandacht van Hellmuth te trekken. Toen
die in hun richting keek:
e?'
.'
,,Hel
lmuth!Ze zijn gepakt!Fijn h%

Hijlachte haartoe.,,Erzullen ernog welmeer
volgenl''klonk door de dikkere rook en het drukkeregepraatheen,zi
jn jonge,opgeruimde stem.
Dan wendde zij zich weer tot H einrich M arti.
Vreem d datStolz er hun een uur geleden nog niets
van verteld had.Zou 't alles .6 plotseling gegaan

zijn?Zou Stolzzelfnog nietggeweten hebben?Hij
wag eom s ook zo'n geheimzinnige vogel.Als ze nu
maar goed werden aangepakt,datadellike schuim .

Geen genade!Zijverteldedan verder,datdezalen
van de Derby-club gelegen waren op de eergte
étage in de vroegere rijkste buurt.De Club was
dadelik ontbonden, twee dagen na het uitroepen

Van de nieuwe regering al.Alaar toen moesthij
door Turn und Taxis en 'n paar andere leden ge-

likwideerd worden en diewisten datwerkjeweken
en m aanden uitte gmeren.... Ach,dat wasweer
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zo iets van Rantzau;die had véélte veelconsideratie m et dat schorriemorrie gehad.W aar diende
dat liquideeren voor!Niets dan een voorwendsel
om hun geheim e kontra-revolutionaire samenzweringen verder uit te werken.In de eerste weken

dachtniemand verderaan die lui.Maar zij,Thea,

was de eerste geweest die gezegd had tegen Stolz
en Sturm en Clara M arlo: dat duurt m n veel te
lang.Uitroeien!M aar toen was Stolz gekom en en
had gezegd:laatze hun gang gaan en sla een grote

slag,alszijmethun plannen klaar zijn.Die grote

slag was nu gevallen.Allemaalin de valgelopen!
Heerlik!

Haar ogen fonkelden helsvan vermaak,en joegen nerveus het café door alsof ze daar nog meer
adellike tegenstanders konden ontdekken. Plotse-

ling keek zijMartiweer rechtin de open blauwe
ogen:

95W atzou jijmetdiekerelsdoen alsjedemacht

hadt?''
De vraag overblufte hem.

59W el....''glimlachte hij.s,onderzoeken,terechtstellen.W aarworden ze presiesvan beschuldigd?''
Hetantwoord scheen haar m aarhalf te bevredi-

gen.Misnoegd keek zij rond,lachte dan kort en
ietwatschamper.Zonderhem aantekijken,nam zij
nogeen cigaretuitzijn openliggende koker:
'k Geloof datik ze levend villen zou,

,,

van-

daa!nog-''
Zljperste hetwitte rookstaafke tussen defijne

lippen,hield een kleine vlam er tegen die ros verlichtte de donkere oogkassen;turend door de halfgesloten oogleden?blieszi
jderookuit.Metderechterhand streek zil,door het kort afgesneden haar,
dat in zwarte m anen langs haar oren en haar
blanke hals w as gekam d.
M artizag de geheim zinnige glans van ditsterke,
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dikke haar, dat opkruifde van voren in een wijdgespannen zware hoog naar het achterhoofd. In
zwijgende hewondering nam hij haar op 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 zijn bewondering heel goed hewust was.
"Er is eigenlik op de wereld maar een misdaad:
h a I f h e i d."
Klonk dat niet als een vonnis over hem? Of verheeldde hij zich dat maar?
Het was al haast half viji, 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 zelf ze te moeten oplossen. Zij lachte dan ook van harte om elke grap
die Hellmuth eruit flapte en pakte op 't laatst
Marti hij den linkerarm en Hellmuth hij den rechter, om zich te steunen hij 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 huitenlandse 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 repuhliek hlijft, kun je
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welvoorhun rekening in een groot hotelwonem ''
zeihi
l-.
M aar deze wi
jdsheid trok Marti niet bizonder
aan;hijvoelde meer voor een kamer in het eenvoudige pension van Hellm uth.
Binnen hethalfuurwashi
jverhuigd.Zijn nieuwe

vrienden hadden hem verlaten en terwijlhijbezig
wasde ouderwetse,maar tam elik ruime kam erwat

behageliker in te richten,streken zijn gedachten
om alwathijdezeeerste dagen gezien en beleefd
had:zijn rede in dehalvan de univergiteit,nadat
de Volkskom missaris Sturm hem per auto aan het
hotel had afgehaald. Het overstelpende gesprek
m et de geestigen en zich graag geestig-wetenden
Sturm in den wagen.Kontrast: het kil-verstrakte
gezichtvan Stolz.Dan die twee zonderlingestuden-

ten;en Thea,hetaantrekkelike mooie meisje,dat
hem

SODAS

deed denken aan een adellike Javaanse

danseres,zoalshi
jereenséén gezien had in Indië
op een feestin den Kraton.
W at had Thea Schum acher al niet gezegd ....

DathijStolz moesthelpen,den volkskommissaris
van Justitie.Hetwasniethetwerk waartoehijzich
aangetrokken voelde.Opsporen van komplotten en

misdrijventegen den staat;gevangeniswezen,rechtbanken ....

Een steun voorStolz,- hijherinnerde zich de
woorden;zijhadden allemaalsteun nodig,wanthet
ging niet alleen tegen de overwonnenen die den
kop weer wilden opsteken, maar ook tegen den

vijand in eigen kring.Tegen deForster's,deRantzau's

,

de Faucherre's.... ook Sturm zou volgens

haaropportunistzijn.
M artistrekte zich uit op de gebrekkige zwarte

sofa.W asdatnu allemaalwûér? Waren alleen zij
en H ellmuth en Schwarz en van de volkskommissarissen hoogstens Stolz de waarlik-principiëlen?

Fakkeldragerg 8

ll4
W aren alle anderen gewogen,gewogen en te licht
bevonden?

Hij twijfelde. Maar alg hij Thea's vastberaden
trekken weer in zich terugriep,hoorde hij tegelijkertijd ook weer haar stem,die op haar hartstochtelike wijze,alseen gloeiend requisitoir,hem
opsomde: al de tekortkom ingen, telaatkomingen,
grove fouten van Rantzau en Forster.
s eigenlik m aar één misdaad:halfheid-''
,,Er i

Neen,hijwilde niethalfzijn.Hijwilde strijden

voor de grote Idee in haar reine,zuivere konsekwentie.Hij,wilde drinken wat klaar, niet wat

vertroebeld is.Alsdevdand in eigen kringwerkelik zo sterk was,- goed:dan zou hijook vechten
tegen hem.Vreemd.... van Zwitgerland uit leek
alwathier gebeurde krachtig en uit-één-stuk.Van

dichtbijbekeken zag men stromen en stroompjes
saamvloeien tot één kracht en twijfelkwam op,
of de hoofdstroom wel de beste bedding had gekozen- ..
Halven....halfslachtigen.In Zwitserland hoordeje dan dadelik den naam van den ouden Knieg,
die nog zo veelinvloed op de arbeiders kon laten
gelden,alshijwilde.Maarwasnu Knies'opportunismeop één lij'
n testellen metRantzau? Thea en
de haren wilden hem dat doen geloven. W as het

de waarheid?

Rusteloos wentelde hij de denkbeelden en gedachten om-en-om,zonder te bem erken hoe vaak
hetheftig-mooie vrouwenm asker opdoemde datdie
woorden had gesproken;ze hadden eerstgloed gekregen door het vrouwelik tem perament.
Een korte klop op de deur.K am eraad Hellm uth

kwam binnen.Hijhad de,,Manchester Guardian''
bijzich.Er stond een artikeltje in over Sinzheim
en er waren zo weinig mensen die Engels kenden.
Sturm lietvragen of M artidat even wou vertalen.
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5:W erk jebijSturm op z'n bureau?''
,,W elneen,i
k wasmetaalbewerkeren ben altijd
m etaalbewerkergebleven.Ermoeten ook arbeiders

wezenin dewereldl''lachte zijn rondejongenskop.
59Ik ben weléen van deweinigen,''vervolgdehij
wat ernstiger. ,,En dan nog zijn er verscheiden
dagen dat ik niet werken kan.Ik ben voorzitter
van den arbeidersraad en dan nog sam en metStieler gedelegeerde in de centrale arbeidersraad.
'k H ad best am btenaar kunnen worden.M aar ik
doe 'tniet-''
*etK.?5:
55lpaarora nl
95D'r wordt toch al zo slap gewerkt door de
arbeiders.Als nu de voorm annen en vertrouwensm annen allem aalnaar de staatsruif gaan,komt er

immersnietsvan terecht.En jekunttegenwoordig
bestarbeiderzijn:achturendag,driebroodkaarten,
goed loon en je hangt niet meer af van een of
andere baas-''
e heeft er nu de leiding bij jullie in de
,,W i
fabriek?''
.

,,l
ngenieurLeibnitz,geen partijgenoot.Maarwel
een knappe vent.Kom morgen maar eensbijons
ki
jken.''

W eer kwam er over het fris-rode gezicht een
lach:

Je hebt zeker heelwatafgepraatm etThea,hè

,,

M arti?''
M artivoelde iets als een dom me blos opkom en,
maaronderdruktedie doorlachend te antwoorden:

5,Jazeker.'tIseen aardigevrouw.''

55Jijbent een man en ik ben een man,''zeide
metaalbewerker metrustigen lach.,rM aarvoor dat

wijfmoetje oppassen,vrind.''
Martikeek verwonderd op.Zijkeken elkaar in
deeerlike ogen.M artizag hetonbevangen,gezonde

jongensgezicht en de volmaakte,opgeruimde rust
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die erover lag.Die m an kende hem luttele uren en
zeiplotseling ietgtegen hem ,watanderen die hem

jaren kenden, verzwijgen zouden; of voorzichtig
m ethalve woorden aanduiden,bang hem te kwetSen.

Hijvoelde dat deze kerelzijn vriend kon zijn.
H etwaseen vreugdig,zonnig gevoel.M arti'seerste
opwelling was:Hellm uth stevig de hand te druk-

ken en hem toe te lachen,dat zijin alle dingen
maarzo ronduit,zo gewoon-eerlik moesten blijven
alsH ellm uth zo even.
M arti deed het niet.Over elke andere moeilik-

heid had hij z6 met kameraad Hellmuth kunnen
spreken.Niethlerover.Hijkon hetdenkbeeld niet
verdragen,dathijdedupezou kunnen worden van
een meigje,van een vrouw.Zijn gehele mannelike
ijdelheid en zelfingenomenheid kwamen er tegen
inverzet.Hijdachtzelden en ongaarnenaoverzijn
ontmoeting m etFrançoise aan boord van hetHol-

landse schiq. De enkele malen dat hij daarover
dacht,washljnôôitzôvergekomen,dathijzichzelf
voluitbekende:datHaagse meisje heeftm jJg
* ebrachttotdingen die nsastmijn natuurlagen;zij
wassterkerdanik.Altijd weerzochtMartihetvoor
zichzelftevergoeiliken.Altijdweermaaktehijzich
wijg,dathijuiteigenwilen uitgoedhartigheid meegedaan had methetfestijn aan boord.
De verkeerdetrotsdathijteallen tijde de koers
volgde van zijn helder vergtand,die trotgwaehet
zwakke,tere puntin Heinrich M arti'sbestaan.

OverTheahadhijop ditogenblik zograagmeer

willen horen.En dan eigenlik hetliefstvan iem and

algdeze Hellmuth,dien hi
jmeestvertrouwde van

aldegenen die hijin Sinzheim had ontmoet.Maar
H ellmuth wag over Thea begonnen m et.... een
raadgeving.M eteen raad aan hem ,H einrich M arti.

Hoe kinderachtig!Algof hij,Heinrich Marti,goe-
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den raad nodig had over.... Zag deze arbeidere-

jongen hem voorz6 dom en zo groen aan?Hij,een
metaalbewerker,die nooit verder was geweestdan

Sinzheim en Berlijn,wou goede raadgevingen uitdelen aan den wereldbereisden,ontwikkelden Zwitser.H etwasgoed gem eend,m aar was hetnietbelachelik tevens?
Goed gemeend....? Een adder dook op in het
warrig groeiende gras van zijn denken.Goed gemeend of. .. misschien platte naijver? Thea en

Hellmuth,hijhad ze heden voor heteerstgezien;
noch de een,noch de ander kende hijlanger dan
vandaag.Bestond ermisschien ietstussen dietwee?
Of trachtte Hellmuth haar voor zich te winnen?

Ofwaren zijn eerstepogingen mislukten kon Hellmuth tans niet dulden, dat Thea aan een ander
wèlgenegenheid gaf?

Hellmuth waggaan zitten op een stoel,dichtbij
dedeur.Toen Martihem aankeek,meende hijeen
gezond begrijpen te zien glanzen in diens ogen.
Maar toen Marti's antwoord lang uitbleef en zijn
gezicht zich m eer en meer verstroefde, begefte
Hellmuth, dat ook deze m an tot de velen hoorde

dietewijsen teingewikkeld zijn geworden om een
gewonen raad aan te nem en.Hellmuth wendde de
ogen af,keek de kamer rond en lachte inwendig
over de dwaasheid dezer zogenaam de beschaafden,

die pijnlik hun voelhorentjes introkken,zodra je
tegen ze sprak zo als de éne m ens zou spreken tot

den ander.Overpartijzaken enoverdebeweging....
ozeker,dan hadden zehun woorden gelijkgemaakt
aan die van het proletariaat.Heftigheid en schel-

den voor ezel,ploert,schavuit,- deden zij nog
eerder en liever dan de arbeiderszelf.M aar o wee,

alsjeeenvoudig en waartegen zewasin den dageliksen om gang.Een ogenblik had Hellmuth gedacht
dat M arti een uitzondering was. Diens nu ver-
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strakte,pretentlevolle gezlchtzei'them alanders.
Juist wilde Hellmuth om de stilte te breken iets

willekeurigs zeggen, toen hij Marti's koele stem

hoorde:
55Jebedoelthetm isschien goed,kameraad.M aar
ik heb werkelik qeen raadnodigin diedingen.Ik

ben gewend op mxjzelftepasgen.,,

H etwerd op vriendeliken toon gezegd,m eteen
lach die de afketsing wou verzachten.
Hellmuth haalde de schouders op.

5%Zo alsjewilthoor-''

Beiden krompen terug in zich zelf. Toch had
M artibehoeftenog ietste zeggen,ietswaarwarmte
in lag, vriendschap voor H ellmuth's rondborstig-

heid.Nu hil'na zijn afwjzende woorden in eigen

schatting weer een hoofd boven den ander uitstak
voelde hijeensklaps alle achterdochtwegsm elten.
Doch op hetzelfde ogenblik werd voorzichtig de
kam erdeur geopend en een vrouw van om streeks

vijftig jaar,metregelmatige,bredetrekken in het
gezicht,keek de kamerin en vroeg naar kam eraad
Hellmuth.
Deze sprong op2vroeg haarbinnen te kom en en
zeide datditpartilgenootM artiuitZirich was.

5:Faucherrq,''- zeizijdaarop zelve.
Zijtoonde voor Martieen korte wellevendheid
door te vragen of 't hem veel moeite had gekost
langs illegalen weg over de grens te kom en; en

daarop lietzijnog meteen glimlach volgen:waarom hij'niet'n paarhonderd Zwitsersepartijgenoten
naar Sinzheim had meegenomen.Doch dan wendde
Gertrud Faucherre zlch weer haastig totH ellm uth.

Zijwasaan eenbrochurebezig die laterook in het
Fransen in hetEngelsverschijnen moesten daarvoor had zijeen boekje nodig, door Itschner in
1905 geschreven. Nergens in heel Sinzheim was
dat te vinden, maar Lilienfeld had beweerd dat
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H ellmuth allerlei revolutionaire lektuur bewaarde
die niem and andersm eer bezat.

Hellmuth knikte van ja:die brochure 1ag nog
wel ergens tussen stapels oude tijdschriften en
boeken.Zij moest maar even meegaan naar zijn
kamerhiernaast,dan zouden zijsamen zoeken.
Maar v66r zijheen konden gaan,werd er nogm aals kortop de kamerdeur getikt.Een telegram bestelleroverhandigde Heinrich M artieen depêche.

ZijbevatteMarti'stijdelikeaanstellingtotsekre-

tarisvan den volkskommiesarisForster.

99Bij Forster?'' vroeg Hellmuth verwonderd.
95Heb jedsérmoeitevoorgedaan?''
M artischudde ontkennend het hoofd.Ook hem

verwonderde dittelegram.Hijwasvan plan Thea's
raad terharte te nem en en m orgen te gaan praten
met den volkskomm issaris Stolz,al lokte hem de

werkkring niet sterk aan.Nog v6ör hijdatvoornem en had kunnen uitvoeren, kwam hem deze
telegrafiese benoem ing op hetdak vallen.W as het

een laat gevolg van ziji
n eerste brief aan Aloys
Rantzau? Of had Sturm ,na de propaganda in de
universiteit,over hem gesproken in de regeringsgebouwen?

Hijmoest de benoeming aannemen.Of kon hij
weigeren?En opeensmetschrik,zag hijin gedachten het smalle, bleke gezichtje van Thea Schumacher voor zich opschemeren.Hoe zou zij z'n
benoeming opnemen? Zou zij geloven, dat hij
geen moeite ervoor gedaan had? Zijn denken
over dit telegram schoof weg en m aakte schielik
plaats voor een verbeeld gesprek met Thea. M et

spottenden glimlachhoordezijzijn betuigingen van
onschuld aan.Hijzagdefijn-honendetrekken voor
zich opdoemen en hijvoelde datzijmet die éne
glimlach zei:Zo zijn jullieimmers allemaal,jullie

politieke fortuinzoekers,opportunisten,baantjes-
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Jaïers;principiëelmetdelippen,maarzodrajullie
imm ere kans ziet op het kugsen te komen....

Nu dachthijzich in,watzijzou zeggen als hij
weigerde.Zou zijerverheugd om zijn? Ja,zijzou
hetzékerzijn,ookallietzijhetwellichtnietblijken
in haar hooghartigheid.
Gertrud Faucherre en H ellmuth hadden intussen
hun gesprek over de brochure voortgezet. Toen
H ellm uth alpratende toevallig even naar Heinrich

Martiopkeek,zag hijhem daar staan:midden in
het gchaarse licht der ouderwetse kam er,starend

voor zich uit,hettelegram in zi
jn hand.Als een
verdwaasd panoptikumbeeld stond hijdaar xieergeplant,en Hellmuth kon nietnalaten hem gemoe-

delik bijden arm teschudden.Nu lachteook Gertrud Faucherre.
iiszeker onder den indruk van
,,Kam eraad M art
de eerdie hem te beurtvalt.''

Hij kwam weer tot de werkelikheid terug en
hoorde hoeHellmuth hem vroeg ofhijmetde benoem ing nietingenom en was.

5:Och....erzijn-...ik weetniet....''aarzeldeMarti.
Gertrud Faucherre's grote, rugtig-grijze ogen
keken verwonderd de beide mannen aan.Hellm uth
ontkwam niet aan den indruk die die kalm-indringenden blik op ieder m aakte en zocht een verklaring.

95PartijgenootMartiigbang wat te erg in regerings-vaarwatertekomen.Hijhad lieverpropagandietieswerk dan dieambtenarij.Je wordtzo gauw
een m um mie in de regeringsgebouwen.''
Gertrud haalde licht de schouders op, zweeg
even a1s om haar gedachten te verzam elen.Haar

ogen stonden hoog in hun kassen,het was of zij
staarden naar een ver-verwijderd doel.Juist toen
Martiwatfijnere uitleg wilde geven,begon zijte
8preken met een vaste ernstige stem ,die iem and
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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 een of ander werk te
tonen. De vraag is: wat zijn de gewichtigste posten
en hoe bezetten we die met knappe betrouwhare
mensen. We beschouwen nog vee} te weinig de zaak
van de radenrepubliek als onze eigen zaak. Ala
onze hloed-eigen, heilige zaak. Het is helemaal geen
moment om Rantzau of Forster of wie-dan-ook te
heknihhelen. Natuurlik zijn er zakelike verschillen;
en aIle heginselverdoezeling is verkeerd. Maar
wanneer kameraad Marti anders denkt over 80mmige dingen dan onze regerings-v e r t r 0 U wen sman n e n" - 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 het velen in Sinzheim:
als zij had gesproken, was het alsof een druk van
de hoofden was weggenomen. Deze vrouw wilde en
kon ding en niet klein zien. Zij tilde aIle kleine verschillen in een sfeer, waar men weer zag de mooie,
sterke gemeenschappelike stam, waaruit de laagkronkelige of ill te spatrechte takken waren voortgesproten.
Ook Marti was het, alsof deze eenvoudige waarheden een sproeiing., een reiniging waren voor
de onklare demonen die inwendig elkaar hestookten. Hij keek haar aan, hun oogen ontmoetten
elkander,
"Ik hoorde zeggen," vervolgde zij eenvoudig en
zonder de ogen van Marti af te wenden, ,.,dat kame-
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raad M artiiemand ig die veelgereisd heeft,talen
kent,en die in hetverre Oosten vertrouwd werd
door onze vrienden daar.AlsForsterbi
jzijn zware
werk hulp nodig heeft, moet hi
j natuurlik z6

iemand hebben.Allebij-overwegingen moeten dan
wijken. U ben eenvoudig verplicht dat werk te
doen-''

95Ja raaar er was nog een andere m ogelikheid.
VolkskommissarisStolz heeftook een intellektuele
krachtnodig,en....''

99U vergeet,''antwoordde zijmet enige kantigheid,,sdatStolz een hoogstaand m an is,die er niet
over dènkt uw hulp aan te nem en,wanneer Nor-

bertForsteru meernodigheeftdan hij.''

Een korte stilte vergtrakte de kamer-schem ering.
Van buiten drong flauw het loei-geluid van een
militaire vrachtauto door;hetliep tegen val-avond.
55Ik m oet toch gtraks in de regeringsgebouwen
zijn.Dan zalik meteen aan Forster zeggen dat u
morgenochtend komt.Ofkan hijvannacht nog op

u rekenen,alshiju nodig heeft?''

Forster is naarhetfront,''zeiH ellmuth.

Hijwordtvannachtnog terugverwacht.''
't Spreektvan zelf,''begon nu Marti,diezijn
houding had hervonden,,,datForster elk ogenblik

van den dag ofvan den nachtop mij'rekenen kan,
wanneer ik mijbeschikbaarstel.Mijn bezwaar
was m eer: dat ik misschien niet zo bizonder geschiktwasvoor datwerk.''
ng meent van wèl.Datis toch eigen,,De regeri
lig genoeg,zou 'k zeggen.''

Een glimlach ontspande haar bijna mannelikernstig gezicht,toen zijdie laatste woorden sprak
en hem de hand ten afscheid reikte.

De kamer was bijna geheel duister geworden,
toen Heinrich M arti er alleen achterbleef;alleen

metden stroom en den tegenstroom zijner vlieten-
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de gedachten.W elke plaatsin Sinzheim was zijn
plaatg?

Dien nachtging hijnietnaar bed;hetkon zijn
datForsterterugkwam en hem nodig had..

Op hun kamersmoesten Hellmuth en hijzomin
mogelik licht branden.Aan alle verlichtingsmateriaal was groot gebrek, al van het twede oorlogs-

jaar af,en ook na den wapenstilstand wasdaarin
geen verandering gekomen.
Daarom sloeg H ellm uth den ander voor naar
99Astoria'' te gaan, een café dat ook des nachts
heim elik open wag.Aleen paarm aalhad Stolz het
zogenaam d ,,in de as laten leggen''door de rode
politie.M aar tevergeefs.,,Astoria''was telkens als
een feniks herrezen.
Toen M arti en H ellmuth er sam en binnenkwamen,wa:hettwaalfuuren er waren m aar weinige
bezoekers.M aar hoe later het werd, des te m eer
kwam en er opdagen,en het trof M arti,datzowel
mannen als vrouwen in het algem een veel beter
gekleed waren dan debezoekersvan hetrestaurant

waar hijden middag metThea had doorgebracht.

Allerlei volk,'' zei Hellm uth onverschillig.

,,

Bourgeoisie dienog'n beetje geld heeftverstopt

,,

en 'thier komtverdobbelen;en die net doet alsof
ze regeringstrouw is.Jonge zwabbers,die van hun
stoel opetaan als de ,,lnternationale'' gespeeld
wordt.En dan goldaten en officieren van het rode

leger en regeringsambtenaren methun liefjes.En
allerlei schuim loopt er ook door. En dan nog

nieuwsgierigen zo algwij.''

H oe voller het café werd,hoe meer hethet onguur-grillige karakter aannym ,dat H ellmuth met
enkele woorden had vastgelegd.
Komt de regeering hier wel eens?'' lachte
M arti.
.
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Hellmuth'sm ond vertrok toteen brede hartelike

lach; hij antwoordde dat een gewezen cabaretartist als volkskom missaris Alex Sturm er gek genoeg voor was.De anderen m oest m en hier niet
zoeken.M ensen als Rantzau,Forster, Stolz,Gsell,
dachten enkelen alleen aan werken van den vroegen raorgen tot den laten avend. en de m eeste
arbeiders voelden evenrain wat voor dat nacht-

braken.Er waren uitzonderingen.... meestjong
volk dat vroeger in de bioskoop drama's uit het
nachtleven had gezien en nu 66k eens met nacht-

vlinderswilde wijn drinken en tzigane-mopjeszingen.Velen warenin den oorlog geweest;diekon je
'tnietkwalik nem en....

95Je bentzèlf toch 6ôk in den oorlog geweest?''
Ja,'' antwoordde H ellm uth leuk. ,,Daarom zit

ik hierook en neem hetmijzelfook helemaalniet
kwalik.''
M arti keek eens rond.H et overschot Van Sinz-

heim's nachtleven had werkelik zijn laatste uiterlike praal verloren.Het leven van de-glans-en-de

gchijn kon niet eensmeer die glans en die schijn
ophouden.W ateen armzalige nachtkroeg!Zijdie
in stilte totsluiting of tothetfeniksspelletjehadden meegewerkt, hadden waarlik te veel lawaai
gem aaktvoor een om elet.Heelq,Agtoria''vervuild
en slecht onderhouden, de vier ongegchoren kelners m isten in hun ghabby zwarte rokken wel alle

korrektheid die bijden voormaligen stijlvan het

Slnzheimer nachtleven hoorde.In een der hoeken
achter verschrom pelde palm en,op een klein po-

dium hoktgzowaarnog een soorttzigane-orkestje.
M arti vielhet in den loop van den avend op,dat
hetbizonderlange pauzesplachttenemen en daarin vele glazen slechtbier verwerkte.Gem een-rode

gordijnen,portièresen doeken hingen op sommige
plaatsen aan flarden neer.Niem and deed moeite ze
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teherstellenofhetpseudo-gobelinwatbijtelappen;
alles zei:het gaatim mers ook .6 wel.De verlichting was schaars, maar dit bleek geen overgroot

bezwaar.Juist dit halve lichtvan een paar rood-

omfloersde elektriese wandlampjes gafnog enigqzins de illusie van een nachtgelegenheid onderhet
ancien régim e: de illuzie die het nieuwe publiek
ten slotte in het oude Astoria zocht en m aar half
vond.
Tussen twaalf en één uur in den nacht vulde
Astoria'' zich meer en meer m et de publieke
vrouwen die er ook vroeger hun bestaan vonden.

Hetmeestbemoeiden zijzich metde officieren en
onderdficieren. Dat stond goed; en zij wisten

bovendien dat deze mannen het best betaald wer-

den: zij verdienden meer dan v66r het oude
régime,en meer dan de ambtenaren der republiek.
De vrouwen behoorden tot de heelenkele m ensen en dingen die door de revolutie met rust gelaten waren.W elwashun aantalin Sinzheim sterk
verminderd,maar die overgebleven waren,onderscheidden zich in nietsvan vroeger.En daardoor,
doordatdie vrouwen er zaten en sentim enteelmeeneurieden en heupwiegelden en streken langs de

handen en schouders diermannen,- doordatzij
erlachten,valsen echtin soms geslaagde,brutaalschelle kostuums,hetgezichtbedekt door grove of

fl
jne poeder en schmink - doordat de vrouwenstemm en er als vanoudg driest oplachten en dan
weer m ee-sm achtten met de slepende tzigane-

wijzen,en de lichamen dansten de doortrapte ragtimes,- doordatzijalsvanoudslonkten naarden
doordewolgeverfden eerstenviolistvan'torkestje
en dan weer naar een pas-binnengekom en lichtaangeschoten officier,- doordat die vrouwen er
brachten haar eigenaardige doordringende geur,
die bitterzoete mengeling van perversiteit,veilheid
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en driestheid.... daardoor had Astoria ten slotte
toch behouden hetoudegrofzinnelike karaktervan
een Sinzheim er nachtlokaal,hoe dan ook aangevreten en berantsoeneerd,hoe dan ook verscham eld.

9:Altijd dezelfde tiepe's?''zeiHellmuth.
5:W ie, die vrouwen?''
e vrouwen
èn de kerels die hier komen.
,,Di

Dat klubje officieren zit hier iederen nacht.Die
m oest Trautwein nodig eens naar 't front sturen.

Dan dat ambtenaartje met die fletse ogen achter
z'n grotelorgnet;zi
jn naam weetik niet.Dan Minsterberg,Vogel, Lilienfeld.Daar heb je Bartold
Schwarz!Die komthier uit principe.''
M artikeek hem lachend aan.H ellmuth nam een

teug van zijn kop zwarte koffie,glimlachte toen
terug:

59Ja zeker,uit principe.Hij zegt dat het hem
niets kan schelen ofde maatschappi
jgoed ofverrotig,als de arbeidergklaese er m aar de m achtuitoefent.Aan een etiese kant van het werk gelooft

hij niet.Voor hem is 't alles maar een machtskwestie.Als nu de nieuwe maatschappijbordelen
en nachtkroegen brengten hijkan daar genieten,
dan doet hij dat.Hij heeft mij ronduit gezegd,
dat hijdaar altijd naar verlangd heeft,maar d'r
geen geld en geen machtvoor had.Nu heefthij
wèlmachten nu wilhijhetleven genieten.''
Een walging steeg op in H einrich M arti.Doch

hijwaszich bewustdatde man die tegenoverhem
zat,dezedingennietandersvoeldedan hijen daarom vroeg hijenkelnaeen kortestilte:
55W ie isSchwarz?''
H ellmuth wees hem aan.M arti zag een kleine

man ven even dertig jaar,metdonkeruiterlik,dat
nogversomberd werd doordathijin plaatsvan een
boord een hoge zwart-zijden plastron-das droeg,
dieengslootrondom de slechtgeschoren keel.Zi
jn
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koolzwarte., doffe ogen troffen hem het meest.
Zij deden Marti denken aan die spiegels uit het
sprookje van Andersen., waarvan gezegd wordt dat
ze aIle dingen., ook de schoonste, verlelikt en vervuild in zich opnemen. Onder zware in elkaar
lopende wenkbrauwen., zochten zij voortdurend het
rosse nachtcafe 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 wenkhrauwen op en glimlachte tegen den oberkelner., als wilde zij dien aan een afspraak herinnerene
Een jammerlike gewaarwording van mismoedigheid sloeg in Marti Ope 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 hoel is het en blijft 't. Ais
je "t ding sluit, heb je natuurlik de schunnigheid
niet uit de wereld. Dat weet "n kind. En toch moesten ze "t zoodje maar weer sluiten. AIleen .... " hij
aarzelde even., - "je zit met "t leg e r., he?"
Marti hegreep. Dan zocht hij in zijn zakken het
nummer van de Manchester Guardian, en begon,
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zonderzich om zijn omgeving verdertebekommeren,hetartikeltjetevertalen,waarHellmuth naar
gevraagd had.

55Goeden avend.''klonk hetachterhem,toen hij
zow at tien m inuten bezig was.

Aan hetnaburige tafeltje had de journalistieke
neus van Lilienfeld de lucht gekregen van den

Guardian.''Lilienfeld zettezich bijMartien Hell-

,,

muth en m et de vleierige en opdringerige belang-

stelling aan ras en aan beroep eigen,hoorde hij
Martizoetjesuit over zi
jn Sinzheimer indrukken,
overZwitserland en overM arti'spersoon.Rondom

de laatste bleef hij draaien en snuffelen,telkens
door schijnbare openhartigheid en geestigheden,
kleineuitlatingen provocerend.Delangezijigegolf
van zijn blonde kuifhaarboog zich dan voorover
en de blomzoete stem weekte dan vertrouwelik aan

Marti's oor.Telkeng trachtte hijook Hellmuth in
hetgesprek te betrekken,doch die schepte er behagen in, onverschillig achterovergeleund, den

journaliststilteblijven uitlachen.
92Lex Sturm is er van avend niet,hè?''grinnikte
Lilzenfeld.

Hellmuth echudde kort van neen, vanuit zijn

veilige hoek. En toen M arti verm eed, de door
Lilienfeld gehoopte vraag te stellen,of dan Sturm
hierook weleenskwam ,vulde Lilienfeld zelfm aar
aan :

:5Hijis hier geweest!Een paar keer al. Geloof
maar dat 'tz'n ouwe bohême-hart goed deed.''
99Noemt u d it hier.... bohêm e?''vroeg M arti
scherp.
lach:
Lilienfeld lachte zijn zoetgappig-verdoezelende
:,Ach welnee,kameraad:je moetmijgoed begnjpen.''Opdringerig hield hij Martivast bij de
lapelvan diens colbert.,,Bohêm e is natuurlik wat
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àndere, héél wat ànderg. M aar van het cabaret
artistique naar het nacht-cabaret ig dikwels een
kleine stap;nog kleiner dan die van het subliem e
tot het ridicule, hè-hè-hè! - M aar Sturm was
goed! Ah! hi
j was een zeldzaam goed cabaretartiest.Is 'tniet Hellmuth?''

Dezehaaldedeschoudersopen antwoordhetoen
kwasi-ernstig dat een arbeider geen verstand had
van die dingen;Lilienfeld m oesthem er dusm aar
buiten laten.
M aar Lilienfeld had het erop gezet M arti te

amuzeren.Hij kon dezen aankomeling misschien
later nog eens nodig hebben:voor 'n inlichting,

vooreen hoofdartikelin zijn blad,misschien voor
watànders.Hijhaalde uitzijn zakportefeuille een
krantenknipsel,zijn zeegroene oogjes glunderden
klein achterde lorgnet,toen hijzei:
95Leesdatmaareens.Datdroeghijin zijn goeie
tijd avend aan avend voor in zijn cabaret r,die
Zehnte M use''.En met geweldig succesl''
H einrich M artilas:
55'@W ar einm al ein Revoluzzer
Im Zilvilstand: Lam penputzer.
Ging im Revoluzzerschritt
M it den Revoluzzern m it
Und er schrie: ,,Ich revoluzzel''
Und die Revoluzzerm iitze
Schob er aufdaslinke Ohr.
Kam sich höchstgefëhrlich vor.

Doch die Revoluzzer schritten
M itten in derStrassen M itten,
W o er sonsten unverdrutzt
Alle Gaslaternen putzt.
Sie vom Boden zu entfernen,
Rupfte man die Gaslaternen
Aus dem Strassenpflaster aus,
ZweckgdesBarrikadenbaus.
?akkeldrager:9
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Aber unserRevoluzzer
Schrie:,,Ich bin der Lam penputzer
Dieses guten Leuchtelichts.
Bitte,bitte,tutihm nichts!
W enn wir ihm dasLichtausdrehen,
K ann kein Biirger nichtsm ehr sehen,
Lasst die Lampen steh'n,ich bitt!
Denn sonstspielich nichtm ehr m itl''
Doch die RevoluzzerIachten,
Und die Gaslaternen krachten......
Und der Lampenputzer schlich
Fortund weinte bitterlich.
Dann isterzu H ausgeblieben
Und hatdortein Buch geschrieben:
Nxmlich:W ie m an revoluzzt,
Und dabeidoch Lam pen putzt!

n ventvoeltzich hier tuis algeen visin het
,,Zo'
water,''sprak H ellmuth,toen Lilienfeld na 'n paar
kleffe handdrukken weer van hen weg was ge-

gaan.N,Goed datje hem niette veelverteld hebt,
want....

De restvan zijn woorden werd bedolven onder
het refrein van een operette-deun die door alle
bezoekershoog werd meegegalmd.De maëstro van
hetroodgerokte tzigane-orkestwasalspelende van

zijnmannenweggeslopen en bewoog zich vedelend
onder de mensen.Bij elk glissando zijner Snaren
gleed ook zijn verlakte schoen een stap verder
overhetvergleten kersrode tapijt.Nu bleefhijal
spelende staan voor de rossige slangevrouw waar
Schwarz m ee zat en vedelde voort,haar lokkend,

gelijk de speelman-Dood op middeleeuwse schilderijen.Zijweerstond zijnblik dooreen nog scherper
m inachting om de m ondhoeken te m arkéren.Dit
duelhield enige minuten aan,boeide heimelik de
ongezonde fantasie der vrouwen en m annen die
erom heen zaten. W ant het was immerg 'n Paar
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weken geleden nog gebeurd, dat - triom f voor

den violist!- éen der jongere meiden in tranen
was uitgebarsten, omdat hij zo sentimenteelkwelend voorhéar wiegde zijn viool.
Nog later in den nachtwerd er door drie ofvier
paren gedanst:m eest militairen m et bruut-lachende vrouwen.Gretig gleden de lichamen tegen e1kander: de rossige vrouw van Bartold Schwarz
boog zlch bijwijlen zo driest achterover, dat de
blanke vormen van haarborsten blootkwamen.Er
werd geschreeuwd,gelachen,aan een schemerhoektafelwerd meteen kleine,bleke,broeierige vrouw
gestoeid, die hoog-opgierde haar kietellach door
hetrosse,dik door-walm de lokaal.
55lk wou nog even langs het paleis gaan,'' zei
M artitoen beiden tegen tweeën opstapten met het

loom gevoel van mensen die half vergiftigd zijn
door een vreemd-onsmakelik gerecht.
95M isschien is Forster teruggekom en.''

Hellmuth knikte toestemmend.Zijliepen de stikdonkere verlaten asfaltstraten van Sinzheim door,
waar hol opklonken hun voetstappen tegen de
hoge,nachtelike huizen.

Zijsprakenweinig.Hellmuth wildenogeven een
gesprek beginnen over het ontdekte komplot van
Turn und Taxis,von Trotha en de anderen.Ook
die bende had zich nu en dan nog in de Astoria
gewaagd.Doch M arti wist niet te antwoorden en
hetopgeworpene zakte weerlangzaam neer.

Tegen half drie staken zij het grote voorplein
over,waar zij de goed-bewaakte machinegeweren
in de verre hoeken als een dreigem entin hetnach-

telik-stille duister ondergingen. Zij dienden zich
aan bijdehoofdwacht,waar éen lantaren brandde
onderholle poort.Een schamele rijvan tien mensen stond reeds te wachten voor het dageliks
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gpreekuur van Rantzau dat eerst de: m orgen:
half elfbegon....
Na een.kwartier dook de uitgestuurde soldaat
weer op uithet donker derm arm eren binnentrap:
de volkskommissaris Norbert Forgter was een half

uur geleden teruggekomen. Hij werkte in zijn
kam er.
H einrich M arti werd onmiddellik tot hem toegelaten.

VIJFDE HOOFDSTUK

A enkele maanden over den eersten
duizelder nieuwe omgeving heen,in het
gareel van het geregelde, drukke werk

bijNorbertForster,kwamen er ochtenden in Heinrich Marti'sleven,dathijzich verwonderd afvroeg,wàthijeigenlik metSinzheim en met
de Sinzheim er revolutie te m aken had.

Het waren de ochtenden dathij te voet terug
kwam van hetplatteland,nalange,meestvergeefse
konferenties m etboeren uit den omtrek.Hun onwil, hun koppigheid en haat tegen de regering,
wisten de boeren te bem antelen door alleste echuiven op de omstandigheden. Slechte oogst, duur
zaaizaad, gebrekkige transportm iddelen,onzekere

tijden.Martigchootslechtmethen op.Sommigen
leverden aan de regering,de m eesten zochten uitvluchten,en leverden nietde helft van hun ooggt.
M arti's enige troostwas,datzi
jn voorgangersnog
minder bereikt hadden en dat Forster zelf in het
geheelnietm et de boeren overweg kon.

Maarvreemd:terwijldevergaderingen en dagelikse gebeurtenissen in Sinzheim hem vervolgden
tot 'savond, laat en tot diep in den nacht,
vielen zorg en beslommering van hem weg,zodra

hijop het land was.Na zulk een half-geglaagde
bi
jeenkomst met de grote landbouwers, stuurde

M arti de 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 glooiïngen van groen-geel,
langzaam rijpend graan,zonderdaarbij,aan debeklem mende 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
hcllende akkers, tot waar hoge dennebossen ze
donker omrandden. Dikwels voerde ook de weg
van het bouwland af en langs bospaden, waar het
lage eikenhakhout allangzaam 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
schraal-gelig bleef. AIleen 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 Indie; aan de
Leles-vlakte voorbij Bandoeng, waar hij ook weI
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 treinmaterieel 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 aIle dagen was het
zacht en zonnig voorjaarsweer en zijn wekelikse
vier-urige terugweg te voet van Altorf of van See..
bach naar Sinzheim, met de trilling der verre,
groengeladen bergruggen tegen den parelenden
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einder,werd hem meer en m eer een verademing
in de vaak zo benauwende atmosfeer der vuilgrauwe hoofdstad.

Eens,terwijl hij op een heuvelboven de rulle
Seebacher zandvalleizatuitte rusten en zich verdiepte in hetspelvan zon en wolken,die elkaar de
plaats in hetluchtruim niet wilden gunnen,kreeg
opeens dat toevalspelvoor hem betekenis.De éne

wolk verdrong de andere,een derde ijle,kleine
flossige wolk werd haast ongem erkt-opgezogen

door een grotere.Ofverdampte hijin de warmte
van de lentezon? Dikwels leek het,of er voor de
zon geen plaats meer was aan den versomberden
hem el. M aar wie m aar wachtte, lang-genoeg, zag

weldathijterugkeerde in alzijn glorie,zodra hn

het verkoos.
Zou 'tzo ook gaan m et het grote einddoelzelf?
Hoe vaak leek ook datschuilte gaan achter stri
jdvragen en kleine,persoonlike twisten;achterhaatdragendheid en eerzucht.Zou telkensin groteuren
hetlicht toch kom en tot doorbraak?
Beneden hem lag het kleine dorp Seebach.H oe
weinig was zo'n nest veranderd door alle felheid
der gebeurtenissen;het brave, oude katolieke gemeentebestuurwaser afgezeten een vertegenwoordigervan de Sinzheim erregering had er voorlopig

de macht,bijgestaan door een handvol bejaarde
soldaten.Maarvoorde restwasvrijwelallesbij't
oude gebleven. Krasse maatregelen zouden de
Roomse boeren m aar nodeloos verbitteren, zei

Forster.Het geel-grijze zeventiend'eeuwse dorptorentje luidde even geduldig zijn vredige vijf minuten uitnu hettwaalfuurwas,alshet dat sedert

mensenheugenis had gedaan. Kijk, nu werd het
dorpsstraatjeietslevendiger:Enkelebureau'sgaan
uit,wijl het midden-dag is en etenstijd;sommige
winkels sluiten.M et luid gezwatelllreekt dan de
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deur van de dorpsschool open en kinderen zwerm en kleurig uit in de zon:ze klompen saam,verspreiden zich weer,lachend en stoeiend.

Datoudegrijsvan die grotedorpshuizen en dan
de groene zonneblinden in de rustige gevels....wat
wasdattoch liefdorps,watwasdatstilvertederend.
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
M artiop eeng:W ievan aldiemensen diehi
jnu in
Sinzheim kerxde,zou ditm ooivinden?

Hijdachtaan Forstermetwien hijsamenwerkte.
HijwistnietofForsterwelietsanderszagvan de
wereld dan cijfers en kansen.Rantzau,- kende
hijnog minder.Hijhad hem een keer ofwatontm oet.En dan nog in vergaderingen. Als op een
doek gchoven de gezichten derm annen en vrouwen

die hijkende.Op hetgezichtdermeesten lag na
vier jaren oorlog of vervolging en celstraf:verstrakte zorg of haat of nervositeit; ook wel kil

flegma,fanatisme.Maarhelweinigen diedewijde,
open blije ogen hadden waarmee de natuur en
waarmee al wat mooi is, wordt aangezien. Hellmuth,- alsHellm uth in een andere omgeving was

opgegroeid, zou hij dit alles kunnen liefhebben.
Als iem and hem m eenam hierheen en hem zei:

Kijk - !dan zou hijhetook nu voelen,ondanksde
knauwen die de doodarm e,scham ele,uitgeknepen
opvoeding hem had toegebracht.Nù:waser in die

ronde,natuurlikejongenmetzijn vrolik-onverschillige zwerversogensenkelmaar strijdlust en koenheid gevaren.Jaren lang had heelzijn voelen en
denken zich toegespitgt op daténe:de verdrukten

137
aan hun recht te helpen,de verdrukking die heel

zijnjeugdhadverbitterd,wegtebezemen metforse
hand.En toch had hijdoor alle stormen heen iets
kinderliks bewaard. Een arbeider als Hellmuth

stond dichter bij de natuur dan Forster, Stolz,
Sturm oféen van de anderen.

Gertrud Faucherre dan? Ja,

zij wel. Hoe

vreemd,dathi
jhaar in de maanden dathijnu in

Sinzheim was,zo zelden had ontm oet.Je leefde in
Sinzheim ook in z6 een roes van gebeurtenissen....
Nu politieke zetten van de Entente,dàn weer van

de keizersocialisten in Berlijn;dàn weerhachelike
ogenblikken aan het front, waar de Sinzheimer
boeren m etwisselend succesde stad bleven belagen
en de levensmiddelentoevoer trachtten af te sni
jden;dan weer komplotten in de stad zelf,kontrarevolutionair verraad zo als dat van Fiirst Turn

und Taxisen zijn vrienden.Hetleek hem somseen
in krankzinnig tempo afrollende film,die je van
deénenerveuze sensatiein de andere wilde gooien.
Dagen en nachten achtereen had M artitegenwoor-

dig,hijalleen,de leiding der ekonomiese zaken;
Forster bemoeide zich uitsluitend m et het opperbevelvan hetleger,een taak waartegen Trautwein

nietOpgewassen bleek.ssW erk je maarin.Jijbent
fris,jij'hebt een oorlog meegemaakt,''spotte Forster's zware kop in de schaarse ogenblikken dat
M artihem sprak.
Zich inwerken,- maar dan m oestM endelsohn,

Forster'srechterhand,hem flink behulpzaam zijn.
Den eersten dag had M artigem erkt, dat die zich

gepasseerd voelde.En na vierdagen washijovergegaan naarhetdepartementvan Alex Sturm ;naar

hetjodendepartement,zoalsdeandereambtenaren
het volkskommissariaat van onderwijs spottend

hadden gedoopt.Eersthad M artisekretarissen aan-

genomen, maar het had zijn werk slechts ver-
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zwaard. Zij moesten allen pijnlik gekontroleerd
worden, want enkelen waren lui en de meesten
hadden aIleen Iagere school-opleiding achter den
rug en hadden daarna nog wat opgestoken in de
jeugd-organisatie, Hij had ze soms weI voor ezels
willen uitschelden,. . .• maar dan hrak 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 helemmerd was door de vroegere burgerlike
orde die ze gefatsoeneerd en gedresseerd had tot
het gedierte dat die orde nodig had: ongeschoolde
handarbeiders; bruikbaar werkvee, van vee aIleen
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 heschikhaar stelden, had men hroodnodig op hogere, meer verantwoordelike posten.
Er schoot Marti geen tijd over. Het werk vergde
den helen man. Hoe gaarne had hij Gertrud Fancherre, van wie hij reeds in Indie boeken gelezen
had, nader leren kennen. Doch de gedachte aan
haar brak eenvoudig niet hij hem door, als het
werk zich opstolpte om hem heen, Ook aan zijn
ouders dacht hij weinig of niet, AIleen als hij hier
buiten was, zag hij soms ineens Zurich 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
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kanonnen aan het front.Den eersten dag had het

de Sinzheimersopgewonden;meernog hadden zij
elkaar opgewonden door uit te strooien, dat het

gedreun aldichteren dichterbijkwam ....Nadrie
dagen hoorde niemand het kanon m eer:m en was
aan hetgestadig gedreun gaan wennen.Doch boven
Seebach was inderdaad niets ervan te horen,hoe

Martiook zijn bestdeed.
TheaSchumacher....zou zij'tbegrijpen,alshij
haar straksvertelde:Ik heb uren achtereen achter
Seebach tegen een groeneberghellinglijgen drom en, m aarstilliggen drom en.Hoe zou zi
)hem dan
aanzien?
Eens, laat in den nacht - 't was nu al twee

weken geleden had zijhem voorgezongen een
zwaar-slependemelodie,een W olgalied,datzijgeleerd had van een Russiesen m akker.En toen had

zijietsgezegd,ineensiets gezegd overdie melankoliekeW olgawijs. .wathad Theaook weer gezegd?Hi
jkon hetzich nietmeerherinneren.Maar
het was over de natuur geweest,over een breed
afstromende rivier in den avend.En het had hem

ontroerd,hijhad erdien nachtaan moeten denken,
telkensweer.

Fm toch,hijwisthetzeker:alshijTheabekende,
dathijsomsstemmingenhad,waarin hijlievernaar
de klim mende leeuwerik lag te luisteren en tuurde
naar dewitte tere bloesem dervruchtbom en,onbekom merd overde toekomstvan Sinzheim s....dan

zou zijhem trachten tewonden metscherp ve- ijt.
0,hijwisthetallemaalwel;even goed alsThea.
Ditwas geen tijd om te turen naarzonneglansof
naar de sterrenbloeiaan den nachthemel.H etwas

nu geen tijd voor de droom,maar voor de daad.
Iedereminuutvan werkeloosgemijmer,van dadelozen droom ,bracht de arbeidersgemeenschap de
grofste schade toe.Het was dus een misdaad,het
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was hoogverraad om. . .. Marti kende het lied en
kende de wijs. Hijzelf preekte het iederen dag
tegen anderen; en tegen zichzelf. En toch overkwam het hem, dat hij heimelik wijn dronk en in
het openbaar w ate r predikte, Hij kon het niet
eens een misdaad vinden, Aileen. . . . - 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 z6 niet
komen, hij gaf het Ope
Tegen drie uur in den middag, de zon was weer
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 aIle zich
aftekenden tegen die ene somhere 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 sjofelgeschubde slang langs hoge vochtige muur. Marti
hegreep: dit waren mens en die stonden te wachten
hij 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 men-

sen maakten er geen kleding van voor zichzeif. Zij
bleven de oude vodden en todden dragen en hielden een uur later op een afgelegen plek drukke
markt met Sinzheimer joden en Iepe opkopers om
de toehedeelde uniformkleding weer te versjache-
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ren.Daarwas dan tevens markt van levensmiddelenbons. Heinrich M arti voelde een beklemming

van wanhoop en vertwi
jfelingalshijaan diedingen

dacht.Z6 waser ook nô6itwatte bereiken.Als de
mensen zèlf niet veranderen .
als alleen de
stom me staatsinstellingen en niet de koppen der
m ensen gerevolutioneerd waren...dan...dan...

Maar het troostwoord daarop,kende hij ook.
Geduld moegtmen hebben.juist de omwenteling
der geesten ging het langzaam st. Zo zei het de
wetenschap. Twintig eeuwen van knechtschap
had één der dichters gezegd - hebben hun stiukende moeropgehooptin hetdenken der werkers.
Nog beklemder voelde zich Marti toen hi
jde
regeringsgebouwen naderde. Hi
j gtelde zich zijn
werkkamer VOOr: brieven, telegram men, boodschappen die zich hadden opgehoopt.Dertien ge-

vallen waarin zijnsekretarisgeen raadhad geweten
en die dusnog behandeld moesten worden.. En
wie weet hoeveel m ensen in de wachtkamer om
Norbert Forster te epreken.De meesten vroegen
tegenwoordig m aar direct naar kam eraad M arti,

wel wetend dat Forster, sinds zijn reis naar het
front,zich meegtbem oeide m etde organisatie van
het leger.Het had wel niet in de krant gestaan,
maar er was wel m eer dat Lilienfeld m oest ver-

zwijgen.
Toen Marti zijn werkkamer binnenkwam,ontving zijn sekretaris hem met de boodschap dat
Thea Schum acher drie m aal hier was geweest om
hem te spreken.
59W aarover?''

Datwildezijmijnietzeggen-''
Verder deelde de sekretarig M arti m ee, dat al
om vier uur in de oude ministerraadzaal een vergadering van volkskommissarissen begonnen was.

Martimoestdaarbijzijn,ook aldroeg hijniet de
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titel van volkskomm issaris. Rantzau liet hem de
laatste weken zelfs m eestemm en en meespreken.
Rantzau deed ditlieverdan afwachten totH einrich
Alartiona die rechten vroeg,rechten die hem dan
toch nietgoed geweigerd konden worden.

Haastig zocht hij wat papieren en dossiers bij
elkaar.Zijn sekretariswistniet waarover de vergadering liep,m aar M artibegreep het wel.'tl'as

haastaltijd over dezelfde brandnetelige kwesties:
de voedselm isère,de nog steeds onzekere m ilitaire
kansen, de verbetering der soldatenvoeding ten
koste van die der gewone bevolking;de strengere
doorvoering van alle besluiten die daarover vroeger W aren genomaen.

Dochtoenhijhethalfduistervan dehogeantieke

zittingzaal binnenkwam, door Aloys Rantzau met
een korte hoofdknik begroet,merkteM artialdadelik dat er een heelandere zaak aan de orde was

dan hijte voren had vermoed.Hetwoord wasaan

Stolz, die strak-starend recht voor zich uit naar
de eikenhouten reliefstegenover hem ,uitlegdewat

er naar zijn mening moest gebeuren.Zijn koude
doordringend-langzam e stem klonk als kort-tikkend uittellen van geld op detoonbank bi
jeen wisselaar. Elk woord geleek een dorre, oude munt,
glansloos en toch van waarde.

Datzijn deresultaten vanheteersteonderzoek.

,,

Ik vatzenog eenssam en:komplottegen de tegenwoordige regering en herstelvan hetkoningschap
blijkende uit verschillende papieren in de DerbyClub gevonden.H et nam aken van de stem pels der
tegenwoordige regering m et het doel daarmee de
kontra-revolutie sneller door te voeren.De stem-

pels zijn gedeeltelik gevonden in hetDerby-clublokaal,gedeeltelik ten huize van Turn und Taxis

bijeen huiszoeking,die dadelik na zijn gevangenneming plaats had.Zo als ge allen weet,heeft de
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Centrale raad van arbeiders en soldaten twee
weken geleden een motie aangenom en,waarin m et
algemene stem men sterk werd aanjedrongen op
een spoedige en grondige behandelxng van deze
hoogverraadzaak.H et spreektwelvan zelf,kam e-

raden,datwij'thier allen metde strekking van
diemotie eenszijn.Hetgevallen votum moetvoor
ons een gebod zijn die zaak zo gauw mogelik te
berechten. Er moet eindelik eens een voorbeeld

worden gesteld.Hetwaarschijnlikst en hetwenselikst- nee,het nodigst- is:ter dood veroorde-

ling.Maardan rijstdevraag,watin detegenwoordige om standigheden beter is:het vonnis dadelik
voltrekken om een voorbeeld te stellen; of deze

adellike kapitalisten vastte houden a1s gijzelaars.
M en m oetop allesvoorbereid zi
jn:àlsheteensz6
ver kwam,datwi
jonderhandelingen moesten aan-

knopen metden vijand,kunnen gijzelaarsonsmisschien nog goede diensten bewijzen.Het dreigementdatwijdeze bandieten tegen demuurzullen
zetten,kan dan misschien nog wonderen doen.''
Stolz ging zitten,streek metdezakdoek overhet
voorhoofd en over het strak-bleke gezicht.
M arti hoorde duidelik het kanon dof-dreunen.
Zouden de anderen hetook horen? Ofwashetnog
de nawerking van de landelilte stilte,die hem gevoeliger maakte?
Na Stolz,voerde Sturm het woord,die op een
ietwat gezochte en spitsvondige manier verzachtende omstandigheden pleitte.M en luisterdeweinig

naarhem,zo alsgewoonliktin den laatsten tijd;en
president Rantzau m erkte op, dat m en hier niet
over de schuldkwestie te oordelen had. Dat zou
de rechtbank weluitmaken.Aan de orde was de
vraag welke rechtbank de zaak behandelen m oest,
en tevens de m otie van den Centralen Arbeidersraad,de hoogste machtin de Sinzheimerrepubliek.
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Brandt,Rantzau':gekretarig,die achterhem zat,
reikteden presidenttweebrieven.Rantzau keek ze
door,de grijsblonde wenkbrauwen licht gefronsd
achter de lorgnet, terwi
jlhijautomatiegde woorden gprak:
Verlangtnog iemand hetwoord?''
H et was Rantzau's taktiek eerst de anderen te

laten spreken,vöör hi
j zèlf hetwoord nam.Met
fijn-kritiesegeestliethijdan devoornaamgteargum enten nog eens de revue passeeren,hekelde de
gemaakte opm erkingen of loofde ze en dikte ze
aap.
.Op de minderwaardige motieven en op àlwat

liever niet gezegd had moeten worden, ging hij
nietin,daardeed hijeen diplomatieszwi
jgen toe.
Hijeindigde zijn redemeteen kort,duidelik voorstel dat m eestal aangenomen werd. W ant in gewichtigekwestieskon 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 stem de niet mee;
H einrich M artihad tot nu toe doorgaans m eegestemd metNorbertForster,slechtgeen enkele maal
znetStolz.

??Meestalzijn deneuzen geteld,''mlachtSturm te
grnnzen.,,Maarwaarom teltdemijnenietdubbel?
Som s nietgroot genoeg?''
Ook nu wilde Aloys Rantzau weer dezelfde beproefde taktiek volgen. Nadat Gsell een paar
Vragen had gesteld,die door Stolz Waren beantwoord,brachtVohsen hetzelfde te berde watStolz
reeds had gezegd.Toen niemand m eer het woord

verlangde,begon langzaam en schijnbaarzacht-bescheiden,Rantzau te gpreken.

Hijbegon met waardering voor het werk van
Stolzen zijn ambtenaren.Deinstruktiehad werke-
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lik dingen aan hetlichtgebracht,waarvan niem and
het bestaan verm oedde. Het kom plot was veel

wijder vertakt dan men dacht, de nagemaakte

regeringsstempels vormden hoogst bezwarend be-

wijsmateriaal.De dank van hetland,dat in deze
tijden waarachtig algenoeg te doen had met de
zelfverdediging n a a r b u iten,

die dank

kwam Stolz en zijn helpersruimschootstoe.PresidentRantzau wachtteeven om den indruk van zijn
woorden te laten doorwerken.

Maar....''vervolgdehijop een toon van koelspottende verwondering,terwijlhijhoog de wenkbrauwen optrok,,,wat wij te maken hebbcn met
die m otie van den Centralen raad.... ik moet u

zeggen:datbegrijp ik niet.W atwillen diemensen?
De regering marcheert allang in die richting.De
regering heeftgeen duw in den rug noodig.W ie is
de regering in dit geval? Toch zeker in de eerste
plaats het volkskom missariaat van Justitie-'' Een
pikante schittering zag men achter Rantzau's

lorgnetglazen,toen hijvoortging:,,En nu wi1het
toevaldatdaarvan aan hethoofd staat:onzepartijgenoot Stolz, dezelfde man die in deze zaak zo
bizonder hard heeft gewerktl''
Nog even ironizeerde Rantzau door over dit

onderwerp.Hijdeed alsofhijnietbegreep,datde
m otie van den Centralen Arbeidersraad vooral ge-

richt was tegen hem en zijn medestanderg in de
regering;tegen Forster,Rantzau,Gsell,tegen hen

van wiede arbeidersvreesden,datzijte veelconsideratie zouden gebruiken tegenover de adellike
m annen van hetkomplot.
Daarna ging Rantzau over tot de vraag w ie
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 wa8
Fakkeldragerg 10
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volgens Stolz het eenvoudigste; de begchuldigden
zaten imm ers in voorlopige hechtenis in hetzelfde
gebouw,om datalle gevangenissen stampvolwaren.
President Rantzau wilde hier niet van horen.

Uitvoerig betoogde hi
j,dateen der eerste rechten
van den m ens was: een gewaarborgde, zuivere
rechtspraak. De kameraden van het 28e waren
kloeke soldaten,- behoorlike rechterskonden het

nietzijn.De oude wetboeken van Sinzheim waren

afgeschaft,de nieuwe nog lang nietklaar.Rantzau
stelde daarom voor een speciale rechtbank voor
dat doel te benoem en.
5:W ie moet die benoem en?'' viel Vohsen in de
rede.
ng.- En wat de derde kwestie
,,Deze vergaderi
betreft:of het vonnis dadelik m oet worden uitgevoerd of datdeze luials gi
jzelaars moeten fungeren,alswaarborg tegen schurkenstreken van den

vijand,.. eigenliklijktmijdatietsvan laterzorg.
Bovendien is die vraag toch eigenlik enkel van
belang, wanneer het vonnis een doodvonnis zou

zijn.Daarom vindik hethele:tellen van dievraag
wat... tendentieus.''Stolz schudde sterk-ontkennend het hoofd.,,lk zal er dus m aar niet te veel
op ingaan.Ik stelvoor''- besloot Rantzau bon-

dig- Nsde zaak in den doormijaangegeven geest
te behandelen en dus over te gaan tot de benoeming van een speciale rechtbank van vijf leden,
welkehethoogverraadprocestegen Turn und Taxis
en m edeplichtigen zal behandelen.Uitspraak van

diespecialerechtbank zalbindend zijn.Geenhoger
beroep-''
Rantzau's woorden hadden een geheel andere
uitwerking dan gewoonlik het geval was.

Vohsen en Stolz protesteerden nog v6örhijgeheeluitgesproken had tegen dezewijzevan behandelen.De eerste riep heftig dathijgen schriftelik
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voorstel van den pregident wilde zien, waar dan
over gediskuteerd en gestem d kon worden. Stolz,

strak en flegmatiesals altijd,vroeg hetwoord en
herhaaldezijn vraagmetijzeren nadruk toen Rantzau ditnietscheen te horen.De stemming der vergadering werd geprikk-eld,lichtelik rnm oerig.Stolz

verweetRantzau zijn metode van afhameren,zijn
presidiale tak-tiek om anderen den mond te snoeren.Alex Sturm grappigde er tussen door dat dit

de enige manier wasom bijtijdsaan hetrijk-voorziene gouper te komen.M aar niem and was in de

stemming om zijn aardigheden tewaarderen.
Stolz veroverde metenige m oeite hetwoo
rd.Hij.
@*
sprak op zijn gewone koel-berekenende WIJZe,de
dwepersogen strak gerichtop het oude beeldhouwwerk van de donkere eikenhouten lambrizering

tegenoverhem.Zijnheftigegemoedsbewegingwerd
enkelverraden doordathijluider en no: nadrukkeliker sprak dan gewoonlik;en zelfs iets sneller.

Hetging rechttegen Rantzau in.Hijwilde eens

psychologies verklaren waarom de Centrale Raad
zulke moties aannam.H et was een simptoom van

een veelalgemener verschijnsel:dat de regering,
alszijnietoppaste,alle kontaktmetde arbeidersmassaverloor.Dekwestiegijzelingofexekutiehad
inderdaad vooral dàn betekenis als het om een
doodvonnis ging.M aar kenmerkend voor de geest
van afzakking,docht het Stolz,datRantzau huiverig was die vraag onder de ogen te zien; hier en

vandaag en dadelik onder de ogen te zien.Hij,
Stolz,kon daar alsvolkomm issarisvan Justitie aan

toevoegen:dathijzelf daar nietbang voorwas.
Doch hetlangst stond Stolz stilbijde kwestie
der speciale rechtbank. W aartoe zulk een recht-

bank?Hetwaseen belediging voor den krijgsraad

van het28e alsdie de zaak niette berechten kreeg.
Ditzou dan ook n6oitraogen gebeurenl'tN/asweer
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de oude geschiedenis:er waren m annen onder de
volkskomm issarisgen die veelen véélte weinig ver-

trouwen hadden in de arbeiders en soldaten.Bij
de produktie-regeling was dat telkens gebleken.
Nu,bij deze hoogverraadzaak,kwam dat alwéér
aan hetlicht.Hetwas een vertrouwenskwestie,de
Vraag van vertrouwen in het recht en in de rechtspraak van het proletariaat.W ie dat vertrouwen
niet had,hoorde in de regering van Sinzheim niet
tuis.Vohgen,heftige,im pulsieve natuur,wond zich
op,ondersteunde Stolz door interrupties en door

zijn uitroepen:,,Zéér juistl''na elke periode van
Stolz'rede.

H einrich M arti had aandachtig zltten luisteren,

werktuigelik bladerend in dedosgiersdie hijdacht
nodig te hebben.H etging hem,zoalszo vaak:het

fanatie: dri
jven van Vohsen en Stolz stond hem
tegen.Maaraan den anderen kantvoelde hijzich
licht-beledigd door de fijn-slimme manletwaarop
AloysRantzauzijnautoriteitaan deanderentrachtte op te dringen.Ggellen Sturm hadden de laatste
tien m inuten telkens geroepen: 55Stenlnaen, stenzm enl'' en dat had M arti dan iedere keer opgeschrikt als één die zijn houding nog niet had gevonden.

lpaarstond hij?Hoezou hijgtemmen alsstrab
zijn naam werd afgeroepen?Hijprobeerde demotieven v66r en tegen in hetgelid te zetten gelijk
soldaten,en ze dan te tellen.M aarditwerd m oeilikeren m oeiliker,vooraltoen dezitting rumoeriger
begon te worden en gcherpe persoonllkheden de
plaats gingen innemen van de argumenten.Voor
heteerstbemerkte M arti,datde verschillen in dcn
raad dervolkgkom migsarissen veeldieperingeroest

zaten danhijop vorigezittingen ooithad vermoed.
Deopwindlngwerd hoe langerhoe groter.Had hij
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dan Sinzheim'seenheidnog altijd te mooigezien?
Norbert Foreter sloeg m et de vuist op tafel,don-

derdeertussen doordathijwelwatander:tedoen
had dan tij'
dvermorsen.Hijbleefgeen minuutlanger als dat zo doorging.

Opeenshoorde Martizijn eigen stem.Erkwam
stilte,misschien wel om dat de anderen hem nog
m aar zo zelden hadden horen spreken:uit louter
overrom pelde nieuwsgierigheid.M aar M arti vatte

het op als aandacht voor zijn woorden. En die
steundehetzelfvertrouwen,waarmeehijvoorsloeg,
in een volgende zitting de speciale rechtbank te
benoem en, doch op voordracht van den volkg-

komm issarisvan Justitie.
Hetkrakeellang moede,en wetend dat hetden
m an die metditvoorstelkwam,zuiver om een uitweg, een middenweg te doen was, nam Rantzau

het dadelik over en joeg het zonder hoofdelike
stemming erdoor.
Daarnawerd erberaadslaagd overden m oeiliken
toestand aan hetfronl,en overdevoedingskwesties.
Tot heftigheden kwam hetdien avend verderniet.
Er waren fouten aan het frontbegaan.M aar nie-

mand durfde erForstereen verwijtvan te maken,
want niem and wist precies waar de oude fouten
van Trautwein ophielden en de nieuwe van Nor-

bertForster begonnen.Ook wagmen veelte blij
dat Forgter, de sterk'e m an, zich nu eindelik uit

eigen beweging met de militaire zaken inliet.Hij

wasvan hetfront teruggekom en en was zich plotseling m et de legerzaken gaan bem oeien.De inge-

wijden begrepen, dat nu de toestand we1 heel
hachelik moestzijn.Maar op debuitenwereld,die
van zijn heftig verweertegen deze taak geen weet
had,maakte het feit dat hij,de sterke M an, de
legerleiding had overgenom en een goeden indruk.
De atmogfeer in Sinzheim woog minder zwaar op
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de geesten dan te voren.Had hetpubliek geweten
wat dien avend door Forster over den m ilitairen
toestand in den raad dervolkskommissarisgen werd
meegedeeld, - dan zou die luchtiger stemm ing

welin de diepste neerslachtigheid zijn verkeerd.
Den volgenden dag tegen hetmiddaguur,kwam
Thea Schum acher M artihalen.

Ik was gisteren drie keer hier.Moetje nodig

,,

sPreken.''
k weer in de stad
,,Ik heb het gehoord, toen i
kWaD;.M
W ag J'e aan het front?'' vroeg zi
j schijnbaar
onverschillig. 5:Zullen jullie nu eindelik hulp van
Rusland vragen.Ofis 't toch alte laat?''
55Spaarover Wou je mi
jepreken?''

Zijkeek hem aan meteenraadsel-glimlach.Eergt
nu viel het Marti op, dat ze weer geheel in het
zwartwas,nauw sluitend kostuum,dathaarslanke
lichaam svorm en duidelik deed uitkomen.Een plat

witkraagje om de hals,een snoer rode kralen in
het donker-dikke,kortgegneden haar.
,,Ga J
'e m ee eten?':
Goed. W aar?''
,,BiJ
'miJ
-tuig-''

Hijkeek haarongelovig aan.

9,Ja,zeker,''bevestigdezil
-,,,ik eetwelm eertuis

tegenwoordig.Maarmijn eerste gastben l
-v
--toch-''
Zijverlieten deregeringsgebouwen dooreen zijdeur.W anthetging M artialsalle volkskom missarissen:de gleep van m ensen die hem wilden spre-

ken groeide aan;iederen dag werd het een grijs
geschubde slang voor een dode deur.Hijkon ze
onmogelik allen ontvangen enhijwildedegeduldig
wachtenden toch nietgrieven doorze onverschillig

voorbijtelopen.Zogchooternietandersoverdan
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hetgebouw heimelik in en uitte gaan doorachterdeuren en zi
jdeuren.
Op straat,terwi
jlzijsamen stapten doorstaêgen

motregen,vertelde Thea aan één stuk door. Zij
had gesproken in fabrieken,in buitenwijken,propaganda gem aakt in de dorpen rondom Sinzheim
de laatste dagen.Dat was hetvuile werk,dat ook

moest gebeuren.Partijgenoten behouden,nieuwe
kameraden winnen.Daarwerd je te goed voor
zo hoonde zijfijntjes - als je op het regerings-

kussen zat, was dat niet zo? W as M arti daar nu
zelf nooit eensverbluft over,dathi
jzo hals over
kop binnen drie m aanden van wildvreem den eend-

in-de-bijt tot volkskommissaris was gebombardeerd? Nee,nee,M artihoefde niet tegen te spreken; ze wist het wel. Niet dat ze het hem niet
gunde, volstrekt niet. M aar tegenover goeie beproefde kameraden als Bartold Schwarz, Neuenburg,Kayssler,H ellmuth,M insterberg en zo,was
hettoch welstèrk hoor.Rantzau en Forster durf-

den je watvoorzetten....!

M artiwilde haarnog eenstrachten uitte leggen,

hoeallesgebeurd was.Alsjeverantwoordelikheid
droegvoorzo een gewichtigetak,dan konden zeje

toch imm ers geen stem in het kapittel weigeren.
,,Jaja,''snapte haar bij-de-handte-nazale stemmetje.,,Datweetik allemaalwel.En ondertussen

hebben Rantzau en Forster een stem in het kapit-

telméér.Wantjijstemtgeregeld methen mee,en
tegen hetprincipe in.''
5:12 ****SS

Hij wilde zich verdedigen,fel-verontwaardigd.

Doch een reeks van m ilitaire vrachtauto's, deels

zwaarbeladen metveldgeschut,deelsmetveldgrijze

kleding en equipem entsstukken schonkten en don-

derden voorbij.Een trem,een der weinige trems

die nog reed,remde zo sterk,dat de dicht opeen-
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gehoopte paggagierg tegen elkaar opvlogen. De
vronwelike bestuurder bleef stoppen tot de natte

trambaan metde blikkerende railsweervrijwas.
De vrachtauto's verdwenen om den hoek van de
gtraat in den druilijen m otregen. Intusgen had
Thea hem vertrouwelzk bi
jden arm genomen enzei
iets tegen hem ,iets aardigs,iets harteliks....M arti
kon hetnog niet verstaan door hetgeruchtvan de

auto'gen doorhettremgebel.Zijkeek hem daarbij
lachend aan,zochtzijnblik.Noghalfonwillig,met
de zelfverdediging op de lippen,zag hijhaaraan:
de donkere ogen m et de lange wimperskeken diep

in de zijne,haarmond half open in verlokkende
lach liethetblank der kleinem ooie tanden zien.

zijn
Hd
gewi
est
e,rp
lacde
hteverontwaardigde woorden weg uit
terug.Hijhad haardaarnetzeker
verkeerd verstaan.Ditmooie lieve gezicht,- was
dat het gezicht van één die kwetsen wilde? Neen,

hij had haar zeker niet goed begrepen.Hij had
onlangsgehoord:Thea wasvan Poolse afstamm ing.

Misschien had zij onbewust nog wel eens moeite
metde taal;misschien zeizijweleensietg,datin
haar eigen taal minder scherp zou hebben geklonken.

Zo naderden zijThea'swoning;een kamerop de

vierde verdieping van een huurkazerne. Opklim -

mend degrijze,schamelverlichtetrappen,zagHeinrich Marti's verbeelding die kamer,waar hijéénm aalgeweest was,weer vôor zich:ongezellig,kil,
wanordelik. Geen familieportretten,enkel afbeeldingen van grote Russiese en Duitge voorm annen
aan de wand.En dan ineenstussen aldie rom mel:
twee of drie lappen in geraffineerde kleurcombi-

nalie.Eén ervan bedekte gedeeltelik het ijzeren

bed,dat in de donkerste hoek van de kam er was
geplaatgt. Een spiegel die haast geen licht kreeg
erboven.
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M artiliep voor,haastte zich de laatete trap op.
Hijverlangdeernaar diteigenaardige vertrek weer
te zien,het afstotende en het heimelik-aantreltkelike erin terug te vinden.

Doch toen hijde deur open deed,kreeg hijeen
geheelanderegewaarwording dan diehi
jverwacht
had.Op een lage,houten stoelbi
jde vensterbank
zat een kleine m annenfiguur die M artidadelik a1:
Bartold Schwarz herkende.

Zijn aanwezigheid trof Martials iets onaangenaams.Nietalleen omdatdezepartijgenootmetde
zoekend-wantrouwigeogen,deze man diealtijd en
overal v erra a d speurde,hem van dien eersten
avend in Astoria af reeds tegenstond. M aar ook

omdat hij plotseling het gevoelkreer, dat Thea
hem in een valstrik wilde lokken. * ag dit alles
door haaren Schwarz voorafberaam d? W atwilde

zij.van hem? W as Schwarz bijtoevalhier of was

alles goed overlegd,afgesproken werk?
Doch hetvolgendeogenblik vaagde alle onzekerheid weg. Thea bleek bizonder verrast door
Schwarz'aanwezigheid,en begroette hem zo har-

telik,dathet Heinrich Martibijna speet,dat zijn
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 m aar
wat kleiner te willen maken;want Schwarz moest

natuurlik blijven eten,ook alwaser nietop hem
gerekend.
Hetgesprek liep al gauw over de laatste bulletins van hetfront.Kleine plaatselike successen,
ieder begreep wat dat beduidde.
t metzijn dof-onderzoekende ogen
d Schwarz keel
an den één, dan de ander aan. Som s ook keek

hijschichtig naar de deur als vreesde hijonraad.
Voor het eerst viel M arti de heese doordringend-
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heid van zijn stem op.Hetongeschoren,stoppelige
gezichten de hoge plagtron-dagdiehi
jaltijd droeg,
gaven deze korte, bleke kerel iets groezeligs en
onheilspellends.Uitzi
jn gehelewezen konmen het
devies lezen waar Schwarz zo prat op ging, de
leuze: Aiees zelf vertrouwd,
raaar vertrouw
niemand.

Martivergeleek hem bijHellmuth.Ook heelzijn
leven arbeidergeweesten in vrijeuren propagandist.Maarwateen verschil:hetgezonde jongensgezicht m et de klare eerlike ogen,datoptimism e,
die natuurlike levensdurf!
Vreem d....:M arti kon het aanzien - hoewel
m et lichte afgunst - als Thea vertrouwelik deed

met Hellmuth. Maar nu zij'heel even, koket,
Schwarz aan het haar trok, en deze dadelik grofgretig haar hand pakte en die vasthield, - nu
voelde M artieen weerzin in zich tegen hen beiden,
een ergernisvooraltegen hem .Neen,vooraltegen
haar..@@#
.hn
@@wistniet wie van die twee hem sterkerhinderde.

9:W eetjewatdegrootgtetoerzalzijnals'tslecht
blijftgaan van de week?''
Schwarz onderzocht snelmetzijn ogen of beiden,Thea en M arti,wel naar hem luisterden.

Om 't hier kalm te houden,''schorde hij.En

,,

een paar m aal slim-knikkend m et het hoofd ging

hijdoor,fluisterend bijna:
like schorem en de restvan de burger,,Datadel
liken steekt natuurlik dadelik de kop op,zodra 't
maar even beroerd gaat aan het front.Geloof dét

maar.Dachtje dater geen wapenvoorraden hier
in Sinzheim waren,waar w iJ
'niets van weten?''

Hijzweeg.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
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haarverteld,datover de zaak Turn und Taxiswat
te doen was geweest in de zitting en dat Rantzau
en Forster weerbang waren geweestzich aan koud
water te branden.
Ook Schwarz bleek geheelop de hoogte van de

zitting van gisterenavend.Marti wilde juist gaan
zeggen,datzijnu eensvertrouwen moesten hebben
in de regering;ditwasnu toch een zaak waar Stolz
felachterheen zat,- toen uitenkele losse opm er-

kingen van Theaopschemerde,datzijn houding in
die regeringszitting verkeerd werd beoordeeld.

Daarom zweeghijnogeven,luisterdenaarSchwarz
en toen naarThea....plotseling kreeghijeen gevoelalsofhijvreemde kleren aan had,hetkleed
ander.
Meer en m eerwerd hetH einrich M artiduidelik,
datStolz aan de twee anderen hetgebeurde z6 had
uitgelejd,alsofMartihèm te hulp was geschoten
door znn motie.Hetsprak imm ersvanzelf,datde
mensen die Stolz op de voordrachtzou stellen voor
de speciale rechtbank geen anderen zouden zjJ*n
dan.... de voormannen van lzet28e regim ent:de
soldaten en officieren in het Universiteitsgebouw.
Schwarz, Minsterberg en de anderen zouden de
van een

verraderste veroordelen krijgen.
Heinrich Marti duizelde.Dàt had hij met zijn
voorstelnooitbedoeld.En dàthadden Rantzau en
Forster erevenmin in gezien,- zo wisthi
jzeker.

Zijwarenoverrompeld.Overrompelddoor...hijhad
zich welvoorhethoofd willen slaan.Hijzèlfhad
hetvoorstelgedaan.M aarStolzwisttoch weldathet
de bedoeling was ewone rechters te benoem en,

geen militaire.Datwastoch de gééstvan zijn....
Schwarzgrijnslachte,zeiietstegenhem.Hetleek
een droom zoals hij daar zat.W at had Schwarz
tegen hem gezegd?W eereen komplimentoverzij'
n
handigheid van gisterenavend.Ietsvan:de revolu-
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tie een dienstbewezen.Hi
jglimlachtewerktuigelik.
M aar neen! brandde het eensklaps in hem.Hi
j
kon hetzich nietlaten aanleunen.Watzathi
jdaar

te zwijgen?!Zijm oesten weten hoe alleszich
had toegedragen.Hijhad een gevoelalsofhem de
keelwerd toegenepen.
Opeens bekroop hem iets onrustigs,de gewaar-

wording dat Thea,schi
jnbaar bezig bij de tafel,
scherp hem aankeek. Hij durfde niet opkijken,
voelde datzijzag....datzijdoorzag,àlles doorj....eerlik zeggen....9
.
Zag.Zou hi
Er zette zich iets schrap, diep binnen-in hem .
Hun alleszeggen,datbetekende - o,hetschichtte

opeensdoordenevelingzijnergewaarwordingen-eea val,een jammerlikevalachteroverin deduisternievan hun spoten verachting.De smaad en de
M nachting van de twee m akkers die hier m ethem

in de kamer waren.Smaad en smaling om zijn
onnozelheid.Leedverm aak om Forsteren Rantzau;

wantdie waren erin gelopen.Hijvoeldehetklamme zweet op zijn voorhoofd uitbreken.Weer zei
Schwarz iets. W eer wag het een gegrijnsd, heeg
komplimentoverzijn hulp.Marti'sgoedehulp van
gisterenavend.

Een rillinj doorvoerhem.Een ondeelbaarmo-

m enthad hilhetvizioen,dat die m an daar tegenover hem in den schemer een doodskop droeg op

den romp,inplaatgvan zijn gewonemensenhoofd...
Dan,weer terug in de werkelikheid,voelde hij
dathijmoestantwoorden.Schwarz keek hem aan,
nieuwsgierig,nietwetend ofhi
jin Marti'szwijgen
enkel een lichte verlegenheid moest zien,iets van

het jongensachtige dat bij een Zwitser welmeer
doorbrak. - of dat M arti geschrokken wag over

den uitleg diezijaan zijn voorstelgaven.Stolzhad
het Schwarz in killen hoon gezegd: ,,M arti heeft

zelf niet een: begrepen dat zijn voorstel one in
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de kaart speelt. En Rantzau en Forster snapten
hetook niet-''
Doch Schwarz had Stolz'woorden opgevat al:

bluf.Hij had niet geantwoord en bijzichzelf gedacht,dathet toch welkon wezen,datkam eraad
M artiniet zo dom was;hen wèl door een list had
willen helpen.Schwarz schatte allem ensen ofeven

slim,listig en volargwaan a1shijzèlfwas,ofhopeloos onnozel.De eerste maal dat hi
jM arti zag
hijhad dien avend in café Astoria den nieuweling
goed opgemerkt,hem heim elik bespied - m eende

hijmeteen onnozel,naïefmenste doen tehebben.
M aar toen M arti zo snel opklom ,sekretaris werd
van N orbert Foreter, en zelfg nog zwaarder ver-

antwoordelikheid te dragen kreeg,meende hijdat
iem and alleen doorslimm elistzich z6 spoedig naar

boven kon werken.Hijhad nadien den vreemdeling te weinig ontmoet,om hem voor altijd in te
delen bijéén dertwee categorieën waarin bijhem
hetmensdom uiteenviel.Bijde engere kameraden
van Bartold Schwarz ging M arti weliswaar door
voor een Foreteriaan,voor een opportunist,doch

Schwarzwaseigenwijs,vertrouwdeenkeleigen oor-

deelen m eende datThea'svrindschap op den Zwit-

ser invloed had; méér dan de anderen van zijn
kring verm oedden.

Schwarz zocht schielik met zijn ogen die van
Thea,om tezien hoe zijhetzwijgen van Heinrich
M artizou uitleggen.M aar Thea hield haar sterke
blik niet m eer op M arti gevestigd;evenm in wilde

zijSchwarz aankijken.Schijnbaar bezig met gastvrouwplichten,had zijden mannen den rug toegedraaid,hurkte nu voor een oud,gebrekkig buffet
om er koppen en schotelsuitte halen.Van hetgegprek der anderen ontging haar intugsen geen
woord.

Tja....,''glimlachte Martieindelik,gtond op

,,
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van zij'
n stoelen liep naarhetvensterom zich een
houding te geven,,qwij snapten elkaar wel goed
gisteravend,- Stolz en ik.Nu kom t de rest ook
welin orde-''
,,Al
sjullie dat adellike stel overlaat aan ons,''

schorde Schwarz terwijlzijn ogen dof-onheilspellend naar den kameraad loerden,,,
dan zijn ze in
goede handen.Dan gaan ze er an, - allem aal-''
55Natuurlik,'' klonk Thea's stem m et zachten
nadruk.
H einrich M arti,metden rug naar de beide anderem 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,terwijlhijtelkensen telkensbinnen in
zich als staêge tikkeling van regendruppels die
laatgte woorden hoorde:
:9Dan gaan ze d'r an.- Allem aal-''

Dien avend en dien nachtkwam M artiniettuis.

Hijhad 'smiddagszijn sekretaris opgebeld om te
laten weten dat hij niet op het bureau kwam;
'savends had hijeen conferentie met Gselldoen
afzeggen.Schwarz en Thea hadden Heinrich M arti

voor hun zaak gewonnen, zo als zijden vorigen
avend Alex Sturm's snellen m aar licht-plooibaren,
impresgionabelen geestveroverd hadden.M etalde

kracht van zijn meedogenloos verstand, angstiggescherpt door de jarenlange vervolgingen waaraan hij onder hetoude régime had blootgestaan,
verklaardeen beweesSchwarzhem,dathetbehoud
van de radenrepubliek Sinzheim afhing van doortastendheid en prestige.Geen halfheid.Vooralniet
in zaken als deze.Er m oest een voorbeeld gesteld
worden;en de arbeiders begrepen dat op 't ogenblik veelbeter dan de regering.Die m otie van de
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Centrale Raad kwam voortuit dàtbesef,volstrekt
niet uit de zucht de regering tussen de benen te
lopen.
Voortdurend verm eed Schwarz de nam en van
Rantzau en Forstertenoem en.AlsThea nu en dan

zeheftigertusseningooide,hadhijeen kalmerend
gebaar gem aakt metde korte,zwartnagelige hand;
en ging dan door,methetgestadig loswrikken van
M arti'sgedachten.
Eerst tegen half zeven '
eavends,nadatzijnog
vergeefs gepoogd hadden W erner Stolz te bereiken,ging Schwarzheen.In hetuniversiteitsgebouw,
dat nu geheel als gevangenis en kazerne dienst

deed,wasderegelingz6,daterook altijd een niet
militairjustitie-ambtenaar aanwezig was:Schwarz
ofzijn plaatsvervanger.
Schwarz had zijn doelbereikt.Erwasafgesproken dat Stolz de hoogverraadzaak in de eerstvolgende vergadering van volkskomm issarissen op-

nieuw aan de ordezou stellen.Hi
jen Vohsen zouden er op aandringen, dat de speciale rechtbank

terstond werd benoemd.Gevraagd naarzijn voordracht,zou Stolz voorafvaststellen,dathi
j ditopvattealseen kwestievan vertrouwen in zkn beleid.
Eerst daarna zou Stolz zijn namen noemen; die
waren: Bartold Schwarz, M insterberg, Frenkel,

Jaroszinksi,Schaupp.Allen:soldaten en officieren

van deachtstedivisie,diealmeerin den krijgsraad
gezeten hadden, met Schwarz als vertegenwoordigervan hetniet-m ilitaire element.Nergensstond
in enige Sinzheim er wet,datmilitairen niettotlid
van een speciale rechtbank m ochten worden be-

noemd.AlsRantzau dan bangwasvooreen krijgsraad, en meer hield van speciale rechtbanken had Sturm gisternacht gespot -- dan zou déze

rechtbank hem wel enezen van zijn dweperijvoor
speciale rechtbanken!

160

M etviertegen drie zou Stolz'voordracht aangenom en worden. En wellicht, als Stolz scherp de
vertrouwenskwestie :telde, zouden Rantzau, For-

ster en Gsellzich erbijneerleggen.
,,St
olzishun laatste kontaktmethetwerkelijke
proletariaat,''scham perde Thea.
M aar Schwarz had die opm erking geheel doodgezwegen.Instinktiefbegreep llij,niettegen Sturm
en evenmin tegen M arti te m oeten oprukken met

het grof gegchut waarmee hij den bijval van
meetinggangers veroverde.Hijhad vandaag zichzelfovertroffen.De kalme,ham erende betoogtrant

van Stolzovernemend,had hijdoornoestbeleid en
onafgebroken snijdende argum entering Heinrich
M artivoor de zaak gew onnen.

Hijrekendehetzich toteen eer,diehijafgunstig
naarzich toe trok.Thea'skamer had hijeen passende plelk gevonden om op Marti in te werken.

Afaareen groter aandeelin zijn succes wilde zijn
heimelikeijdelheidbaarniettoekennen.
In de universiteit zou m en gnelrecht doen,-

had hijnogverzekerd.Hetvonniszou nognietuitgevoerd worden.Veroordeelden a1s gijzelaars.datwashetprincipe.Van ochtendhadhij,Schwarz,
nog een paar van die sm eerlappen laten gevangen

zetten,en na één uuronderzoek had hijalaardig
watbewijsmateriaaltegen henin handen.Misschien
konden die twee zaken welgekombineerd worden.
Thea had dien m iddag bizonder weinig gezegd.

Een enkelemaalhad zijeen hatelikheid tegen één
der opportunisten tussen Schwarz' woorden ge-

schoven.Doch overigenszaj zij enkelMartilang

en m et genegenheid aan,glxm lachte of knikte be-

grijpend alszijn antwoorden haarbevielen.Zonder

hetzelf te bemerken,werden die stilgenegen aanm oedigingen voor M arti een behoefte,hoe langer

hetgesprek duurde.Zo alszijdaartegenoverhem
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zat,even beschenen door late zon, die tegen half

vijf eindelik nog éven kwam doorbreken,leek zij
hem zachterdan ooitte voren,m eerlief-vrouwelik,
haast een madonnakopje. Maar opeens, als de
loop van hetgesprek hetm eebracht,verloren haar
donkere ogen het drom erige, vonkte fel begrip

erin op.En hijvroeg zich dan metverwondering
af,hoe over ditverstandige vrouwtje de legende
kon lopen,datzijRantzau eenszou hebben toegebeten:M oed isàllesin de wereld en alle verstand
*
18maar ballast.
Aan m oed ontbrak hethaarniet;datwaszeker.
Datleek welhetm ooie van de vrouwen:dat hun
bedoelingen zo veel zuiverder waren,dat zi
jniet
voor zich wat wilden bereiken. En M arti dacht

daarbij aan de opzichtige behaagzucht van Alex
Sturm ,aan de heim elik-versmoorde eerzucht van

Stolz, aan het intrigerend geworstel van journalisten als Lilienfeld,wien Hellm uth kort geleden
nog in het gezicht gegooid had:ssover de ruggen

der arbeidersnaarboven,hè?Datisjouw wachtWOOrd.''

O5 hij kende haar genoeg:Thea kon onzacht,
kon wreed en gemeen wezen voorwieuithetrechte
spoor ging dathaar geesthad gespannen.Alshaar
instinkthetmiddelhad gevonden datden doorslag
kon geven ter bereiking van een doelwit, was er

bijhaargeen moraaldie nog angstvallig na-woog.
M aarhaardoelzèlfwashoog,zuiver,onpersoonlik.

En soms,op 'tonverwachtst,kon zachtheidbijhaar
doorbreken:sterrelicht op eenzaam ,nachtelik bosPad....

Toen Schwarzwegwas,hadzij.losjeshaararm om
Martiheengelegd.,,Jebenttoch,''begon zijzacht
,,zo alsikaltijd,altijdheb gehooptdatjezoudtzijn.,;
9:Hoe zoo?''
Fakkeldragerg 11
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Hij glimlachte. Zij liep weer van hem weg, langzaam, op de tenen van haar kleine voeten, door
den schemer van de kamer.
"J e begrijpt me weI."
Regen prikkelde weer zacht de ruiten; het werd
vroeg avend. Marti keek haar na, tot haar slanke
zwarte figuur verwaasde en hijna werd opgezogen
door de kamerdonkerte, daar waar de lange, lichtloze spiegel hoven het bed hinge Bier 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, heel 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, smoIt aaneen in een droefgelukkig heimwee.
Marti liet zich gaan op die stemming van vertedering, naderde Thea zonder opzet. Vroeg haar
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 pogroms, omzwerving.
Zij was niet ouder dan een en twintig jaar, al zes
jaren ouderloos en had aIleen 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 ala een vogel
trekt naar het licht van een verre vuurtoren. Was
't ook niet zo met hem?
"J a," zei hij zach t, drukte haar de hand en lei
zijn arm om haar schouder. Hij fluisterde haar
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trooet toe,woorden, die hem toevloeiden uit het

diepste van zijn groeiende genegenheid.Hij wist
zich ongelukkig m èt haar,- gelultkig voor zich-

zelfomdathijin zich voelde tintelen:zijheeftmij
nodig,ik kan eindelik ietsvoorhaarzijn.
Een teder web van stilte spon zich in de kam er.

Maar zijherstelde zich,haar veerkracht kwam
langzaam terug.Zijrichtte zich op,als wilde zij
alle heim wee en loom -zoete m elankolie van zich
aflaten vallen.

Hijkon in devan duisternisdoordrenktekamer
haarogen nietzien.Maarhijzag haar tegenover
hem aan dewand staan,even betfijne hoofd achterover,als éne die terechtgesteld wordt,de handen OP de rug.

55Jezegt,''begon zijferm,maarhaarstem trilde,
55datje....datjemeliefhebt.Ik....''Zijstreed
tegen haar weer-opwellende gmart en vertedering.

'k W eethetniet,Heinrich,''brachtzijeindelik

,,

uit,methalf gesmoorde stem.,,Ik ....ik houd op

'togenblik van jeenik....ik kèn mijzelf:ik weet
dat ik niet aldoor van iemand kan houden....

Reken nietop mij....''W eer brak zijaf;beiden
zwegen lang in hetsomber-verduisterde vertrek.

Ik kàn 'tnietallemaalzeggen ....Je zoudthet

,,

nietbegrijpen ook.Blijf bijmijvan avend,

ga

nietheen-''

Zijomhelsden elkaar,wangaan wang.Hijetreelde haarkorte zware haar,zochtmetzi
jn lippen het

scharlaken snoervan haarlippen.Hijvoelde haar
harteklop tegen zijn borstals een lichte hoefslag.
Zachtsloothijhaarin de armen,voelde detere
welving van haar borgten 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 nachtnevelheen.Zi
j hoorden het
niet.

ZESDE H OOFDSTUK

H EA Schumacher had niet gelogen, het
was geen berekening,geen koude kokette-

rie geweest,toen zn Heinrich zei:datzij
nietméérwildebeloven dan zijgchonk en
nietméér wilde schenken dan zijkon.Zijhad 't
hem anderswillen zeggen,zijhad hethem willen
verklaren,in een plotselinge,felle behoefte eerlik

te willen zijn tegenover een eerlik man.Zij was
tekortgeschoten,zijhad hetnietgekund.W antal
kende zijzichzelf en de onbestendigheid van haar
liefde,- die kenniswasnietzo diep alszijwel
m eende.
Thea kende haar eigen zwakheid,m aar waande

diekleinerdanzijin waarheidwas.Haarjeugdverklaardç ditgebrek aan zelfkennis m aar ten halve.

W ant zij had meer beleefd, dieper geleefd dan
menigetien jaarouderevrouw,die van een losjesgedragen jeugd,in een gemakkelik huwelik isgegleden.

Zij wist dat haar liefde voor Hellmuth, voor
anderen,totnu toe grillig,wisselend,onstandvastig

wasgeweest.Zijwistnietdatzijzelfdaaronderleed.
Soms kon zij er zich zelf over verheugen:jong,
mooi,sterk,vol geestkracht voelde zij zich dan
opgewassen tegen alles en iedereen, en wag het

haar innerlike hoog-gedragen trots,dat zijànders
wasdan anderevrouwen;datzijliefde wegschonk
en weer terugnam ,naar haar wil en welbehagen.

En toch.... toch proefde zij soms bittere nasmaakbijhetherdenkenvanhaargeluksdagenmet
Degenerin Berlijn,ofbijde herinnering aan haar
kortstondigen droom metHellmuth,toenzijpashier
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in Sinzheim was.0,hetleed wasgeleden:H ellmuth
en zijwaren vrienden gebleven,vrienden die elkaars zwakheden kenden en vergaven. M aar was
hetnietnog m eer een zich groot-houden tegenover
elkaaren debuitenwereld,dan een volkomen over-

winning? Als Thea aan Hellmuth dacht, zag zij
allereerst:trotsen hardheid.Trotsen hardheid bij
één die noch hoogmoedig,noch trotswàs.Zijzag
hem nu eenmaalzo,door de lens van hun zielsgebeuren.

HijvanzijnkantvondTheawispelturigenkoket.
Te goedertrouw had hijHeinrich Martidaarvoor
gewaarschuwd;zijwàs het,hijhad het ondervonden.Maardatditschijnbaarzo lichte spelvan koketterie een zwaarderentragiesen achtergrond had,
nietenkelwas een spelvan avontuurlik genoegen,
-

datkon een Hellmuth in zijn jongen eenvoud

niet peilen.En Thea zelf voelde het leed in haar
ontrouw zelden; slechts in enkele ogenblikken

flauwdehetbijhaarop:datniet....ditzuivere uitmonding wasvan haar diepsten drang.Zijzag de
eigen verschijning als die van een bergklimster,
jagend van de éne top naarde andere,hunkerend
naar korte, hevige verrukking en vervoeringen;
maar tegen den avend voerthet rotspad naar een

vochtig dal,waarin doordeopstijgende dampen de
sterrenhem elwordtverduisterd.Deklimm ervraagt

zich afwaarom hijnietkon blijven op detoppen....
En weet geen antwoord.

Telkens,in stilleruren bloeide weerdehoop bij
Thea op, dat haar liefde wat anders zou wezen

dan hetjagen naareen blinkende onherbergzame
sneeuwtop.

:9Reken nietop mij....''had zijMartigezegd.
Meer had zijnietkunnen uitbrengen.Felle vlaag
van eerlikheid had die woorden uitgedreven.M aar
een tegenstroom had verdere uiting terug geduwd.
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Zij vroeg zich ter nauwer nood af, waarom zij
zweeg,wagblijven zwijgen;zijdachter nietmeer
over na,aarzelig,afkerig woorden te zoeken voor

haarschuchterehoop:dathij,Heinrich Martihet
eindelik zou zijn....W antditwasde vrome verwachting die telken: weer doorblauwde aan het
wolkig uitspanselvan haar denken.

Hetwasofvoor dezetengere,slank-bewegelijke
vrouw,liefdeietste groots,te m achtigswasom ge-

heelte bevatten.Zijkende van liefde hetongtui-

mije,hetoprechte m oment,hetwisgelvallige en de
dulzelende vervoering.Doch zi
jwist niet,zijvermoedde zelfs niet in de vage verte,hoe eng haar
genegenheid verbonden wasm ethaar wild-heftige
droom van een gelukkiger wereld en m ethetheld-

haftige in hen die voor die droom de vuurtinie
willen ingaan.
De arbeidersbeweging wa8 haar wereld gewor-

den.Hier en in alle andere landen die zijkende.
Datdeman van wien zijhield een strijderwas,sprak van zelf.Anderem ensen bestonden nietvoor

haar.Zijhad nooit,ook nietin de jaren v6or de
omwenteling,anders aan hen gedacht dan als aan

vijanden.Dewereld wasin tweeën gespleten.Daarom was hijeenvoudig:hier woonden de beesten,
ginds de nieuwe mensen.

Van Hellmutlzwaszijpasgaan houden,toen zij
van hem zelf en anderen gehoord had,hoe onver-

moeid en metwelk een durfhijhad gewerkt,vôôr
de groote dag voor Sinzheim aanbrak.Toen zij
hoorde,dat Hellmuth drie jaren lang als soldaat
mee oorlog had gevoerd en dien tijd gebruikthad
om heim elik vlugschriften te verepreiden achter

het front,hoe hij,de eenvoudige arbeider,moeizaam Frans had geleerd,enkelen alleen om onder

defrangekrijgsgevangenen tekunnen werken;hoe
hoofdofficieren op hem hadden geloerd,hem had-
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den overgeplaatst naar gevaarlike en nog gevaarliker punten van het front, in de hoop dat een
vijandelike kogel. . .. Toen had Thea een plotselinge genegenheid voor dien jongen in zich voelen
hranden. 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 aangehoorde bijbelwoorden
zieh op: Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de
hanier hoven tienduizend. Jong en driest had hij
zieh in het avontuur met haar gegooid. Vit een
beker hadden zij broedersehap gedronken, met
volle, gretige teugen,
Zij had met Degener in Berlijn gebroken toen
die haar teleurstelde: toen hij het leven en het
avontuur van het leven niet aandurfde.
Doeh z6 was het haar in haar licfde met Hell.
muth, niet vergaan. Die had haar n66it teleurgesteld. Hellmuth was en bleef a18 zij: bereid alles
te wagen. Moed en opoffering waren hun beiden
gemeen. Maar het was ook het enige dat zij in el·
kaar begrepen. Te ver stond ten slotte zijn gevoelsleven van het hare af; en hij vatte nog minder
van haar. Het was hem vreemd en raadselachtig
dat Thea zo weinig Iichamelik-passioneel was; zo
veel., veel minder dan haar spontane toenadering
hem en aIle eehte mannen deed vermoeden. Hij
wist daar maar een verklaring voor - de verkeerde - : koketterie.
Toen zij Degener voor goed had verlaten, waande Thea zieh wijzer dan te voren: zij hield van een
man die moedig was.. - zij ging hem verachten als
hij een Jafaard bleek. Zij meende zichzelf te be ..
grijpen.
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Toen Thea met Hellmuth had gebroken,voelde

zij,zich ontwricht,wanhopiger dan ooit.W aarom
hield zij niet meer van hem? W aarom moest zij
vervreemden van dezen jongen,heerliken durfal?
Toch wàshetzo:zijverloren elkaarmeeren meer.
Zijzag hetlangzaam opbranden,verschrom pelen,
verkronkelen.... en koud en donker werd het in
den haard.

Hoeveelmoed zijook bezat,vooréén dingmiste
zijden moed:overzichzelfna te denken,tot het
bittereuiterste toe.Hetbruisende,jachtendeSinzheimerleven liethaargeen rust.Maarzijwildeook
nietmetrustgelatenworden.Zi
jwildelachen,over
haar snikken heen,zijwilde lachend wegwerken,
voortwerken.Zij.wildemee helpen tillen destenen
van hetgrote nieuwe'gebouw,alwaren die bonken
en blokken nog zo zwaar,te zwaarm isschien voor

haar krachten.Zij deed wat zijte doen vond,zij
werkte dag-in,dag-uit:Invallen voor verhinderde
sprekers op m eeting: en vergaderingen; strooibil-

jetten opstellen ofverspreiden.DanhielpzijLilienfeld m et de krant, dan Stolz, dan weer Bartold
Schwarz.Ieder bewonderde haar bewegelike pro-

pagandistieseijver,haaronstuimigheid,haaronvermoeidheid.Datzijgeen blijvende vertrouwenspost
kreeg - zelfsnietvan Stolz - griefde haar meer

dan het haar gpeet. Zij deugde voor spontaan,
steeds wisselend werk,m eer dan voor arbeid die

gerejelde en stipte plichtsbetrachting vereist of
om zxchtig beleid.
Den m orgen na den nacht die haar m et M arti
had verenigd,voelde Thea zich gelukkig.Gelukki-

erdan zijin maanden wasgeweest.
,,I
k wilmijn geluk genieten, nietoverfilosoferen,''zeizijtotzichzelf.
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Zijhaastte zich naar Alex Sturm,van wien zij
een briefje had gekregen, dat hij op haar hulp
hoopte en zijglimlachte enkelals de herinnering
van haar nieuw en onverwacht geluk aan haar
voorbijschoot.
M arti had bi
jde Hechtplatz afscheid van haar

genomen.Hij voelde zich vreemd-blij,dromerig,
minderbereid totwerken dan anders.Bijde ontzaglike en ellendige moeilikheden waarmee Sinz-

heim tekampen had,leek hem zijn geluk haastiets
onverdiends, een groene tak te midden van dood
hout. De lucht boven Sinzheim hing laag, grauw
bedekt,hetasfaltder onrustige straten wasnognat
glibberig van gisteren.H et regende nog niet....

Hijverbeelddezich hetkanon uitdeverte doffer,
dreunender te horen dan vorige dagen.

Tegen zi
jn sekretarisdiehem hetzelfdezei,lachtehij:,,Nonsens-''
Een briefje van Rantzau vond hijop zijn werktafel, een briefje waarin Marti tussen de regels
door kon lezen,dat de pogingen om de industrie

op gang te krijgen, hernieuwd moesten worden.
M artiwerd er wrevelig onder.W athad datnu voor

zin,om datzo terloopstelaten voelen?Vijfminuten praten,en hijkonRanzau zelftotdeerkenning
brengen,dat 't een onm ogelikheid was.De indus-

trie....!Alsofze alnietblijmochten wezen dat
hetverkeer'nbeetjeliep en datermetwanhopige
moeite watlandbouwprodukten los te krijgen waren.H oe dikwelshad NorbertForsternietvergade-

ringen gehouden metslechtbegrijpende arbeiders,
met heimelik tegenwerkende ingenieurs. Hoeveel

plannen hadhijzelfin zijn eersteSinzheimerweken
nietuitgewerkt.Medewerking? 0,hijwistprecies
op wie hijrekenen kon.Er waren in de arbeidsraden kerels die tien, twaalf uur per dag wilden
werken.M aar er waren er nog meer op wie in 't
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geheel niet te rekenen vlel.Ingenieurg waren er

welgeteld in heelSinzheim twee onderdepartijge-

noten en dan nog tien of twaalfzo a18Leibnitz;lui

die nietop regeringsstandpunt stonden en bij de
gratie we1 wilden werken; mits de arbeidersraad
hun niette erg tussen de benen liep.
Hoekon erop diemanierietggebeuren?Datm oegt
Rantzau toch zèlf begrijpen! Gebrek aan grondgtoffen,gebrek aan steenkolen,gebrek aan arbeidslust en arbeidskracht. Enkel in munitiefabrieken
werd hard gewerkt - tegen hoog loon en extra
levensmiddelenbons
voor het rode leger. De

enkele anderebedrijven 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 wag:naarhetleger.
TerwijlM artifIe verderebrieven en dokum enten

doorkeek,reiktellijRantzau'gbriefaan zijn sekretaris,leuk-onverschilligekwant,uitdejeugdbeweging gerekruteerd. Ook die begreep de toespeling
dadelik:
95Laat-ie d'r m aar een ezel VoorSpannen.Dan
looptde boelwel,
''gpottehij.
M artibeslootbi
jzichzelf,maareensaan Brandt,
den sekretarisvan Rantzau,tevertellen datdebaas
zulke opmerkingen in hetvervolg in moestslikken.
:5Is er al een ochtend-bulletin van het front?''
Neen,dat was er nog niet.Het bleek M artiuit

destukken en uitgesprekkenmetzijn assistent,dat
ook om andere redenen een onderhoud metBrandt

nodig was.Hij dachteven na:van ochtend twee
conferentieg met hoofdam btenaren; van m iddag

vergadering van den ekonomiesen raad,diehijwel
zou m oeten pregideren,algForeterweernietkwam .

Laatin den middagzou hi
jdan pasBrandtkunnen
gpreken.Hijvroegduszijn sekretaristelefonieseen

17l

bijeenkomstmetBrandttebepalen voorvan avend
Ze8 uur.

Het gelukte hem niet dien middag nog naar
Brandt te kom en.De zitting duurde z6 lang, dat
M arti om half zes liet aftelefoneren. Des avends

negen uur toog hij op goed geluk naar Brandt's
woning.Theahad hijden gehelen dag nietgezien.
Toen de huishoudster hem vertelde,datBrandt
naar een lezing van Gertrud Faucherre was in
ZaalA van hetVolkshuis,aarzeldeM artieven.Zou

hijöök daarheen gaan? Hijvreesde een verloren
avend. W at Gertrud Faucherre vertelde, was allichtvooreen half-ontwikkeld arbeiderspubliek bestem d;popularisering van Dietzgen's opvattingen,

diehijeven goed bijDietzgen zelfkon naslaan;als
hijdaarooitnogtijd en lustvoorzou krijgen.
En toch....hij aarzelde.Zonder dat hethem
bewust werd,ging er van haar naam een geheime
bekoring uit....

W igthijwelgenoegvan Dietzgen?Moesthijniet
nodig Brandt gpreken,alwashetm aarheeleven?
Dien avend laat,na afloop van haarlezing,ging

hijmee naarGertrud Faucherre':woning aan den
rand van de stad.Duidelik klonk door de nachtelike stilte de gtem van het kanon, toen Gertrud
hem vroeg even haaraktentasvasttehouden en zi
j
de gleutelin de oude huisdeur stak.H et huis deed
Heinrich M arti aan oude Zuricher burgerhuizen
denken;die eikenhouten,antieke deur m et sierlik

koperbeslag, zo zag je ze in de oude buitenwijken van Ziirich ook:Hottingen,Fluntern,W ipkingen.

Zijliethem in haarstudeerkamer,maakte licht.
Devergelijkingmetdevrouwenkamerwaarhijden
vorigen avend had doorgebracht, drong zich aan
M arti op.Ook hier soberheid,m aar een gewilde,
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streng-ordelike. Veel van deze simpele meubels

waren waarschljnllk veelkostbaarder geweestdan
de eerste indruk deed verm oeden.Op de met stu-

dieboeken en manuskripten bedekte schrijftafel,
stond een vaas met frisge bloem en.Nog op twee
andere plekken van de kam er waren bloemen gegchikt:bloemen van het seizoen,uit eigen of naburige tuin,metliefde geschikt en daar neergezet.
Lange en hoge open kasten vol boeken, gaven
een rustige stem ming aan hetvertrek.
Een dereerste dingen dieM artiopviel,toen Gertrud Faucherretegenoverhem aan haarschri
jftafel
zat te praten,was haar blanke roofdierengebit en
in wonderlike tegenstelling daarm ee: de zachte
ogen.H et gezicht m et de brede, haast mannelike

trekken,onder de boog van grijzend haar,glimlachtezelden.Zijhad deeigepaardigeverloren blik
die ook Stolz meestalhad.M aar nietde gespannen

strakkeholten van zijn ogen;deharen zachtervan
uitdrukking, zij schenen te turen naar een ver
hoogdoel,gelijk vrouwen op oudeItaliaanseschilderijen.
Zijhadbijhetbinnenkomen dezwartevierkante

Faten deropenstàandevenstersdichtgedaan- de
zele lentenachtluchten de doffe stem van ,t verre
frontwaren daarm ee buitengesloten.

Zijwreefzich huiverig de fijne handen,terwijl
zijaan deschrijftafelgingzitten.Martiweeszijeen
lage,gemakkelikezetelaan,daardichtbij.
59Ik verlang zo naar den zomer en naar de zon.
En duizenden m engen,- m isschien onbewust.''

Haar stem klonk zacht,bijna verstrooid.Haar
ogen zochten langzaam de kam er door,bleven dan
weer rusten op M arti.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 zijdien avend in deaandachtige
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zaalhad gegproken:die van eloofen vertrouwen.
HetwasMartialsofzijhem beschouwde als een
afgezantvan waternog gebrekkigswasin de nieuwe in opbouw verkerende gemeenschap. Zonder
opzet en zonder hette weten,keek zi
jkoelverwij-

tend,haastvijandig hem aan:
'n Kleine boel hier in Sinzheim ,vindt u niet?

,,

Zietu degrotelijnen nog,ofbentu alhelemaalin
het peuterige,m aterieële gedoe opgegaan?

Of

ondergegaan?''voegdezijerzachtjesbij.
M artiwist niet goed wat te antwoorden.

55Hetkleine werk moet ook gebeuren,''zei hij
ten slotte ietwat stroef.,,Als iedereen zei dat het
kleine ploeterwerk hem te m in was....''

9:O zeker,- hetiseen beetje 'n luxe-standpunt
in zulk een hacheliketijd.Maarzo ondervierogen
m ogen we elkaar toch wel eens zeggen,nietwaar:

daterveelte veelgeharreward wordtom pereonen

en belangetjesen datwe oorspronkelik toch allemaalzijnuitgetogen:nietom personen en belangen
tebevechten,m aar om te kom en toteen hoog,ver

doel:debevrijding van de mensen.''
55Gelooftu dan datwijwatandersdoen?''
oof ik niet,''antwoordde Gertrud
,,Neen,dat gel
na enig nadenken. 5
:Het @
IS welbevrijdingswerk.
M aarhetistoch zo laag,hetgaatzo langzaam,het
iszo stekelig.H etiszo veelkleineren moeilikeren
'tgaatzo veellangzamer dan wijéen van allen in

vroegerjaren gedachthebben.En dan....ja,dat
is ook weer iets datje alleen in je binnenkamer
mag Zeggen - ik voelhet allem aalalsnog zo plat,

zo materialisties,zo....goddeloos.Begrijptu me?''
Het overvielHeinrich M artimin of m eer;spotgedachten wrevelden in hem op. Aan den enen

kanthad hijaltijd verlangd Gertrud Faucherre te
ontmoeten,m aar nu schoten hem onwillekeurig de
minachtende kwalifikaties te binnen: utopiste,
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blauwe idealiste,- die Thea Schwarz en anderen
voor haar over hadden.
Het goddeloze,het platte van de revolutie....

maardatzeide eerste de beste dominee ook!Hij
dachtnog eens na over haar bedoeling,toen hij
weer haar gtem hoorde:
5:H et is ook moeilik voor u om er in te kom en

in watik zeg.Alsu van avend mi
jn lezing gehoord
hadt,zoudtu welbegrijpen watik meen.'tIsdéérom zo m oeilik:om dat u zelf tot de m ensen hoort
die hethardstwerken in heelSinzheim ,die dag-ennacht klaar staan voor de m ateriële,harde zorgen
van hetland.Uw werk luks,- geheelof voor een
deel.Dat is iets heerliks voor u.M aar als er dan
een ander kom t- en dan nog weleen vrouw!die zegt dat alwat je doet maar klein werk is,
enkelm aar voorwaarden scheppen totde vernieuwing der geestelike wereld.... dan klinktdatnet
alsofze je werk onderschat ofminacht.ls't niet
zo? M aar ik vind prakties werk volstrektniet iets
gerings.Ik zeg alleen m aar dat hetp rak tie sis,

dusniethethooggte.Vergeleken bijhetgeweldige doeldatwij.vroeger allemaalvoor ogen had-

-

den en dat ik nog voor m e zie en u toch zeker
ook?- ishetm ateriëelwerk,en vanzelfook materialisties werk.
En daardoor en vooral ook door den opgedron-

gen gtrijd,zie je nog zo heelemaalnietg van een
innerlike om mekeer,van een revolutie dergeegten.
M artizweeg.Hetwaszo geheelandere taaldan

hijdageliksom zich heen hoorde,dathijnietwist
wat te antwoorden.Een ogenblik dachthi
jerover
de hele teorie waarop hun beider overtuiging opgetrokken was....tegaan uiteenzetten;maaraanstondsliethijdatplan als belachelik varen.
H et zou voor haar, voor de begaafde Gertrud

Faucherre,haast een belediging geweest zijn.Zij
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kon die teoriën en reekeen van redeneringen toch
imm erswel dromen;dat verovering van den staat
het eerste was om te komen tot de materiële,
sociale,ekonom iege omwenteling.En eergt daarna

kon ersprakezijn van....
Zijscheen zijn gedachten te raden.
,,U z
ult zeggen:W at wilje dan? Maar ik wil
helem aal niets of ten m inste heel weinig. lk zeg

alleen dathetmijallemaalergtegenvalten datdat
nietmaarzo'n persoonlikekronkelin mijn hersens
is.Erzijn ervelen dieernetz6 overdenken.Rantzau, Sturm, Gsell, Vohsen, Clara M arlo..

nie-

mand had gedacht,dat er nà het grijpen van de
staatsmachtnog zo verwoed gevochten zou m oeten
worden.M isschien hebben we 't vroeger nooit zo
onder woorden gebracht.. maar we hàdden
toen tocllallem aalhet voorgevoel,dat de burgerliken na de grote Kladderadatsch in hun hexnd
zouden staan! Door niem and bem ind, door ieder-

een gehaat.Maar datlijktnaar niets!Ze hebben
aanhang van boeren, van intellektuelen, van
sociaal-patriottiese arbeiders,van duizenden kleine
burgers en van haast alle vrouwen.''

Marti moest denken aan zijn gesprekken met
Lankhoutinlndië:Hadookhijnietonderschatden
strijd die nà den dag der revolutie nog gevoerd
moestworden?

Hijknikte toestemmend.
59Ik geloof dat het goed ig,''ging Gertrud Faucherre, steeds op denzelfden eenvoudigen, zachtnadrukkeliken toon voort,,,boven alle kleine epi-

sodenvan den strijduit,tewijzen op hetgrootedat
onsverenigt.Ik voeldatdatwerk isvoormij.En
daarom doe ik het.Ik spreek haastelke week wel

vijf of zes middagen en avonden,dan hier, dan
daar.Hetonderwerpisverschillend.Onderwijs,opvoeding,geestelik leven,godsbegrip.M aar de geest
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waarin ik over die dingen spreek,is die van verzoening en eenheid.Niet van stri
jd.Strijd alleen
waar het onvermi
jdelik is. En dan ook dapper
vechten.In hetbegin was de regering nieteens zo
J* ebrand.Rantzau is een m an met 'n
erg OP m j

heldere,fi
jne geest.... en toch gaathij op den
loop alshijden naam God ziet.'k Begrijp hetwel.
Hij is grootgebracht in het ateïsme en heeft van
kerk en gosdienst allerleigem ene trucs gezien om

hetvolk dom tehouden.En zoishij'een vijand geworden van alle religie.'k Herinnermijnog,hoe
hijgloeidevanverrukkingtoeneenFranseminister
'njaaroftwintiggeleden in dekamerbeweerdhad
dathijde lichten van den hemelgedoofd had en
dat een schepselze weer zou opsteken!Zo is 't

methaastallepartijgenoten.Maar Sturm en He1lmuth en anderen begrijpen mijbeter,en nu zorgt
de regering ervoor datik in elk dorp en elke stad
de m ooiste zalen of de kleinere kerkgebouwen
krijg.En dan spreek ik eigenlik hetliefst over een
verhaaluit het Oude Testament of zo.''

Zijzwegen beiden.HetwasHeinrich Marti,of
hijin deze kamer met de bloemen en de boeken
haar stem hoorde,nog nadatzi
jhad uitgesproken.
55Kunt u zich begri
jpen,''hervatte zijnog zachter,Nqdat ik mi
jsomsbiju en de anderen niettuis
voel? M aar dan denk ik maar:och,bi
jdeanderen,
bijdeburgerliken,voelik mijnog veel,véélmindertuis.Erstaatergensin Faust:dieschrecklichste
Gesellschaftlësstdich fiihlen,dass Du ein M ensch
mit M enschen bist.M aar ik kan u zeggen:Ik heb

ogenblikken gehad bij mijn zogenaamde soortgenoten,bijmensen uithetmilieu waarin ik ben opgevoed.... datik zelfs dàt nietm eer kon voelen.
U m isschien ook wel. Als die m et elkaar aan 't
praten waren,voelde ik waarachtig niet meer dat
ik een m enswas metanderem ensen.''
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95Hebt u bij ons nooit dat gevoel?'' vroeg
M arti.
Voor het eerst plooiden tot een glimlach zich
de brede trekken op het geel-bleke gezicht van

Gertrud Faucherre.Zijantwoordde metdewedervraag,hoe lang M artial in de beweging wae.
,,Pas dr
ie jaar,zegtu? 'tIskort.Maar toch al
tijd genoeg om illusies gehad te hebben.En dés-

illusies.Van Rantzau en van anderen weet ik,dat
u niet zo grof van snit is als vele anderen....
Anderszou ik datook allem aalniettegen u gezegd
hebben.Ik heb 'n evoelalsofik u allang ken:door
Rantzau,door Stolz,Sturm, Hellmuth.En dat ge-

voellaatik mijnietontnemen.
Désillusies gehad? Nu, natuurlik. Grote, heel
lelike.M aar dat is ook weer zo'n punt van trots:
Niet daarover te praten.Vooral niet in 't openbaar-''

59W e zijn hier niet in 't openbaar,''glimlachte

M arti.

Zijzw eeg,keek hem even aan;doch dan dwaalde
haar blik naar de boekeri
j,en bleef daar rusten.
H oog stonden de zachtbruine pupillen haar in de
oogkassen.Dan beleed zij,hoe zijzich onder de
arbeiders altijd tuishad gevoeld.Datwaren mensen,waarachtige m ensen.M aar hetkon haar vaak

zijn alsof zijbevroor,zodra zijbijgektariërs zat.
Zijwilde geen Sinzheimer namen noemen.W aar
zou dattoe dienen?AlwasHeinrich M artipasvier

maanden hier,hijzou de geestvan sektarisme en

fanatisme al genoeg hebben ontmoet. Vooral als
iem and zo snelnaar boven klom op de maatschappelike ladder,alsM artiin Sinzheim !
,,U moet wel eens gedacht hebben: One day I
awoke and found myselffamous.Is 'tniet?''

Martiglimlachtezuurzoet.Hijgingnietpratop
zijn harde werken in Sinzheim,maar een plagerij
Fakkeldrager: 12
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als deze vond hijtoch maar half aardig.Gertrud
bem erkte het.

95Kom,kom,'' lachte zij vrolik,,,daar moet u

tegen kunnen-''

Hijreddezich doormeetelachen.
Dan vertelde Gertrud Faucherre verder van
Sinzheim en hoezijdeSinzheim er stromingen aanvoelde.Ook Rantzau wistsektarismealshem vi
jandig.Maarbijhem leidde 'tweleens totkoncegsies
aan dezinkeudewereld en bi
jhaar... maarneen:

zijwilde voorzichtig wezen en zich nietberoemen
op eigen steilheid.
Hetwastrouwensveelm akkelikersteilte wezen
in héér positie als propagandiste,dom inee,of hoe

men 'tnoemen wou,dan bijwerk zo alsdatvan
Rantzau ofvan Marti.'tMoeilijkstewas:hard Sverken en toch koers houden.Voor haar,die nictzo
in het aktieve leven stond,was het gem aklteliker
om zich zuiver te houden dan voor anderen. Ilat

begefte zijheelgoed.Maarhetwaszo grappig op
te m erken, dat die anderen telkens maar weer

waanden datzehéardatbesefmoesten bi
jbrengen.
ln debatkwamen zijaltijd weermetde grote ontdekking aandragen, dat zi
j werkten en Gertrud
Faucherre teoretizeerde.En dan liefstop een toon

alxofzij.de kastanjesopatdie de anderen uithet
vuur haalden.Zij probeerde altijd weer hùn aanpassing aan de praktijk te begrijpen.Als nu die
anderen even hard hun best deden om geesteiike
zuiverheid te waarderen en trouw aan beginselen....
ndtnatuurlik dat dit laatste we1wat
N,M aar u vi
te wensen overlaat....''
Mqrtikreeg op som mige ogenblikken - ook al

gaf hi
j haar gelijk - even een prikkelende behoefte,haar voor de konsekwentie van haar uitingen te s'ellen;haar te dringen naar een slotsom
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waarvan zij de puntigheld telkens met fijne takt

zochtte om zeilen.

Zij antwoordde hem niet, glimlachte even en
ging door:
ik voor u en voor de andere lui
s,lk heb werkel

van de praktijk een eerlike, echte waardering.
Somsblijkt'tachterafdatu gelijk hadt,somgomgekeerd.Bijvoorbeeld bijdevormingvan hetrode
leger hier in Sinzheim.Ik vind het iets afschuweliks dat hele leger, iets ellendigg.M aar het is en

blijftwaar,datwijmaarluttele dagen begtaan haflden,alswij geen leger hadden gehad.Nu ben je
dan toch zeker bekeerd? zeiStolz laatst.Neen,-

dat ben ik niet. Ik blijf allereerst zoeken naar
àndere middelen dan geweld. 'k W eet niet wat
beter is voor de Idee:er met geweld legers voor
m obiliseren, of ten onder gaan omdat m en alle
geweld haat als de pest.Het laatste voel ik voflr

mijals zuiverder en er gaat daarvan ook kracht
uit; veelm eer dan de mensen doorgaans denken;
o véélm eer.''
55H eel veel mensen voelen precies dezelfde afkeertegen alle soldaterijen geweld a1gu.Maarde

harde praktijk....'9
,,ze
ker,zekerl''vielzijhem vriendelik,maarop
heel positieven toon in de rede. ,,M aar daarom

houd ik mijook afzijdig van de praktijk.''
Plotselingzag zijMartiweer aan.Hetwasalsof
zij,terug kwam toteen werkelikheid en licht-verwonderd was,hem daar te zien zitten in de lage

stoel tegenover haar gchrijftafel.Tegelijk dat zij
den ander alsvreem de voelde in haar werkkamer,

werd zijzich van haareigen gastvrouw-rolbewust,
keek watschichtig om zich heen,vond een houtcn
doos met cigaretten en schoof hem die toe, met
uitnodigend gebaar.
Dan begonnen haar handen te zoeken in stapels
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kranten,brieven en brochuresdiehaarschrijftafel
bevolkten.Zij haalde er eindelik een fran: tijdschriftuit,waarin ook bladzijden voorkwamen die
in het Engels of in het Duits waren geschreven.

Met den vinger wees zij Marti een blauw-aangestreeptealinea.Hijlas:
mm t m an dir aber morgen den W ahlzettel
,sNi
und gibtm an direine Flinte in die Hand,oder eine
ausgezeichnete, technisch vollkomm ene Schnellfeuerkanone, - ergreife diese W erkzeuge des
Todes und der Zerstörung, höre nicht auf sentim entale Klageweiber,die den Krieg fiirchten.Vieles ist in der W elt noch iibrig geblieben,was zur
Befreiung der Arbeiterklagse durch Feuer und
Eisen verrichtet werden muss.Nim mt nun in den
M assen die Erbitterung und Verzweiflung zu, ist
eine revolutionëre Situation da, so bereite dich
vor,neue Organisationen ins Leben zu rufen und
die dermassen niitzlichen W erkzeuge des Todes
und der Zerstörung gegen deine Regierung und
deine Bourgeoisie zu richten.''
Onderaan het opstel zag M arti twee hem zeer

bekende letters staan,initialen waarop hijstaren
bleef.In deturing zijner ogen zag hijhem opdoem en: de korte ineengedrongen krachtfiguur van

dezen schrijver, zijn scherp-vernuftige, slaviesscheve ogen boven den langen neus,de spitsgebaar-

de kin;de man aan wiens voorbeeld hij en zijn
vrienden zo veel te danken hadden.
Gertrud Faucherrezag metstille gelatenheid aan

zijn wijze van lezen,datde gedachten van dezen
schrijverook dievan Martiwaren.Droefenisklonk
in haar stem,toen zi
jbekende,zulke woorden afschuwelik te vinden. Geniaal en afschuwelik.

Geniaalomdatzegeschreven waren vôorvijfjaren
toen heelhetongelukkige mensdom gespannen was
voor den wagen van diplomaten en patriotten;

181
toen alle verblinden nog m eestum perden naar de
slagvelden om dat ze hun regering toch nietin den
steek m ochten laten.Op zo'n ogenblik is het heerlik zichzelf.6 te kunnen lichten uit en bôven den

duffen kring en,met gevaar voor eigen vrijheid,
een der weinigen te wezen die zegt:Richt al die

wapenstegen je eigen regeerders.
Tegenwoordig.. ja,tegenwoordigwasdateen
waarheid aleeen koe geworden.Nu wijde nederlaag hadden geleden, schreef ieder rood dagblad

en ieder arbeiderskrantje zo.Dat was geen verdienste!Maarin dien ti
jd die taalte voeren tot
de mannen en vrouwen in alle, alle landen, tot
hen die hoopten en loerden op overwinniny en
overwinningsroes....
Datwas hetgeniale van zo'n paar nuchtere zin-

netjes:dat ze in een tijd waren neergepend en

tegenover een oppermachtigen kring van brooddronkenen in oorlogsroes. M aar verder kon haar
m eevoelen nietgaan .... de geweldprediking erin

stond haar tegen alsbitter vergif.Zijhoorde nu
eenmaal- en zijwilde datbestbekennen - tot
de sentimentale Klageweiber,waardatstukje'tzo
druk over had. Het was een vraag van instinkt,
van natuur.Er waren raensen die geen ogenblik

hoefden na te denken alsje hun de vraag voorlei
watze liever waren:de gehangene of de beul.

Natuurlik debeull''zeiden zedan.Ja,maarzij

,,

antwoordde nu eenmaal even natuurlik:liever de
Gehangene.

Zij haatte den oorlog;maar zij was nietbang
voor hem .
s ik bàng was,zou ik imm ers niet in dezen
,,Al

revolutie-tijd kalm in Sinzheim blijven wonen.
Neen,ik héét den oorlog.Er ig eigenlik maar één
waardig m iddel in het gevecht, één verrukkelik
middel: algemene staking. W apengeweld is bar-

182
baars en glechten goddeloog.M aar ik weet 'twel:

depraktijk eist. en dan zwijg ik.En omdatde
praktijk mijve- erpt,moetik depraktij'
k welverWerpen.

M arti vroeg haar welk werk er dan voor haar
overschoot,alszi
jzo zeervervreemdevan dewerkelikheid.M aar zi
j antwoordde eenvoudig dat er

nog heelveelwerk was,waar zijzlch metharten
ziel aan geven kon, zonder te botsen tegen den
geestder barm hartigheid.

Datzijn woorden diewehier in Sinzheim niet

,,

leelhoren,is 't welkameraad? God;en barmhartigheid-''

Haar gtem,die heftiger was geworden toen zij
sprak van haar haattegen geweld,had een milde,

warmetoon gekregen;zijhad zich rechtstreekstot
M arti gewend en keek hem vertrouwelik in de
Ogen.

n onze kringen,'' - opeeng piooiden
95Vooral i
zich dekloeke trekken naar hetondeugende,x dat

Martiplot: zag,hoe deze vrouw dertig jaar geleden alskind,alsmeisje wa:geweest- ,,moeten
we ons eigenlik 'n beetje voor die woorden generen,ig'tniet?Ze zijn zo afgezaagd.Bah!Barmhartigheid.En Godnogerbij.Hoehuisbakken!....
Hindert niets, hoor! W at mij betreft geven we
helem aalgeen nam en,en gebruiken we in 'tgeheel
geen woorden.Als barm hartigheid maar léeft in
On8.:9

Heinrich M artivoelde zichwonderlik-direktaangeraaktdooralwatGertrud Faucherre had gezegd.
H et klonk zo eenvoudig, er lichtte een ongekend
m eevoelen van anderen in door; en een gelaten
begrip van eigen kunnen en eigen onm acht. H et
was hem te moede,algof dingen die diep in hem
dreigden vast te roesten, langzaam loslieten en
weer te blinken begonnen.Zou deze vrouw tegen
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elk z6 open,zo onbevangen gpreken? Zou hij 't
haar vragen?
de u watvragen:Spreektu tegen een zaal
,,Ik wil
volm ensen 6ôk zo? Ik bedoel er niets onvriendeliks mee.Ik wil alleen zeggen:ale een ànder het
deed,zouden de m ensen niet willen luisteren, ze
zouden lachen en weglopen.U bent zo openhartig

tegen mij,- nu ben ik hetook maar'nstegen u.''
Gertrud Faucherre keek hem aan en knikte heel

langzaam van ja.

99Je kunt gerust z6 tegen de m ensen praten.Ik

doe hetdag-in dag-uit,in grote en kleine vergaderingen.Geen dominees-toon dat is de hoofdzaak.

Maareenvoudig zeggen watje meenten alle mensen zien alsje vrienden.Telkensmaarweerbeginnen metvertrouwen te geven.De woorden partijgenoten en kameraden zijn ook alfrazes geworden,netzo goed alsbarm hartigheid en liefde.M aar
als ik de eerste de beste driehonderd m annen en
vrouwen aanspreek met Kam eraden!- dan is het
ineensgeen frazem eer.Omdatik ze waarachtig als

kameraden van mijvoel.''
Zijwas opgestaan.Haar kleine gestalte in simpele bruine kleedi
j,liep langzaam deltamerop en
neer.Zijlteek doorhaarwimpersnaardezoldering
en M arti zag weer diezelfde half-droeve, zachte
glim lach in haar gelaat,toen zi
jhem ineensvroeg,

of hijweleenshad gemerkthoe veelsterker gevoelin dewereld werkte,vergelekenbijverstand.
De partij-sprekers gebruikten allemaalverstandelike argumenten.M aar alsheterop aankwam ,in
gevaarlike uren, kwam en onbewugt de gevoelsargum enten naar voren;nietde mooiste.
Dem engen verlangden,hunkerden naar iets eer-

liks en ietsgevoeligs.Zijwerkte zo min mogelikop het m engelik-nuchtere verstand. W el vaak op
gevoelens waarvan de luisteraars zelf soms niet
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naeer wisten dat ze ze hebben.Afaar ze deed dat

niet om het dichtst-bijzijnde politieke doelte bereiken;enkelom algemene,fijneredeugden levend
te m aken.Van die deugden zo aIs ieder ze allang
kende.M aar die enkelm aar wat vergeten waren.
H aalde Gertrud Faucherre ze dan voor den dag,
als bem inde familiestukken,dan glansden de ogen
van de m ensen. M aar dan wisten ze nog niet,
hoe ze dat lieve oude tuig moesten gebruiken;
vooral niet in een woelige ti
jd als deze,in een
nieuwe maatschappij zoals die nu geboren wordt.

En datprobeerde zi
j ze dan te leren.Tenminste
voorzoverzi
jerzelfraadmeewist.
Och,'tisallem aalzo eenvoudig.En er komtzo

,,

helemaalgeen hokus-pokusbij,of mysticisme;en
ook geen volksverdomming gelukkij.Het isheel
gewoon.M aar een ander doet het nxet.Ze vinden
hetm oeilik,ze durven hetniet.Aan Sperling alleen
heb ilc grote gteun.Die doet hetzelfde.En beter

dan ik.Hijisalleen watergjong nog.Datvinden

de Maen8en een nadeel.lk vind het 'n voordeel;
voor hemzelf,voor iedereen.''

Zijzweeg even.Buiten klopte hetnoodlotaan
hoge,ijzeren poort:hetkanon tejen hetnachtelik
duister van Sinzheim's buitenwilk. W as het niet
luider,dreigender weer dan gisterenavond?
M arti bracht llet gesprek nog even terug op
religie en m oraal.H aar ogen werden ernstig.Het
waren nu dagen,dataldeze dingen geen retoriese

vergelijkingen meer waren. Maar werkelikheid,
ijzeren ontzettende werkelikheid. Als strakg de
witte legers Sinzheim binnenrukten, dan werden
alle zoekers en alle stri
jders in letterliken zin:
gehangenen.Dan zou er niem and vragen: Stondt
geop hetbeulenstandpuntof erkendetge den God
der barmhartigheid.Dan was 't kortweg: ge hebt
behoort tot de rebellen,- datis ons genoeg.
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oys Rantzau eens heeft gezegd?
s,W eet u wat Al

W ijrevolutionairen zij'
n eigenlik allemaal:d oden
m et v erlo f.Hier op aardebrengen wijonzen
verloftijd door:zwerven van Oost naar W est,gestenigd hier, uitgewezen ginds.... tot wij weer
terugkerennaarhetdodenrijk;waarmen onsenkel
had losgelaten om even hierop de wereld onswerk
te doen.''
En dat was het grote, het geweldige, dat alle
m akkersverbindt.Datwashetgemeenschappelike,

waar ze nooit genoeg aan denken;vooral partijsektariërs vergeten dat telkens en telkens weer.
Zien bomen maar zien geen bos.En zien zekerniet
de knop in 't woud die uitbot, m iddernacht. 0,
dat was iets wat haar wanhopig m aken kon: die
stom me,kleine twisten tusgen m ensen,die elkaar
z6 nôdig hebben.Datlage 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 M arti het hoofd.
t het goed. M aar we m oeten scherp
,,U bedoel
onze grenzen trekken; 't wordt verwatering,verdoezeling,als we dat niet doen.''
H etwageen vraag die M artizelf zo dikwelghad
bezig gehouden.H PJ had den toestand aanvaard,

zoalshijdien hadgevonden,maartoch deed 'them
goed,dat daar iemand tegenover hem zat,die even

alshijhetsmartelike van die tweespalten voelde.
Stolz,- hoe kon hijgrijnzen om een nieuwe slag
diehijzijn vijand....neen,zil
-n eigen genoot,zijn
vriend, in het debat had toegebracht. Bartold

Schwarzen TheaSchumacher....hoe genoten zij,
hoe groeiden zijin héét,als de tegenstander....
ach neen,de kam eraad die één nuance verschilde,

op de gevoeligste plek getroffen was:in zijn persoonlikeeer,in zijn karakter.DeblomzoeteLilien-
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feld,de talmudistiese Alex Sturm:hijhad ze over
hun kranten alsduivelgzien lachen,hijhadzezien
gnuiven van geelleedvermaak in hethoekje van
hun café en achter hetarsenaalvan hun gchrijftafel.M aar hier zat een vrouw,die kon gchreien
om dat alles.Die daarin voelde het vervreem dende, de afstoting, de ontbinding van wat één wa:
en saamhorig. Na jaren van slagveldleed, door
vuur en ijzer van den schandeliken veroveringsoorlog héén,hadden - in walging tegen hetoude
régim e,- deze doden-m et-verlof elkander fevonden.Elkaar gevonden....om uitte vissen datde

één een kleerscheurmeerin zijn buisheeftdan de
ander? Elkaar gevonden om door een schamper
woord elkaar weerte verliezen?
su.Ik verfoeiook datmlnne,
,,Ik voelhetnètal
la:e geruzie in eigen kring.M aaraan den anderen
kantben ik bang voor verglapping en voor afzak-

ken naarrecht..Alswijuw mening doorvoeren tot
de uiterste konsekwentie,komen we weer terecht

bijonzeoudevrienden:deBerlijnsekeizersocialis-

ten zoals Guggenheim -''
M aar Gertrud Faucherre ontkende dit op stelliqen toon.Dehoudingtegenoverhen was volkom en
ln orde. Alleen zou ,t alweer beter zi
jn,niet de
Ieiders persoonlik verdacht te m aken, m aar ovel
hun hoofden héén zich te richten totde m assa.

Wijdoen toch immers hetéen èn hetanderl''

,,
,,

Jawel.M aarwe doen vooralhetéén en te zelden het andere.Kam eraad Hellnzuth,datis eréén
die datàndere doet.En dat vind ik het allerbegte
in hem .''

Opeensstond zijop;er lag een nieuwe trek op
haargezicht,een uitdrukking die M artiernog niet
op gezien had.
d? Ik hoor dater één van de
,,llebtu even gedul
kinderen wakker i:geworden.''
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M et lichten tred verdween haar kleine tengere
figuur uit de kam er.M arti nam een sigaret in de
hand,rolde hem werktuigelik heen en weer tusgen

duim en vinger,heen en weer....eindelik stak hij
hem aan.

Eén van dekinderen?Hijverbaasde er zich over
dathijnooitgeweten,ook nimmer zich afgevraagd
had of Gertrud Faucherre getrouwd was,kinderen
had.Op de schri
jftafelstonden een paar portretten.Zachteloop M artierheen:zag hetportretvan
een m an; een kop zonder bizondere ekepressie.

Daarnaasteen kiekjevan tweelachende leukejongens,sam en op een schomm el.Ze waren zo tugsen

achten tien jaaroud.
HijhoordeGertrud weerkomen en wildeschielik
naarzijn plaat:terug.Maarv6ôrhijzat,waszijde

kam er alweer binnen.
99't 1: nietgq
''zei zij opgeruimd.qsRoland wa:
wakker geworden.Hi
j dacht dat er onweer was.
M aar.ik heb hem gauw gerugtgeueld: 't wag het
kanon maar.- Vindtu ze leuk,die duvels?''

Zijweegop hetportretjeenverteldeverderover
de kinderen.Het liefst zou zijmet haar tweetal
naarbuiten trekken vooraltijd.En nooitmeerzich
bem oeien m et de beweging. Dat geloofde M arti

misschien niet?Delaatstejaren dachtzijwerkelik
zo.VooralnadathaarmangevallenwasbijVerdun.
Zijbleefenkelnogwerken,omdatzijvond dathet
n6dig was.Hetwa8werk datgebeuren m o et;en
behalve Sperling deed niemand het.Ze vonden het
domineeswerk,ze konden hetnieten ze wilden het
niet.

Haarman hadheelanderggedachtdan zij.Toch
waren ze gelukkig.'tW a:nu alvierjaargeleden
dathij....Heelin 'tbegin van den oorlog....Hij
geloofde dat landsverdediging goed was, hij geloofde datDuitsland was aangevallen,en zij....

l8:

zijhad nietden moed om erveelmethem overte
praten.Zijwistdatzijhem nietzou overtuigen en
vond hetbetertezwijgen;zijwasbang dathij....
dathijtoch ietsvan haar denken zou overnemen.
Haarstem washeelzachtgeworden en zijmoest
nu en dan zoeken naarhaar woorden.

:9Hij moest altijd weer erheen, weer naar het
front.'tW asbeterdathij'erheen ging mètillusies
dan zonder....z6 dachtik toen ten minste.Nù....
weetik het niet-''
99Als u er liever nietover spreekt....''
5%Misschien laterweleens.Ik dank u,''antwoordde zi
jbijna fluisterend.Later, wantzijhoopte
dat Marti dikwels zou weerkomen.Zij wist wel:

hijwasmetwerk overladen.Maar'twaszo nodig
elkaar veel en in vertrouwen te spreken. Sturm

kwam nog weleensbijhaar.Rantzau kwam vroeger veel,tegenwoordig nooit meer. Te druk.Dat
vervloektefrontook!Dieellendigesoldateri
j.Maar

àlshetxu eensgoed gingvoorons....o,zijwist
heelgoed dat'tonmogelik was,zijbegreep datde
dagen hier in Sinzheim geteld waren - m aar àls
xu onze zaak 'ter eens doorhaalde;en niet enkel
hier,m aar ook in àndere landen....watgeloofde
M arti dan dat we kregen:klasse-regering van de
arbeiders of opheffing van elke sam enleving in
klassen?

Zij keek hem aan,in gespannen nieuwsgierigkeid.Hijhaalde de schouders op,licht onwillig;
toen gafhijten antwoord:
Ik zou zo zeggen,dat dit eigenlik géén vraag
isvooriem and,die....''
ik, wilde u zeggen. M aar ik
,,onwetenschappel
geloof datdateen gewèldige vraag is.Dat we m et
de diktatuur beginnen, spreekt van zelf.M aar of
datenkeleen overgangsstadium is,zo alsde knappe koppen zeggen ....? M eneen die eenm aal to1
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machtzijn gestegen,ach,die kunnen er zo moeilik
afstand van doen.En we zi
jn toch immersallemaal
m aar mènsen,kam eraad M arti.Enfin; mogelik is
ook d ie toestand toch nog een vooruitgang, ver-

geleken bijdeplutokratiedie nu nog in haastalle

landen troefis.''
Zijzweeg even,rekkend zich achterover in haar
stoel,drukte zi
jbeidehandpalmen tegen hethoge
voorhoofd.
99Zodra onzemachtmi
jte machtig wordt, ga
ik wéérin de oppositie.''

Die laatste uiting verdroot Marti.Hijhad stil
geluisterd naaralwatzijgezegd had over religie
en naar haar afkeer tegen militairism e; over de
wanhopige verdeeldheid onder de parti
jgenoten

had zijwoorden gesproken, die hij niemand nog
had horen zeggen;hijhad beseft dat Faucherre
een vrouw wasvolzelfopoffering,éen metgerijpt
inzichten een zuiver hart.En daarom had hijzo
gaarne en zo lang haar aangehoord.
M aar deze laatste uiting leek hem een paradoks,

een ijdele boutade, die hij verwachtte van een
Alex Sturm,ofvan een Lilienfeld,- nietvan een
vrouw die haar roepinj volgend door de dagen

gaat.Hijzweegopzettelzk en deed geen moeitehet
wak teoverbruggen.Zijvoeldezijn misnoegen kan-

telen tegen kamerstilte.

55Ik zalu zeggen hoe 'k datbedoel,''hervatte zij
ep zulk een vriendeliken toon,dat M arti onwillekeurig weer haar ogen zocht.
Het was enkel een luchtige manier geweest om
te zeggen,datM artien haagtalle anderen houden
van de revolutie,naar een bepaald en tastbaardoel

toe;terwijlzijals'tware....verteerd werd in de
idee van het Volmaakte: de idee waarheen een
keten van om wentelingen m oest voeren. W at de

anderen voor s,vandaag''wilden,datjoeg zj na
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voor alle tijden, voor eeuwig. De schijngegtalte
dezer wereld ging voorbi
j....
Zij zag, dat haar verklaring M arti m aar half
bevredigde.
99Ie d e re samenleving zal mi
j waarschijnlijk
onbevredigd laten.W antik weet en ik geloof dat
dem ensheid de krachtheeft- in hetoneindige -

uithetgoedehetbeterevoorttebrengen.Ditlijkt
mijdeverholen Z in van hetleven.En overalen
altijd zalik die kracht in de mensen willen opwekken om dat ik voel dat dat een kracht is van
yoddeliken oorgprong.Datkan ik en datwilik,en

daarom''- beglootzijmetweemoedigen glimlach
- ,,mag ik nog nietmetRoland en Nielg naarbuit:m en gaan wonen op een veilig,rustig Plekje''

M artigtond op,reiktehaar dehand totafscheid;
in de hartelikheid waarmee zij elkander de hand

drukten,gevoelden beiden datzijelkaar ietgvan
wa:rde gegeven hadden, van dieper innerlijke
waârde.M aar M arti wigt wel wat hn had ontvan-

gen,doch gevoelde zich halfschuldig bij'tzich afvragen wat hij voor haar was geweest.En toch
werd dit gevoel op hetzelfde ogenblik verdrongen

door een ander,veelpijnliker: de behoefte met
iemand te epreken over de zwaar-wegende beslissing die op tilwag:over de hoogverraad-zaak.

99W ijkrijgen weer moeilike dagen,''zeihijterwijlhijzijn overjas aantrok,Nqdie zaak Turn und
Taxis moetberechtworden en....''
e m ensen berecht?'' Er klonk
,,Hoe worden di

ietsgejaagdsdoorin den toon waarop zijditvroeg.
versiteit..
,,Ik hoorde datde eoldaten van deuni
Datistoch nietwéar?''
99Erisnog nietgoverbeslist-''

Zoals hij daar in zijn bruine,eenvoudige demi
stond te leunen tegen Gertrud Fancherre'sboekenkagt,deglappehoedin delinkerhand,hetkrulhaar
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boven het hoge voorhoofd, herhaalde zich voor

haareensklapsde indruk dien zijdien eersten dag
bijHellmuth van hem gekregen had: de jongen.
Dejeugdige,eerlik-onbevange,metogenwaarineen
heldere geest lichtte;de m akker zonder arglistig-

heid,zonderbedrog.Zijvoeldein zijn vlugge houdingeninheelzijn jongewezen:bewustheid,zekerheid omtrenthetdoel;maartegelijkertijd een zoeken,een eerlik zoeken naarde juiste middelen,
een aarzeling om trent den weg erheen.H oe oud

zou hijzijn? Zij echatte he-m op vijf en twintig,
hoogstenszeven en twintig 1aar.Zi
jzelfwasllaast
twintigjaarouder.Verscllilgenoegom hem raadte
geven....alshijdiewildeaanhoren.
Zijstonden tegenover elkaar,zwijgend;de éen
wachtte nog op een woord van den ander.M arti's
ogen dwaalden enkele sekonden de kamer door.

Dan keck hijhaaropeensweer aan,ten afscheid,
en reikte haar nogm aals de hand om een eind te
m aken aan hun beider draling.Doch op hetzelfde

ogenblik hoorde hi
j haar zachte,duidelik-e stem :
55H et zou gewoon-weg een misdaad zi
jn de lui
over te geven aan die bloedhonden daar in de

universiteit.Dat moeten jullie Stolz toch uit 't
hoofd praten.Hetis geen rechtdoen,het zou bar-

baars zijn.In beginsel ben ik vôôr onschadeliltm aken,herhaling voorkom en.M eer niet.M aar dat
is natuurlik niet s,prakties'' op 't ogenblik. Dat
wi1 alleen een sentim entele klachte-vrouw, is 't
niet? M aar daarom ltan er toch wel recht gesproken worden op de gewone m anierl''

Zijzag hem aan,Martiontweek haar blik.Hij
voelde dat zij gelijk had, dat het een hoon was
voorelk rechtschapen sentiment,wanneerweerloze
evangenen overg.eleverd werden aan een soldaten-

regiment,datbekend stond om zi
jn rauwe onverschilligheid.M artiwigthet.wigtdieper dan ooitte
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voren,dat Gertrud slechts een eis overbracht van
de meestelem entaire menselikheid.Doch doorzi
jn
denken schokte de lichte spot van anderen,- en
ook van héér,ook van Gertrud Faucherre,- dat

hijeen van degenen wasdie sneltotmachtwaren
gekomen.Hijmochtvooralnietden indruk maken
van een onzekere,van een aarzelaar.En bovendien
woelde in hem een vreem de behoefte om deze
stem, deze streng-zachte gewetensstem aan te

horen; nogmaals en nog uitvoeriger wilde hij
horen,waarora het gem een was,waarom het niet
m ochtgeschieden.
mm ers:er is nog niets over beslist.
,,Ik zeg u i
M aar we m oeten natuurlik wel héélstreng optreden.Erm o e teen afschrikkend voorbeeld gesteld
worden,anderssteken alle royalisten den kop weer
op.W e hebben tegenover de arbeiders de plicht

Sinzheim totelken prijsteverdedigen.''
:Ja, maaar er naoet toch recht geschieden. lk

,

plextnietvoorgenade,ik heb hetoverRecht.,,

Hijverstroefde,tegenhaartoon in.Diewashef-

tiger geworden onder de krachtige pressing van
haar ergernis.
Rechtzaler ook welgedaan worden....''
et door wie!Laat ik den naam
,,M aar vraag ni
Kaaar noeraen:iem and als Bartold Schwarz is tot
allesin staatl''

55U vergeet dat de beslissing niet enkelbijons
berust:Als wijbil
-voorbeeld zouden besluiten....
ik noem maar een voorbeeld,''voegde hijer omzichtigbij,- ,seenspecialerechtbank tebenoemen,
dan kan de Centrale Raad n0g heel goed dat besluittenietdoen-''

55Bestmogelik,''antwoorddezijhooghartig.,,Dat
is form eel recht en daar stel ik nooit veel belang in-''

Zij voelden zich steeds meer van elkaar ver-
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vreemden, lzoe langer hun gesprek duurde.Marti

beseftevagelik datde schuld daarvan bijhèm lag,
m aar durfde het zichzelf niet ronduit bekennen.

Zijn angsteigen onzekerheid bloottegeven,en zijn
nieuwsgierigheid naar haar oordeel, dreven hem
m eer en meer de kant uit van korzelige en dom spitsvondige verdediging van wat gebeurd was en
gebeuren ging;de kantook van hetsektariegfanatism e, waarin de laatste dagen Schwarz en Thea
Schum acherhem hadden gepantserd.

Zo namen zij afscheid,na nog enkele minuten
van woordenstrijd,langselkanderheen;gedachtenwisseling die hen geen van beiden bevredigde en

diezijtoch allebeihadden gezocht.
Gertrud Faucherre,alleen gebleven,legde v6ôr
ZJ
j* ter ruste ging OP

haar schrijftafelwerk voor

den volgenden raorgen klaar.Zi
jkende Martiwei-

nig,hij was nog geen zes maanden in Sinzheim.
Zijn stille,luisterendebelangstellinghad haargoed
gedaan.Maar hoe te verklaren die verstijving en
verstroeving zodra het er om ging de praktijk te
verzoenen m et recht en barm hartigheid? 0, die

dorheid derpraktijk,dathartelozepraktieseleven!
Dadelik zochten de hersensbijwegen en zijwegen,
dadelik vormde dan juist dit gevalde uitzondering op de zo even in gouden lettersgegoten regel.
Dan: dat nare argum ent over vernietiging van
een regeringsbesluit door den arbeidersraad.W re-

velen wanhoop doortrokken haar alszijaan die
spitsvondigheid terugdacht. Alsof niet ieder wist

zijzelfzo goed alspartijgenootMarti- datin
dien Centralen Raad de enge geestverwanten van
Stolz de m eerderheid hadden en dat éen woord
van Volkskom missaris Stolz genoeg wasom op elk

regeringsbesluitdeganktietekrijgen!
Mismoedig staarde zijnog even door het raam
van de studeerkam er naar buiten,in de kolk van
Flkkel4rlger: 13
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de in duisternis weggezonken tuin.Bijhettwede
afscheid had zij de hartelike vraag of M arti nog
eens terugkwam ,nietherhaald.

55Misschien maargoed,''zuchttezijtriestig.
Dof dreunde het geschut, door de peizende
avondstilte.W atleek de stem van dien vuurmond

toch dichtbij van nacht....;dichter bij,dan anders....?

H et was Heinrich M arti,zich haastend door het
nachtelike Sinzheim naar huis,alsof alle stadsgeluiden stug bonkten tegen hem op.'tLugubere geloeivan de vracht-auto's,de langgerekte roep der
krantenventers langghetasfalt,de grom ming over
de rails van een enkele overladen, donkere trem ,
die jakkerde door de gpaarzaam -verlichte avondstond.

:9Wat zij zeide was waar; het was wésr?''dreindehettelkensaan zijn oor.Hetwàszo:'tzou
een laagheid zijn,een bedriegelikeschijn van recht
zou 't w ezen,wanneer Turn und Taxis, von Bock

en die anderen werden overgeleverd aan Schwarz,
aan hem,die - zoals Thea 't eens driest had gezegd - hun bloed weldrinken kon.
M orgen was de beslissende zitting der volkgkom missarissen.De rollen waren verdeeld:Rant-

zau,Forster,Gsell,- zijwisten van niets,hadden
een vermoeden van Stolz' overrom peling; nog

mindervan hetfeit,datzijdielistnietkondenverijdelen:ze zouden overstemd worden.W antSturm
was overgelopen en hijzelfwasovergelopen;met
de stem van Vohsen m ee kon Stolz dus op vier
stem men rekenen.

Viertegen drie.Alshij,Marti,weigerde....zou
er met dezelfde meerderheid van vier-tegen-drie
een andere, een eerlike oplossing gevonden wor-

den voor de berechtingg-kwestie. Zou hij het
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doen....? Hijhoorde de stem van Gertrud Faucherre, van de vrouw m et het brandende hart in

hem naklinken:Geen dubbele moraal,geen jezuitism e,geen zonden tegen den God derbarm hartigheid*@@*

Hij schrok op.Bijna washijbijhet oversteken

van de straat onder het grauw gevaarte van een
m ilitairen wagen geraakt.W as datm aar gebeurd.
W aren de raderen van die vuile auto maar verplet-

terend heen gerold over zijn ellendig hoofd....
Beter. hoe had zij'took weer gezegd? Beter
de gehangene dan de beul.En er was soras geen
keuze.Neen,neen!Er wàs geen keuze!Zo was 't

hier ook, net eender:hij m oest welbeul zijn.
Bartold Schwarz en Thea hadden hem er toe geprest.@@* metStolz',strak-fanatieke,bleke gelaat,
alseen schim in den schemerder coulissen.

Hijhad nu zijn woning bereikt,dedonkeretrap
beklommen;hijhad zich uitgekleed en te bed begeven.Doch het beeld van den beulbleefbijen
om hem.Hijduwdehetvan zich weg en nog eens
weg.... het kwam terug,sloop weer door tussen

de spleten van zijn denken.Hoofdpijn klopte achterzijn gloeiende slapen.Hij'legde dekoele hand
tegen hetvoorhoofd,- tot de hand warm was,geworden.Toen de linker.Het bracht geen verkoeling.
I)e***
b

ek-lemming,de nijpende voetangelvan het
gegeven woord. Hij rukte en rukte, er m oest
toch een raiddelziJ'n om er van loste komen....
Hij zag zichzelf in de vergadering 't eerst het
woord vragen voor een verklaring,een korte verklaring over het eigen voorstelvan de vorige keer.

Uitleggen dathijnatuurlik nietbedoeld had,dat
die speciale rechtbank zou worden samengesteld
uitm annen van hetachten twintigste regim ent.0,

hijzag alStolz'ijzig-bedaarde glimlach en zijn vin-
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ger kloppend op hetpapier:'t Staat er niet,staat
niets van in hetvoorstel.Dan hadt u dat voorstel
m aar beter m oeten toelichten of 't er duidelik in
m oeten zetten,de vorige keer....
W at....wat daarop weer te antwoorden? Deed

er niet toe.De lucht zou gezuiverd zijn,dàt wae
het m ooie.En.... en later? Tegenover Schwarz
en.... tegenover Thea?
Hijkromp ineen bijde gedachte aan haar.
51Je benttoch z6 als ik alti
jd heb gehooptdatje
ZOu ZiJ
1n.SS

Zo was het begonnen.Zi
jhad haar arm ongedwongen-vertrouwelik om hem heen gelegd. Zij
had voorhem gegtaan,in den fijnen schemerharer
kam er,tenger in haar zwarte, enge kleed dat de
slanke vorm en van haar lichaam zo heerlik liet
zien.Hijhad zich trotsen gelukkig gevoeld gisterenavend en heel den wilden nacht m et haar die
erop volgde....
Die nacht,- Nvasdie nietgeweestde bezegeling
van haar eerste half-gefluisterde woorden, dat hn

toch was:zo alszijhetaltijd,altijd had gehoopt?
Hij voelde zich vastgeklonken met een ijzeren
band, strakke wit-gloeiende band, onverbrekelik.Intuïtief drong tot Heinrich M arti door, dat

voor dithartgtochtelike meisje de dagelikse felle
stri
jd één was methaar felle liefde.Zijkon die
twee nietscheiden en wilde ze niet scheiden.W as
zijde vrouw die haar gunsten geeft aan hem ,die
in lzet tournooihaar kleuren draagt? Of was het
toev aldatna zijn belofte aan den vertrekken-

den Schwarz,Thea zich dichter bijhem had gevoeld dan ooit en zij eindelik samen gestegen
waren uitde diepe stem ming van gefluisterde vertedering naar brand van sprakeloos-hevige passie?
W as hetènkelhartstocht van hem ? Of hield hi
j

van haar? Martiwisthetniet.Hijvoelde dathij
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na dien laatsten nachtniet meer buiten haar kon.

Hijvoeldedatzijmeervoorhem waedanFrançoiee
of enige vrouw was geweest. Fel-kloppende begeerte naar datslanke,zuiver-bewegelike lichaam,

maar ook trotsdathijhetwasdie Thea Schumacher, de fiere, de m oedige voor zich had gewonnen, - beide gevoelens koortsten beurtelings in
lzem OP.

Hijhad niethetgevoelsbesef, en hijwas één
van hen bijwie ditpasheellaatin hetleven aanslibt 9dat liefde nog ietsm eer is dan een sterke
stuwing: nu van begeerte, dan van trots.... Hi
j
kende niet die andere liefde.... om strengeling
van elkanders innerlike en innigste leven,zachtontbloot;opperste tere versm elting van w ezen m et
wezen tegader.
Hetroer 6m ,en koersen op den ruim en stroom
van Gertrud Faucherre's redelikheid, - dat zou
betekenen: breuk met Thea. De gedachte deed

hem sidderen van voorvoelde nijpende smart.Een
liefde die alzô brekelik wa@....!

Ik weetnietofik aldoorvan jekan houdem''
had zij,gezegd.,sReken nietop mij....''
W athad zijbedoeld? Voor het eerst dacht hij
daarover na.Zijhad iets willen zeggen,dathaar
moeilik viel,ietsdatzijzelfhaastnietonderwoorden kon brengen. W as het.... dàt geweest? De

waarschuwing datzijn flauwste wankelen of aarzelen haar zou afstoten? En....àlszijditzeihoegebrekkig dan ook - hem ditzei....deed zij
ditdan bewust,metdeverfijnde bedoeling hem te
binden èn aan haar èn aan haar wereld:gevoelgwereld,die het m eest m eedogenloze maxim alisme
stelde tegenover de wraakgierigheid der aanhangers van 't oude stelsel,die verslagen,aldoor bleVen azen OP keerende kans?
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Neen!Dat kôn hijvan Thea niet geloven.De
brokkelige,zoekende manier waarop zij het had
geuit,gaf hem de zekerheid,dathetgéén verstan-

delik-overwogen waarschuwing was,trouw te blijven aan hetverpande woord;lletwas geweest een
m oeilike bekentenis van liefde, die in haar flikkerde:oprecht, aanhankelik en zuiver.M aar een

liefde die zijijlwisten vluchtig.In laatste wan-

hopig-gestam elde poging hem niet het slachtoffer
te laten worden van die bewegelikheid harer neiging, had ZI
@
J
@'hem tot haar liefde niet kunnen
weigeren.
Zo zich wentelend OD; en OD; ixlbed,met de
vage scherm utseling der straatgeluiden in de oren,
en de rusteloze gloeiïng derhoofdpijn,- zochthi
j
har woorden te duiden, koos hi
jonstuimig partij
voor het zachte intuïtieve in haar, tegenover het
wreed-geraffineerde.

En hijbegreep niet,datdie vreemde waarschuwingwaarzijn slapelozegeestovertobde,geboren
kon zijn uit het intuïtieve en het raffinement
samen.Uiteerlik-gevoelde zorg dezen jongen niet
slachtoffer te laten worden van haar ijle neiging;
èn uitfellen drang hem te binden aan haar en aan
den heiligen geesthsrer waarheid.
Vö6r H einrich M artieindelik ingliep een tel-

kens onderbroken,onrugtige slaap - had hijzijn
besluitgenomen.Hijkon nietterug.Hijhad 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 ojenblik af was hij hun medeplichtige
geweest.H1J kon nietm eer terug.

In zijn wanhoop overdevalsewijsdiehijnu ten

einde had tezingen binnen de verengde m uren der

kerk,trachtte hijzich dietstemaken datGertrud
Faucherre een teerhartige dillettante was, een
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onpraktiese idealiste,een vreem deling in het dagelikse-werkelik'e leven.H et gelukte hem niet. k1s

hijaan haar dachtszag hijweerdeeerlike,bruine
ogen,waarmee zijhem aankeek,hoorde hijweer
haar stem ....W atwas ertoch in de klank van die
stem dathem zo aantrok?

Ineensmenede hijhette weten.Haar stem bad
op gomm ige ogenblikken, haast onhoorbaar....

iets,ietsvan diezijnermoeder.
Hijstond op van hetbed,datrustbeloofde en
een rust wou brengen.Hijging,zonder licht te
maken,zitten op een lage stoelbijbetraam ;de
ellebogen op de knieën,de bonzende slapen steu-

nend op de handen.Zo had hijook gezeten, een
jaargeleden,in Indië,toen ze hem hadden aangezegd:ofin diekrantteschrijven tégen detypografenstaking,of ontslag.Toen had hijevenmin rust
gevonden binnen de weke wanden van den klam-

boe;hijhad zijn goeleng weggeduwd en waegaan
zitten op de kleine voorgalerijvoorzijn huis,starend in hetsoepele violetvan den tropiesen nacht.
En toch.... leek 't hem z6 omdathet alweer een

jaar geleden was? hetbesluitvan toen scheen
hem zo lucht,zo vlotvergeleken bijde keuze van
nu.Hij had toen, een jaar geleden,niet kunnen
slapen omdathijzich op den tweesprong wist,omdat hij stond voor een kentering van zijn leven.
Doch hoe veel lichter was dat besluit hem geval-

len,alshijdacht aan de beslissing over leven en
dood,die hijnu nemen moest.Hier:Gertrud Faucherre met de zacht-vertrouwende blik en de stem
van ôloeder. @* Daar: Thea, met haar langwim perige ogen,hetverstolen vuurdiep eronder,haar

fiere,moedige kopje gekroond door het zware,
glanzende geurende haar....

Neen!Hi
jstondweerlang-uitin dehem omnachtende kamer,duwde de stoelruw op zij,als om
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zich te bevrijden van hetgedroomde schrikbeeld.
Neen,- ditwàshetniet.Hetwas geen vraag tug-

sen deénevrouw ofdeandere.Hijwildehetraam
open doen om zijn kloppende kop te verkoelen en
dan zouhij'strafen zakelik zoalsStolzdatzogoed
kon,devraag stèllen.Dan haar beantwoorden.De
m aan,een bloedrodevrucht,brak door de wolken.
Vochtige nachtlucht plaste door het geopende
raam .H et bracht hem een lichte lafenis, kalmte.

En nu probeerde hijte slechten,steen voor steen,
de sombere waldie zijn denken omgaf.W at geschied was, wilde hij zichzelf verhalen,als vervreem d,alsuitheem stoeschouwervan anderer lot.
Daar waren tien of twaalf royalisten,hartstochtelike kontra-revolutionairen.ZPJhadden hun kom-

plotgesmeed in deDerby-club,zijhadden wapens
en m unitie gekocht,binnengesm okkeld en verborgen. Geweren en patronen; kogels die bestem d
waren voor Rantzau,voor Stolz,voor hèm .Deze

genadeloze ex-officieren en aristokraten:zijzouden een Gertrud Faucherre evenmin gespaard hebben als Schwarz, Thea, Hellmuth, Vohsen, Leib-

nitz,HeinrichM artiofwiedan ook.Zijhadden de
stempels der regering nagemaakt om door valse
bevelschriften allesin 'thonderd te laten lopen en
ten slotte de troepen te laten schieten op eigen
vrienden.Als hetgeluktwas,zouden ze ten troon
hebben verheven:een witte terreur die voorniets,
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 hetlachende had gedaan.
W at m oet er m et deze sam enzweerders gebeuren? Leeft niet heel Sinzheim in een nacht waar
de m aan bloedrood staat aan den hemel? Ginds
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in de verte dof-dreunt het geschut. Dichterbij,
steeds dichterbij.Als die mannen van de Derby
Club,nu evangen in de cellen der Rantzau-regering nog enige hoop koesteren, - dan luisteren

zijnaarhetkanon,en hetklinkthun in deoren a1s
een gebed. Zij hebben gehoopt, zij hopen nog.
Hun vrienden ltijken elkaar aan en lezen het in
elkaarsogen:Hoorje't,hoor'twel?De stem van
den vuurmond komt dichterbij! Het leger der
roomse boeren en derverlossersnadert,hetnàdert,

zo a1shetgeklop van debevrij'
dersnadertbijeen
mijnramp die een schachtgroep afsneed van licht
en leven.
In zulk een ulàr, 1
*I1 zulk een stem ming leeft
tans Sinzheim ,koortsig Sinzheim .De zaak aan het
front - Forster had het hem nog gisteren in
streng vertrouwen gezegd
staat slecht, bijna
wanhopig.Het wilde gerucht ging:dat Trautwein
zich voor den kop had willen schleten... leder
kloppen daar in de nachtelike verte schoort den
moed van een Turn und Taxis,van een Baron von
Bock,van von Glayn,von Trotha,Professor Niehaus,W olfM etternich en de anderen;van hen die

gevangen zaten en van hun vrienden die op vrije
voeten zijn. Het gemeenschappelik-beluisterde
kanon is het enige dat de gevangen sam enzweerdersmetde nog vrijeverbindt.H etishun solidair
gebed in de verzonken nachtelike stilte.
Het was voor de arbeidersregering van Sinzheim :erop oferonder;er moestverdedigd en aangevallen worden tot het laatste. Een val van het
Sinzheim er bewind zou ontmoediging, inzinking

brengen in alle landen waar de bevrijdingsstrijd
werd gevoerd. W as niet in zulk een uur alle genade,- m isdaad? Stolz,Schwarz,Thea Hellmuth,
Vohsen, ontelbaar vele anderen beseften dat.De
arbeidersraden hadden zich hartstochtelik genoeg
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uitgegproken.Zijvolvoerden watdevoorhoede der
m akkers hun opdrong. Hun opdroeg en opdrong
om der wille van Sinzheim .W atwaser dan tegen,

datdezevijanden berechtwerden dooreen speciale
rechtbank? En datdie rechtbank sam engesteld was
uit soldaten van het acht en twintigste, dat in de

univergiteitlag,mannen diealmeerin een krijgsraadhadden gezeten?Stolzhad gelijk.Vertrouwen
moestje hebben in de arbeidersen soldaten;wie
datnietschonk,wasdenaam van volkskom missaris

nietwaard.Zijwaren de vertrouwensmannen der
raden; m aar vertrouwen kon niet van één kant
kom en.Voortdurend voeling met wat er leefde en

roeiten woeltin de masga,moest er zijn.Geen
regeringgbureaukratie, geen afgeperkt bedje van
fijnere bloemen dat de gehele tuin domineerde.
Het wàs geen tijd voor sentimentele klachtevrouwen,hetwàsgeen tijd voor goedwillende onnozele halsen.Niemand môchtzeggen:ik ben geen
beul,dus dan m aar gevangene.W ant het ging niet
om jezelf,hetging niet om eigen nietige moraalidiosynkrasie.M aar hetgehangen-worden der Idee
zèlf stond op het spel; de ondergang der jonggeboren vrijheid.Mochten dan duizenden arbeiders
uitgeleverd worden aan hun adellike en burgerlike
beulen?
Er m oesteen voorbeeld geeteld worden,een afgchrikkend,vregelik eksem pel.Alwie oprecht en
warm voor Sinzheim voelde, moest daartoe m eewerken.W as datgom gnietzo?
Op en neer, op en neer als een gekooide,liep
M artidoor hetnachtelike vertrek.

59Is dat soms niet zo?''vroeg hij hardop.Een
vonnis tegen Turn und Taxis en de zijnen zou
schrik jagen in de harten van alle reaktionaire
samenzweerders,van alle vijanden dernieuwe beschaving.En dat vonnis,- moest dat uitgevoerd
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worden? Ilet vergtand,- aldus gaf hij zichzelf
nog eens de sporen - alleen het verstand moest
datuitmaken.
Zô wag het.Zô was er klaarheid.Er was klaarheid gekomen, zonder dat er aan maensen, aan

vrouwen wasgedacht.Hijvoeldezichvoldaan,trots
op de zegevan zijn gezond verstand.Hijzou koers
houden in de richting van Thea,van Schwarz,van

W erner Stolz.Hijzou zijn stem uitbrengen,v6ôr
Stolz' voorslag. Hij.kon het, hij mocht het, hij
moesthet.

Martisloothetvenster.Hijliep langzaam en op
den tastdoor de kleine,donkere kam er weer naar
zijn bed.En zonder het zich te durven bekennen
hoopte hijvagelik,- en m et die onuitgegproken
hoop sliep hijin - dat het verstand, het kille,
koele verstand gtrakg ook zou oordelen: dat gevonniste in-levenzijndegijzelaars,beterwaren dan

rauweliks kapot-geschoten koppen en li
jven.
Hoop wilde iets van het verstand. M aar wat
hoop zo stilen dringend vroeg....wasdatnietde
stem van de sentim entele klachte-vrouw, van de

veelgesmade,diezachtjeswatzeiin zijn hart?W as
datniettoch weer....hé
'ar stem ?

ZEVENDE HOOFDSTUK

ET wasvoor Rantzau en voor Forster een
volkom en overrompeling geworden.Toen
het voorstel om Schwarz, M insterberg,
Frânkel,Jaroszynskien Schaupp totleden
der speciale rechtbank te benoemen, door Stolz
enkelwerd toegelichtm etde stroeve m ededeling

dat dit volgens zijn mening de meest geschikte
rechters waren voor het d o o r R a n tzau v erla n g d e speciale tribunaal ter berechting der

samenzweerderg- had depresidentzijn buurman
Forster vragend aangezien.Die begreep de ongesproken vraag; haalde als antwoord de schouders

op en schudde van neen.Dat beduidde,dat hij
evenalsRantzau vier van deze vijf namen nauwelijkskende,en watden vijfde,Schwarzbetrof....
En beider verstrakt gezicht was den drie aanhangers van Stolz in den Raad der Volkskommis-

sarissen het bewijs, dat Rantzau en Forster begrepen van welken kant de wind opstak. Zowel
59de Opbouwer''als president Rantzau hadden ge-

daan alsof geen der vijf genoemde mannen hun
bekend wag.Inderdaad kenden zijéén dernamen
m aar al te goed.... die van ,,het zwarte beest'',
zo als Aloys Rantzau hem binnenskamers te noem en placht. En na dien enen naam kregen de

andere namen dadellk voorhen een bijsmaak,een
verdachte bijsmaak,alsware er gifgemengd.

Forster verzochtm etzware stem om uitvoeriger
toelichting.Rantzau,die intussen zi
jn voorzichtigheid en taktteruggevonden had,slooterzich glimlachend bijaan,trachtend zi
jn denken te verber-

gen dooreen geïnteresseerd zoeken in zijn dossiers
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naareen papierdatblijkbaarvan overgrootbelang
was;hijhad onderwijlhetvreemdevizioen van een
donkere strakke spoorlijn waaraan - als op een
landkaart - de door Stolz genoemde nam en a1s
plaatsnamen lagen: Schwarz, dan M insterberg,....
eindelik Schaupp,- de tussenliggende nam en had
Rantzau niet onthouden.
99Ik kan er niets aan toevoegen,'' zei de lang-

zame,koude gtem van Stolz;hijkeek met opgetrokken wenkbrauwen en verwonderd-gesperde
oj
kxle
n de anderen één voor één aan. Dan na een
le stilte,metzi
jn bitsenadruk:

55Het zij'
n mijn vertrouwensmannen; en 't ziju
arbeiders die in de m assa zèlf lang geen onbeken-

den zijn.Wie met de massa zelf weinig kontakt
heeft,zalhun namen nietkennen.De arbeiders en
de soldaten kennen hen goed genoeg.''

W eerwachttehij.

En overigenskan ik er alleen nog d itvan Zeggen....''- fijn-sarkastiesplooiden zich de gladgeschoren lippen tot een verholen bitsheid - dat
nietik de man ben die zich zo warm gem aaktheeft
voor een speciale rechtbank voor Professor Nie,,

haus,Baron Bock en 'toverige partijtje.''
Voor ieder die de figuren en de draden van het
Sinzheim er m arionettenspelkende,lag er in elken
zin van Stolz een heim elik uitgem epte striemslag.

Hij Stolz,de vertrouwde van de arbeidersmassa,
Forsterdem an diever-bureaukratizeerd wasen
alle voeling m et het echte proletariaat had verloren.
Niet hi
j,Stolz,de man die op een speciale berechting had aangedrongen.Datwaseen houw naar
-

den kantvan predikantRantzau.Ook in de wijze
waarop de adellike gevangenen werden genoem d
stak nog een adder....Ieder ander duidde ze aan
naar den hoofdschuldige: Turn und Taxis.M aar
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Stolz schoof den naam voorop van Professor Niehaus,studiegenoot van AloysRantzau.
Alex Sturm vroeg het woord.H oe meer M arti
hem hoorde, hoe m inder dit zelfingenom en tiepe
hem beviel. Zeker,Sturm was geestig; maar hi
j
wist het.En de opzettelike,precieuze,gelikte en
dan plots weer ruwe m anier waarop alleswerd ge-

zegd,de smakeloze quasi-populaire vergelijkingen,
de artiesten-pose in spreekgtijl en in houding dat allesstond M artisteedsheftiger 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-m aken

doorzijn gekronkelde,volzinnen heen.Hijhad,als
Heinrich Marti, zijn stem aan het voorstel van
Stolz beloofd. Maar vöör hij die belofte hield,
wildehijzich deluxevan een klein blijspelveroor.

loven,dooruitvoerig tebetogen datde vergadering

zich nogzéérmoestverheugen metditvijftal,want
dat Stolz in abstracto het recht had,het perfekte
recht: een voordracht in te dienen waarop enkel
soldaten van het acht en twintigste voorkwam en.

5%En wijom dievoordrachtteverwerpen,''gromde Forgter.
Toestem mend knikte alleen Flavio Gsell.
Brandt,Rantzau's sekretaris die achter hem zat,
m aakte aan hetspeleen einde,door den president

een briefjemeteen inlichting tereiken.
5,De vijf voorgestelden zijn allen goldaten en
onderofficieren van het28e.''
Rantzau las het voor zich,knikte even Brandt
langzaam toe als om hem te bedanken.De blond-

grijze baard maskeerde de saamknijping der van
woede bevende lippen.

hijSt
lur
acht
m eha
,ednke
zi
l
je
n alnde
aatsr
tenpuntigheid gelanceerd;
lachten ook. Gsell en

207

Heinrich Martivroegen tegelijk hetwoord.Doch
inplaatsvan één hunnerhetwoord te geven,klonk
een harde hamerslag door Rantzau's stemmigantieke werkkamer.
Rantzau nam zelfhetwoord,schi
jnbaarbedaard

en als altijd beheerst;niemand die iets van zijn
ergernis bespeurde.... Hij' wist nu dat Alex
Sturm het spel van opzettelike misleiding, door

Stolz begonnen,had willen raffineren.Maar zijn
mond zeivan ditallesniets.Hijzeide datSturm
toen die sprak,natuurlik n iet wist,dat de voorgestelden in werkelikheid tot het 28e behoorden.

Zijn fijnepijlen richttehijechterop Stolz,diemet
zulk een voorstel durfde komen,een voorslag die
gehele indruiste tegen al wat de vorige m aal te
goedertrouw wasbesloten.Forster,op wiensgrote
gebruinde gezicht de verontwaardiging een bloedolf totonder de bruine voorhoofdkrullen had geJaagd,had reeds tweem aalom hetwoord verzocht,
in de mening datRantzau uitgesproken was.Doch
deze bleef,telkensin andere woorden,Stolz,diens

gebrek aan goede trouw verwijten.Hijscheen op
dienseergevoeltewillen werken om devoordracht

te wijzigen. Forster schreef intussen vijf andere
namen op een papier,- blijkbaar zijn aanbeveling voor leden der rechtbank.
Toen de presidentuitgesproken was,vroegen hj
en Stolz tegelijk hetwoord.Daartussen door riep
Vohsen:
55Stemm en, stemm en! Al lang genoeg over gehaspeld!Stemm enl''

Heinrich Martivielhem bij.Forster keek hem
aan,m et ogen die uitpuilden van verwondering en

scherp verwijt.Martikeek langs hem heen naar
Rantzau,die Stolz duidelik m aakte,datden ander
eersthet woord toekwam .

Martihad willen spreken.Hij had willen ver-
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klaren waarom hijmètStolzmeende,dateretreng
moest worden opgetreden.Hijhad verder willen
zeggen,datheteen vertrouwenskwestie was tegen-

overStolzofdéze aanbeveling van vijf werd aangenoraen ofniet.En verder,verderhad hi
jwillen
verklaren, m o eten verklaren.... m aar hoe als
Rantzau en Forster op den man af hem vroegen:

ofhijmetzijn bemiddelings-voorstelvan devorige
keer b e d o eld had, een achterdeur voor Stolz
teopenen?
Rantzau kende hem, Forster kende hem beter

nog.Beiden zouden weten dat hij loog; beiden
wisten,dathijdevorigemaalhetzelfdegewild had

als Rantzau, die M arti's voorstel dadelik tot het

zijne had gemaakt.Moesthijnu hetomgekeerde
verklaren? Moesthijbeweren dathetslimme gebruik nu door Stolz van zijn voorstel gemaakt,
hem ook verleden week alm ogelik voorkwam ?
Hijwistgeen uitweg.De heftiger wordende de-

batten schuurden en wreven langs zijn klamme
geest.Hij had wel willen uitschreeuwen, dat hij

walgde van alle listen en trucs,van alle !eslepenen
en alle politieke slim melingen.Maar hz
jhad zijn
woord gegeven, god-o-god hi
jhad zijn woord gejstemmen op de nam en die
geven.Stralts m oesthi
Stolz en Schwarz en Thea hem hadden opgedron-

gen,straksmoesthijuitbrengen de beloofde stem
die de schaal deed overslaan naar hun kant,

Rantzau,Forster en hun vrienden ten spijt.Hi
j
zweeg dus.Elk woord zou een leugen en een list

zijn geweest.Hijhunkerdenaarheteinde,naarde
eindstemming, het inlossen van zijn belofte aan
Thea en de beide m annen;zo als een vader ver-

langtnaarhetogenblik,dathijzijn zoon ter dood
moetbrengen:wetend dathijtegenoverdehogere
m acht die hem het beulenwerk opdroeg de niete-

ling isen dathijbrederadem zalhalen,eenmaal
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het ogenblik doorworsteld.Hij gaf er zich geen
rekenschap van,dathijde oudegchuld alleen voldoen kon,dooreen nieuwe,nog drukkender gchuld
aan te gaan.

Forsterhad uitgesproken.Hijhad geeproken zo
alg hijhet woord kon voeren op grote meetingg.

in laag-bulderende verontwaardiging.Gebrek aan
goede trouw . .samenwerking haastonm ogelik....

en nog enkele andere verwijten voor Stolz had

M arti opgevangen. Niet naeer.Speer wag daar de
ongedurig-m isnoegde roep van Vohsen dieop stem -

men aandrong;en weervielMartihem bij.
Rantzau en Forsterrekende echter op een voortzetting van het debat; allereerst op een verdedi-

ging van Stolz tegen hun heftig-verwijtende aanvallen.Doch Stolzlietzich nietinhetharnasjagen;
geen trek van zijn bleek, stroef gezicht verried
enige em otie. Toen Rantzau hem ten elotte na-

drukkelik vroeg of hijnog het woord verlangde,
keek hijden regerings-presidentonverschillig aan,
schudde langzaam ontkennend het hoofd en herhaalde Vohsen'sverzoek:
55Stemmenl''
Voor het laatst trachtte Rantzau, die tans begreep dat de hoofden in de vergadering geteld
waren, Stolz tot een antwoord te prikkelen. For-

ster las de namen van zijn kandidaten voor.Het
hielp alles niet.Er werd totstem ming overgegaam
alle kandidaten van Stolz behaalden de meerderheid:vier stem men tegenover drie op de m annen
van Forster.
Rant
bijAl
eoys
en ne
derzlau
aagwaserdeman nietnaar,om lang
stil te staan.De opgewektheid

waarmee hijde volgende te behandelen zaak inleidde, zou geen ogenblik doen vermoeden, dat
deze m an enkele minuten geleden had m oeten
boeten voor eigen goed vertrouwen, had m oeten
Fakkeldrager:14
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bukken voor de list van een niemand en niets ont-

zienden bestrijder.
Dadelik nahetuitbrengen van zijn stem,voelde
M artiberouw.M etalle innerlike kracht poogdehi
j
zich aan degreep van ditspi
jtgevoelte onttrekkenAlde geesten die hem dien nacht op zijn kamer
hadden bijgestaan- dien nachtdatbloedrood het
gchijnselvan de maan op zijn raamkozijn lag - al
die geesten van liefde tothet nieuwe proletariese
vaderland,afweervan elke sam enzwering tegen de

revolutie,riep hijop.Metdegrootstemoeitevolgde hijhetverder verloop van de beraadslagingen.
Aldoordwonghem hetwagespoorvan zijn denken
naar de gedane zaak:hetuitleveren van de sam enzweerdersaan een rechtbank door Stolz z6 sam engesteld,datbijzekerkonzijn van een bloedvonnis.
W as dit recht? W as dit recht doen? In het half
donker derhoge eikenhout-betimm erde presidentskam erkeek hi
jnaarVohsen:zijn blik bleefrusten

op dezenors-zwi
jgende arbeiderskop,waarin vroeg
leed en vroege achterstelling,bitsheid en jarenlange verongeli
jking lagen saamgevat. Wat zou
Vohsen antwoorden op de vraag of dit nu recht
was....?

:9Als zijde machthadden,deden ze 't ons immersneteender.Ofdachtjevan niet?''
Ja;z6zou hijspreken.
Twee weken later.De M eimaand was in zachte
zom erse dagen langzaam doorgebloeid.M aarschrik
lag over de felgeslagen daken en huizen van Sinzheim .Devenstersleken grote holle ogen:verbleekt
keken de loense huizen en de ontstelde m ensen
elkaar aan....
Aloys Rantzau was gevallen. Het pistoolschot
van een sam enzweerderhad een eind gem aakt aan
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zijn geest.Degeestdiezoveleanderegeestenbond,
Aloys Rantzau die de éénheid simbolizeerde in de
richtingen en gespletenheden der arbeiders-repu-

bliek;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 deelder intellektuele bur-

gerij,- die man wàsnietmeer.
Het woord van wijd en diep inzicht, dat alle
m akkers slechts waren:D o d e n m et v e r1o f,
had zich aan hem zelf voltrokken.
Die den aanglag hadden beraam d en uitgevoerd
wisten het beter dan ieder ander: Rantzau was
niet te vèrvangen.Foreter had slechts vertrouwen

bijeen déélderarbeiders,Stolzbijeen ànderdeel.
Sturm werd niet ernstig genomen,Heinrich M arti
en Vohsen waren te weinig bekend;Hellmuth,de
voorzitter van den Centralen Raad,was de enige

die welgenoemd werd alszijn opvolger.Maar hij
wasjong,mistehetkonstruktief-bindende,de gave
.

zich snelin tewerken in de moeilikheden;m iste de

fijneoudetakt,dekultuurvan een AloysRantzau.
Noch in de arbeidersraden,noch in hetleger,noch

bijde ambtenaren waser een figuur die in Rantzau'sschaduw kon staan.H etwasalsofhetlevende

lijf datheette:Sinzheim,met énen slag was onthoofd.
Om Rantzau's dood wasdegeheime vergadering
metden Centralen Raad een dag uitgegteld;spoedvergadering die besluiten m oest: wapengtilgtand
en onderllandelingen aan het front. Rantzau en
Forster zouden het voorstelverdedigen;nu Rantzau gevallen was, zou Forster het alleen moeten
doen.Ellkwistwatdatbetekende.Hetvoorstelzou

worden teruggeschoven.Er zou misschien strijd

komen,heftigespanning dergeesten;verhittehoof-

den,koudeharten....denaam Rantzaualswapenbij
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devoorvechters,- alswapen bijdetegenstanders.
H oog stapelde in de laatste radeloze dagen zich
deéne gebeurtenisop de andere;langgdevervuilde
asfaltstraten verdichtte zich de paniek-stemming;
rondom de regeringggebouwen waren de gchrikkelike mitrailleurs op de hoeken der leinen ver-

dubbeld,de bewakingsmanschappen bzj dit grimmig-kleine geschut,waarvan hetm ondingsgat den
m ensen aankeek met de blik van een roofdier,

Waren verdriedubbeld. De legerauto's jaagden

schichtiger nog en nog m eedogenlozer over het
verstrakte plein.Kranten m ochten ernietm eer op
straatworden gevent;nieteeneLilienfeld's,,Blitz'',
hetorgaan van de regering.
Noj vöôr de beslissende vergadering van de
regerm g m et den Centralen arbeidersraad had
plaats gehad,nog v66r Aloys Rantzau was begra-

ven,had eensklapsForster zijn ontslag ingediend
en Flavio Gsell had zijn voorbeeld gevolgd.Een
nieuwe slag in de nog bloedende wonde derjonge
gem eenschap.De andere volkskom missarissen wilden het wapenstilstandsvoorstel niet verdedigen.
Somm igen om niet zich bloot te stellen aan een
zékere nederlaag, anderen om dat ziJ
* er tegen
W aren.

In radeloosheid om het ineenstorten der m acht,
toch nog levend in de krampachtige hoop datSinz-

heim's redding mogelik was, spande bij de felstrijdvaardigen deGeestvan verweeren van dôôrzetten-tot-het-alleruiterste zich tans gtraffer en
straffer.Stolz had nog hetvertrouwen dier m agsa.

Hijwagde enigeregeringspergoon naarwienu de
macht toestroomde ofscheen toe te stroom en.Het
gezag gleed ieder uur sneller af naar hem en naar
de ruige mannen van het leger; maar ook daar
hadden Trautwein en zi
jn stafde onderdelen der
troepen niet meer in handen. Vele regim enten
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vorm den een zelfbewind,dat zich reede een paar
m aalnietaan bevelen van hogerhand had gestoord.
De discipline verslapte de laatste dagen bedenkelik;desertie nam hand over hand toe.

In den Centralen Raad deed Hellmuth wathij
kon om hetvertrouwen van zijn mensen tehouden.
Zijdrongen en dwongen hem in hun verwmrongen
wanhoop en gelen haat steeds heftiger en steeds
wreder middelen op; middelen zo vers opgebor-

reld uit vertwijfeld brein.Dag en nacht hadden
arrestaties en huiszoekingen plaatg, terwijl men

niet wist wéér de gearresteerden op te sluiten en
nauwelikshoe ze te eten te geven.
Geslepen sensatie-geruchten doorgneden de gtad,
werden doortegenspraken achterhaald of nietach-

terhaald:Berlijn zond plotseling hulp en vielhet
witte leger voor Sinzheim in den rug aan.Forster

zou dadelik na zi
jn aftreden gevlucht zijn;Gsell
was nergens te vinden,Sturm en H ellmuth waren
over de reng ontsnapt.Hetwas alles leugen.W el
waren er ambtenaren op de vlucht geslagen,bang
voor de witte terreur die op tilscheen.M aar van
de m eer bekende en vooraanstaande figuren was
alleen Lilienfeld onvindbaar.Hi
jhad naar Saksen
of naar Pruisen de wi
jkgenomen, vervloekt en
veracht door de arbeiders van Sinzheim .
De voedselnood steeg steeds hoger. H alf M ei

stond alle verkeer vrijwel stil. Er werden nog
broodbonsuitgereiktmaarnergenswasmeerbrood

tekrijgen;en zo alshethiermeestond,zo ginghet
m et alle levensmiddelen-en brandstofkaarten.De

belacllelik lageprijzen waarvoormenbonsenkaarten zonder schaam te te koop aanbood,bewees het
geringe vertrouwen der Sinzheimers, dat het de
regering ooit gelukken zou,alles weer op te bouwen naar een vagt plan.Alleen in den gluikhandel

en in het leger wag nog voedeel te krijgen. De
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rantsoenen derm anschappen waren zelfseen week
geleden verm eerderd. Ingewi
jden en vijanden -

en erscholen zelfsvijanden onderdeingewijden-

fluisterden,dat dit het gevolg was van broeiende
ontevredenlzeid 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 gem aaktaan

zijn leven.

Heinrich Martiwas op zijn postgebleven.Het
werd m oeiliker, het werd de laatste dagen zelfg
onm ogelik iet: positiefs tot stand te brengen.Be-

halve de middelen om alwattot zijn zware taak
behoorde te regelen,ontbrak hem nu ook de tijd
er toe.W ant dag aan dag waren er vergaderingen
geweestm etafgevaardigden van arbeidersraden of
van Centralen Raad over den politieken en militairen toestand.Die laatste vergaderingen werden
steeds stormachtiger, steeds wilder. De arbeiders

striemden de regering met hun verwijten en de
overgebleven volkskommissarissen gnauwden terug:
datde CentraleRaad dan m aaranderevertrouwens-

mannen moestaanwijzen.NadendoodvanRantzau
en hetaftreden van Forgter,wigtde Centrale Raad
zo min als iem and andergin Sinzheim wie die bei-

den moestvervangen,enhijwerdhuiverignogmeer

lege plaatsen uit te breken in den regeringskring;
te meer huiyerig, om dat W erner Stolz, de figuur
waarvan het meegte kracht uitging,van alle over-

geblevenen nog het ruimste vertrouwen bij de
massa genoot.Hi
jwashetook die Forster'splaats

als leger-organisator had ingenomen. Doch Stolz
had dadelik hetwerk naar eigen inzichtverdeeld:
hi
jlietTrautwein de vrije hand aan hetfront en

benoem de zichzelf totkomm andant der gtad Sinzheim .
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Er gingen dagen voorbi
j, jachtige dagen, dat
M arti Tllea niet zag.M eest ontmoetten zi
jelkaar
'savendsin een café ofbi
jhaartuis.Zijwasstilen
bleek geworden,zi
jvoeldeheteindevan Sinzheim
naderen,maar verdrong telkens felde aanvreting

van ditwrauge sentiment;bijtende wrok daarover
knaagde aan haar wezen.Nergenskon zijheilof
heulvinden:zijzwierfdestad door,alseen straatdier,rusteloos,doelloos,in stem mingen van woede

of van overdreven strijdbaar optimlsme, dwong
zich dan weernerveustotschrijven voorde krant;
want die kwam na Lilienfeld's aftochtonder haar
leiding uit.Het blad verscheen laat, slecht OPVemaakt,onduidelik gesteld,op somm ige dagen zelfs
in het geheelniet.
Door l'hea wist M arti wat er om ging in de
Universiteit. Bartold Schwarz had er het kom m ando over vier honderd soldaten die in de zalen
gelegerd waren en over nog vier honderd anderen
die waren ingekwartierd in een naburige markthal.

Hijvoerdeoverdeze achthonderd man een streng
m aar opgeschroefd bewind,vertoonde zich zelden
anders dan m et een revolver in de rechterhand,
liet op eigen gezag hotels overvallen in het holgt
van den nacht,nam hamstervoorraden in beslag,
lietalle gasten v6orbrengen één voor één,en nam
er een aantal gevangen onder beschuldiging van
kontra-revolutie en spionnage.De gelukte aanslag
op Rantzau en de langzame inzakking van het
front, hadden Schwarz nog radelozer, en vooral
nog meer achterdochtig gem aaktdan alle anderen,

nogwantrouwender dan hijvan nature reedswas.
Stolz,kalm gebleven m aar nog engerverstroefd en

verstrakt,wisthet.Stolzwistook,dathijhetwillekeurig optreden van Schwarz en zijn garde niet
kon breidelen.Hij probeerde - vergeefs - te
remmen.Maar hijwist te goed,dat Schwarz ten
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slotte zich tegen hèm zou keren en in gtaat wa.

doorzijnmanschappen hetvolkgkommissariaatvan
landsverdediging te doen bezetten, wanneer Stolz

hem niet de vrije hand liet.
Dit was ook M arti bekend: dat de universiteit
eigenmachtig optrad. Doch hoe ver dit wel ging,
hield Stolz voor ieder ander zo veel mogelik verborgen.Hijbekendenietgraagzijn eigen onm acht.
M artivoelde de laatste dagen telkens de vraag in

zich nijpen,hoe debehandeling zou zijn van Turn
und Taxisen dezijnen.Zijwerden nog altijd daar,
in de universiteit, gevangen gehouden. Na de

arrestatievan Gravinvon Glayn in hetsavoy-llotel
door een nachtelike patrouille Van Schwarz,Wa8
hun aantal totzestien geklomm en.
n! Dat is een diam ant in onze han,,Een gravi
denl'' had Bartold Schwarz dien nacht gescham perd.Gezeten aan een groenbedekte tafelin den

wintertuin van hethotel,had hijde bevende van
hun bed opgelichtegasten één voor één laten voorkom en.

Z6 was hetHeinrich Martiverteld.Hijvoelde
dathetzijn plichtwasdeuniversiteittebezoeken,
het denkbeeld dat daar wellicht mensen werden

mishandeld of gepijnigd,liet hem geen rust.Hij

stelde dat bezoek uit, van den ochtend op den
m iddag; van den m iddag op den avend.Eindelik
dreven drie regels schriftvan Gertrud Faucherre,
door dezelfde vreesgekweld,hem erheen;hetwas
enkele dagen na Aloys Rantzau's dood.

HetbriefjewasvoorMartitesterkeraansporing
geweest, omdat hij hoopte iets te kunnen goedmaken van wathijtegenover de gijzelaarshad gedaan.
De op aanbeveling van Stolz benoemde bloedraad had nog vöör Rantzau's dood twee zittingen
gehouden,en kortdaarop uitspraak gedaan:Turn
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und Taxis, Baron Bock, Professor Niehaus en
Gravin von Glayn waren ter dood veroordeeld;

maar zijzouden tevens als gijzelaar dienst doen:
het doodvonnis zou pas worden uitgevoerd op
bizonder bevel, en alleen als daartoe aanleiding
bestond.D e zaak der anderen moestnog berecht
worden,m aar wanneer dat met den Fransen slag
ging:evenals de zaak der vier eereten,- zou de
speczale rechtbank nog deze week haar werk hebben volbracht.

Bij die gelegenheid was het ook geweest dat
Schwarz om zijn gedurfde,arroganteslimheid zich
de gunst had weten te verwerven van de troepen
in het universiteitsgebouw.Een verzoek om hem
kom mandant te m aken,was door haast alle m anschappen ondertekend;een deputatie soldaten had
een auto gerequireerd en was 'gnachtg naar het
front gereied om Trautwein's fiat. Toen Trautwein's goedkeuring eronder stond,had Stolz niet

durven weigeren.Hij had eveneens getekend,in
derhaast op de meeting terherdenking van Rantzau;op de m et rouwfloers behangen begtuurgtafel
die op hetm eetingpodium stond,had W erner Stolz

even v6örhijhetwoord kreeg,de benoeming van
Schwarz tot komm andant van het 28e gesigneerd.
H etwas stilin de zonnige stad,toen M artinaar
hetuniversiteitggebouw stapte.Een auto was,zelfs
voor hèm, niet meer beschikbaar; zi
jn stappen
klakten op het asfalt.De straten li
jnden llnksen
rechts van hem ,lagen in lege afwachting alein een
te vroegen m orgen opgespalkt.De huizen hielden
den adem in.Enkelde oude spitsvan SanktSebas-

tiandeedvertrouwd.Zonaderdehijdeuniversiteit.
Alg een vervuilde,donkere kazerne zag het uitgewoonde gebouw er van binnen uit. Modder en
slaapstroo zwierven er over de gangen en trappen,
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waarlangsMartihetbureau bereikte.De gejaagdheid,de ruzie-en scheldtoon die hijdoorheelhet
grote drukbevolkte soldatenhuis heen had voelen
trillen,plantte zich ook hier voort.Twee officieren,die M arti wel eens in de Astoria had gezien,

waren bezig een derde metverwijten te overstelpen.Die laatste,m et rood belopen ogen,riep telkens weer:,,Dat lieg je!Datlieg jel''a1s eenig
antwoord. In een anderen hoek van het bureau
werd vergeefs gezocht naar papieren die er van

nacht nog geweegt waren. Een bureauschrijver
leunde achterover,luisterde luinaardegrote ruzie.

Tweeanderen schenen aan 'twerk tezijn en rookten gigaretten.
Op M arti's vraag naar komm andant Schwarz,
antwoordde de éne schri
jvermeteen schouderop-

halen;toen de ander:
95Schwarz iser niet.H esgelm ann heefthetkom m ando.''

Die,horend zijn naam noemen,keek op.Het

waseen lang,grof werkm anstiepe m et bruin-rossi-

gen stoppelbaard,in slordige,veldgrijze uniform;

kleine officiers-distinkticven.
Boven de vuile kraag,linksin de halszag M arti

een diepeinkerving:litteeken,waarschijnlik in den

groten oorlog opgelopen.

De twee bureaugchrijvers begonnen te mompe-

len.De éen had M artiherkend,de ander grinnikte
ietsoverdie knappe m eid,die Schum acher.

95Ik wou je weleven apartspreken,''zeiMarti
totH esgelm ann.
Die maakte een onverschillig gebaarvan wrevel.
s,W e
inig tijd voor praatjes.De hele boeldraait
hier om jeheen.Kwam je zeggen datze d'rmaar
àn moeten?Mijishetbest,hoor!Moetjezezien?''

lneens zich om wendend naar de twistenden

schreeuwde hijdriftig:
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95Hou jullie je bekken toch!Of donder andere
op.Hier vandaan!Vooruit!Hier vandaanl''
Bedaarder, m aar toch steeds schichtig en m et

een valsen.in 'tnauw gejaagden trek om delippen,
vroeg H esselmann ietsdatM artiin hetrumoerniet
verstond; vroeg het toen nog eens: of M arti nog
nieuws had van het front.

:,We zijn hierop allesvoorbereid.Als ze Sinzhelm zouden binnentrekken, verdedigen we de

zaak hieralseen front.Maarv6ördietijd gaan ze
eraan!Kuntje onsnietde vrije hand geven met
datzoodje?''
M artibeet zich OP delippen.

Dathoortimmersnietbijmijthuis.DatisStolz'

,,

werk.M aar er is besloten dat alleen op bizonder
regeringsbeveler iets mag gebeuren met de v e ro o rd eeld e gevangenen.''

En metnadruk herhaalde hijnog eens:
,,W i
lje daar goed aan denken,kameraad Hesselmann? Alleen op b izo n d er bevel en alleen
tegen v ero o rd ee ld e m ensen-''

59Jawel, jawel, beste man,'' wrevelde Hesgelm ann.,,God-nog-toe ik heb zo veelan m e kop.Als

jeàndersnikskomtzeggen!Laatdatnu maaraan
Schwarz en aan mij over hoor. Saluut! Als je
Schwarzsprekenwil,hijkomtvan middag halféén
terug.

Zo liethij Heinrich Martistaan,draaide hem
den rug toe,om zich te bem oeien m etde nog niet
gebluste twistin den hoek van hetbureau.

W atjij?''snauwdehijschichtigtotéen derdrie

,,

soldaten, die achter hem stonden en waarvan er

éen hem al een paar maalbij de mouw had getrokken.

Martihoorde den man ietsmompelen tegen zijn
kommandantvan soldij.
N,sol
dij?W atsoldij!Ik verdom het!Alsik soldij
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uitbetaal,lopen ze m e allemaal weg tot M aandagochtend.Van middag om vier'uur voor de eerste

vijfkompieën.Andere vijfMaandag.''
:5M aar....''

Ofjeeven aan detelefoon komt,''riep éen der
bureauschrijverg.
M et een vloek begaf Hesselm ann zich naar het

tafeltoestel,Martizag nog even zijn angstig-dierlike m isdadigerskop zich buigen over de spreekhoorn, nam in zich op het grof-ingekerfde halslitteken,de ruige hand met de zwarte nagels,het

schunnigetatoueerselop debenedenarm ;hijhoorde hem nOg iets antwoorden in het toestelVan:
k niet op eigen gezag, doe ik niet zonder
,,Doe i
kameraad Schwarz - neel''Toen verlietM artihet
regim entsbureau.
Alles in dit vroeger zo heldere gebouw leek
groezelig en donker, ondanks het zonnige zom erweer daarbuiten.De ruiten gebruind van vuil, en
waar ze kapot waren m et oude planken toegetim merd;ofzo maar sm erig en gebroken gelaten.Al8
M arti langzaam de gangen afliep en inkeek in de

vroegere college-en seminaarzaaltjes,zag hij op
den grond de vergoorde kermisrotzooi der stroozakken waar hetstroo uitpuilde,oud en stinkend.

De meeste soldaten stonden in groepjes, driftig
m aar met gedempte gtemm en te praten, alg werd
er een komplotgesm eed;enkele lagen op de stroo-

zakken te luibakken of te slapen;in e-en zaaltje
zag hijhoe een vettig blekesoldaatmeteen jonge
vrouw op zijn stroozak in gesmoorde,hittige opwinding lag te stoeien.In de gang kwam hijnog
enkele vrouwen tegen, eom migen m èt, anderen

zonderhaarman ofhaarjongen.Demeesten zagen
er brutaal-opzichtig uit als meiden, losgebareten
uit een volksdanslokaal waar ze in een roes van
eteps en tango'g en walsen de vaalheid van het
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leven tarten.Eén methogeblos,arrogante,zwarte
film ogen en een grote, opvallende broche van
nagemaakte edelstenen,scheen hem te herkennen.
Zij bleef midden in den langen corridor staan,
en draaide zich om ,ten einde M arti op haar ge-

mak en met een spotlach na te kijken,- netzo
lang tot het grijze trapportaal zijn gestalte verdoezelde.
Nooit had M arti zo vele ongure, gem ene soldatentronies in één gebouw bi
jelkaargezien.Dit
leek een huis van broei en koortsachtig verderf,
van benauwende vergoring. De meesten hadden

getekende en gevloekte koppen;er waren er bij
wie 'taan te zien was,datze wegensafschuwelike

zedelikheidsvergrijpen jarenlang door een wraakgierige tijdgeestin tuchthuizen waren ingemetseld
en pasdoorde rode soldaten bevrijd om hun troepen te versterken. Op elke verdieping, op elke
gang passeerden M arti deze fluisterende, veld-

grijze,saamklompende groepen;soms versperden
zijden doorloop naar de trappen en ruw-gehaast
duwden dan onderofficieren en officieren hen weg

om tejachten van hetbureau naarde gevangenenkam ers;vandaar naar buiten of naar de grauwe
m anschappenzalen.
M artibegreep datergepraatwerd over de situatie aan het front en over den politieken toestand;
vooralook over de kans op een nachteliken aanval
der W itten op het universiteitsgebouw. Die kans
wasnietgering.Ieder ogenblik kon hetrode leger

aan hetfrontineenzakken en kon de vijand Sinzheim binnenrukken.Martiwigthet.Maar hijhad
het gevoel, alsof hier in alle portalen en lokalen
werd saam gespannen, alsof al die bleke en ongeschoren kerels,die in somm ige donkere hoeken de

corridorsdoorspuwen en op anderewijze hadden
verpest,van plan waren op dezelfde of op andere
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m anier heel Sinzheim te besm euren en te vergiftigen.Behalve Hesselmann en de twee opgewonden

officieren had hijnog geen bekend gezichtin het
hele gebouw gezien, ofschoon hij toch vele soldaten en officieren in Sinzheim van uiterlik kende.
Bene
den
deed M arti de deur van de Vroegere
docent
enkamer
OPen.Hetvertrek wasbi
jnaintakt
gelaten, werd bli
jkbaar gewoonlik afgesloten.Er
W a8 een nachtelike vergadering gew eest, want er
hing een dikke vuile lucht;in tafelkleed en tapi
jt

hadden weggegooidesigaretten-endjesbruinegaten
gebrand;en OP de tafelstonden lege sekt-flessen
en glazen.
Hetvervulde M artim etintense weerzin die nog

wies,toen hijin een hoek een smerigeplasbraakselontdekte.

W iewaren hiergeweest?Zou Schwarz....?Hij
zou er hem naar vragen;dàtin elk geval.

ln ergernis en walging verliet hij de kamer en
begafzich een verdiepinglager.In een officiersjas
maar met gewone versleten burgerbroek zag hij,
toen hij de trap naar hetsousterrain afging den
dwazen roodharigen kop van Meierhofer voorbij
schemeren,den man die hijop dezelfde plaatsalg
gtudenthad toegesproken.In hetbijna geheeldonkere sousterrain was het stil en ledig. Voor één
deur brandde een elektriese peerlamp, stond een
dubbele wachtpogt.
9:W atmoestu hier?''
M artim aakte zich bekend en monsterde onderwijlde tweeschildwachten.De éen was een korte,
oudere man met dichten baard, de andere had
ogen die eigenaardig glansden al: donkere stenen,
ogen waarvan de pupildoor hetgebruik van bella

donnalbek verwijd.letsgepoederdsenbehaagzieks
lag over zijn jongensachtig wezen;zijn lichaamsvormen die door het nauwsluitende verschoten
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uniform heenslankten,leken die van een beroepsdanser in een obsceen nachtlokaal.
M artivroeg hem ofditde celwaswaar de adellike gevangenen zaten.

55Nee,''zeide jongen metgedienstige stem,terwijlhij het geweer in de linkerhand nam en de
kolf gemakkelik neerplantte bij den voet.,sllier
liggen voorraden voor de troep.Turn und Taxis

en de resthebben hier welgezeten raaar ze zijn
vannacht overgebracht naar de derde verdieping.
spou u ze zien?
.''
M artiknikte van nee.
55K ameraad Stolz is ze wezen zien,'' lichtte de

jongen in met een interessant glimlachje.s,rwee
nachten geleden is hij gemaskerd de gevangenkam erbinnengegaan.''
55Gemaskerd?''

Ja,- om al dat gesmeek en alde scènes niet

,,

te hebben. Als ze hem herkend hadden,- niet
W aar..25'

&'Hoeisjenaam?''
,,Al
ario Delaval. Hier mijn kameraad is een
Rus.Daar kan u nietveelm ee praten. Is 't waar
datze tegen de muur gaan vandaag?''
M artischrok,hetwaseen ogenblik alsofhem de
keelwerd toegeknepen....
.En als het van Schwarz af,,ledereen zegt het
hangt....M aar de soldaten doen 'tnietgraag;
de
Russen zullen het we1 moeten opknappen.@ * *55
Dan,bang zich versproken te hebben tegenover

een regeringsman alsMarti,liethijerhaastig en
metzijn zoetelike salon-glimlach op volgen:
95Maar natuurlik, als 't je gekommandeerd
WOrdt....''

Martigingheen.Hetkwam nieteensbijhem op

zich af te vragen,hoe onder deze ellendige bende

van bleek gespuisditvoze,fijn-vleierige,afwijken-
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delijfdienaar-typewasverzeild geraakt.Hijvoelde
zich onrein, hij walgde van zich zelf, alsof die
anderhem metzijn tegrote meisjeshanden fyziek
had aangeraakt.
M et een flitsend voorgevoel van onheil en met
de helin hethart,verliethij de universiteit.De
Sankt Sebastian bonsde twaalf.Hi
jwilde proberen
Stolz te vinden.
Op het komm issariaat van Jugtitie was Stolz
niet; op dat van Landverdediging evenmin. Pas

tegen éen uurvond Martihem bijHellmuth in het

bureau van den Centralen Raad.
Stolz leek nog bleker dan anders.Zi
jn oogleden
waren gezwollen als van iem and die vele nachten

elechtgeslapen heeft.Hijhad zich sindsRantzau's
dood aangewend nog langzam er, 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
M arti had uitgesproken. ,,Ik wéét dat het in de

universiteiteen zoodjeisen ik weetdatergevaarlike,ontsnapte gevangenen bi
jzijn.Maarik kan er
niets aan doen.''
Hellm uth keek bezorgd en erngtig voor zich uit,
m engde zich niet in het esprek.
99Turn und Taxis en de anderen... ik geloof
niet,datze gevaar lopen.Er ig een bizonderbevel
nodig om ....''

59Jawel,datweten we allemaal,''heftigde Marti,
,,maarisdatbeveltewachten,ja ofnee.En alsze
eepszùnder datbevel....''
Stolz schudde ontkennend hetbleke hoofd.
nden dan
,,Laten we elkaarvooralnietèrgeropwi
strikt nodig is,''klonk het met een langzaam heid
die onnatuurlik klonk; en die M arti enkel uitgedachtleek om hèm te tergen.
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99En de dingen niet erger en sentim enteler voor-

stellen dan zezijn.In heb vandaag en gisteren tien
keerdevraaggehaddoordetelefoon:geefdevrije
hand tegenover dat adelike k'anaille.lk heb tien

keerneegezegd.Zekrijgenvanmijdetoestemming

n i6 t*53

Zijn stem klonk stelliger en luider;hijleelt een
ruiter die ineens weer vaster zat in het zadel.

mann of Schwarz of Gabrilo,,En of nu Hessel
witsch of eeu ander er om kom t,- ik geef ge en
b ev e lto t e x ek u tie.Nu niet en n o o it.''
HetwasM artiof de benauwenisvan hetuniver-

siteitegebouw van hem werd afgelicht. Hij zag
Stolz en den zwi
jgenden Hellmuth aan: in deze

wasgeen bedrog.
59In de kelder zaten ze alg beesten.Ik heb gelast
ze over te brengen naar behoorlike arrestantenlokalen op de derde verdieping,''hervatte Stolz.
emm ing daargindsis zö.dat de sol,sM aar de st
daten ieder ogenblik voor eigen rechter kunnen
m annen

gaan spelen.Alswe'thierallemaaleenszijn,''ver-

volgde M arti heftig-aandringend, ssdat ze niet gelynchtmogen worden,- watkunnen we dan doen
om dat te beletten?''
Stilte stroefde in de kamer. M arti, het gelaat
verhitvan opwinding,zochtde ogen van Hellm uth

dieafzijdigbleefstaren;dan dievan WernerStolz,
welke strak op hem gericht bleven a1s waren ze
verglaasd..
Ditimm erswas devraag,de kervende vraag die
beiden Hellmuth en Stolz,zonder 't elkaar te bekennen,reeds twee dagen ilkzichzelf trachtten te
onderdrukken.Nu eens denkend,dat zulke uitersten welniet gebeuren zouden, dan weer zichzelf
verzoenend m et de scham pere vertroosting dat er

aan dat adellike verraderszoodje niets verbeurd
zou zijn.
F.kkeldrager: 15
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Eindelilt stond Stolz op, schonkte onverschillig
m et de schouders,draaide M arti den rug toe en
liep naar het raam :
,,Ik kan verder n ie ts doen. Ik ben verder

machteloos.Alsjijméérdoen kunt,''voegdehijer
scherp-kregelig bij,,,zonder dathetje zelfje kop
kost,dan gajeje gang maar-''
Geërgerd over eigen onm acht,bleek van toorn
op den man die deteersteplek van die machteloosheid had aangestipt,liep W erner Stolz hetbureau
uit.
De telefoon ging over, luidruchtig getril door
Hellmuth'swerkkamer.Die zette vlug de schelaf,
luisterdeniet.Dan zeihijen M artihoorde de ont-

roering in zijn stem :

Ik verwachtnog deze week de witte troepen in

,,

de stad.Eriswel. - ik zeg 'tom jou,hoor....''
Hij aarzelde. ,,Als Je... vluchten wilt, kam eraad....ik heb jealtijd nogalmogen lijden en...
'tkàn wèl....''
M artigchudde heftig van neen.Maar de ander,
denkend datM arti's ontkenning sloeg op de m6ge-

likheid van uitwijking,bevestigde nog eens:
,,Ja
wel,het kàn.Ik zelf doe het niet,zie je.
Maaralsjijwilt....
lniet.Natuurlik niet,''washetantrNeen.Ik wi
woord,korten fel.
Zij zwegen weer beiden. Door het open raam
klonk hetkanonnengedonder,onafgebroken.
,,vi
jftig kilometer,'' schatte Hellmuth.,,Als ik
je raden mag....maarjehoudtnieterg van m'n

raad,geloofik?''
59Zeg m aar-''

99Alaak je nietzo druk over Turn und Taxis en
die lui. Kom niem and aan boord met m enselik
medelijden, rechtvaardigheid en zo. Je kunt 't
hoogstensdéérop gooien:datje hun leven behou-
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den wilt omdat ze a1s gijzelaars kunnen dienst

doen.Dat is - zo als je weet- ook de e*nige

reden waarom Stolz ze niet afm aakt.M aak Je er
nietdik over.Hetzoodl
-e is'tnietwaard....maar
bovendien:we leven in een gespannen ti
jd....J
@e
maakter J
-e zèlfverdachtm ee.Oppassenl''

59Maarje màg toch nietdulden....''

H ellmuth's gezicht stond maagerder,langer dan

anders,zijn eerlike jongens-ogen keken in die van
den ander.Metden vingerwijzend op Marti,in een
vreem de ernst die deze niet van H ellmuth kende,

herhaalde hij:
95Ik heb je gewaarschuwd.Pasop.''
Tegen vier uur begaf M arti zich wéer naar de
universiteit. Het briefje van Gertrud Faucherre
brandde hem in de zak. Gedurig, onder het ge-

boenk der kanonnen door,moegt hij den aanhef
van hetbriefjeherhalen:

59Als ge iets hebt begrepen van wat ik dien
avond zeiover den god der Barmhartigheid....''
Op straat werden bulletins verspreid.Successen
van het rode leger.Martiwilde ze nietlezen.Hi
j
wist dat het grove en platte leugens waren.
Den god der barmhartigheid. Die moest wel

lijken op dezon,- zo dachthijverward- dezon
die vandaag zo zom erig uit de kim gerezen was en

schijnen ging overrechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Stolz m achteloos. Dat beduidde: de regering
machteloos tegenover hetleger.Tegen de achthonderd man van de universiteit waagde Stolz het
niet anderen te stellen.Alle soldaten stonden aan
hetfront,in Sinzheim zelflagen er misschien twee
of drie duizend.Zodra de kontra-revolutie hoorde
dattwee duizend man daarvan gebruiktwerd tegen

de overige achthonderd,

zag zij haar kans
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schoon ....Die achthonderd m oesten gepaaid worden.
De enkelen die nOg OverWaren Van de regering,

bleven aan hetbewind bijde gratievan hetgarnizoen. Kerels als Hesselm ann, Schwarz, Gabrilowitsch zagen dat,doorzagen de nieuwe verhoudingen en rekenden er hun voordeeluit.M aar Stolz,

maarHellmuth en Sturm ....konden zijwaarachtig niet anders doen dan afwachten hoe de dingen

in hetuniversiteitsgebouw zouden lopen? Hijhad

Hellm uth nog trachten over te halen m ethem mee
te gaan naar de universiteit.Door hun aanwezigheid alléén al,zou wellichthetergeteworden voorkom en.M aar H ellmuth was hoe langer hoe geslotener geworden en had voor de derde maalzi
jn
raad herhaald:voorzichtig te wezen.

Dichtbijde universiteit- hetvoorgevoeldaar
weer binnen te treden deed de beklemm ing van
den morgen opnieuw in hem opbreken -- kwam
Thea hem tegen.Zi
jkeek hem aan doorhaarwimPerS, als donkere violen,fluweel;zodat M arti de
uitdrukking van haar gelaat niet kon raden.

:5W aargajeheen?''
Martizeihethaar,zeiook waarvoorhijbeducht
W aS

en hoe Hellm uth en Stolz daarover dachten.

Van Gertrud'sbriefje verteldehijhaarniet.
Ik kom er net vandaan.''

Haarstem klonk onverschillig,bijna luchtig.
95lk heb er zoveelbizondergnietgem erkt.'k Zou

ermaarnietheengaan algik jou was-''
5:Is Schwarz er?''
Ja....nee, ik weet'teigenlik nietprecies-''

Martikeek haaraan.Loogzij?En àls.
om loogzijdan?

waar-

Een vreem de raadsellach rimpelde haar m ond;
de fluwelige wim pers verborgen nog aldoor haar
gedachten.Eensklaps,zonderzich te storen aan de
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voorbijgangers,trok zijhem aanhalignaarzich toe
en fluisterde:

22Je moest metmijmeegaan,Heinrich.Toe....
W n hebben elkaar in z6 lang niet gezien.lk ben
zenuwachtig zo als iedereen de laatste dagen. lk

heb zo'n behoefteje eensrustig te gpreken....ZO
als die éne avend.W aarom kon je toch nooitjongen? Ik heb vandaag zo naarjeverlangd....''
et....nu niet,Thea.lk moetdaarheen....
,,Nu ni
ergebeuren daardingen....''

Thea keek hem aan,hij'zag voorheteersthaar
ogen,wijd alsop een film.Zijhad beizijn handen
beetgepakt,keek groothem aan alsom zijn wilte
bezweren, en schudde m et het hoofd van neens
aldoor van neen.HetwasM artieen angstig vizioen
alsuit een vervolgingsdroom,dit onbedekte hoofd
met het kortgesneden dikke, ravenzwarte haar,
dat m aar neen schudde, aldoor ontkennend be-

woog.Eindelik sprak zijweer,nog steedshem aanstarend.
55Niet daarheen gaan,Heinrich,''klonk hethees.

Ergebeurtimmersniets.Ik kom erjuistvandaan.

,,

En àls er watgebeurde - watdoetheter toe.Aan
zulken is niets verloren. Toe Heini.... toe ga
metmijmee. Jeweet net zoo goed als ik.
't Kon wel eens voor '
t laatst zijn en.. toe
Heini.''
H aar stem snikte droog.
Zij voelden beiden dat vreenade raensen staan

bleven,naarhen keken.Erwaren ermisschien bij
die hem alhadden herkend.Of haar.Om zich een
houding tegeven stak M artide hand in de zak en
liep langzaam m et Thea weg van de universiteit
naar een stillere plek. In de zak voelde hi
jhet

briefje van Gertrud Fauchrre datbrandde tussen
zi
jn vingers.
Barmhartigheid.

schokte het in hem op.
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ln een watstillerplantsoen sloeg hijde arm om
haar heen.

Lieveling,'' troostte hij zacht. ,,Ik ben van
avend bij'je.Ik beloofhetje,Thea.Zeg maarhoe
laaten ik zalbijje zijn.''
Hijzochthaarogen.Diewaren nietbetraand,zij
hield ze weer half-gegloten en keek som ber naar

debredegraslijstlanggeen kleinenzonnigenvijver.
Zijschudde hethoofd.
Je m oest nu m eegaan, nu dadelik Heini. Toe

,,

jongen....alsjewèrkelik van mijhoudt,dan laat
je mijnietalleen....''
Hijmaaktezich langzaam los.Zijn lippen trilden
en hijprobeerde vergeefezijn stem vastertelaten

klinken.
51Nee Thea....Ik m oet daarheen.Van avend-...

van avend ben ik bijje.Laatmij....laatmijgaan-''
Vreemd-gespannen, vastbesloten het gezicht,
maaar de ogen bi
jna smekend,zag ziJ
-hoe hn
--een
stap achteruit deed,van haar vandaan.

99Je doet-...doetn ietsvoor ze!Hoorje 't!....''
H et klonk als een verknepen gil.Opeens waren

haar ogen weer wijd-open in verwildering.
99W at....bedoelJ
'e?''
55Je doethetnietl''
H et klonk half als een verbod half als een bede
uithaar gegm oorde keel,heeg en heet.

9:W e.... ze kunnen het niet verdragen.Blijf
hier! W e kunnen niets meer verdragen.... jou

zeker niet!....Pas op!9'
H einrich stond tegenover haar, rechtop, alle
spieren van zijn lichaam kram pachtig gespannen.
Hetwasalsof hetkleine park golfde rondom hem .
Doch hijdrukte zich denagels in hetvlees om de
werkelikheid te hervinden.
55Datdoeter niettoe. Hetmoet,
''brachthij
m et moeite eruit.
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Kort en wezenloos knikte hij haar goedendag,
wildezich weghaasten.Zijliep hem achterna,greep
zijn arm,dwonghem nogeensgtiltestaan en haar
aan te horen. In nerveuze heftigheid m et heeskrijsende gtem bezwoer Thea hem nog eens,niet
naar de universiteit te gaan; eergt door smeek-

beden,toen door verwijten.
99W aarom doe je watvoor dat tuig? W aarom ?!
Algerwatm etze gebeurt,- hebben ze 'tdan niet

verdiend? W atmoetje met dat schuim? Laatze
krepéren,laat ze verrekken!Ik w ilniet dat je
wat voor ze doet,ik w il het niet,lzoor je 't?
Hö6rje'tHeinrich?''
59Ze.

léven dusnog?''

Ilaar gezicht verwrong zich tot een rijns.Zij
siste van woede om zijn medelijden,huilde van
opklimm ende angstom hem te verliezen:
,,W atkanjoudatg
chelen?W atheb jijtemaken
me
t
di
e
ke
r
e
l
s
.
Bl
i
j
f
h
i
erHeinrich,blijfhierzeg ik
'
Je!Hoor je bij ons,hoor je nog bij'mij? Heini!

Heinil''

Zijhad zijn beidearmen gegrepen,hield die onzkneld en in de felle echrijning van haarwanhoop,
schudde zij hem alsof hij een kind was,dat tot
rede m oestworden gebracht.
Speer maakte hi
j zich los, naet zachten drang;
lijkbleek zijn gezicht,de lippen geperst, de Ogen
in wreed-verdwaasde staring.
55H eini....!''
Haar angstkreet hoog-uitgegild, vervolgde hem

toen hijvan haar weggnelde,hijhoorde haarhese
wanhoop nogin zijn oren toen hijdegtraten doorholde,die lagen links en recht: voor hem openge-

spalkt; hij hoorde het nog, toen hijmet koortsrillende leden de trappen van de universiteit opstorm de en hetbeklemm ende grauwduistervan het
gebouw hem opnam .

232

Hijliepdadelik doornaarhetbureau;maarvond

er noch Schwarz,noch Hesselmann.Nzemand kon
hem vertellen,waar zi
jwaren.Er werd nietmeer
gewerkt op hetbureau;groepjesalsdien 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
m oegeranselde stad.
Er schoot hem niet anders over dan Schwarz
te gaan zoeken door heel het goor-grauwe gebouw,waarin beklem mende,vuil-grauwe atmosfeer
hing..
Uit een troepje op de korridor der eerste verdieping klonk het:,
,Marti,daarheb je Martil''
9:Die komt hetbevelbrengenl''
59Eindelikl''

snappen jullie eindelik hoe je 'tmot aanpak-

,,

ken?''
M artivroeg kortafnaar Bartold Schwarz.
99Bovenl''
Op de trap hoorde hi
j Schwarz' stem,luider,
rauwerdan hijdie ooithad gehoord.
9:Kan nietverdommen!Nee!- W àtzeg je?Als
ziJ
- 't niet doen dan laat ik het mi
jn Russen
doen-''
Schwarz kwam om den hoek.Hi
jwas 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 droeghijeen revolver,waarnaee

hij.dreigde,telkensweer.
Toen hijMartigewaarwerd,snelde hijop hem
af en blafte hem toe:
En?''

Gamee.lk moetjespreken-''
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9:Niks nodig. Hier, onderteken dit maar, dan

zijn weklaar.''
Zijn rechterhand graaide in de borstzak,haalde
ereen sm oezeligbevelschriftuitdatden regim entskom mandantde machtgafm etdegevangenen naar
eigen goedvinden te handelen.

55Onderteken maar.Er staatin datik metmijn
gevangenen doe wat nodig iss''klonk het bars.
M artivouwde het papier dicht,gafhet Schwarz
terug.In de enkele ogenblikken dieverlopen waren
sinds de ontm oeting van beide m annen,had zich

op den donkeren,grijzen korridoreenkleinegroep

evorm d van soldaten en burgers om hen heen.
Onbeschaam d doemden de vuile tronies van een
Paar VrouW en van achteren op.Eén der vrouwenkoppen lachte M arti toe tussen andere hoofden
door... m et afgri
jzen zaghijdan opeensdathet
een vrouw was;hetwasM ario Delaval,de schildwachtvan van m orgen.
M arti keek
5:W e kullen daarover Praten,''
Schwarz rechtin de ogen - 'rmaar niet hier.Dat
kan op hetbureau gebeuren.''
Praten?'' schamperde Schwarz en keek den
kring rond van de mannen en vrouwen rondom

hem.,,llebben jullienog nietgenoeg bepraatdaar
in 'tgebouw?!Hier:zetje naam.Ofstuur anders
Stolzalsjijnietdurft-''
Een zware,rauwe m annestem brulde eensklaps
over allesheen.

Leg niette kletsen over datpapiertje!D'r uit
m et die kerels,Schwarz!Tegen de m uur, moeten
Ze!''

51Ja, ja!Tegen de muurl'' riepen de mannen
rondom Schwarz.
W eer klonk de zware ruige basstem ,die M arti
nu herkende als die van kam eraad Gabrilowitsch:
end isuitgekomen datgistes,M annen!Van ocht
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ren twee van onze kerelg aan hetfront krijgggevangenen gemaaktzijn en dat de witte schoeljes
ze d e o g en h eb b e n u itge sto k en!''
Een kreet van gruwel en wraakgierigheid voer
door de aanwassende menigte.Leed datheulwilde;
en 'tvinden zou in wraak.
Tegen de muur! Tegen de muurl'' gilden de
razende vrouwen.En weer stem den de goldaten en
burgersin:

55Ja,ja!Tegen demuurl''
M arti klem de de tanden op elkaar, de troep
drong sterkeren gterker tegen hem en Schwarz op.

Nu of nooit moest hij een krampachtige poging
doen,den toestand meegter te blijven.Ineensvast
en luid,zo dathijschrok van zichzelf,hoorde hij
zijn eigen stem :
55Kameraden!- Er zal gebeuren wat gebeuren

moet!Laatdatoveraan jekommandanten aan de
r
egering.Vertrouw ons,zo als wijvertrouwen op
Julliel''

Enkelenstemden in,enmeteenpaktehijSchwarz
bijdenarm om hem meetekrijgen naarhetbureau
en daar overleg te plegen.Deze liep m et hem m ee
de trap af,m aar zn werden op den voet gevolgd
door Gabrilowitsch, M eierhofer, Delaval en de
anderen die drongen rumoerend op rondom hen
heen,zodatzezich slechtslangzaam konden voortbewegen.

Nog vôôr ze hetbureau hadden bereikt,storm -

den anderen, een wild juichende en jouwende
bende soldaten de trap af.In hun m idden hielden
ze een zwart slap-wegzakkend lichaam alsvan een
dronken man,waarboven het doodsbleke angstverwrongen gelaat van Prins Turn und Taxis.

Toen deed Heinrich Martihetenigewathijdoen
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kon. Hij deed met onweerstaanbaren drang wat
hem van binnen uit werd opgelegd: hij baande zich,
stompend met elbogen en vuisten, een weg nsar
den man die door de grauwe groep werd voortgesleept en duwde heftig de soldaten van hem af.
"Los! Laat los! Wie heeft daartoe bevel gegeven!
Terug, terug naar de eel!"
Een ogenblik aarzelden de soldaten, een paar
zochten met de ogen Bartold Schwarz om te vragen, te vragen of ....
Dan klonk plotseling de hoge, krankzinnige stem
van Meierhofer:
"Verrader! Knecht van Forster! Neem hem 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 und 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 vergoorde trappenhuis, Maar anderen, geprikkeld door eigen
kreten en ruiende roepen van hun buren, grepen
Heinrich Marti, den verrader, stuwden hem op
naar het holle trapgat onder schuimbleek schimpen
en woest getier. Bij instinkt stouwden en douwden
zij hem in de richting die Turn was gegaan.
Doch vo6r 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 verstaanhaar te maken hoven het woeste geraas
en gekrijs uit; het gehoor der dichtstbijzijnden ving
schorre schilfers van zijn stem op, hen bevelend
Marti naar de arrestlokalen hoven te brengen.
"Boven! Boven!" verstonden zij.
De andere zagen aIleen de geel-flikkerende dreiging der ogen en de stalen blinking van het ge-
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duchte vuurwapen daarin de duistere spelonk van
het trapgat,waarin een benauwende,verstikkenddikke luchthing.. Instink-tief gehoorzaamde de

troep,aan zijn gebaar,gewend als zijwaszijn gebaaren zij'
n woord alswettevoelen;allesbewoog
zich nu onder geschreeuw en gestomp naar boven.
Alleen twee bleke vrouwen maakten zich los uit
hetgedrang,stoven op Schwarz af,in schuimende
woede over zi
jn plotseling tegenbevel.
M artizag degrauwe,verwoede koppen derm an-

nen,en de grijns der wijven als in een onwezenliken schemer om zijn gezicht dringen.Hijwilde
ietszeggen,zochtnaarbegrijpendeogen.....maar
één stomptehem metzijn kniein de rug,wathem
deed tuimelen tegen anderegrauwelijven.V6ôrhij
zich had opgericht,trof hem de slag met een hard

voorwerp op hetverbijsterde hoofd,een slag die
hem bijnahetbewustzijn deed verliezen.Hijvoelde
zich verdrinken,ondergaan in stormen van gegier

en gejouw....tothij,naarboven getrokken en gestompt door den dichten m ensendrom,een vertrek
werd ingetraptdooreen laatste kniestomp,onderin
den rug.De deur van het arrestlokaalvielachter
hem in hetglot;een daverslag door de donkerholle
bovenportalen van de universiteit.

Lang vôôr M arti gegrepen was door de eigen
troepen, reeds van twaalf uur 'smiddagg af, verdrongen zich op het grote binnenplein van het
universiteitsgebouw dromm en van m annen en
vrouwen die het geheim wisten van soldaten en
van anderen.H etwashun toegefluisterd op straat,
in hetcafé:datzeervandaag welaan zouden gaan;

ze gingen er an,die adelike adders.Aleen qaar
maal hadden goldaten het binnenplein ontruzmd

methetpraatje dater vandaag nietste zien was;
later metdrang en m etgeweld;zekwam en telkens
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weer, dezelfde, misschien ook anderen, één grauwe,zacht-rum oerende m assa van m annen en vrouwen binnen de vervuilde universiteitsmuren onder
den staalblauwen zomerhem el.lnstinctief voelden
ze:vandaag viel eriets te beleven.
Als ze op hetbordesvan de stenen trap die van
het gebouw naar de binnenplaats leidde, H esselm ann gewaar werden of de sombere kop van Bar-

told Schwarz,steeg er 'n enkele kreetuitde wachtenden op, van ,,K omen ze haastl'' of ,sM aak ze
m aar kapotl''

In hetgebouw werd hettegen vijfuurhoelanger
hoe rumoeriger.Uitde wachtende groepen barstte
eindelik los wat al zo lang was bebroed en befluisterd:
:9H aalze er uit!D'r uit m et de stinkersl''H et
werd geroepen,wéér Schwarz ofeen derofficieren
zich m aarvertoonden.Schwarzwasoveraltegeli
jk,
zijn wantrouwigeblik boorde door vensters en kie-

ren van het gebouw,hijsnauwde en schreeuwde
zijn bevelen linksen rechtsen dreigdetelkensmet
den geladen revolver.

Tweemaalwashijnaardewachtposten voor het
arrestantenlokaalop de derde verdieping gekomen
en had hun toegehijgd,datàlserwatgebeurde van
nacht,eerst de gijzelaars doodgeschoten moesten
worden en dan alle lichten uit.Weg was hijweer,
schrik en beklemming achterlatend overalwaarhij
zich had vertoond.

Binnen hethalfuurwashijdaarterug.Voorde
derde m aal,fluisterend:
n de
,,Dus goed begrepen? En denk erom : i
kamer alleen m et revolver-schieten, alléén met
revolverl''
Beneden stonden soldaten op hem te wachten,
die een gidderend,doodsbang m an in hun midden
hadden.

238
,,W atben J
-iJ
'voor een gchoft? Zeg opl''
M oser....''
55Baron von M oser,''verbeterdeéen derm annen.
99Daarnet gearresteerd op bevel van H esselm ann.

Een vergissing....''sm eektedekleine man m et

dearistokratiesefijnetrekken en deed een vertwijfelde poging tegen de dreiging dezer koolzwarte,
argwanende ogen in,beleefd te glim lachen.
Wà
.t vergissingl'' stoof Schwarz op. ,,Je gaat
tegen de muur,grotesmeerlap diejebent!Fieltl''
95Een vergissing....'' huilde de m an weer, ,,'t
kàn niet anders.Hier.... hier....''
55W at moet dat vodl''

Een bewijsvan vrijspraak.Ik ben twee weken

geleden voor het rev'olutie-tribunaal vergchenen

en.... en vrijgesproken.Kijkt u maar.... hier,
h ier: de handtekening van Keto Sturm, broer
van volkskom missaris Sturm .''

De doodsbeanqgte,hoge stem maakte Bartold

Schwarz buiten zxchzelf van witte woede.De blauwe aren zwollen op in de donkere slapen.
H etrevolutie-tribunaalisopgedoektl''schreeuw-

dehij.,,Deverradergvan dattribunaaljaagik allemaaleen kogeldoorde kop!Netzo goed alsjou
en je soort!Schoftl''
Razend geworden doordetaalwaarmeehijzich-

zelfhad opgehitst,dreijdehijonderhetspreken

den sidderenden man d1e op de knieën wag gevallen,telkens m et de geladen revolver:stak dan op-

eenshetwapentusgen zijnkoppel,greep den baron
bijdeschoudersen kwaktehem tegen demuurdat
hethoofd er tegen bönsde m et doffen glag.
Opgelucht door dezen uitbraak van kracht,snelde Schwarz naar het bureau,zonder verder naar

den ongelukkigeom te kijken.

Even voor M arti hem tegenkwam op de trap,
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waren er voor de derde keer arheiders naar
Schwarz toegestormd met het wilde verhaal van de
mishandelingen der Witten aan het front, gisteren
gepleegd. Dat moest gewroken worden. De gijzelaars moe s ten aan de muur.
"Wachten!" had hi] 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 hrengen, was na een vol uur onverrichterzake terug gekomen. Stolz was niet te vinden.
Intussen hadden andere soldaten dreigend op
hetaling van soldij aangedrongen. Met het praatje
dat er niemand meer overhleef 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
uithetaald 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 10k over het lage voorhoofd. "Maar ze hun papieren afnemen, dat verdom ike Ik raak geen dooien an."
"Dan kan "n ander doen. En anders vooraf. Ais
jij maar schiet. Hier blijven!" kommandeerde
Schwarz.
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Hijhadtochnogmoeiteopdezemaniertien man
voorhetwerk bijeen tekrijgen.
De m eesten gingen niet het gèbouw uit toen ze
hun geld hadden opgestreken,maar bleven praten,

omhangen;of voegden zich bijde wachtenden op
het plein, want in heel de gespannen atm osfeer
was voelbaar, dat de grote gebeurtenis ging aanbreken.
H aalze er nou m aaruit,''schorde een stem op
de korridor.55Schwarz heeft de m annen al aangeW ezen.

51Nee,hijwilwachten op Stolzv''
W atStolz? Die is nergenste vinden.Zeker d'r

,,

van door.''

9:Datlieg je!Vuile leugensl''

s-t-ie dan? Nou zeg op:waar ig-t-ie? Ik
,,W aar i
ben toch zelfm ee geweestm etde auto-''

Marti is hier. Hij heeft naar Schwarz ge-

,,

vraagd.,,
9:Knecht van Forster,- daar hèb je wat an!
Die durfttoch geen bevelte geven.''
:9Vuile verrader netalsForster zelf-''
Die durft toch niet.''

En jijdurftnietteschieten-''
liie zegt dat? Siat wou je van rae? Hè?!Ik
heb ze aan 'tfrontwelan me bajonetgeregen en
,,

ze m et m 'n hak d'r weer afgetrapt,as ze niet los
w ouen.

De stemm en ruzieden over en Weer;ze roesden
in de vaalheid der lzalfduistere gangen over en
weer.Geldtafelin hetbureau wasaan kantgeschoven.Er hing een dikke bedorven m ensenlucht,die
ernietm eer uitwilde,alliethetopenslaanderaam
den zomer in.

:5Hijstaatop detrapmetSchwarztepratenl''gilde een vrouwenstem op de gang vôor het bureau.
59W ie? M arti?''
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:9Hijverdomt't.Hijwilniettekenen-''
99Zwitserge rotvent.Laten ze 'tzoodje d'r toch
uithalen en hem d'rbijdoenl''
9:Ja,haalze dr uitl''

55En hijd'rbij!Martid'rbij-''
59Zezijn d'raluitgehaald!Daarkomen ze!Daar
kom en ze!!!''

Onderoorverdovend gehuilen gejuich gtroomde
opeens het bureua leeg,vlood de grauwe golf de
gang op.De drom opdringend en tekkelend tegen

anderetroepjes,posteerdezich bij'den hoekvan de

trap.Ze zagen Schwarz m etgebiedende stem m id-

den in een anderegrauweklomp van mensen,juigt
op hetogenblik dat hijbevelgaf Heinrich Marti
niet naarbeneden maar naar boven te leiden.
99Boven! Naar bovenll'' vergtonden gomm igen

zijn rulg kommando-gegrauw.
Men zag eersthetgesleurde lijfvan PrinsTurn
und Taxis lange komen en toen - tot veler verbazing - Heinrich M arti, die gearresteerd door
de soldaten naar boven werd gebracht.
91H è? W aarbrengen ze hem naartoe?''
99W aar die tuishoort.Straks gaat-ie d'r ook an.''
W aarom nou niet?''
Schwarz heeft z; gedaan; naar boven geW ezen .'#

Bah!Ze hadden 'm naarbeneden m oeten bren-

,,

gen, tegen de m uur.''

Gam ee,Anna!Anna!Ga mee.Naarhetbureau!

,,

Daarkijk je uitop hetpleinl''

Hun gezichten,alswredem askerssaam geknepen

in bleek-gejaagdebegeerte,zoholdedetroep vrouwen en m annen die uithetbureau waren gekom en
weer daarheen terug,elkander duwend, dringend,

trappend en stompend om deeerste te zijn en een
goede plaats v66raan het raam van hun buurluiaf
te knellen.Enkelen bleven achter om op de trap
Fakkeldrager: 16
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nog de andere gi
jzelaarste zien voorbijsleuren en
dan pasnaar hetbureauraam te hollen.
59M artikomt ook.Die gaatstrake éôk er anl''
99Spat? lkanaeraad Alarti?''
lste verrader van
,,M ooi stuk kameraad!De vui
de hele gele regeringl''

54Jeliegthet!Hijkomtniet-''
,,Hi
j komt wèl!Ik heb zelf gezien dat-ie meegetrokken werd door Kraussen M eierhofer-''
Naar bovenl''
Nee naar benedenl''
Naar bovenl''
99Stiltoch,ik kan niks zien-''
99D'r isnikste zien-''
Daar komen zel''

De voorste ig de Prins,kijk hem tegensparte-

,,

len.Hahal''
5:lPie isdie zneid9
.99
n von Glayn.M aar goed dat dat verrotte
,,Gravi

krejatuur heteergtd'ran gaat.''
9:Die is aldood-''
W if?'S
e derde. Ze motten hem d'r heen dràgen.
,,Di
Lopen kan die nietm eer.''
Natuurlik 'n gemene ziekte;de vuilakl''
9:W ie zullen d'r schieten?''

Dievijf,kijk dûér-''
95Maar vijf?''
Die m et die baard is een Rus.Die blonde z'n

,,

broerhebben deW itten gisteren aan hetfrontzijn
oren afgesneden-''
:5Z'n oren afgesneden?''
sansteken...
,,God zalze de eeuwigeverdoemeni
Tuig...!''
Vlak vooraan,aan hetopen raam van hetbureau,
stond Gabrilowitsch naast een opzichtige vrouw

met uittartende bol-brutale oogopslag. Zijn mis-
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dadigerstronie vuil lachend boven het veldgri
jze
uniform wendde zich telkens weer tot haar, en
fluisterde haar schunnige aardigheden in het oor,

waarom zij gierend-uitbundig lachte.Een rilling
voer doorfluisterend-angstig wachtenden,alsweer
die hooge m eidenlach opgierde door de gespannen
broeiende lucht.
Naasthaar stond Delaval,wiensopzichtige bella
donna-ogen nog groter leken dan anders, en die
m et hittige belangstelling,fi
jn-gebrand op wreedheid,nu naar hetplein beneden,dan weer rondom
zich keek.
Hoongeroep en scherpe giering van gefluit

schroeideop van hetplein,toen degijzelaargwer-

den binnengesleurd. Delaval en de anderen aan
het raam stem den in met het gefluit en Gabrilowitsch zette de handen aan de mond en gchreeuwde naar beneden:
55Schiet ze kapot!Tegen de muurl''

De fijnste uitzoekenl''krijste een meidenstem

eroverheen.
AchterDelavalen de lachende vrouw stond met

bleek,stroefgezichteen soldaat,nietzojongmeer;
leed van de oorlogsjaren lag hem in de donkere
oogkassen.

55Kun jewelzien?''vroeghem Delaval,treiterig.
51K an me niksschelen.''
De vrouw waarmee Gabrilowitsch voortdurend

lachteen diehijnu en dan metbrutehanden in de
gepoederde wangen had geknepen,hoorde dat antwoord,wendde zich nu ook om :

Moetje'tnietzien?''

59Nee,''klonk hetnogm aals stug en gchor.

59Hij kan zeker geen bloed zien,'' spotlachte

Delaval.
:5Hèhèl'' de meid lachte hoog-op. En met den
vinger op hem wi
jzend terwij'
l haar bewegelike
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bol-bruine ogen snelden kring afzochten om bijval
voor haar hoon:
59Een soldaat die geen bloed kan zienl''
M et sombere, duidelike stem antwoordde de
vreem de soldaat:
oed genoeg gezien.Al
,,lk heb aan het front bl

vierjaarlangl''
59Laat'm door,laat 'm vooran gtaanl''
,,Ki
J
'k dan toch naar beneden, vent! Toe kijk
'snaarbeneden.Durfjeniet?''

De eoldaat zweeg, zag tartend onverschillig nll
den één dan den ander aan, keek niet naar beneden.
55Bah!W ateen m lsselike kerell''snerpte weerde
vrouw engtem . ,,Die beneden hebben onze kerels
net'tzelfde angedaan,wéér ze maar de kans hadden.Geloofdàtmaarvan mi
jnl''
Gabrilowitsch bem oeide er zich ook m ee.
W atzoek jijeigenlik in het rooie leger,m an!
W atm oetJ
-i
jhier alsje geen bloed kan zien-''
99Dathoefi
k jou nietan jeneuste hangen-''
Daar hèje Schwarz-''
Hè? V at?''
55Schwarz staatweer op hetbordes.''
W ie is die m eid die naast hem staat?''

Ken je dieniet?Kameraad Schumacher-''

,,

95ls die met....?''
95M etSchwarz? W eetik het-''
59Is eerst m et H ellmuth geweest. en nu met
M arti-''

95Hè? M et die sm uigerd?''
M etM arti?l''
W eetzedatzehem ook d'rin hebben gegtopt?''

Moetje mijn vragenl''
99Anders zou ze toch daar nietstaan.''

Fijnem eid,hè?Dieisnietbangl''

,,

W atdoetzedan bijdievent?''
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99Ze zou daarnietstaan asze 'tnieteengwaren.''

Fijnemeid.Kijk:zelacht.Hei!Kameraad!Kijk

's naar beneden,daar staat er een te lachen.Je
m oestmaar 'snaast'rstaanl''
59Ik heb van m e leven albloed genoeg gezien.Ji
j
bentnietaan hetfrontgeweestbi
jLongwy.''
55Moet je over opscheppen. Had liever diengt
eweigerd,rotzakl''
95W ie is die derde?''
9,Professor Niehaus-''
95Goddomm e wat een sterke Patser! Die is d'r

nogbijzeg!Kijk die ogen!Kijk,kijkl''
W at doet Schwarz? Schwarz zegtzeker dat ze

,,

w at voort m ceten maken''

91Had-ie zelf maar watvoortm oeten m aken.''

Hijhad geen bevelvan deregering.''
Heeft-ie nou nog niet-''
Heeft-ie wèl.''
95Nietwaar!Heeft-ie nietl''
:5Heeft-ie wèl.''
9,Schwarz kan 'twelzonder de regering-''
M aarze kunnen nietzonder Schwarz.''
99O zo!Die zitl''
O zo!Hahal''
99Stil,ze binden ze vast-''
Beneden had Schwarz hetwachtkardon verdub-

beldom degtaagaangegroeidegrijs-zwartemengenklomp op een afstand te houden.
Naasthem stond Thea in haarzwarteng-gluitend
kleed: een dem onies priesteres, rechtop; de ogen
halfgeeloten achter de violen wimperg,hetgezicht
strak-bleek,verachtelike, starre glimlach om den

fijnen mond.
De eerste drie gi
jzelaars,Turn und 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
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die ze fusileren zouden,waren er vijf niet gekomen;m et de Prem ie er Vandoor.

Nogwisthetlichtvan geen wijken.Ofschoon de
kerkklok van de naburige SanktSebastian zesuur
had geslagen,lag xteedshet drombevolkte binnenplein m et het leeg-gapende exekutie-ovaal te blakeren onder den wreed-doorzichtigen staalblauwen
dag. Eén heel enkele zwaar-schoftige wolk stond
steenwitaan hethemelblauw.

Totdevijfovergeblevenen gafBartold Schwarz,
van het bordes af,het komm ando van aanleggen.
De blink-ende geweerlopen richtten zich op het afschuwelik-verdwaasde drietal ledepoppen aan de
m uur,onder gtrakke,zwangere stilte der om stan-

ders.Niehaus,bij'volbewustzijn,wrongkrampachtig de vastgesnoerde arm en in uiterete poging om
metde handen wild uitpuilende ogen te bedekken.

De beide anderen hingen als lijken in de touwen
nog vôôr ze gefusileerd waren,- bewusteloos.
Een ogenblik washet alsof de luchtgeladen wa:
m et een zware hooggespannen stroom die ging
door de hoofden en harten van alhetverzam elde
volk OP het binnenplein.H et lange gebouw zelf,
alle mensen en dingen m ee,hielden den adem in....
55Vuurll''rauwde Schwarz.

In zijn celhoorde Martihetsalvo.En nog één.
Een halfuurlatertegen val-avend hoordehijweer
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 gevangenig. Heinrich Marti besefte: alle
gijzelaarswaren ter dood gebracht.Debeurtwa:
aan hem .

ACHTSTE H OOFDSTUK

IDDEN in den nachtwaren grauwesoldaten M arti'g cel binnengekom en en
hadden hem overgebracht naar de
grote gevangenis, den Strammburg.
Te voet, zonder woorden.Martihad de ganjen
en trappen van hetuniversiteitggebouw langg zlch

heen zien schemeren bijhet flakkerlicht van een
rosse lam p. H et leek er rustig, alsof portalen,
muren noch m ensen m eer weet hadden van den

raoordop degijzelaars.Buiten in de stiltevan den
zom er-nacht lagen de gtraten: leeg en vaal-verlaten. Als een duistere, bleke vraag.Zi
jn gehele
overbrenging geschiedde in een vreem d ZW jl*gen.
Geen die wilde inlichten wie last had gegeven tot
dittransport:Schwarz,Gabrilowitech ofeen ander.
In den Strammburg scheen M artiniet verwacht
te worden.Na geheimzinnige, langdurige fluistergesprekken werd er een plaats voor hem inge-

ruimd.Toen hijeindelik een celkreeg,rook hijdat
die voorhem was leeggemaakt,nog geen vijfminuten van te voren;een dikke vuile m ensenlucht

alsin loopgraven,drukte tegen zijn slapen.
Alleen gelaten,legde hijzich bovenop hetpasbeslapen bed,zonder zich te ontkleden.Hijsliep
van overgpanning en verm oeidheid dadelik in.

Maarwerd tegen halfzesin den ochtend,verstijfd
van kou wakker,kroop onder de gore dekens en
sliep nog door,het hoofd loodzwaar;tot de brutale gevangenisbel hem deed opschrlkken.
Soldaten brachten hem gchamel en schraalontbkt;oorlogsbrood metwarm vocht.Langzaam at

en dronk hij,en genootbijnavan destilterondom;
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het leek hem een ogenblik,waarop alle gebeurde
ontzettingen beschouwd konden worden in een
klaar en rustig licht.

Hijmoestnu denken hoe hetallesgeweestwas.
Verschem ering en radeloosheid in de regeringsgebouwen, aan alle departem enten, bleek-gedwongen glim lachtrekken van allekam eraden om elkaar
gerugtte stellen.Een stem van binnen ofvan buiten, een bevriende stem had esust:dat '
t imm ers
z6 hachelik niet stond; dat Sinzheim wel m eer
wanhopige ogenblikken doorzwoegd had en ertoch

altijd weerboven op wasgekomen;dathetvijandelike leger net zo'n m oeite - nee, nog groter
moeite - had m et de proviandering als de eigen
troepen.

H PJhad het geloofd.En dan weer niet geloofd.
Toen was de grote desperate verschuiving naar

linksgekomen,elk voelde datmen nu leefde bi
j

het uur.Datwasna den m oord op AloysRantzau;
bij het gerucht van dien ontzettenden slag had
voortwoekerende paniekstem ming de koppen heet,
de harten kil gemaakt.Door iedere volksvergade-

ring,door iedere bijeenkomst van den Centralen
Raad had de radeloze orkaan gegierd: schrille
gtemm en van wanhoopsm oed,m aar ook van haat

en wi
jd-gespalkte wraak tegen de vijanden daarbuiten...@; dan tegen hem die ze den vi
jand in
eigen huisnoem den.
Alg krankzinniyen hadden de raensen gezocht;

gezocht en gezocht naar è1n die Sinzhelra en de
zaak der revolutie redden kon.
Hun laatste hoop hadden ze ten slotte gesteld in
hen die àlles durfden,in hen die voor niets stonden, die voor m oord, noch brandstichting, voor
foltering,noch voorhetlauwe bloed hunnertegenstanders terugschrikten. Een Gabrilowitsch, een
M insterberg, een Schwarz,een Thea Schumacher,
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zij deinsden voor de extreemste, de strafste

konsekwenties niet achterwaarts.De m an die alle

anderen steeds onverschrokken gejaagd had naar
scherper en steiler taktiek: W erner Stolz,

hijwerd nu op zijn beurt als een schichtig dier
naar links gehitst, naar den uitersten linkerhoek,

daarheen waardestroevewind woeiwelken hijzelf
altoos zo had aangeprezen.In luttele uren waren

zijdie heelhun leven zelfgeschoven hadden,tot
verschovelingen geworden ..
Na de helse salvo'swas hetvannacht zo stilgeworden in de universitelt.Ook later in den nacht

angstigdebijzijn overbrengingdievreemd-gapende
stilte,zowelin de gangen van hetgebouw algdoor
de lege straten der beklemde nachtstad.M aar die

rustkon bedriegelik zijn.Strakskon deverschrikking weer opgrom m en en losbarsten over de stad,
zou een

ruig troeyje soldaten zijn celdeur open-

breken en hem erulthalen,hem trappend,honend,

spuwend.Had hijze gisteren niethoren schreeuwen en brullen:Tegen de muur!- toen hijzich
steldetussen hen en degijzelaars.

Haat en wanhoop,wraakgierig jeweld, aange-

wakkerd door de rauw-wrede m anzer 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.W aarvoor?W ie had het
beveldaartoe gegeven? Eén die zich in het bizonder op hem wilde wreken? Schwarz? Of wa: het
om gekeerd:één die hem wou helpen en hem daarom in alle nachtelike heim elikheid hier naar toe
gebracht had,wèg van de universiteit?
Hoe lang kon dit duren, dit régim e van verschrikking, dood en verderf? De ontzetting, de
wilde angst:doorhen,dooreigen m akkersterdood
gebracht te worden, klom in hem op. De dood
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joeg hem geen vreeg aan, m aar het voorgevoel
dezer helse ironie: door eigen vrienden om het

leven qebracht te worden,- ditmartelde zijn
borst,zljn keel,kroop op totin zijnbonzendhoofd.
Het belette hem geregeld te denken.Flarden van
gedachten zwierven nu om, slierden dan weer
dwars door vuilen bloed en modder als een geval-

len vlag.Van enkele wilde rafelgtrachttehijweer
een gedachte te weven,- hetknapte af,nog voor
het getouw Wa8 aangezet.
Scherp en helderzaghi
jenkelvôôrzich:dateen
werktuig, gedreven door Gabrilowitsch, Schwarz,

een handjevollompen-goldaten,geen dag zou kunnen werken;dan eensklapsverloorhijweer allen
gedachte-sam enhang en bleefturen,blind turen op
de zwakke, echrale figuur m et de wit-puilende

angstogenvanTurnundTaxis.Daarwerdhijvoortgesleept door het brute grauw in uniform,voortgesleurd langs trappen en duistere gangen naar
het opengesperde wak van het helle binnenplein.

Hijgchrok op.Had hijgeslapen,nu alweer,in
den ochtend? Had hijgedroomd? W aren daarom
gedachten weggeglipt uit zijn greep? Hij wilde
toch....hijwilde toch dènken,gcherp en helder
denken,hoe lang, neen hoe kort het duurde eer
hetlotvan Sinzheim bezegeld wag.
Zou Thea ook....?W eerdoorhuiverde hem een
schok.W aar zou Thea zi
jn?Zou zijnaastGabrilowitsch en Schwarz.... Ineeng,alg een vizioen,zag

hijhaar staan,bijde exekutie op den binnenhof
van de univergiteit. H et stond hem voor ogen,

schemerig en toch klaar.Alswashijerzelfgisteren bij geweest.En toch weer niet. Zijstond in
zwart kleed en slank, naast Bartold Schwarz en

metkoude ijzeren blik - de ogen van Stolz st
azaerlde
na
r dre nietige, miserable lijven der
g
ij
aarszij
die
oa
nde

de persende hitte werden vast-
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gebonden tegen de m uurom te worden stukgeschoten.Hijzag hetalles v66r zich in de loodgrauwe
verstrakking der droom sfeer,m aar toch zo duidelik,z6 folterend-wéér,alsofhi
jgisteren m ee onder
de toeschouwers had gestaan. Ja, zo wég Thea.
Right or wrong,- my country. Het vizioen kon

waarheid zijn.Zonder te vragen naar rede en beleid,voelde zijinstinktiefwatde massa wilde;en
de wilvan de m assa was de hare.Eén,geheel één

waszijmethetvolk:in zijn vreugde,in zijn smart,
op zijn wegtenhemel,enbijzijnhellevaart.Zijkon
het volk wakker schudden met haar woorden,het
opruien en opzwepen met indringende hoog-opge-

jaagde stem;maar zij trok zelf mee op en liep
vôôraan als het aankwam op de Daad. Nooit

schriktezijterugvoordegevolgen van eigen woorden.

W éer,en even pijnlik-duldelik,dook uitdedonkerviolettelichtkolk zijnergesloten ogen voorhem
op:hetzwarte figuurtje van Thea op hetbordee,
rechtop zich verstrakkend naast Bartold Schwarz.
Nooit zou Heinrich M artiweten,dat dit lucide
droom gezicht was: de vreem dgekleurde stylering
van gisteren voltrokken werkelikheid;datThea z6
en waarachtig z6 gestaan had op het bordes van
de binnenplaats,naaet Schwarz,toen die hetvuurbevel gaf.

W eerverhaspelden zich M arti'sniette breidelen
gedachten. W eer kneep de grauwe vrees door
vrienden te worden gevoerd in den dood,hem de

keeltoe.Hijwilde ietsvragen....vragen aan de
cipier.... wat wa: hetook weer? Hij moest het
gauw w eten, want de gevangenbewaarder stond

vôôr hem.Stond die daar v6ôr hem ? -- Neen.--

Had hijerdan zo even jegtaan....?

Hijliethetkoortsgloezendehoofd in deklamme
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koude handen zinken,hopend op verkoeling voor

de heet-bonzende glapen.Hijwildezic.
h nietmeer
herinneren,wathijden gevangenbewaardervragen
moest als hij eens kwam.Maar als een dreimge
'
draaiorgelwijze cirkelde die kleffe gedachte toch
telkens en telkens weer om zijn hoofd heen:wat
m oet ik lzem Vragen,hem Vragen;wat ook weer
vragen?

Hijstondop;liejvijfpasgenvandemuurtotde

celdeur.En weervnfpassen terug.Nog eensen dan
nog eens.Vuilwaren de wanden,waarin naamletterswarenqekerfdengpreukenen obsenefiguren;
hoog boven zn de achterwand van decelhetbruine,
troogteloze koekoeksraam , waar het licht doordruilde van een betrokken broeiigen dag. Zo als

vandaag zou de celwelaltijd geweestznn en zo
zou hijaltijd blijven en alstrage dieren slopen de
uren voorbij.
Hijzou den bewaardervragen hoq het stond in
de stad, hoe het stond aan het front bi
j Seelisberg.
Ineens scheurde het deemeter-licht waarin hi
j
de dingen zag....:ale de boeren en burgerliken
reeds raeester waren lu de stad.... als Sinzheim
een: èm was....?

Doch hij wierp deze gedachte weer weg, als
waardeloos.Dan had hijimmersvan nachtofvan
morgen geschut of ten minste geweervuur moeten
horen. De gevangenis lag aan den rand van de

stad in roezigevolkswijk:eindelozerijen van huurkazernes aan drukbesloofde straten.Als er ergens
in de stad gestreden werd om de m acht,zou het
in dàt kwartier zijn. De geruchten, hoewel Verdoofd,zouden hem hebben bereikt.

Hijzochtzijnhorloge:bijhalftwaalfin den morgen Wa89t.

En aldoor, aldoor die ongewone, die drachtige
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stilte in de stad, En suizing, korzelige suizing hier
in de eel, waarin opdoken: figuren, beelden, gestalten. Het gelaat van Werner Stolz doemde op uit de
nu hruine, dan violette kolk zijner dichte, schroeiende ogene
Zou die met Bartold Schwarz tot het krankzinnige einde toe doorgaan, ook al bracht dat einde
de wild-wanhopige verdwazing, het va-hanque-spel
van Sinzheim? Zou hij zich tegenover Schwarz
gesteld hebben? Waarmee? Hij had geen troepen,
de kommandant van de stad, de volkskommissaris
van defensie, Hij had geen troepen. Schwarz had
ze weI!
Marti aarzelde. Ais 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 aehter 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 dUB het reehte? Omzichtig nit den weg
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gaan als er onrecht en gruwelen en verwilderde
wreedheid geschiedde?
ui nog heel wat ergere
,,Dat tuig heeft ùnze l

aangedaanl''hoeveelmaalhad hijdat de laatste
dagen alnietm oeten horen.

Hij wist daar niets tegenover te stellen, niets
snedigg,nietsverstandigg.Hijhad enkeldaartegenover zijn povere,vage bewustzijn,donkere drang
naarlichtdiep in hem ,die 'tànderszei.M aar geen

die begrijpend hem in deogen zag,alshijhetuitzegde.Stolz,vooralook Hellmuth,- waren zij
dan !een eerlikekameraden?Hoekwam hetdan
datzz
j ditnietgevoeld hadden zo alshij? Haatte
hijwellichtniet genoeg,kon hij dan nietfelgenoeg haten?

Een wrange sm aak had die vraag. Zo ging het

altijd bijverder doordenken:dan speelde hijzelf

de mooie rol en anderen bleven daar beneden!
Natuurlik was de waarheid net om gekeerd, na-

tuurlik washijin zijn hartgebleven dejongen,het
grote kind m et het bruine krulhaar waarvan de
spiegel hem vertelde.H ellm uth was een m an, gehard doorhetleven;Stolz was een m an wienghaat

misschien sterker was dan zijn liefde,maar toch
éen die m eevoelde metongelukkigen.W ashetniet

beter om - alg Stolz - hetmeelijmetdie gijzel>ars niet z6 ver te trekken, zo dwaas-vér, dat

eigen levenermeeoj hetspelkwam testaan?
Bah!Hij vond zxchzelf een klagelike onwiJ*zeN

onnozele hals, die niet begreep dat oorlog
oorlog was,een kind datniet eenswist,dat er in
deze dagen maaar één keus was, maaar één:slachten of geglacht worden.
k ben veel liever de gehangene dan
,,0,m aar i
de beul,''klonk opeens de zacht-dringende stem
van GertrudFaucherre doorzijn denken heen.
een

Hijgchrok.Als die stem gelijk had,dan zathij
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in deze ce1 als slachtoffer, onrechtvaardig. Dan
was het proletariaat van Sinzheim de beul, datzelfdeproletariaatwaarvoorhi
jhad gewerktmaanden en m aanden lang,iederen dag,m enigen avond
tot diep in den nacht....
llet luik ging open m et schrapend geluid, het
karige gevangenism aalwerd erdoor geschoven,het

luik klapteweerneer,nijdige klap in de verraste,
ltaalm urige cel.Op het email van het witte bord

lasMartimetzwarte letters: V uur;en begreep
daaruit dat het bord na een kwartier weer leeg
aan het luik m oest staan.
Als de bewaarder nu terug kwam,zou hi
jdan
hem kunnen vragen,hoe het stond in de stad,wat
er gebeurd was aan hetfront?

Hijatde warmegevangenigkostzondertrek;hij
kon nog nieteten.Hoe zou hetzijn in Sinzheim?
Datwas van hoger belang dan eigen lot.Naar en

kleinzielig,zo langtemijmeren overeigen leed en
strijd.W atdeed eigen hartenood er toe!AlsSinzheim maar gered kon worden.Hij hoorde geen
schieten,gespannen lag daarbuiten de stilte.Zelfs
de eeuwige stem van het frontkanon klonk niet
naeer tot de stad door.M isschien was het kanon

hier niette horen.Of zou er wapenstilstand zijn
gesloten?
Heden of m orgen zouden de boeren en de burgerliken de stad wel gaan beschieten.Een laatste
wrevelm oedige tegenkanting,
dan kwam de
val..
Verslapt,willoos door de ontroeringen der laatste dagen,begon M arti toch weer de gebeurtenissen op zichzelf te betrekken.W atwas beter voor
hem : voortwoekeren van de razende, alvernietigende terreur van Schwarz,M insterberg, Gabrilowitsch? Of de valvan Sinzheim ?
0 , de w anhoop, de ellende van deze vragen!
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Tpaar was dan toch dekracht,de durf der eerste
dagen? W aar de nauw te breidelen onstuim igheid,
waarmee hijnaar Sinzheim getrokken was en het
eerste 't beste werk had aangepakt,dat hi
j daar
te doen vond? Hijverachtte en verfoeide zichzelf

om devraag diehijgesteld had naareigen baatof
schâ bij den gang van zaken in Sinzheim.Alles

was imm erg beter dan de valvan de raden-republiek; ook deze bezeten windkolking a1g van wil-

loze opgejaagde bladeren zou een episode zijn.
W anneer Sinzheim nu ook dit eens te boven
kwam ....eensn ie tten onder ging....
Eer Marti het wist had de m an het etensbord
weggehaald,het luik opgegchraapt en weer neer-

geklapt.Nu zou hij pas terugkomen tegen het
avondeten.
Den m iddag bracht M arti door:domm elend op
de ruighouten stoel, voorover-knikkend het m oe-

we,hete hoofd,- wakkergeschoktdan weer;ver-

bijsterd tuurde hijdan,wéérterwereld hijbeland

was. Toch bracht de lichte slaap hem enige rugt.

Vö6r het donker was in de cel, schreef hij met
potlood op een papier:,,Ik verzoek verhoord te

worden ofin vrijheid gesteld om mee te kunnen
strijden bijde verdediging van het revolutionaire
Sinzheim .''

Zo gingen tweedagen voorbij.Hetwasde derde
dag van M arti'g gevangenschap, een druilig-versintelde dag; licht wilde m aar spaarzaam vallen

doorhetvaalbruinekoekoeksraam.Op hetbriefje
was geen antwoord gekomen. M aar tegen den
avend van den derden dag,trad een bewakervroe-

ger dan gewoonlik de cel binnen om de emm er
m et vuil weg te halen; en M arti vroeg waarom

hijniets hoorde van het verzoek dathij had ge.
echreven.

257
99W at voor verzoek?'' zei de m an traag. ,,W eet
van geen verzoek af-''

Hijbleefmidden in de celstaan.Martizag zijn
niet onvriendelik,maar bizonder dom gezicht,en
nam zich voor hem de eenvoudige dingen waar 't
om ging een paar maalte verduideliken.
59Van wanneer is dat dan?'' sloom de weer de
vraag.

En toen Alarti hera zei dat het verzoek reedg
twee dagen geleden was ingediend,antwoordde de

bewaarderdathijtoen nog nietin Sinzheim was.
Hijwas gisterochtend hierheen gekomen met het
leger, en omdat hij tot de oudere manschappen
hoorde en lasthad van rumatiek,washijdadelik
aangesteld tot gevangenbewaarder.
:9ls Sinzheim dan....?''
De bewaarder verzekerde traag en m et een dom m ig-boers hoofdknikken,dat de roden niet m eer
de machthadden in Sinzheim .Hetlegervan Trautwein ldad zich overgegeven. Graaf Berm ondt was

aan het hoofd van zijn troepen de stad binnen

gerukt.
Onbewogen, in langzam e sleur van alledaags
werk,wasdebewak-erweggesjokt,heelvoorzichtig
had hijde celdeurachter zich toegegrendeld.
Heinrich Martiwas weer alleen.M aar nooitnog

had hijzich z6 alleen gevoeld alsop ditogenblik.
De verlatenheid aan boord van hetsclzip dat hem

naar Europa had gebracht,wasluttelbijdit jammerlik gevoel van vereenzam ing. Nu pas besefte

hij,dat enkelzijn opgejaagd en dolend verstand
de mogelikheid voorzien had,hier in de cel Sinz-

heixns val te beleven; zijn onderbewust voelen
had deze gebeurlikheid aldoor weer naar beneden
gedwongen en daarverknepen.

Buiten hem om,overzijn 1otheen,hadden zich
de gebeurtenissen voltrokken.Hijwisthet:hijwas
Fakkeldrlger: 17
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wat wéérd gew eest in het rode bewind van Sinzheim.Nietsig zo kwellend,z6 bescham end en ver-

nederend voor éen die zijn waarde kent,dan het
plotselinge bewustzijn dat hij, waardeloos voorwerp, wordt vergeten en achtergelaten;in onver-

schilligzwijgenwordtovergedaan van heténerégimeaan hetandere,- gelijk een horige.
Waren zijn kameraden z6 hartelooswraakzuchtig geweest hem willens en wetens over te laten

aan de genade van den vijand? Neen,zo was het
nieteeng .Hijwenste haastdathetwèlzo ware.
Dàtte dragen zou hem nog lichter zijn gevallen
dan deze wrang-geperste,bijtende waarheid:dat
hij eenvoudig veronachtzaamd wag.Verwaarloosd
gelijk een huisdier dat men vergeet voedgel te
geven;en datvolgendebewonersop 'tgeluid terugvinden,omdat 't daar zit te klagen,ergens in een
donkeren hoek van den kelder.

Hij was niet de verstotene uit een kring van

licht, niet de verglagene na harden stri
jd waarin
hijde banier had gezwaaid boven tienduizenden,
hiJ
-wasm aarhetonding,hetzielloze meubel,dat
door de kam peerderswagachtergelaten om dathet

hun meerlastdan gemak gaf.Hijwasgoed genoeg
geweestom hen te dienen toen de wagen tegen de
steilehelling op m oest;nu allegspaak gelopen was,
vluchtten zxl naar alle kanten,lieten hen die hun
schouders onder het werk hadden gezet over aan
de genade der nieuwe heren.
De genade dier nieuwe m eegters van Sinzheim,
-

zo dachthijbitter - hoe zou die er uitzien?

W at 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?

Langdoolden zijn gedachten rondin dienzelfden
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cirkelwelks onzichtbaar middelpunt eigen lot was
en eigen leed. H et luttele daglicht wag ineengeschrom peld tot schemering. Dan was de trieste
schem er in de cel vergcheurd door het elektries

licht,opketsend in alle vertrekken tegelijk.In een
strakkem arteling van realiteitlagen de gevangenisvoorwerpen om hem heen,koudgegtrekt;daarach-

ter de celmuren die inraamden ijzeren deur met

tzalieluik en spionsgat. Van buiten op straat,

had hi
j door rauren verdoofde mauziek gehoord:
een voorbijtrekkende troep goldaten. Hij had
gevoeld, dat het de troepen van het witte leger
waren, het leger van Berm ondt, dat gisteren in
triom f Sinzheim was binnengetrokken.Even later
drongen klaarder de tonen der rauziek tot hema
door: het was niet meer de Internationale die
daar klonk; het was weer de oude Sinzheimer

hymne met zijn pralerige glot-fanfares. Ineens
was het toen afgeknapt. A1s in 'n droom. De
txoep was zeker den hoek van een straat omgezwenkt.
Hetgeruchtvan buiten had M artiuit de bevangenheid van den eenderen lichtlozen gedachten-

kringweggehaald.Hijdachtaan Sinzheim,hijdacht
m et 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 echone rol epelen: de
quasi-revolutionairen, de m eerderheidsbroederg in

die stad en in vele andere steden zouden wijsen
verstandig glimlachen.Zijhadden hetimmerswel
geweten: Geweld en extremism e waren niet de

ware middelen totbevrijding,en in hun wijsheid
en goedertierenheid

zo smaalden M arti's ge-

dachten - zouden zijde bloedigste gruwelen der
witte terreur proberen te verhoeden.En de anderen, hun regeringsvrienden, zouden zich aan huu
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smeekbeden gtoren,- migschien ook niet gtoren.
Alnaar hun m utsstond.
Vandaag zou hetnieuwe bewind weleen geurige
proklam atie het luchtruim in sturen, een verklaring volleugens en halve waarheden:orde en veiligheid,demokraties bestuur steunende op de gehele natie,goede verstandhouding m et den voor-

maligen buitcnlandsen vijand, handhaving der
wapenstilstandsbepalingen,eervolle vrede....hij
kon de voorspiegelingen aldromen.
Hetvonnis over de raden-republiek was geveld.

Bermondt,als bevrijderbegroet door alle verburgerlikte geesten,ging zijn ijzeren hak planten op
alleverzet,datin deeerstemaanden en jaren zou
willen k'iemen in de proletariërs-buurten van Sinz-

heim.Dezweepzoudenhijen dezijnen leggen over
alde overwonnenen,nog vöérzij'twégen zouden
te steigeren in hetgareel.En de leiders? W at zou

er van zijn kameraden worden? Hoe dikwijls had

Alex Sturm's galgenhumor het niet gezegd: ,,Dan

ishet:Overdekling metdehele grijpbare lntelliFeXtial''
De laffen waren zeker al gevlucht:een Lilienfeld,een Flavio Ggell,Schmidt,Rau,M endelsohn,
Gerhard en Fanny Riichter en zo vele anderen.

Zijwaren epoorloos verdwenen:de meesten acht
dagen geleden al.M aar de anderen?
Thea.... Bartold Schwarz....? Hun kans om

tevluchten wasverkeken.Toch zouden ook zijde
wijk nemen als zij de gelegenheid schoon zagen.
Lafheid?Neen,- datwashetbijhèn toch stellig
niet.lnhetverre Oosten zouden zijstraksweerop
de bresgtaan,in dienst van dat grote, ontzaglike
leger dattegen de burgerlike avonturier-generaals

vocht.Of zij zouden in de verborgenheden van
W eenen, Berlijn of Rome geheime propaganda
voeren.Hun dood en hun vrijbuitergleven waren
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gewijd Aan de wereldomwenteling.En onwillekeurigmoesthijwéérdenken aanhetwoord van Aloys
Rantzau:Doden m et verlof....
Dan,als een zee die terugebtnaarhaar oudebeperkte bed,kromp weer M arti's denken saam tot

eigen lot;en terwijlhij daarover moe en traagbegrijpenddoorsufte,waargchuwdehem opeenshet
uitknippen van één der gloeilam pen dathetnacht
werd.Over zeven minuten was het negen uur en
zou ook de tweede gloeilamp gedoofd worden;

daarnà hing erenkelnog een flauw schijnselin de
celdatvan dekorridoraf door de ijzeren mazen
en hetmatglasvan hetluikjesijpelde.
Toen Heinrich M artitien dagen in de gevangenig
had doorgebracht,vertelde hem de trage,boerse

cipier op zekeren morgen, dat hij vandaag zou

worden verhoord.

Ora één uur verscheen hijW eer, vergezeld van
soldaten. Zij geleidden M arti zwijgend uit

tw ee

cel253 langs grauwe trooeteloze gangen,die flauw
gebogen waren,want de Strammburg was in koepelvorm gebouwd.M arti's cel1ag op de twede ver-

dieping.Hetduurdelang eerhijalle korridorsen
trapqen afgelopen was;ôp-lichtte een hoek van

de blnnenplaats met een brok wolkenhemel er-

boven.Dien binnenhofdienden zijoverte steken;
maareven vô6rhijtussen zijn geleidersnaarbuiten
trad,Zagen tWee Ogen vreemd glanzend hem aan....

Hijzageenjongen man in dekleedijvan gevangenbewaarder,iem and wiensogen hem toelachten met

ietsvan spoterin;éen bijwien Martihethinderlik
gevoel had,dat hijhem niet herkende,maar de
anderhèm blijkbaarwL-l.Eerstdienzelfden avond,
terug in zijn cel,flitsteMartitebinnen:dathetde
ogen geweestwaren van M ario Delaval,den schildwachtuithetuniversiteitsgebouw.
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Aan den overkant van de binnenplaats verreeg
de nieuwe vleugel, waarin het rechtsgebouw was
gevestigd.Na ook hier lange,starre gangen te hebben doorgelopen, langs zittingzalen van de straf-

rechtbank, bereikten zij een deur met het opschrift: Bureau van den Rechter van instruktie
Bockel.
M artiwerd daarbinnengevoerd,een werkkamer-

atmosfeer omgleed hem.Hij moest plaatg nemen
tegenover een vijftiger: gladgeschoren gezicht
onder zilvergrijzend hoofdhaar, fijn-ingeplant op
den hogen schedel.Een grootschrijfbureau scheidde hem van dezen rechter van instruktie.Zolang
daar vöör hem, op de groen-laken-beklede tafel,
de kleine man gebogen zat over de dokumenten

maakte hijeen anderen,een aangenaraer indruk
dan toen hijopkijkend,een kleine gouden lorgnet
opzette;toen kreeg hetgezichtopeenguitdrukking

van bekrompen wijsheid.Aan een tafeltje rechts
van rechter Bockel,zat een spichtige,jonge man
achter een schrijfmachine.Hijmaakte ti
jdens het
verhoor stenografiese aantekeningen.

De soldaten verwijderden zich zodra ZJMa
j* rti
gebrachthadden naarde stoeltegenoverde groene
tafel.Nadat de rechter van instructie M artieven

door zijn lorgnet had opgenomen,boog hij zich
weer naar zijn akten en papieren.Verscheidene
minuten lang bleef hijzo voorovergebogen zitten,
alsofergeen anderterwereld bestond dan hijzelf.
Martibemerkte,dathijvan zijn plaatsafdoorhet
hooge venster naar het straatleven beneden kon
zien.H et raam keek uitop de bruine,langgerekte

asfaltbaan derAltorfer Strasse,maar hijkon van
dezevuile,bredevolkrijkestraatenkelhetvervolg

en het verschiet zien; niet het brok straat steilbeneden hem ;hetvergchietverloor zich in stof en
pruilende stadssmook, tuesen de kazernehuizen,
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daar waar de Altorferstrasse uitmondde op het
Germaniaplein.
Marti tuurde naar het ochtend-straatleven, in
gespannen waehting op den klein-gewiehtigen man
die hij daar aan gene zijde van de groene tafel
wist. Het nuehterde 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,
sehodderde 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: noeh
gelovig noeh ongelovig. Tegelijk dacht hij na over
de vragen die de reehter van 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 Marti's identiteit, leeftijd, nationaliteit, beroep. Marti antwoordde, maar stelde toen kortbeslist de wedervraag: van welk feit hij heschuldigd was. De ander zeide dat Marti zich in voorlopige hechtenis beyond 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 zoover

264
daarin hun polltleke nuancering bleek, over hun
onderlinge verhouding.0p deze vragen antwoordde M arti met veel voorbehoud, nu en dan zelfs

licht-onwillig en korzelig.Hijhad op deze soort
van vragen nietg'
erekend en hijvoelde sterker en
gterker de onlustin zich opstaan zi
jn kameraden
te benadelen,- ook al waren dan wellicht velen
hunner aluitgeweken en de grens over.Voor den
m an daar tegenover hem,wiens wipneus m et den

gouden lorgneteigenwijsgeplantstond in hetgladgeechoren gezicht en die het hoofd meest wat
achterover - 't doorgaans verm eed M arti aan te

kijken,scheen diens terughoudendheid een reden
te zijn om over dit onderwerp steeds verder en
dieper door te vragen. Daarna liep het verhoor

langen tijd overHellmuth,overThea Schumacher,
Gertrud Faucherre, Schwarz en over die mannen
in de universiteit welke Schwarz en M insterberg
tothetlaatste toe trouw waren gebleven.
De rechter scheen te weten dat M arti op den

dag van den gijzelmoord in de universiteit was
geweesten hijtrachttenu langsalle wegen totde
wetenschap te kom en, w ie het bevel hatl uitgevaardigd tot hetfusileren van Turn und Taxis en

de andere adellike gevangenen.Hijscheen Marti
niettegeloven toer.deze vertelde,dathi
jde adellike gi
jzelaarsnookt had gezien of gesproken;op
Marti's ontkenning,liethij.twee,drie vragen volgen die alle ontgprongen uit de veronderstelling

datMartidegijzelaarswèlhad gekend.Op iedere
uitvalvolgde de afweer:Marti'santwoord,dathij
Turn und Taxis noch een der anderen had gekend.
0p de eindelike vraag, waarom M arti zich dan
m oeite had gegeven den graaf te verlossen toen
deze naar de terechtstelling werd gesleept, ant-

woordde hij kort dathij niet hield van nodeloze
wreedheden.
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De sceptiese glim lach 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
alseen natuurlike ballastmetzich m ee droeg,langs
de gemakkelike banen van een effen bestaan;nooit

was het besef bij hem opgekomen dat ook een
leven metandere perspektieven mogelik was.Verhoord te worden door dezen rechter van instruktie
beduidde: kalme, zelfingenom en veroordeling tot
iedere straf, ook de m eest barbaarse, welke een

beschimmeld geslachtvan juristen alsrechtvaardig
voor anderen en als doel
matig voor anderen waar'
deerde,reedsvan de Jaren hunner akademiese opleiding af.
Hetgaf lleinrich M artieen stille,in weken nict
gevoelde bevrediging, tegenover dezen man alles
te hebben nagelaten om de eigen rol in den Sinz-

heimerstrijd andersvoorte stellen,dan waarheid
w as geweest;hi
jachtteditbeneden zich.Maarook
zouden op de muur van officiële korrektheid die
dezen arabtenaar omgaf:die pogingen zi
jn afge-

stuit.Tegelijk bedacht hxj dat de rechter eigenlik
overzijn eigen doen en laten weinighad gevraagd.
Doch de heer Bockel scheen deze vragenserie tot
hetlaatst bewaard te hebben.Nauweliks wasdeze

gedachte bijMartidoorgebroken,of de ondervrager dreefzijn instruktiedien kantuit.
Toen de rechter genoeg had verhoord,ging de

spichtige man bedaard zijn stenogram uitwerken;
hettikgeluid derschrijfmachinevielalseen hagel
in het hoge vertrek.H et duurde nog langer dan
het verhoor zelf.De rechter plonsde zich weer in
de akten en dokum enten.M arti zat op zi
jn stoel,
het éne kwartier na het andere, turend naar be-

nedenwaarlangsdeasfalstraatdehogegevellijnen
dergrijzehuizen begonnen weg teschuiven in den
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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 verhoorhad dusvijfuurgeduurd,-moesthijdenken.
M et licht Sinzheim er-kleinburgerlik accent las
dan de sekretarishetverhoor voor;rechterBockel
verzocht M arti het stuk te ondertekenen, drukte

op hetknopjevan de tafelbel.
Twee soldaten brachten hem terug over de dorre
binnenplaats,langsde lange gangen naarzi
jn cel,
numm er 253.
W einig,alsgold heteen zaak diebuiten hem lag:
dacht M arti m eer over dat instruktieverhoor biJ
den rechter na.W el krinkelde telkens op in den

somberen vijver van zijn denken,de herinnering

aan de plotselinge ontm oeting metDelavalop den
hoek van den korridor en de binnenplaats.
Het leek iets onm ogeliks, een flitsing uit een
sensatiefilm .W as het welM ario Delavalgeweest?

de man glimlachtehem toe,dejongeman metzijn
glad-gepolitoerde bruine ogen.... H et was dus
wèlDelaval.M aar hoe kwam die hier,en dan nog
welals cipier in den Stramm burg?
lieken gingen heen, maanden gingen voorbi
j

zonderdatHeinrichM artiomtrentzijn zaak rechtstreeksiets hoorde.Hijhad zich bijzijn verhoor
erover beklaagd,dat hijgeen lektuur in zijn gevangenschap kreeg,geen gelegenheid totschrijven
had,geen bezoeken m ochtontvangen.Twee dagen
daarna kwam hierin verandering.De dom mige bewaarder deelde hem mee,dat het verbod tot ontvangen van bezoek gehandhaafd bleef, maar dat

hijeenmaalper week mocht schrijven en zo veel
brieven ontvangen alshijwilde;ook washem toegestaan geregeld een dagblad te lezen.
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Yan het schrijfverlof maakte hij gebruik om
zijn ouderg,door deberichten der dagbladen verontrust, te melden wat er was gebeurd. Aan de
tweede gunst, het m ogen-ontvangen van brieven,

had hijin hetgeheelniets.Nog steedslijdend aan
zwaarmoedigheid,stemde hem ditmigtroostig.Hij
m aakte eruitop,datgeen derkam eraden hem nog

gedacht.Hijtroostte zich dan weer:velen waren
uitgeweken en de overigen durfden nietschrijven.
Toen hijenkele dagen geregeld een dagblad had
ontvangen,wist hij dat deze troost waarheid bevatte:felle geest van wraakgierigheid streek over
Sinzheim .
Stuk voor stuk werd M artide waarheid omtrent
het nieuwe Sinzheim bijgebracht. De Bermondtregering had alle dagbladen verboden:slechts één

krant,héér dagblad,haar orgaan mochtverschijnen.H et recht van vergadering was
naar het
heette: voorlopig - geschorst. Dageliks werden
buitenlandse kam eraden in hechtenis genomen of
over de grens gezet.De politieke verenigingen en
vakverenigingen van Sinzheim er arbeiders werden

ontbonden,hun voormannen bijhonderden in de
gevangenis geworpen, onder beschuldiging van
hoogverraad en m edeplichtigheid aan hoogverraad.
Snel als een triomfwim pel zwaaide het nieuwe
m inisterie de nationale zweep.H etvolk was,klein
en vernederd, weer opgeslokt door zi
jn donkere
rattenholen, het wag teruggejaagd en teruggesard

naar zijn oude,koude woningen in droefgeestige
zijstraten en schorrestegen en sloppen in hetNoorden en in de eindeloze,grauwe,kerm ende woon-

kazernes bijde Altorferstrasse en achter de Germ aniaplatz. Honger en geweld, stervende schrik
en zware ondervoeding doorgrom den Sinzheim ,zo

als ze

vler en een half jaar lang

onder

dreiging van den rinkelenden sabel stad en
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land doorgidderd hadden: gedurende den oorlog.
Toen de gevangeniggen tot berstens toe gevuld
waren met nieuwe misdadigers, en de wraak
kende nog gteeds geen palen,besloten de nieuwe

heerserskrijgggevangenkampen uitden oorlogstijd
in te richten totkoncentratiekam pen voor verdere

arrestanten.Honderden arbeiderg werden bijeengedreven binnen de hoge prikkeldraadomheinin-

gen bijHarmegbach waar,alggeworpen buiten de
kom van het dorp, vuil-bruine barakken hun e1lende uitsnikten onder egalen aggrauwen najaarshemel.De berechting geschiedde daar sneller dan

in de stad:korte processen van veertig of vijftig

beschuldigde m annen en vrouwen tegeln
-k,werden
nog denzelfden dag m et een uitspraak afgesloten;

vonnis datvoor de vij'
f ofzes hoofdgchuldigen de
Dood inhield,voordeoverigen genadige vrijheidsberoving - gelijk Marti's dagblad het grimmig
noemde- van tien tottwintigjaren.
Door de krant kwam M arti ook te weten,dat
H ellmuth en Gertrud Faucherre gearresteerd
waren en datvoor de aanhouding van Minsterberg,
Gabrilowitsch,Thea Schum acher en Schwarz door
de nieuwe regering een hoge geldprem ie was uitgeloofd. Die vier hoorden dus tot de voortvluch-

tigen;waarschijnlik trachtten zijnaarde oogtgreng
van hetRijk tekomen,waareen nieuw leven van
dienende ijver en propaganda hen toewenkte.
M arti lag, herlas het bericht over Gertrud Faucherre en voelde het hart bonzen in de keel.

Zij....ook....''etamelde hij,en bleefturen

op hetkorteberlchtje,datdoorden redakteurvan

hetbladmeteenpaarreqelsdiedropenvanvettig
leedvermaak werd toegellcht.

Zijook.En meteen vlamde in het donker van
zijn hoofd devraag:Zou Gertrud hier,in dezelfde
gevangenig- .-?
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Telkens probeerde hijin de nu-komende dagen

die vraag van zich af te schuiven. W at deed het

erook toe,ofzijin dezegevangeniswasopgesloten
of in een andere. Er was een mannen- en een
vrouwenafdeling als in iedere evangenis.Zi
jzou

cellulairzijn opgesloten evenalshijzelfen van enig
schriftelik of m ondeling kontakt kon toch geen

sprake zijn.HijIiep de celop en neer:zespassen
heen,zes paesen terug,die klonken holen kil en
suisden licht nog na tussen de gekerfde en be-

vuilde muren van den kerker.Dan ging hijweer
zitten op de houten kruk aan de klaptafelen pro-

beerdezijn aandachtte spannen overhetstramien
van Saint-simon en Com te's geschriften,waarvan

hijtot zijn verwondering oude drukken in de gevangenisboekerijhad ontdekt.
Den volgenden morgen kwam de gevangenbe-

waarderde celbinnen op den gewonen tijd.Marti
keek niet op.H et leek hem toe of de boer hoe
langer hoe domm er, hoe langer hoe suffer werd.

Delaatste dagen probeerde hijmaarnietmeereen
praatjemethem temaken.Onderhetlezen voelde
hijineensdatde man stilbijzi
jn tafeltje was blijven staan.Verwonderd keek hij op, zag een
àndere bewaarder dan de geW One....
M artisprong op van zi
jn stoel.
59Ssst! Ik kan even hier bli
jven,maar toch
maar heelkort-''
57Hoe bentu....''
55Ssstl'' Schiclltig keken M ario Delaval's bruin-

glanzendeogen evennaardeceldeur,diehi
jachter
zich had gesloten.,,Dezaak wasverloren.Niem and

kent mijhier in Sinzheim,ik washier nog maar
zo kort:toen heb ik mijbijden Strammburg verhuurd,zodra de boeren hier de baas werden.''

Hij sprak op gejaagden fluigtertoon. Telkens
keek hijom naar lzetepionnengatvan dedeur.
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ets anders open.Vluchten lukte niet.
,,Er wasni

Bijna betrapt.Toen heb ik deze baan maar aangenom en. W aarom ook niet? Dit of wat anders.
lk m oesttoch etenl''
Delaval'g elanke, haast vrouwelike hand, die

vreemd afstak bijde grove mouw van den cipiersuniform,legde hijplotseling vrijpostig op Marti'e
schouder,terwijl de valge glans van de donkerbruine belladonna-ogen M artitoeschitterde:
,,Fi
jn toeval,vrind,''fluisterde hij,,,watwe e1kaar terugvinden. Hadden wij geen van tweeën
gedacht.Maa:9r voorzichtig,hoor!W ant alsze mij

enappen.@ @ @

5:Blilftu dan biJdezecellen?''
M arti kan er niet toekom en, deze m an anderg

dan metu aan te spreken.Vooralbij de dadelike

fyzieke aanraking in ditkorte ogenblik al,kartelde

afkeerin hem op.Maarhijzettezich schrap tegen
ditgevoel,in begeerte te weten waterbuiten zijn
celvoorviel.
,,Ik bl
ijfhier vier dagen.Misschien langer.Die
kaffer is metverlofnaar zijn boerendorp.Ik zal
veelbij)-e zien te komen,Heinrich.Maar'tisna-

tuurlik 0PPa8Sen;de hoofdcontroleuriseen schoft
van 'n vent. Hi
jloertop me.-

Saluut,''liethijer
fluisterend-gejaagd op volgen. En haastte zich
weg.

W ie zil
-n hier nog meer?''siste M arti hem nog
achterna.

Delavalhad reedsbijnade deurachterzich toegetrokken.Hi
jkeek vluchtig naarbuiten;linksen
naar rechts de corridor af;hijhad Marti'svraag
verstaan,stak nog even zijn gezichtmethetzinnelik-wijnrode kieurtje naar binnen en antwoordde
zacht:
H ellmuth zit in H armesbach. M insterberg en
,:

M ezerhofer hier.Gsell,Brandt,Stieler,Jablenski,
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Faucherre ook hier. En nog anderen. M aar de
meesten in Harm esbach.''
59Gertrud Faucherre?''
De kerkerdeur dreunde dicht. M arti zat weer
alleen.

Een wonderlik,een haastblijgevoelkwam hem
doortintelen.Hetweten datanderen metwie hij
te zamen gewerkt had voor Sinzheim in zijn omgeving waren,beroerde hem warmer dan hijooit
had verm oed.En Faucherre....datkon niemand
anders zijn dan zij;dat was Gertrud Faucherre.
H et bezoek van Delaval had hem overvallen;
hem schoten nu allerhande vragen te binnen,die

hijhad willen stellen.Hijhaastte zich die vragen
teberam en voor een volgende keer,zodra Delaval

weerin zijn celzou komen.Een brief!- alseen
hert zo sprong ineens vooruit deze gedachte.Hi
j
zou hem vragen haar enkele regels te bezorgen;
m isschien....
Zou het kunnen? W as het m ogelik Gertrud

Faucherrete laten weten dathijbinnen dezezelfde
Strammburgmuren zat?
Alaar.. waarom eigenlik? zo wierp m istrooetigheid tegen.W at zou haar dat kunnen schelen?

Zijkon vermoeden datook hij in de kerker was
gesloten, net als zo vele anderen. Dat telde zij
nauweliks.Eén m eer ofminder. .op 't ogenblik
waren er duizenden overweldigd, honderden en
honderden onschadelik gemaakt:gefusileerd of de

gevangenisin.Zijn kleinelotging eenvoudigonder
in het grotere noodlot van het Sinzheim er prole-

tariaat:flauw golfje in dezeeën van vernedering.
Zag niet z6 de wereld eruit voor hésr vèr-schouwende ogen?

Maar hijwilde haar zeggen,hoe hij,met hâér

woorden in het hart, gehandeld had;hoe zi
jhet
was die opnieuw in hem had losgem aakt: een
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diepere m enselike warm te,en hoe haar beeld hem

had krachtgegeven tussenbeiden te komen bijhet
gruwelik bedrnfin deuniversiteit.Nietde vijand,
niet de nieuwe heersers hadden hem vastgeklonken om strakg hun wraak op hem uitte vieren.De
kameraden zèlf stieten hem uiten vergaten hem in
hetbittere uur van de nood....

Telkens,telkens- betraptehijzich zelf- trad
die stekende gedachte hem weer tegen.Dit deed
feller zeer dan alhetandere....

Ach,maar waarom dit te schrijven aan haar?
Zou 't haar berouwen z6 tot hem gesproken te
hebben? H em berouwde het niet zo gehandeld te

hebben,z6 en nietanders.Zijmochthem nietmisverstaan:hijmoest wel heel helder doen blijken
dat generlei klein verwijtzich had ingevreten in
zijn denken aan haar.Maarwaarom wou hijhaar
dan schrijven?....W aarom?

Hijdachtin dezedagen lang naoverzijn gehele
Sinzheimertijd.
Hijhad in de roes en in de jachtder maanden
die achterhem lagen zich den tijd daartoenietgegund. Een enkele m aal OP de wandelingen van
Seebach over de bergdorpen terug naar Sinzheim,

had hijweldeknaging gevoeld van ditgemisaan
tijd,aan tijd totoverschouwing.Tanshad hi
jruimschootg gelegenheid te gedenken:hoe alleg was.In
Indië algroeide in hem de hoop te kunnen wèrken
aan de heilige vernieuwing van Europa;aan Zwit-

serland had hij'teerst gedacht.Maar de angstigingepende verhoudingen,hetkleinzielig persoonlik
geharrewar hadden hem verkoeld en verkild,zodra

hij'tvan nabijvoelde.Toen washetgrootse,het
geweldige gebeurd: slechts enkele uren 8poren:
over de grenzen: de Sinzheim er raden-republiek

uitgeroepen. Hij was erheen gereisd.Hij wag er
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welkom ;een van de weinigen die uit het binnenland déér heen waren getrokken om m ee op te
richten het hoge,nieuwe gebouw der beschaving.
De nimm er in top voltogen bouw, het werk dat
inzonk nôg voor de eerste balklaag was gelegd.

Snelwashijin Sinzheim opgeklommen toteen
verarztwoordelike post; omdat.... ja, waarom
eigenlik.Hijwerd vertrouwd door Rantzau,door
Forster,Sturm en de anderen.M aar betrouwbaren
waren ergenoeg geweest.W aarlik nietaan verraad
was Sinzheim te gronde Fegaan.
Een besef, een donker besef m engde zich vertroebelend in zijn geest;als een droevig gpookgel

zag hijhetstaan voor zijn vermoeide Ogen: eerst
vaag:allengsduideliker.Hijbegon voor'teerstte
begrljpen,datde reden vanzijn succesin Sinzheim
waarhijinnerlik zo fierop was geweest- te
zoeken wasin nuchtere,gurefeiten;hijkendewat
boekhouden,watvreemde talen;hijkon een brief
schrijven.De droge,elementaire kennis, geleerd
op de handelsschool in Sankt-Gallen, later toegepastonderde schroffe leiding van den zakenploert

Richard Kufferath in Soerabaja,op wienskantoor
hijzich een jaar lang - een jaar te lang - had

laten sarren en trappen alseen verschoppeling,a1g
een kontraktkoelie.
HijW a8 in datland der blinden de eenoog geweest.Hijwastegelijk bruikbaar mensen betrouwbaar,oprechtkam eraad.De m eesten waren alleen

maar het laatste. En zo was hij geworden een
tweede opbouwer,naast Norbert Forster.
Soms verwonderde hi
jzich erover,dathijzozelden meer aan Thea Schum acher dacht,en zo veel
aan

Gertrud Faucherre.Hij dwong zichzelf dan

aan Thea te denken,hi
jwilde eindelik en klaar

bevatten wat hij in Thea had gezocht,wat z1J-voor
hem was geweest.W as dan hetbloedgpoor in den
Fakkeldrager: 18
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sneeuw te dun en te spaarzaam om den weg naar
haar terug te ltunnen hervinden? Verbaasd bezag

hijzichzelf:haddevervreemdingvan haarzoluttel
bloed en tranen gekost?
Eens schoot hem een woord van Lankhout in

de gedachte.Hi
j zag den Hollander precies v66r
zich,zo alshij'tgezegd had:liggend op zijn krossi
malas in de hotel-voorgalerij en met die slimbruine sinjo-glimlach,die - hoe vreemd toch -mensen bijlang verblijfin de tropen kri
jgen,ook
alzijn ze volbloed Europeanen.
,,Lete
ensop,zeg:haastalleswatjein dewereld
doet,doejeom een vrouw.''
95lk?''
Nee,iedereen.M en,bedoelik-''

Hijhad eerstdie gedachte ververworpen;toch
toetste hijeen enkelemaal;en meteen lichtevoldoening,zeihijdan totzichzelf,dathetnietklopte,
dat 'talwéérnietopging.Afgezien van een enkele
kalverliefde en van een enkele lagere hartstochtuiting in de tropen die eigenlik buiten en onder
elk liefde-sentim entstond,wasFrançoise heteerste

meisje geweestdatiets ongekendsin hem had bewogen:door haar lach,haarm anieren,de wuiving

van haarwaaiertje....hijwistnietwaardoor.Zij
had geen gevoelskrachtin zich,nietsvan hetheilig
verzetdathem zo aantrok in Thea.W asheteigen-

liknietzô:dathijlangzamerhandwasgaanhouden
van Françoise zo als hij in mannelike ijdelheid- .. waande haar te kunnen herscheppen?
Ongemerkt had zich a1s een harpoen vastgezet in
zijn denken:de verwachting Françoise te kunnen

modelleren naar hetdroombeeld dathijmetzich
omdroeg.

Om héérwashij'onzuivereplooien in hetuiterlik leven blijven aanzien;om haarhad hijwathem
verkeerd, onrecht voorkwam , - gedaan. Voor
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Thea ook,alsloeg in dat gevalde slinger van het
uurwerk precies naar den anderen kant over.En
nu voor Gertrud?
M aar neen: aan Gertrud dacht hi
j toch met
anderen, m et geheel verlouterden eest.Zi
jn gevoelbleef weigerachtig haar m etde twee anderen
tenoemen in éénuur.Hoordehijvan die zô onder-

scheidene klanken van vrouwenwezen,bijhet naluisteren zijner daden een echo? Van de enkele
offers die hij Françoise had gebracht,voelde hij
lichte spijt;meernog een schooljongeng-schaamte.
Dieper, zwaarder van berouw voelde hi
j op zich
drukken demedewerking aan den gijzelaaremoord,
hem opgedrongen doorSchwar.
z en Thea.M aarhoe

waehetmetzn
-n laatstedaad:zijn tusgenkomstop

den middag van den moord in de universiteit?W as
de aanvankelike voldoening uitgedoofd doordat

zijn daad die van een Don Quichotwas 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 dathetcipier-boertje afwezig
was,kwam nietDelavalm aar een andere gevangen-

bewaarder het eten aanreiken.De maaltijd werd
door het luik gegchoven, de bewaarder kwam
nietbinnen.Ook later op den dag niet.
M arti vreesde al dat Delaval was herkend of
betrapt,schoofhetplan van den briefaan Gertrud

Faucherre uitzijn denken,en zakten weg in éen
diervlagen van doffeberusting,diehem inzijn gevangenisdagen m eer en m eer overmee:terden.

Den derden dag kwam echterDelavalweer zijn
cel binnen, schielik achteromziend, net a1e de

eerste maal.Hi
j fluigterde M artitoe,dathijniet
terecht ZOu staan m et de andere volkskommissa-
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rissen,maar tegelijk metandere hogere ambtenaren van de raden republiek:w a n n e er, - dat
was onm ogelik te zeggen.OfM artihetgelezen had
van de volkskomm issarissen? Deze knikte toestemm end. Algemeen werd doodvonnig verwacht; en
nog deze m aand.M inigter von Sonnenfels liet er
geen gras over groeien.M isschien voordelig voor
de anderen,m isschien goed voor M artiook.Als de

vroegerekopstukken onderdebijlgevallen waren,
zouden ze voor 't regtje welgenadiger zijn.W an-

neerM artieen handig advokaathad,- wie weet-...
M r.Sigm und Schratterwasbest;goed Room s,maar
toch een Lebem ann. Echt etapt bi
jde rechters.
Ze raochten hem graag. K om, M arti moest niet

den moed laten zakken,- vleide hijdan 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
Martiweer,legde zijn hand op diens schouder en

kwam metzijn gezichtz6 dichtbijdatvan Marti,
dat deze snel-afkerig hethoofd terugtrok,walgend
voor de onzuivere gemeenzaamheid van den ander.

Hijwist:Delavalzou wellichtnog éen,nogtwee
minuten blijven.Alshijoverden briefaan Gertrud
Faucherre wilde spreken,moesthijhet nu doen.
Strakg washet te laat.
M artikan hetniet.M etdézen m an spreken over
haar,aan dezen intrigantmetzoet-giftigen bruinen

ogenglans,wienswezen hijaanvoelde alsdoor-endoor voos,aan hèm iets toevertrouwen voor Gertrud Faucherre, het wag M arti niet mogelik.

Maartegelijk voelde hijsmartelik dathetzijn laatste,zijn allerlaatgte kanswas,ooitietgvan haarte
horen;in enkele sekonden joegen die gevoelens

doorhem heen a1swerveling van pijnlik stuifzand.
Reeds keek weer Delaval schielik en gchichtig

rond;dan schoof hij'Marti twee appelg toe,-
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rauw-groen, maar in gevangenis zeldzame vruchten - fluigterde een groet in het Italiaans, taal

waarmee hijgraag koketteerde.Mettwee stappen
washijbijdeceldeur,bezeten van zijn groteangst:
betrapt te worden op verstandhouding m et politieke gevangenen.
9:Delavall''fluister-riep M arti.
No no,caro m io.Troppo pericoloso-''

Toch kwam hijnog even terug.
,,Kuntu een brief voor M evrouw Faucherre bezorgen?,,

Misgchien.Geef maar.Geef dan tochl''liethij

,q

er ongeduldig op volgen.
Delaval WaS Weg.M et dreunenden glag beet de
deur van cel 253 in het slot. Dan ging Delaval
afgluiten;kilgleutelgeweld in de gri
jzegevangeni:korridor.
Onm ogelik was het dus nlet.In geen dagen en
weken had M artieen zo sterke innerlike verheuge-

nis gekend alg op dit ogenblik. Hij zou haar
schrijven,misschien ook antwoord ontvangen.Niet
hopen - zo damde hij terstond zijn gevoelens
af- niethopen op datlaatste.Ook dit,ook alleen

maar het schrijven aan haar,was immerg aleen
geluk; een ongedroomd geluk, dat als een tere

dauw over den donkeren bloei van zij'
n denken
lag.0,maar nu wilde hijook enltelz6 schrijven,
dathaar de brief goed deed.Nietblijven hangen
bijeigen emarten gtrijd.Nu wilde hijenkeluitzeggen dathijmethéûrwoorden alsstuwkracht,dien
laatgten namiddag temidden van bloeddorstigheid

en haatzijn werk alsmengen a1e opstandige had
gedaan.Datwasgenoeg.

Dien dag. dien nacht,tilde hij het beeld van
Gertrud Faucherre, die een al z6 hoge plaats iu-

nam in zijn geegt,naarnog hogernisvan verering.
In een koorts van geestdrift,terugslag op de wan-
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hoopsinzinking der voorafgaande dagen,stam elde

hijhaarnaam wanneerhij'snachtgnietkon slapen;
in droom toefde hijin haar werkkamer,zag haar
ogen boven de m etschrifturen en boekwerken be-

dekte schri
jftafel. Nauwelikg het gezicht: enkel
haar vriendelik-ernstige ogen, als vaste sterren in
deruimte,onderfijnewenkbrauwboog.

Desmorgen:zochthijpapieren potlood.Rustigernu,duidelik en overwogen,begon hijzijnbrief.
Hetwerd andersdan hijden vorlgen dag in eerste
vreugde zich had verbeeld:langer,uitgebreider en
-

eerhijhetwist- toch weer doortrokken van

den ouden desem :eigen onverwerkt leed.H i
l'ver-

telde haar de langzame nawerking van alwatzij
dien avend bij haar tuig besproken hadden;zijn
scherpe wroeging, dat hij in de vergadering der
volkskommissarissen geholpen had de gijzelaare
over te leveren aan hun beulen.Zijn enige troogt

was geweest:dat het niet tot een vonnis van den

krijgsraad van het28e regimentgekomen was;de
gebeurtenissen hadden alle rechterlike vorm elikheden den pas afgesneden.En het afschuwelike,

dat ten slotte Turn und Taxis en zijn medeverraders ten deelviel,zou zich al eender over hun

hoofd voltrokken hebben,wanneer hij en Sturm
metRantzau hadden m eegestemd.Ditwasde enige
lichtzijde aan den zwarten folter der gebeurtenissen.
Dan beschreefhij,eenvoudig en zonder opsmuk,
den laatsten m iddag in het universiteitsgebouw.
Gertrud wistalsiederander,dathetafscheidssalvo
van het opstandings-bewind was geweegt:de kogel

voorde adellike gijzelaars.Dekranten die de eerste dagen na de gebruikelike regtauratie waren
uitgekom en, glommen zwart van de kolomm enlang uitgem eten en dikgesmeerde beschri
jvingen
van den marteldood derGravin,van ProfessorNie-
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haus,van Turn und Taxis,von M oser,Bock,en de
andere leden der Derbyclub. Gertrud Faucherre
zou daarvan op de hoogte zi
jn,te meer - zo be-

dachthij- omdatzijtoen nogop vrijevoeten was.
Maarhijgafhaarkortdeontzettende,persoonlike
beklemming weer, die het gebeurde bn hem had

achtergelaten.Terwijlhijhet schreef,zag hijhet
allesweervoorzich:zwart-en-witdroom achtig verdeeld, als op het eomber-glanzende negatief van

een wonderlike,spookachtige foto.Hij deed niet
zijn besthaardieindruk overtebrengen;zeihaar
alleen,datzijhetwasgeweeetdiehem op hetbeslissende ogenblik had doen handelen.Hetwas een
besliseend m omentgeweest,m aar voor wien? Niet
alleen voor den ongelukkige wiens leven op het

syelstond en die hijhalfbewusteloos naar het

bznnenplein had zien sleuren.Ook voor hem zelf:
hèm had men gegrepen.Van dat uur af,was de
gevangeniszijn dagverblijfen zijn slaapstee geworden.Toen het laatste uur van de radenrepubliek
sloeg, had hi
j zich dood willen vechten aan het
front;metliefde zou hi
jziîn
. leven hebben gegeven
Voor het grote verre doel,in kram pachtige, vertwijfeldepoging die lichtende verre horizontdaarginds,te rukken naar zich toe,naar allen toe,naar

het waarachtig Heden.Hij had ook we1 tot het
laatsttoe op zijn postwillen blijven:op zijn eigen
oude post in het ekonom ies Volkskom missariaat.

Hijwastot allegbereid.Hijdeed niets,kon niets
doen.Omdathi
j een spaak in 't wielhad willen
steken bijdeslachtingdergijzelaars,hadden eigen
kam eraden hem een verrader gescholden en in den

kerkergegooid.Een razernijwaslosgebroken over
de hoofden derm annen in deuniversiteit.M etverblinding had hen,wreed, het lot geslagen en ge-

geseld.Hijhad in degevangenisdaarietsvan leren
begrijpen;hijhad in eenzaam denken lmn hache-
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likheid op hetvereenzaamde wrak m eegevoeld en

had begrepen datzijn woord daarop datogenblik
als onduldbaar wa8 opgevangen in het overgevoelige antenneweb der massa. Velen hadden geschreeuwd: tegen de muur, tegen de muur! toen

hijwerd vastgenomen.
Zo werd Heinrich M arti'sbriefeen lange,bittere

klachtom hethem aangedane onrecht;heel zijn

al-te-zeerontwikkeld rechtvaardigheidsgevoelsnik.

teuitin hetduidelike,schijnbaaronbewogen steil

schriftvan dezen brief.
M ethetvooruitzichtdenzelfden dood te moeten
sterven alsde adellike gi
jzelaars,beproefdehijzich
te Verzoenen,

zo schrijft hij haar verder.Hij

hoopte totberusting te kom en.M aar het felst en

hetdiepste stak hem toch de pijn die de makkers
hem hadden aangedaan,doorhem,gelijk een vergeten en verwaarloosd dier,achterte laten in zijn
cel.Hi
jhad getrachthettebegrijpen,tevergeven,
te vergeten.Hij kon het niet.Deze wrange miskenning,deze smaad:hetwasde ellende van zi
jn
dagen, de vloek zi
jner gevangenisnachten geworden.

Toch berouwdehijniet,dathijzo tegen Schwarz
was opgetreden.Als m orgen hetzelfde m oest ge-

beuren,zou hijhetweer doen;datmoestGertrud
Faucherre vooral goed begrijpen, zij mocht hem
hier nietmisverstaan.

Hijeindigde zijn briefmette vragen naarhaar
zwakke gezondheid en naar haar omstandigheden,
vragen die m eer wellevend klonken dan warm
en vriendschappelik.
De brief lag lang reedg klaar tugsen de blad-

zijden van dengevangenisbijbel,toen Delavaltegen
den avond Marti's cel binnentrad. Vijf minuten
vôôrzijn komst,krabbelde Martinog vlug onder-
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aan: Is het waar dat Thea S. zel] hij 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
glimlachte hij koeltjes, bang den onvertrouwharen
jongen te laten blijken, hoe diep hem deze verbintenis met Gertrud Faucherre aan het hart ging.
De dagen die nu volgden., waren voor Heinrich
Marti een smartelike hunkering naar haar antwoo rd. De derde dag vooral gleed hij weer weg in
cen der 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 wangunst 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-appel erdoor., in den rauw-plichtmatigen toon van elken morgen. Meteen was hij
weer weg, en kwam zeker niet terug v66r zeven
uur, de tijd voor 't brood-eten.
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M arti scheurde vlug open,joeg de brief door,
zodra hijzag dat het geschrevene te lang was om
binnen 't half uur aandachtig te lezen.Later op

den daglashijden briefnogeens;en verderhaast
iederen dag dien hijin de gevanuenis doorbracht.
Beste kam eraad M arti: Al wist ik dat ge ook
binnen deze dode muren waart,toch waeuw brief

voor mij een grote verrasging en een blijk van
vriendgchap,gelijk wijze allen in dezen tijd van
afzondering zo dubbel nodig hebben.W at warme
hartelikheid,een m edelachen ofeen medeschreien..

datzijn de weinige bewogenheden d.ie ik waarlik
mis in deze omgeving.In alhetandere heb ik berust of leer ik berusten.De armen van Roland en

kleineNielg,van mijn eigen jongensom mijn hals,
hun ogen die de kleine,heldere spiegelgzijn vau
wat er voor mi
j omgaatin hun innerlike kinderlikheid... Al het andere is gering, van lager
orde.
Van begin af aan,ja lang daarv66r,heb ik al

datbijkomstige licht,heellichtgeteld.W are dat
niet zo,dan had ik getracht uit Sinzheim te vluch-

ten,en ik geloofdathetmijtwee,driemaanden geleden niet moeilik gevallen zou zijn.Ik heb het
niet geprobeerd.Ik vind het helem aalniet laf of
verkeerd in bepaalde om standigheden op devlucht
te gaan en begrijp dat Hellmuth het beproefd
heeft,datSchwarz,Stolz,Thea Schumacher,vele,

vele anderen 't (metofzondersucces)geprobeerd

hebben.Vluchten isniet laf of verkeerd.Voor de
revolutie léven is even mooials voor de revolutie
sterven. Van dat sterven gaat onm etelike kracht
uit,een grondelooslicht.Hetbloed derm artelaren

is het zaad der kerk.Maar zij die het eigen lijf
redden,doen dit niet om ergens te gaan parasite-

ren op elgen roem.Zij nemen elders hun grote
werk weer op:in Azië,in Rusland,in W eenen,-
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wéar dan ook.Zo vluchteen vrije trekvogelweg
van onherbergzam e etreken, om zich ginder weer

tevoelen in zijn element;een groteen hogevlucht
isdit.

Bij mij is dat anders.Ik ben noch trekvogel,
noch huism us. Ik wilbi
jmijn jongens zi
jn,ofik
wil niet zijn.En de jongens hebben voor hun
onderwijsenhun ontwikkelingW est-Europanodig;
meer nog:zij moeten in hun jaren zekere steevastheid hebben;rustige,bestendige verhoudingen

om hen heen.Zijzullen mijdaarnietgraagbijmissen ....maarik zelfweet,datik ten elottem isbaar
ben,zo aleiedereen.
Een vlucht is alleen laf,min, verraderlik,wanneer iem and een stille schuilhoek van Zwitserland
uitzoekt o:a daar de arbeidersbeweging van Sinzheim te vergeten..* wie weet:- te bekladden.
Ik denk aan Trautwein en Norbert Forster, twee
van wie niem and nog iets vernom en heeft.M aar
v66rik zekerheid heb,wilik over Trautwein noch
Forgter oordelen,wantik oordeel niet graag hard
over anderen,vooral niet als dat eigex geestver-

wanten,gelijkgezinden zjn.Ik vraag metinnigen
drang en overreding:doet u dit ook niet.Oordeel

niethard.Snijdtnietdoordaden,- en zelfsniet
in den geest- u afvan de makkers die wellichtu

later nodig hebben en die gijzelf later van node
hebt.W ijleven slechtsin debeweging,wij'ademen
alleen bijonzemensen;daarom moogtge nietden
stroom waarin ge zwemm en moet,afdamm en door

koudhartigheid en eenijzig,ongelouterdgevoelvan
m igkenning.
Dat de kam eraden u vergeten hebben,u achterlieten als een nutteloze ballast.... het is hàrd,
heelbitteren hard wanneerge voelt,datgegedaan
hebt wat ge doen m oest. M aar de geschiedenie,
noch die van ons kleine Sinzheim , noch die der
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gehele wereld,is een didakties poëem tot rechtvaardiging derabsoluteDeugd.Wi
jm oeten deloop

derhistorie aanvaarden,wijmoeten Ja tegen haar
zeggen,ook algedraagtzijzich heden tebraaf en
morgen heel im moreel en overm orgen niet naar

onzen smaak.Alsonskleine Zelferbijbetrokken
ig,blijfternog minderreden over,om omstandigheden of mensen met verwijten te overstelpen;
onze kijk is dan zo gauw vertroebeld,onze ogen
worden zo gauw wat vochtig van.... zelfbeklag.
1s 'tniet,waarde vriend?

W ijmaken een tijd door,die vooru en mijvan
zulk een ontzettenden ernstis,datik mijgeheel
vrijgavoelen tegenoveriedereen;en allereerstwel

tegenover een lotgenoot zo alg u.lk wil dan ook
geen blad voorden m ond nem en,m aarliever ronduit en ongegchminktu zeggen watik denk:overu,
over anderen.
En dan moet ik u zeggen,datge de glechte behandelingen van uw kam eraden te zwaar,véél te
zwaar tilt. De gevangenisomgeving werkt die
zwaartillendheid in de hand. Het ig heel moeilik
onderhetlichtvan eenkoekoeksraam in Novem ber
of December op donkere dagen vôôr Kerstm is de

dingen in hun juisten teergeranden vorm en kleur
tezien.
Begin eergt eens het gebeurde krities, nuchter

te bekijken.(Dat een vrouw u ditzeggen moetl)
Mijn God,gehebttoch zelfdelaatste,trieste,jamm erlike dagen der raden-republiek m eegemaakt.
Het was een algemene ontreddering, een ram pzalige paniekgtemm ing. Nadat de gnzelm oord in
de universiteit had plaats gehad, deserteerden de
goldaten er bijhopen.Ze echuwden die plek als
gtond elk zelf,in pereoon,schuldig aan devermoording der slachtoffers;ze verspreidden zich door de

etad,en - methen - ijldehetsensationelenieuwg
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van den moord door de stad.M inder dan de helft
van de bezetting waser dien nachtnog maar over,
om de universiteitverder in staatvan verdediging
te brengen.

Kan hetnu nietzijn,datSchwarz om uw leven
te gparen, bevel heeft gegeven u in dien nacht
helm elik over te brengen naar de gevangenis? Is

hijhetnietgeweest,dan misschien een ander:zo
goed als u vijanden hadt onder de mannen daar,
zult u er ook uw vrienden we1 gehad hebben.Zo

kan ik mijook voorstellen,datuw vrienden geen
kang hebben gezien u te verlossen,v66r Bermondt

metzin koningsgezinde troepen Sinzheim binnentrok.Hetwas een overrom peling:Berm ondt'stroepen waren er voor men het wist en in z6 groten

getale,dat tegengtand bieden dwaasheid zou zijn

geweest.Er ie haast geen bloed gevloeid. U zult
van uw celuitwellichtgeen schotgehoord hebben.
Aan hetfrontwaren Trautwein's regimenten naar
alle kanten gevlucht;dem ensen hebben de wapen:
weggegooid.In de stad was datnog nietbekend of
slechts aan enkelen bel
tend.... en reedsvertoonden de eergte soldaten van Berm ondt zich in de
hoofdstraten van Sinzheim .

Ik schrijfditzouitvoerig,omdatu ditalleswaarschijnlik nog nietweet;en ook om u een flauwe
indruk te geven van hetrazende tempo waarin het
dram a zich heeft afgespeeld.Is het dan wonder

datze eenvoudig geen tijd hebben kunnen vinden
om aan u te denken, al klinkt dit voor iem ands
eigenliefde m isschien wat schril?
U kunt niet over al het gebeurde oordelen; u
kent de feiten niet.M aar veroordeel dan ook niet
uw eigen m akkerg,die vergeet datniet - ten
slotte ook demi
jnezijn.En die datblijven zullen:
nu,

vooraltijd.
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M et grote, diepgevoelde vreugde las ik, dat u
dien laatsten m iddag in hetuniversiteitsgebouw ge-

daan hebt watu doen moest.Hetheeftstri
jd gekost,- datbegrijp ik.Uw recht-door-zeehandelen

had geen praktiesgevolj voorhetslachtoffer en

had onverwachte,jaironzesegevolgen vooru zelf.
H ad u hetanders gewild?
Natuurlik had u andersgewild.Ik ook;ieder die
hart heeft en verstand, hoopt dat zo iets anders

afloopt.U hebt- bijna in letterliken zin - dàt
gedaanwatookmijzovaak isverwetenin dedertig
jaren die ik de zaak der bevrijding dien:den leiders-van-den-dag tussen de benen lopen.H et wag
z6 ver m et u gekom en, dat u niet anders meer
kondt.Alsdatvoor een deelhetgevolg isvan onze
esprekken,voelik mijgelukkig.
Erzijn dingen diewijnietkunnen en mogen m ee
aanzien.Uw impuls,uw gem oedstoestand was zui-

anderen tijd.In rustiger
tijden zwijgtde massa.Ofzijlacht.En wijmoeten
Ver m aar.... Voor een

ons datlaten welgevallen.In wild bewogen dagen

lachtzijnlet.Demenigtewordtrazend en vllegtu
naar de keel.'t Is m isschien niet verstandig haar
op zulk een ogenblik te trotseren.M aar hetis wel

goed.Hetisgoed datditgebeurd is;'tzijn dingen
waaroveru laternooitspijtheeft.

Later..... als er een later voor ons is.W ant u
weetzo goed alsik,wat er voor ons beiden onder
het régim e van deze beulen te verwachten is.Ik
schreef zo even al,dat ik v66r alles eerlik tegem
over u wilzijn.Hetheeftgeen zin u in deze om standigheden platten ,,m oed'' in te spreken. De
geestkrachtdie u en ik nodig hebben,is van heel,

heelanderestruktuur....Erisgeen hoop en wij
willen geen hoop koesteren op enige genade of
konsideratie van den kantder nieuwe heergers,die

dadelik bij'hun komstdehelse machine der witte
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terreurhebben gem onteerd en haarm eteen drieste
glimlach linksen rechtslaten spelen.
De hoop er het leven af te brengen,zou voor

onsbeiden kinderlik zelfbedrog zijn.De moed bij
het hazardspelis een platte,een lage moed.Hoge

moed isdehoo- oed waarmee wijhetvonnisder
wraak ontvangen zullen.U moet....u m o e tverstaat ge? - van nu af iederen dag,ieder uur

eraan gewennen het grote onvermijdelike in de
ogen te zien.Ik hoop zo vurig en ik geloofzo heel

vastdatik u daarbijhelpen kan.W ellicht schrijf
ilt m orgen nog hierover in dezen zelfden brief.

Maaralvastéén ding:in mijn ogen en - watveel
m eer zegt - in die van de m akkers aller landen,

zultu nietzijn:de man dieop hetlaatste ogenblik
de grote zaak in den eteek 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; m artelaar voor het nieuwe geloof,

éen van hen diein ijzeren tijd hetleven laatvoor
hetgrote Rijzen.Over uw houding bijden gijzelmoord zalde wereld - die derkam eraden,we1te
verstaan - verschillend oordelen of in 't geheel
niet oordelen. Over uw offers aan de zaak der

revolutie en over hetlaatste offer datwij zullen
brengen,za1éen krachtig geluid opklinken uit duizend monden: een stem van bloedwarm en dank,
van innerlik hechtvertrouwen.Verstaat ge dat?

Ge hoorthier.Ge zijteen der onzen,kameraad
M arti,in leven en in dood.Datvoelen allen,en dat
zultge ook zèlfweer voelen.Ik hoop:nu reeds.

Ge schrijft over het regeringsbesluit van Juni,
om degijzelaarstelaten vonnissen dooreen krijgsraad van soldaten uit de universiteit.W at ge daar
zegt
Stolz,Over
b uW eigen stem men vôôr dit voorgtelevalt mi
jin het geheelniet.Hetwas een
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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 zelf niet meer
mee kon! - door Schwarz, Thea S. etc..... Het
hesluit dat dien dag gevallen is en waaraan ook u,
helaas, uw stem heht 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, al-te-menselike invloeden daarbij
hehhen meegesproken. Sinzheim is niet zo groot,
of ieder wist date 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 t e kinderachtig is; dan begrijpt u
dadelik wat ik meen,
Er is maar een 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 Ope Ik wil dat ook zo gaarnc 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 heweren, dat het maar goed is dat aIleen
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de vrouw dem eestschri
jnendelijfelikeweeënmoet

verduren;hijzou bezwijken aan pijn,- en vooral
aan zelfbeklag!
Ge m oet oppassen niet te gevoelig te worden in
de gevangenis. De atmosfeer van de cel brengt
overgevoeligheid en beklag mee.Pas daarvoor op,
kam eraad!Ge kuntze nietgebruiken.In een stem mige, sm aakvolle kam er, in een m akkelike stoel

bij,de open haard,moogtge die eigen melankolie
uitspinnen zo lang en zo ragfijn,als ge zelf wilt.
Maarbinnen de muren van Strammburg zijn zelfbeklag-stem mingen niets dan ellendige ballast.De

jarenlange ophoping van individueel klein leed,
zoektdan uitweg naar uw bewustzijn en het valt
uiterstm oeilik haar dien weg te versperren.

W atisuw ofmijn individueellijden tegenover
datderm assa!0,laten we dattoch nooitvergeten.

Eindelik,na vier jaren uitputtings-oorlog had die
massa leren zien;en zijnam eigen lotin handen

en bouwde héér gtaat op; de organiese bouw der
raden-republiek. Nauweliks was het huis onder
dak,of daar kwam en ze opdagen:de usurpatoren

diein de oude woning hadden gehuisd.Denog bij

lange niet in top voltogen bouw stortte ineen ....
en duizenden liggen tans onder het nieuwe puin
bedolven.
W at er op het ogenblik m et Sinzheim gebeurt,

knijptmijdekeeltoe alsik eraan denk.Daarworden iederen dag honderden van arbeiders gearresteerd en in koncentratie-kampen gedreven
onder de sim pele beschuldiging,datzi
jlid waren
van een verboden verenigiqg: hun vakvereniging

ofhun arbeidersraad.Wijbehoeven elkander niet
te zeggen water m etdeze m engen onder de witte
terreur gaat gebeuren: tot welke wraak Room schristelike boeren en liberaal-etiese burgers in

staatzijn
Fakkeldragerg 19

wi
jweten het.Totèlkewraak.
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Met harden ijzeren hiel worden de mensen teruggetrapt naar hun sloppen, stegen en krotten, Er
hangt een zonsverduistering hoven Sinzheim, niet
een van uren, maar een die jaren en jaren zal
duren; de hijen zwermen instinktmatig terug naar
hun korf, de vogeis vliegen naar hun nest en
fluiten noch zingen meer. Mens en dier zwijgt
in heklemming. Donkere druk ligt op aller netvlies,
Zo zie ik de stad, z6 en niet anders; als een gevloekte,
Onze klacht, heste makker, mag er geen zijn om
eigen Ieed. Ons klagen moge opgaan in die massale
noodkreet der verstotenen uit den kring-van-licht,
in de hartekreet die aIle werkers der wereld verstaan en die hun zal snijden door de ziel.
Gij en ik, wij allen zijn van egoistiesen en van
individualistiesen kom-af; gehoren en getogen in
zelfkoestering en in ontleding van suhtiele ik-gevoelens. In mijn leven yond eigenhaat nergens heil
noch heuI, ik heh eerlik gepoogd niet Ianger mijzelf
te zoeken en het is mij voor een dee} gelukt. Mijn
leven in den Strammhurg en de uitmonding van
dat leven moeten daarmee een zijn, Gij en ik: wij
zijn min of mer in hetzeIfde geval, vriend Marti.
Wij waren geen van heiden ware propagandisten,
U niet, omdat ge een slecht spreker waart, - ik
niet, omdat ik een hekel had aan demagogie; ze
dreven 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, - 0, vaker dan iemand
ter wereld weet - hetrapte 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. Ais ik voor
allen beleden had hoe ik 't dan eigcnlik wel zag,
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ZOu er geen kracht,geen overredlng van mi
juitgegaan ZiJ
'n.

Door afkom st,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 wijnodig.Zonder haar
kunnen wij niets doen. In het Zwinger-museum
vindt ge sierlik gegoten koperen kanonnetjes;er
kan m ee gevuurd worden.M aar in den m odernen

oorlog is snelvuurge8chuten zijn machinegeweren
veelbruikbaarder.
Erweeftzich doorheelmijn begtaan,alsik allee

nog eensdoor mijn vingers laatglijden,een vaalkleurig tekort aan daden:naeleep van gebrek aan

eenvoud,mij op mijn weg meegegeven.W are ik
sim peler geweest,deugdeliker voor het handwerk
van den dageliksen strnd,dan zou ik nu datgevoel

missen:van metter-Daad te zijn tekortgeschoten.
M aar het einde mag en zàlten minste n iet z6

zijn.Aan het slotmoet staan:de Daad.W atmij
van nu afwedervaart,wilik dragen alseen strijdster, als een waarachtig overtuigde voor de zaak

die demijnewas....alvoeldeik zelfdikwelshoe
ver ik door religieus en ander gevoel afstond
van Sturm , Stolz, Hellmuth,van de m eesten m et
wie ik de nadering van lichtgezien had;ook van u.

Straks scheren ze mij met hen allen over één
kam ....:welaan ik w il over éen kam geechoren
worden.Zo is het goed.

Erzijn ogenblikken,datalle tussenetandpunten,
alleafwijkingsfinesseeal8ijdeleopschik en tooivan
ons afvallen;tijden dat er kleur bekend,dat er
eenvoudig m aar klaar getuigd moet worden; dat

wijdaar staan;naaktmetonsgeloof,- ofdaarzonder.Zijn denieuwezonnestralen on:in 'tbloed
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overgegaan,- dan staan wij er mêt ons geloof.
,,Toen be
gonhijzichtevervloeken en tezweren:
lk ken den mensch niet!.... en terstond kraaide
de haan.En Petrus werd indachtig het woord van

Jezus,diegezegd had:Eerdehaan kraait,zultgij
mijdriemaalverloochenen.En naarbuiten gaande,
weendehijbitterlijk-''
Deze regelg hebben op mij als kind altijd een
machtigen indruk gemaakt.Van mijn twaalfdejaar
afhad ik mijvoorgenomen,ten minstein dituur
hooggemoed te zijn.
Iklaatin dezeeenvormigedagen mijn gedachten
langg .6 veelm ensen en feiten heen zwerven.Al
wat er de laatste Jaren in Sinzheim gebeurd is,
trektin de stille celaan mij'voorbij!Vreem d:wat

vier jaren en langer geleden ig,staat mij daarbij
scherpervoor,dan de rampen van den oorloggtijd

en de wervelwind der revolutie.
Aan Aloyg Rantzau denk ik veel.Als de radenrepubliek toch tot den ondergang was voorbe-

stemd,dan iswel'tbeste:sterven zo alshij,zonderte moeten Aangchouwen hoe alles,allesweer te
gronde gaatmeténen slag.

Wij kenden elkander lang en goed. Ik weet,
vriend M arti,dat ge hem hebt vereerd en liefgehad.Duizenden en duizenden hebben hem liefgehad.Geen wag ervan wie hetongeletterde volk zo
veelhield algvan dezen intellektueel.

Ondanks zijn geestelike pak-en-zak,hoorde hij
totwatm en in Rugland noemde de narodniki:hi
j
was een echte volkssocialist.
Rantzau waseen m an, die welvoorbestemd leek
om slachtoffer teworden van zi
jn eigen nobelheid,
breedheid,haattegen geweld en walging van dom-

perij.Zo als het bij die angstige vraag over het

Geweld ging,zo ging hetmetzo veelandere dingen.
Twee maanden vö6r u in Sinzheim kwam, de
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radenrepubliek was nog maar enkele dagen te
voren uitgeroepen,hadden we hier alfellen stri
jd

gehad over de pers.In zijn ijver en schaterende
geestdriftom den tejenhanger en tegenstander te
worden van het ancxen régim e, had Rantzau de

censuuropgeheven,volledrukpersvrijheid gewaarborgd.Hn liet de krantenschrijverij der anderen
den vrijen loop,hij gedoogde dat het ,,Arbeiterblatt''een braaf gem atigd,neo-vaderlandslievend,

Berlijns-pacifistiesstandpuntinnam.Korten goed:
hijliet de leugenkranten der heelen half-burgerliken liegen,zpndervooreen eigen perste zorgen.

(Bijna had ik geschreven:zondervoor een eigen

leugenperg te zorgen. Kan ik 't helpen dat ik de
splinter in eigen oog zo pi
jnlik voel?)
Ook hierop hebben de fanatici: Stolz, Vohsen,
M eta Jablengki en andere kam eraden telkens en
telkens weer gehamerd. Zelf, Forster was het
erm ee eens;alleen wilde hi
jnatuurlik hetArbeiterblatt wat proletaries fatsoeneeren zonder de daar

vastgeroestemannen te verjagen.Eindelik,véelte
laat, werd er schoon schip gemaakt; een nieuwe

man,die éen der onzen heette te zijn,Lilienfeld,
werd persridder van hetrode Sinzheim :riddervan
de droevige figuur.
Rantzau had zulk een heerlik,eerlik vertrouwen

in de masga!Hijvertrouwde de oude idealen van
volksrecht,vrijheid,volksheerschappij;hijhad zijn
hele leven geleden onder muilkorving en pantsering van den geest.Gevangenisen vestingstraf,ver-

guizing en domme bespotting had hij voor dien
kamp om rechtover gehad.

Moeten wij ditvertrouwen dan n iethebben?
Is dan alle heil te verwachten van gewelddadige
diktatuur?
Ik geloof,helaas,dathetnietanderskànqin den

overganggtijd gaan wij ten onder als wij strenge
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tuchten voogdijverwerpen.Maarik zou mijheftig
verzetten alsiemanddattijdperk uitmachtswellust
wilde verlengen. Ik raak hier, vriend M arti, het

onderscheid tussen den tijdeliken en den eeuwigen
revolutionair. Hebt ge zelf dat onderecheid wel
eeng gevoeld?

Tijdelike revolutionairen,- zo noem ik allen
die d e ze :amenleving willen glopen en er m et
alle wettige en onwettige middelen een nieuwe
voorin deplaatswillen stellen.Alshun datgelukt,
en de beulen van gieteren tot de slaven van heden

zijn vernederd,kijkenzijhun arbeidaan:en zijzien
dathetzo goedig.Zijwillen noghun krachtgeven
om het veroverde te verdedigen; waaks zijn ziJ
tegenover de altijd loerende duivelin hetdooeje.
M aar dit ig alweer een vorm van konservatism e,
ditversteentgauw totbehoudzucht,anggtige hoede
over....hetnieuw-geborene.
Dat laatgte ig geen hoon.Volstrekt niet.W ant
ook de eeuwige revolutionair helpt m ee het oude
wrakke gebouw te doen springen en hethaastig opgetrokken nieuwe teverdedigen.M aarnietvergeet
de eeuwige opgtandigheid door de overwinningsroe: haar Roeping:scheppen van hogere, gteeds
hogere Vorm en. Geen ogenblik glim lacht de
eeuwige opgtandeling zijn:W ir haben es go herr-

lichweitgebracht.Reedsziethijdefouten vanhet
Nieuwe en zoektze te verbeteren.Hijwaarschuwt
tegen debehoudzuchtdernieuwe heersers,van wie

hijin gtilte afscheid hçeftgenomen,zodra de geslingerde nieuwe wereld m aar éven tot rust en

evenwicht kwam.Hij waarschuwt.... op gevaar
af door de immer-loerende duivelin het doosje

tégen hetnieuwe gezag te worden uitgegpeeld;op
gevaar af door de nieuwe heersers,- zi
jn oude
vrienden -- van verraad en intellektuele hoovaar-

dij,teworden beschuldigd.
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W aarom doet eeuwige opstandigheid zo? Uit
zucht tot kritizeren, uit vitzucht, uit distinktie-

drang? Indien 't zo ware,zou zijonuitstaanbaar
zijn.Neen:omdatontembaredrang inz6 éen huist,
te werken aan de verdere volmaking van de hem

omringende wereld.Omdathijheilig en heelinnig
gelooft:aan devolmaking.de trapsgewijzeopgang
van hetmengdom.Hijgelooftdatde mensheid de
onuitputtelike kracht in zich heeft,zich gteeds te

verjongen,te herstellen,te veredelen.Alle terugzinkingigtijdelik enmoetverwerktworden alseen
aansporing totvolharden bijhetideaal.Maar ook
alle doorbreking naar beter werelden is tijdelik,
en dientenkelom vandaar uitwéer te ontdekken:
groene en nieuwe stranden aan aarzelend-lichtenden einder.
H etis het diepe water waar heteeuwige verzet
in zwem t:daar heeft het armslag,licht en lucht.

A1sovergang... o,zeker!in den overgangstijd
kan hetnietanders.Maarstaatgeermijborgvoor
dat de Stolzen en de Schwarzen, de Hellmuth's,
Aleta Jablenski's, Gabrilowitsch, Vohsen, Thea

Schumacher, niet op hun lauweren zouden zijn

gaan rusten,niet de deuren zouden hebben afge-

sloten en gegrendeld roor alti
jd? Niet tot elkaar
gezegd zouden hebben: W ir haben es so herrlich
weitgebracht? Niets menseliks ishun vreemd.

En alsgijermi
jborgvoorstond,kameraad Heinrich Marti,zi
jtgijdan wel.... een betrouwbare
borg? De hand op 't hart:Hoe denkt ge zèlf over

deze dingen? Ge stondt een tijd lang sterk onder
den invloed van Thea Schum acher,datscherp ge-

sneden silhouet van een tijdelike revolutionair.
Beken datzijeen overwichtop u had,een gevaarlik overwicht. Het gevaar begint, waar de meng

ophoudtMensteziju.
Hoeduidelik ismijgeworden in dezeSinzheimer
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revolutiedagen, dat wij haast nimmer handelen
naar inzicht en verstand.Gijhebt dit gedaan en
datgelaten om hsar,om Thea;een andervolgtzijn
wraaksentiment;die zijn vrijheidsdrang,weer een
anderzijn grooten innigmedelijden.En allen zeggen zeofdoen ze alsofkloek verstand,wetenschap-

pelik inzicht,wijze boeken,of de kwieke wenken
der praktijk hun daden bepalen.Bedriegers? Ja,
m aar dan toch in de eerste plaats bedriegers van
zich zelf!
Iederlijktopzijn beurtop den groot-industrieel,
op den ondernemer, die ons heilig verzekert, dat

hij de maatschappijmet goederen verzorgt en in
debehoeften zijnermedemensen voorziet;dieman
bedriegten liegtniet;hijvergeetalleen - onbewust,half-bewust,op éen bepaald m om ent - dat

hijditallesondankszichzelfdoet;datzijn doelis:
winst maken en niet:mensheid-verzorgen ..

W ijnoemen onszo graag wetenschappelikestrijders;wij allen hebben geleerde boeken (of minstens boekjes) op ons geweten.Maar welke rol
spelen wetenschap, verstand, denkkracht,- ver-

geleken bijgevoelen vroom geloof?Ik spreek niet
over 't meer wéérd zijn van het éen of van het
ander.Datlaat ik over aan onderwijzer-debatingclubs.Ik bedoelalleen datin onze beweging en in
de hele wereld de invloed van de logika op het

menselik handelen (in tamme tijden) veelkleiner
isdan hetschijnt;in sterk bewogen dagen.. nog
weer véélkleiner.De geweldige tragiek van onze
wereldbeweging is:in landen waar logika,verstan-

delik inzicht,scholing de mannen rijp hebben gemaaktvoor de sociale omwenteling,- daar zijn
die mannen niet meer revolutionair.En daar waar

ze wèlrevolutionair zi
jn,- daar zijn ze nog niet
ril
-p: er is daar te weinig inzicht en scholing om

ùnze produktie en verdeling tekunnen doorvoeren.
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Datiseen smartellke ontdekking,kam eraad,d1e

ik niet hier in mijn celeventjes heb uitgebroed;
maar die al veeleerder,lang v6ôr de Sinzheimer

victorie zelfs,mijn dagen heeft versomberd,toen
ik er metRantzau of metvrienden uithetbuitenland over had gesproken,en niem and grond onder
de voeten voelde.
Een vreem d, wispelturig ding die Logika, die
zuivere rede.0,niet voor de gimplisten,nietvoor
de m akkers die alles terugbrengen tot het ekonomiesdeterm inism e.Voorhen - datisvoornegen-

tigvan dehonderd partijgenoten - isallegeestelik leven maar een afspiegeling van maatschappijvormen en produktiewijzen.Doch voor hem,die
zin en waanzin bêi verloren heeft.... Doch voor
hem ,die dat determinism e wel een parelende ver-

overing der vorige eeuw vindt,maar toch altijd
een Verovering der V O rige eeuW ....
Voor zô een is dat determinisme hoogstens een

wel bruikbaar vergrootglas; nim mer een zaligm akend geloof.Ik weet niet of het gevoel wanneer
hetzuiver is. ik weet niet ofhetzuiver gevoel
zo veel verder draagt;m aar ach: wat schiet het
menselik Verstand te kort!

Hoebelachelik onnozelzijn nietzij,dievoorhet
geloofenig gevaar duchten van den kantvan ....
het weten. Hebt ge ooit een waarachtig schilder
gezien die bevreesd was dat een fattige fotograaf
hem de loef zou afsteken? H oe onnozelvan zelf-

overschatting aan de andere zijde:zijdie wanen

hun wetenschap als troef te kunnen uitspelen
tegenoverreligie.Reine,dusliefstkerkloze religie.

Ik deed niets liever dan kennis vergaren,mij
verdiepen in studie;en die wetenschap,als 'tk6n
want wetenschap is geen propaganda-en statis-

tiekfabriekje!- dienstbaarmaken aan onsgrote
werk.
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M aar ik ben er nooit blind voor geweest, dat

heeldatWeten toch maaraan deénezijdevan ons
bestaan geldt, - niet aan de andere.Natuurlik!
W ie datwèlvergeet,doetbeter maar onwetend te

blijven.Tothetware W eten behoorttoch ook:te
weten dat al wat iemand weet en te weten kom t,

maar voorlopige waarheden zijn.W aarheden die
elden aan den enen kantvan hetbegtaan:aan de
lznkerhand van God. De nieuwe waarheden die

aan ziJ
'n rechterhand liggen,kennen wijgeen van
allen.
:5spat hebt u aan een wetenschap die toch weer

opdroogt?''vieleenseen kleinebultenaarmijpienter in de rede,toen ik in een lezing zo iets had
gezegd.Ik heb toen lachend geantwoord:Dat kon

ik jou wel vragen, wat je aan een 1even
hebt,datimmers toch weer opdroogt!Eens zullen

wij dat allen weten. Misschien. W ij moeten afwachten.

Ik zeg dit alles niet alleen,beste vriend M arti,
om de dingen weer eengte overzien.Nietenkelom

mijzelf klaarheid te verschaffen,niet alléén om

doem dag te houden over eigen bestaan en eigen
ziel.

Nog een bogere verwachting zingt zacht erbij
mee:de hoop datik u die daar in de celzo nood-

lottig in eigen vleeszitte kerven,een lijn kan toewerqen waarlangs mijmeringen rugtiger kunnen
opkllmm en.
Leer u zelfvergeten;want dat wat ge werkelik
zijt,ligtdaar waar niets m eer van u over is.Dat

mag watongerijmd klinken,wattoverformule-achtig,maar ge zulthettoch vatten.Hetverstand,het
enkele verstand kàn deze dingen niet benadereu.

Bi
jhetverstand zijn deze kostelike kleine stenen
niet te koop.H ebt ge ze eenm aal- dan zalook
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het verstand ze wel opnem en en in goud zetten.

W antzezijn niettegen-verstandelik en nietonverstandig.Ze zijn volgtrektnietin tegenspraak met
het gezond verstand,ook willen ze het niet weerleggen, ze willen het niet opheffen. Verstand is
enkel m aar te kort voor deze diepten,het schietlood is niet lang genoeg. M aar kan het naar de
peiling toegebracht worden, dan zal die het wel
bevegtigen.
Leer u zelfvergeten,weet alleen één ding over
uzelf goed:Ge hebtniet voor niets geleefd en ge

zult niet vergeefs lijden.Uw beeld werkt na in
deze wereld, misschien ook in volgende werelden.

lk schrijfu nietom u toteen ofandere God of
godsdienst,tot een of ander gofism e of ,,eofie''te
bekeren.Ik ben geen heilsoldaat die m ethet zon-

daarsbankje als een kruis op haar rug door het
leven wandelt.'k Zou zelfnietweten waartoe ik u
zou willen bekeren;wat ik gevoel en geloof heeft
geen naam ;alsik er een woord voor zoek,vind ik
enkeliets flauw-benaderende.
Er klinkt misschien in u iets m ee,wanneer ge

hoorthoeik mijn gevangenisdagen zie en ze doorleef.Zo als de noot m eer is dan de enkele noot,

omdatzijook de meeklinkende tonen van hetakkoord bevat,- zo roeptiedere mensbijhetuitzeggen en uitleven van zijn ziel veelvoudige akkoorden wakker.W éérze meeklinken ofnaklinken
is nietvooruitte zeggen;er kunnen schemeravon-

den zijn dat oude, ingeglapen, haast verroeete
snaren weer gaan meetrillen....

Ik eindig,begtevriend.Ditiswellichtmijn laatste woord aan u;maar ik wildaar nietbizonder op

doorgaan.Alleen moogtge weten datik u altijd

300

gezien heb als een der meest eerlike,toegewijde,
zulvere m akkers.
Onze vriend ik wilniet eens zi
jn letterhier

neerschrijven - zalzo vriendelik zijn dezen brief
aan u te bezorgen.Een groot geluk voor ong,dat
er één is,die zo geheelbelangeloos,jametopoffering van eigen veiligheid het mogelik m aakte,ons
in de eenzaamheid nog te warmen aan elkanders
vuurvoordebevrijding der wereld;tot onuitsprekeliken dank zijn wijhem verplicht.
Gertrud Faucherre.
De eerste uitwerking van dezen brief op Heinrich M arti's in zelfbeklag steeds dieper terneergeslagen wezen,was er éen van innerlike heffing en

verademing.Doorsterke armen opgetild,werd hij
in nieuwe luchtstreek overgebracht.Steeds gevoe-

lig voor indrukken,tans ontvankelijker dan ooit
door de doorgestane somber-eentonige m aanden in
de gevangenis,was ieder woord van Gertrud Faucherre's brief hem een witte heilbelovende duif.

Hijlasen herlasdeze zinnen,hijkende den tweeden dag reeds somm ige gedeelten van buiten;het
wasofhaarwoord hem eensklapsweer - alsdoor
een geheim zinnig schakelbord - verbonden had
metden geestderkam eraden buiten degevangenism uren.

W at Gertrud Faucherre bedoelde m ethet overpeinzen van dingen waarin het verstand te kort
schoot,washem in den beginne niet geheelklaar.
Het deed hem vreemd aan,geheelontwend alghi
j

was,zijngevoelin dierichtingvrijen toom telaten.
M aar Iangzamerhand werd dit een der gedeelten
van haar brief,die hijzich het liefst herinnerde.
Zo als een kind datniet weetwàthetin de chaotiese wereld m oet aannemen,en wéthet m oet af-
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stoten, m aar nu eindelik in het woord van de
buitenwacht de bevestiging vindt van het stilst
verm oeden,- zo aanvaardde en zo geloofdeM arti

haar telkens herhaalde verzekering: dat hi
j niet
vergeefsgeleefd had,datzijn lijden even zo goed
meetelde als offer voor het grote Rijzen als de
dood van AloysRantzau,of hetsneuvelen van een

gemeen soldaat aan het front bij Seelisberg.Op
datbesefbouwdehijvoort,omhoog gestuwd door
den geestvan verheldering en verzoening die hem

uit haar brief stilhad toegelachen en die hijals
een zegelwilde zetten op zijn hart.Veel las hij
van dien dag af in den bijbel,en hetspeethem
dathijin de gevangenis enkel ditboek,niet de
koran en andere boeken uit het Oosten krijgen
kon.Toch was hetgeen fatalistiese berusting,die

hi
jnu zocht.Maareen schouwing derinnerlike en
uiterlikedingen,diehem blijden wilgafen sterkte.
Alshijhaarbrief herlas,was hethem,alsofveel
opgehooptoud en vuilijseindelik wegsmoltonder
stralen vanvoorjaarszon.Zijhadmetzachte,sterke
hand de nevelen aan den einder weggeschoven en
hem gezegd te zien, te zien wat daarginds wilde

gloren;zijn ogenbegonnenlangzaam tewennenaan

de zacht gloeiende kleuren die daarachter oplicht-

ten.Hijbegon tinten te onderscheiden,spreiding
van nieuwe, ongeziene tinten,hoe langer en hoe

aandachtiger hij tuurde in die vreemd-parelende
verte.

Dacht hi
j 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 vervreem d en onbe-

stemd;soms glimlachte hij erom als om iets dat
buiten hem stond,dathijvan zich had afgezet,en
herhaalde de onbewimpelde woorden van haar

brief:mannelikekleinzerigheid.W atwaszijn eigen

302

individueellijdentegenoverdemagsaleverdoeming

die gekom en was over Sinzheim :de vloed van het
witte schrikbewind die op-gierde buiten en binnen
en rondom de gevangenismuren van den Stramm burg?

Opgewekten gelaten deed hijdekleinegevange-

nigplichten,die hem waren opgelegd:het schoonhoqden van de cel,hetwassen van het etensbord,
hetklaarzetten van pan en bord voorhetdeurluik,
hetkeren van den m atras.

Den derden dag nadathijden briefhad ontvangen,kwam Delavalin zijn cel.Hijscheen nu tijd
te hebben,zich niet ongerust te m aken over be-

trapping.Hijmaakte een praatje over het overbrengen der brieven, blufte dat het gevaarlik,
hoogstgevaarlik werk was,dat'them den kop kon
kosten. De brief van Gertrud Faucherre was erg

lang en artistiek geweest,beweerde hijnuffig.HPJ
had hem helemaalgelezen.
Het zou M arti vroeger geërgerd hebben deze
winderige m eningen te m oeten aanhoren; tang

glimlachtehij,even-spottend,en in zijn hartlachte
hijden nulligen,zieligen kereluit.Het vielhem
op,datDelavaler mindergepoeierd en opgepoetgt

uitzag dan in zijn soldatentijd.Misschien wilde hij
tuggen hetoverige gevangenispergoneelniette sterk
opvallen, bang dat de nieuwe direktie hem zou
verdenken.
M artiherlas nog eens het glotvan Gertrud Fau-

cherre'ebrief,waarin zijdien jongen zo ophemelde.Een ogenblik vroeg hijzich af,ofditmisgchien
een vleierijkon zijn om Delavalgungtigtestemmen
en voortzetting van de briefwisseling m ogelik te

maken.Maar hoe langerhijervover nadacht,des
te duidelikerwerd hethem,dathier de vrouw die

metzo ruim begrijpen over m ensen kon gpreken
in begrip te kortschoot.
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Hijkeek naarhetdruilige Iichtdatonwillig binnen filterde door hetkoekoeksraam ,en dacht na.
W a8 het wel goed de briefwisgeling m et Gertrud

voort te zetten? Wekte het bij dien Delavalniet
verwachtingen die dood zouden lopen? W as dit

weleerlik spelvan zijn kant? 'tW aswaar:Marti
liethem altoosbli
jken,dathijzijn opdringerigheid
haatte en gchuwde. M aar het feit alleen, dat hi
j
van de bem iddeling van M ario Delaval gediend

wag,kon oorzaak zijn datMartizich in een netvan
verplichtingen verstrikte. W as hier geen gevaar?
Degchem ering vielalvroeg,dien dag.Hetmeest
m elankolieke uur brak aan,het uur dat het elektries licht nog niet wa: opgegloeid en dat het
schaaree gchemerlicht meer en m eer week..
M aar H einrich M arti verzette zich tegen de
week-slepende sterarning die in dat uur over hem
plachttekomen.Hijliep enige m alen metstevigen

tred de celop en neer,zo alshijaan boord van de
mailbootdeed wanneerhijbeweging wilde nemen,
en lieterwatgymnastiek op volgen.Ditdeed hem

goed.'t W as hem of alle dingen waarmee zijn
denken zich bezighield lichter en losger werden.

Metsteelse onverschilligheid tiktehijzelfsdekans
aan,datDelavaluithaatdathijzijn doelnietbereikte,zich tegen hem keren zou.Die m ogelikheid

joeg hem geen schrik aan.Misschien niet enkel
tegen hem, ook tegen haar, tegen Gertrud ....

mochthijdatwagen?
Martivoelde dathij in een gtemming was om
die moeilikheid rustig in de ogen te zien.Lang en
ernstig,m aarzonder af te zaltken in de onontwarbare duistere labyrinten van het tobben,liet hil
,
**

zlln gedachten den vrijen loop.Eindelik besloothij
door te zetten.Er lag geen oneerlikheid van hem
tegenover Delaval in,wanneerhi
jdezen verzocht,
nogm aals een brief aan Gertrud Faucherre te be-
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zorgen.Dezemenswistwathijwaagde en wistdat
Martiandersgeaard wasdan hij.En Gertrud was
er de vrouw nietnaar om zich te laten afschrikken
door de kans op Delaval's wraak.
Dan gprankte fel-op het gloeilicht in de kleine

ijzeren traliekooi boven aan de zoldering.M arti
nam het dikke boek datop tafellag en las enkele
hoofdstukken uit het Evangelie van M attheiis.
Hijhad reeds enige dagen te voren uit de dagbladen gehoord,datgeen der politieke gevangenen
zijneigen advokaatzou mogen kiezen;allen kregen
toegevoegde verdedigers.De officiële briefdie hi
j
den volgenden m orgen ontving,maakte ditgerucht
totwaarheid.Zonder opgave van redenen;er stond
eenvoudig dat het Hooggerechtshof geen term en

had gevonden.... en dan de afwijzing van datgene waarop iederbeklaagde rechtheeft.
M artiverwachtte nietanders.Hetwerd duidelik
waar het heen m oest: een politiek proces dat zo
gauw m ogelik zou worden afgeham erd en dat eindigde, eindigen m o e st - voor het moreel gezag der nieuwe regering
m et het doodvonnis
over devolkskommissarissen en over devoornaam ste leiderg der grote om wenteling.Een protest der
oude vakverenigingen zou nog even doorklinken
als een sm eking om genade, een protest dat niet

krachtig kon zijn,omdat de regering de weinige
zeer tamme vakverenigingen die zijin leven gelaten had,nog dreigde m ethaar scherpe m es:ontbinding..
Zijn blik gleed langshet dokumentdathijin de
hand hield m etde
ineki
re
ikt
ope
nsllehé
agel
r vmeraat
blijge
f,td
e epaarse
cel van
letters. Hijzag
Gertrud Faucherre voor zich;zi
jzou op ditzelfde
ogenblik eveneenszulk een briefontvangen,en hi
j

trachtte zich voor te stellen hoe zij de woorden
las.Datwasnietmoeilik teraden;hijzag deglim.
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lach op haarernstige,kloeke trekken:,,Zijkunnen
nietanders.Daarvoorzijn zijnu eenmaalde zonen
van hun tijd,zooalswijde kinderen zijn van een
beteren-''

Hijwildehaarantwoorden,heden nog.Miggchien
had Delavalandersgeen gelegenheid haar de brief
in handen te spelen.Het zou dan toch alm orgen

of overmorgen worden, eer zij'zijn antwooord
kreeg.Hijbegon zijn brief nog dienzelfden ochtend, enkel onderbroken door het etensuur,m et
dekwade kansdoorhetboertjeofdooreen vreemden cipier betrapt te worden.Een uur lang werd
daardoor zi
jn arbeid matgezet.Dan ging hijweer

door,voltooide vlug zijn dadeliken zonder aarzelinggeschrevenbrief.Hylashem nogeensover:ja,
zo wàshetwel.Zo moedig-berustend wisthijzich
waarachtig de laatste dagen,hijhad geen woord
te veelgeschreven;hijgevoelde waarlik zijn geest
als herboren en het was haar doorlouterde woord,

héérwoord alleengeweestdatverjongdekrachtin
hem had gewekt.

Hijschreefzijn dank uit,zijn levende en blijde

erkentelikheid dat hi
j zich weer éen voelde met

hen allen,methetkleinewakkeretroepje dattans
de slagen der wraalkzucht opving.V ooral ook wil

hijhaarbekenne
wijzn
ing
,welke vreemde gevoelensdoor
haar zachte
naar het ontijdelike bij hem
waren gaande gem aakt.Hi
jhoordetotdevelen die
sindshun kinderjaren nooit meer lang aan ongtoffelike dingen hadden gedacht.Bi
jde ontdekking
als achttienjarige jongen,dat deze hersenspinsels

nietzondersamenhanjmetdestoffelikekrachten

in demensenwereld ziln en datzijgebruiktworden

werkers-met-de-handen te paaien en in zoete
onwetendheid tehouden - washi
jverontwaardigd
Om

geworden.Hijmeendetoen diedenkbeelden totop

den drabbigen grond toe te doorschouwen en wilde
Fakkeldrager: 20
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verdernooitm eer naarze om zien.Dan kwam daar-

bijhetdajeliksgebeuren,hetlokken van den dageliltsen strl
jd,het leven dat luide riep om daden;
voor stille overpeinzing liet het geen ti
jd. Niet
iederwasin hetleven zo gelukkigalszi
j,diealsbi
j
intuïtie de goede verhouding geweten had.

Kilheid had hem vaak doorhuiverd a1s hij de
platte gedachtengang,de vulgair-wetenschappelike
gesprekken van de kam eraden had gevolgd.M aar

hijhad zich dan alshetware getroostmetde gedachte,dathijernietspositiefstegenoverwistte
stellen;en nu - bijalle blijdschap om den steun
diehaarbriefhem gaf- hadzijhem toch nog een
andere,een eigenaardig soorttroost gebracht;dat

ook zij,diezoveellangeren betergezochthad dan
hij,toch evenmin een steen derwijzen had gevonden; enkel maar verspreide kleine, glinsterende
gchilfers,waaruitwellichtwatop tebouwen was...
neen toch ietsmeer:wantde glinstering had gelicht
en geflonkerd tot in de som berste hoeken van

zijn cel.
Gertrud Faucherre had - zo ging hijdan over
gelijk gehad toen zijhetharde woord:manne-

like kleinzerigheid gebruikte. En toch - o, het
had hem m et nam eloze erkentelikheid vervuld -

toch had zij,zich zijn moeilikheden en wanhopige
individuele tobberi
jen zo dadelik ingedacht.Het
had hem,met enige schaam te,gedreven naar denzelfden weg: 't zich-scherp-voorstellen van héér

leed en haarzorgen.Dan dachthijvooralaan de
foto die dien énen stormachtigen avond dathi
jbij
haar was op haar werktafel stond: haar twee

jongens.
Toen Martiz6 ver metzijn brief gekomen was,
keek hi
j even op.Hijwilde woorden vinden die

haar zeggen zouden,hoe hijmethaar meevoelde
hetgemisvan de tweek'
inderen.Hijvond ze niet.
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Hijverdieptezich nogverderdaarln,doch erkende
ten elotte met droeven glimlach dat hijnietwigt,
nietzelfondervonden had wathetvooreen vader
ofmoederbeduidtzi
jn kinderen temoeten missen.
Vreem d - dachthi
j iet:hartelikstewillen zeggen uitm ee-gevoelen hette m oeten opgeven....

omdatje hetten slotten ietmeevoelt.Maar miggchien was het al iets voor haar, wanneer hij
naar haar jongens omstandig vroeg en haar verzochtveeloverze te gchrijven.
Daarna beantwoordde hij haar oordeel over
Rantzau, over Forster, over Thea Schum acher.
Thea was méér voor hem geweest dan uiterlike

bekoring.Haarinnerlike opstandigheid had hijbewonderd,bewonderde hijnog.Zo goed alg ieder
ander kende natuurlik ook Gertrud hetwoord dat

Theaeen suspekteberoemdheid had gegeven:llWij
hebben geen verstand nodig,- enkel moed.
Er lag in die woorden een gang dien Martiniet
kon meemaken,en toch:er zwoleen ongebreidelde
kracht in, die de wereld nodig had;want het te
v e eldat in die gedachte lag,vorm de een tegenwicht voor het tek o rt aan moed, dat zo dikwels de harten deed gchrom pelen ineen. Herin-

nertgeu nog- vroeghijhaardan - hetkongreg
in Straatgburg waarde oude,grijzeKëtheSommer
het als 'tware woord voor woord den m ensen instam pte:
,,Und dann s
ind wirja Allemiteinandergo jimmerlich feige.''

Dat had hem in Thea Schumacher gepakt:haar
onverschrokkenheid tegenover mensen en feiten

en woorden.Hijwilde welbekennen,datzijeen
korten tijd te veelmachtoverhem gehad,datzij
hem gebrachthad tot dingen waartoe hijuit zich
zelf nooitzou zijn gekomen;totdie brandpunten
van de daad, waar Daad tot m igdaad werd.H et
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lag nietin zijn natuur aan vijanden hun rechtte
onthouden,hen dooreen behendke vormvergchuiving in handen te spelen van de meestbrute recht-

spraak:een snelhj
'eengeraapt soldatentribunaal.
Hijwasdaaraan medeplichtig,hijhad daarberouw
van als van een der meest ved oeilike daden in

zijn leven.En ditmoesthijGertrud Faucherre toegeven:detroostdatdeadelikegijzelaarsv66rden
uitspraak der soldatenrechtbank reeds waren weggesleept en op het binnenplein der universiteit
vermoord, wàs geen troost, en verm inderde zil
'n
schuld niet.

Hijwisteen gterke,een duredrangin zich:deze
gevangenisdagen,d1e nu eenmaalde laatstedagen
van zqn leven zouden zijn,vooral eerllk te zijn
tegenover zichzelf en anderen. Gertrud's brieven

hielpen hem daarbij.
Ondanks hetgrotere, ruimere begri
jpen dathij
over zich voelde komen,ondanks alle afkeer van

sektarisme,kon hijhettoch nietmetGertrud eens
zijn over de uitwerking van het geweld in dagen
van omwentelin..Ook hijhaatte de sabel-tirannie
en zag alsdroom beeld voorzich:hetbereiken van
hete doelenkeldoorhetvredig kruisen derarmen.
Maar hi
j geloofde dat de werkelikheid m et dit
droombeeld spotte.

Hetwaseen ellendige,een cyniesewijsheid die

Napoleon verkondigde:de Heerismethem die de
beste artillerie heeft.Toch wàs hetzo:wie schuw
was om met menselik bloed het nauweliks veroverde te verdedigen, zou door geen goddelike
machten geholpen worden.
M arti eindigde m et enkele woorden over For-

ster. Ook hij vermoedde dien: bakorig-klein verfoeien van Sinzheim .Maar aan den anderen kant

kon hij Forster's noeste paardenwerk dat hij in
zijn goede dagen voor de republiek overhad,niet
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vergeten.Hijslootdan enkelewoorden van vriendschap,van herhaalden dank in en een herinnering
aan het Kerstfeest, dat voor de deur stond..
Kerstfeestin de gevangenis Strammburg.

Over Delaval schreef hij haar niets.Hijwilde
niet dat deze donkere laatste dagen van hetjaar
haar nog verbitterd zouden worden door m oeilikheden diehem alllen betroffen en die hijzelfverzetten zou.

Langzaam schoot de tijd naar hetproces tegen
de volkskom missarissen en -leiders op.In dezelfde
week dat Delaval heim elik M arti's antwoord aan

Gertrud Faucherreoverbracht,kreeg Martiin zijn
celbezoek van den hem toegevoegden verdediger.

Het was een net,bleek heertje,dat uit al de
oorlogsjaren nog zijn behoorlike kogtuumg had
wetenteredden;hijdroegtenminsteeen zokeurig
aangemeten donkerbruin pak als slechts weinigen

in dien tijd.Zijn vage,ietwatwaterige ogen achter
grote celluloid brilkeken M artiterloops even aan,

om dan weer weg te zwemmen naar de ijzeren
krib, het koekoeksraam of de zwaarbegrendelde

deur van cel 253. Soms zette hijde perkamentachtige,stijve bril af en verving hem door een
gouden lorgnet,waarmee zijn bleek-gladde neus
dan telkens weer ruzie maakte. Op een borgtelig

onbestemd-blond snorretje na, was zijn gezicht

gladjeschoren.

Hn scheen halfop dehoogtete zijn van Marti'g

poging in het universiteitsgebouw om het ergste

voorde gijzelaargtevoorkomen.Hijbeijveri
de zich
altane om het onderhoud dien kant op te sturen
en M arti kreeg den indruk dathi
jdit feitwilde

uitbuiten bijzijn verdediging,een plan datMarti
van begin af aan tegenstond.
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Hij had in zijn jonrnalistentijd genoeg rechtszakenbijgewoond,om detrucsen handigheden der
advokaten en rechterste kennen,en hijvoelde er
niets voor, door een der leden van dit gilde te
worden meegenomen in den m allemolen derrechtsgeleerde 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 M artim eer en meer terughoudend,ver-

t'
elde nietveelmeer dan hijkwijtwildewezen,en
nam zich voor van M r.Schneevoigt's goedgem eende en metopgeprikten nadruk uitgesproken raadgevingen zoveelofzo weinig gebruik te m aken,als
latere overdenking hem zou toestaan; de raad-

gevingen sloten bijSchneevoigt'sverdedigingsplan
aan en kwam en in hoofdzaak daarop neer, dat
M artim oegt afzien van alle propagandistiese zelfverdediging Voor de rechtbank.Zulke revolutionaire redevoeringen bereikten en behaagden niem and;ze ontgtemden de leden van hetgerechtshof
hopeloos.Hetzou zi
jn zaak meerkwaad dan goed

doen.Juistde simpatievan de rechtershad hijzo
nodig.H etwasnietwaar- zeiM r.Schneevoigt-

dathettoch bijvoorbaataleen verloren zaak wag.
Sim patie en meegevoel der rechters waren wel

degelik te winnen.Die waren altijd te winnen
zelfs in de ongungtigste omgtandigheden.Die rechterg zaten daar niet enkel als verdedigers van
klasee-belangen.- zo als gom migen zo graag beweerden.Die rechterg waren ook m ensen.Hetwas

natuurlik niet zo gemakkelik hen op je hand te
krijgen;en aan absolute vrijspraak viel,na alwat
er gebeurd wa8,niette denken;daar vielniet aan
te dènken.M aar het kon aflopen m et een betrek-

kelik lichte straf; tien jaren, acht jaren....
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tja, dat waren nog lichte gtraffen in dit geval.
HijwistnietofMartiaan een groteredevoering
gedachthad?Alshijzich nietvergiste,bezatMarti
zulk een schettertalent slechts in geringe m ate?
Bovendien achtte M r.Schneevoigthem te vergtandig om alle kansen te zetten op d ie valge kaart.

Meteen vriendeliken handdruk en een juridiese
bedenking tegen de kortheid en de voorzichtiglleid

van de dagvaarding,nam hetadvokaatjeafscheid.
Zijn ogen zwommen daarbij even in de richting
van Heinrich Marti,zi
jn hoffelike glimlach onder
het borstelsnorretje liet een met goud gevulde
hoektandzien,hijgchoofdeperkamentenbrilrecht
op de bleke neus,en knoopte de agtrakan-gekraag-

de overjasdicht.Buiten vroor het een beetje,verzekerdehijnog.
In den loop van hun gegprek had M arti nog ge-

hoord,datde toon derdagbladen bijhetnaderen
van hetgrote procegheftiger en heftiger werd.De

persverhoogde haarijverzodra de datum van hct
proces vastgesteld en de dagvaarding bekend gemaaktwas:hetdagelikshoofdartikelderdrie grote
Sinzheim er bladen was ùf aan hetlloogverraad en

de gruweldaden der volkskommigsarissen gewijd,
ùf het bevatte openlike en bedekte toespelingen
op hun persoonlik leven.Voor den moord op de

adellike gijzelaars werden zijverantwoordelik gesteld, bizonderlleden omtrent drinkgelagen van
Alex Sturm,Schwarz,M artim et beruchte deernen
waarmee dan Thea Schum acher in éen adem
genoem d werd
deden opgeld. Die nachtelike
orgiën zouden hebben plaatsgehad in de docentenkamer der univerrsiteit,in restaurant Agtoria,ten
huize van PaulBrandt en in andere nog geheim zinniger gelegenheden. Al wat m aar perverg wag
en buitensporig en walgelik werd uitgestrooid door
deH etze-pers;alles,ook het dolzinnigste of stom p-
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zinnigste, yond graag geloof in de kringen der
lezers, die deels onder het rode regime te lijden
hadden gehad, deels om persoon en goed doodsangsten hadden uitgestaan en nu van de schrik Diet
beter en vlugger konden hekomen, dan door op aIle
manieren hun wraak te uiten op de vroegere
maehthehhers. 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 een der redaktiebureaus der grote daghladen.
De nieuwe regering bediende zich blijkbaar van
dezen intrigant om aIle mogelike partikuliere en
intieme gebeurtenissen die zich onder de volksleiders en volkskommissarissen hadden afgespeeld in
kleine dagbladbcrichtjes op te hlazen, ze kleurig
voor te steIIen 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
voortdurend ontzien; geen haar werd hem gekrenkt en de andere dagbIaden durfden niet eens
een campagne tegen hem beginnen.
Wie precies de heklaagden 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 Schafel, Gertrud Faucherre, Gahrilowitsch
en nog tien anderen, meest gewezen aanvoerders
in het rode leger of bestuursleden van arheidersraden zouden dan tevens terecht staan, De beschuldiging tegen de meesten luidde: hoogverraad;
bij sommigen waren er verzwarende omstandigheden gezocht en gevonden, terwijI anderen nog afzonderlik gedagvaard waren wegens moord, poging
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tot moord en andere misdaden van lagere orde,
Ook Forster en Paul Brandt waren van gewone
misdaden beschuldigd. De nieuwe regering meende
door beschuidiging van gewone misdaad met meer
klem en meer succes bij het Zwitserse gouvernement op hun uitlevering te kunnen aandringen. Er
was aIle kans dat deze rechtskundige kunstgreep
gelukken zou,
Werner Stolz, Hellmuth, Thea Schumacher,
Schwarz en verschillende anderen waren onvindhaar. Ze hadden hijtijds 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. Ais de advokaat
hem vroeg of hij een redevoering voorhereidde,
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 een die met hart en ziel
nog aan deze oude vormen en gedachten hinge
Zo moesten zijn dan maar langs-elkaar-heen redeneren, Marti trachtte zijn denken en voelen zo 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
zeIfbekiag 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
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knerpte in hetslot.Martidacht aan hetboertje;
die wagde laatete dagen weergeregeld zijn cipier
geweegt.Ofzou hetMr.Schneevoigtzijn?
Doch binnen kwam M ario Delaval,die m et een
vuile opm erking over M arti's vriendgchap voor

vrouwen hem een roomkleurig briefje overhandigde om toen,zuurzoetglim lachend,weer te ver-

dwijnen.Het gerinkelvan de zware eleutelbos in
het portaal verstilde. M arti bekeek het adres.
Gertrud Faucherre? Neen,hetwas haarhand niet.

Toch washethem alskendehijhetvrouwen-handschrift van het adres op die langwerpige, crêm e-

kleurigeenvelop.Hijbrak snelopen en la8:
,,Het z
ou niet voorzichtig zijn U helemaal te
vertellen,hoeik hetmaniertjegevonden heb om u
ditbriefje te sturen.Ook zalik nietveelzeggen
overmijn huwelik,overmij'
n verhuizingnaarSinzheim,etc....U moetmaartevreden zi
jn methet
korte berichtje,datik in den Haag getrouwd ben

m et een heel bekenden Sinzlzeim er kunstverzamelaar,wiensnaam u natuurlik wel eens hebt horen

noemen:Arpad Hengler-steffensburg.W ijwonen
hiersindsvierweken in een grootpension aan den

Schottenring.Mijn man heeftgelukkig alzijn gchilderijen enkunstschattenongeschonden teruggevouden,en hethuiswaar hijvroeger woonde,wordt
tansnieuw vooronsbeidjesingericht.
M et heel veel moeite heb ik van hem gedaan

gekregen u een briefje temogen schrijven.U moet
hem dat niet kwalik nem en en u m ag daar volstrekt niet iets onaardigs van hem in zien.M aar
op 'togenblik is de geestonder de m ensen lzier in
Sinzheim z6 verbitterd tegen die vroegere radenregering en is er aan alle kanten zo'n haat tegen
Stolz,Sturm en zulke lui,dathetwerkelik gevaar-

likisietstelaten blijken,datuitgelegd kon worden
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als simpatie.Nu,sim pattiseeren doen wi
jdan ook
volstrekt niet m et uw vrienden noch mi
jn man

noch ik.Daarvoor hebben zijveelte liederlik in
onsgoede Sinzheim huisgehouden;zijhebben veel
te veel meneen ongelukkig en ram pzalig gemaakt
doorhun dwaze teoriën.Om van die afschuwelike

gijzelaarsmoord nog maar tezwijgen!
M aar.... misschien komt het doordat W iJ
* de
revolutiedagen zelf niet in Sinzheim hebben meegemaakt,m isschien komt het ook wel om dat ar-

tiesten - mijn man is ook beeldhouwer!- een
beetje voor
uitstrevender denken dan gewone m en*

gen,.... 1ll elk geval: w e w ild en gra ag
ieits v o o r u d o en. Vooral omdat wi
j heel

goed begrijpen dat u eigenlik door uw idealisme
gedreven naarSinzheim bentgekom en en ten glotte
pas te laat hebt ontdekt, dat u met een bende
bangsats en m oordenaare te doen hadt.De teleurstellingen die u hier gehad hebt,voel ik echt met
u m ee.Foreter was nog de meest fatsoenlike van

allemaal.Maarmijn man zegt,dathethem welnet
zo gegaan zalzijn als u:hi
j moest mee met het
canaille en kon ten elotte onmogelik m eer terug.
Hoetreurig toch.
Het is jammer dat u en andere goede, simpatieke idealisten zich hebt gekom promitteerd door

u in telaten meteen avontuurlikejodenjongen als
die Alex Sturm (mijn man kent dat heertje van
zijn jeugd af)en metschreeuwersalsStolzen hoe
ze allem aalheten.M aar dat is nu eenmaal zo.U

zulthetmisschien welmetonseenszijn achteraf.
Ondanksallesmoeten wij,uw vroegerevrienden,
wat voor u doen.En dat voelde ik nog heviger,

toen ik verleden week een briefkreeg van....ja,
raadtu eensvan wien? U raadthetnooit,en daarom m oet ik het u welzeggen: van Lankhout,uw

besten sobatuit Indië.Hijie op 't ogenblik over
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en woontin den Haag,Laan van M eerdervoort464.

Hijschreefeenheelaardigen brief(wijhaddene1kandertwee jaargeleden eensontmoetop een bal
bijResidentde Stuersin Bandoeng) en ofhetnu
werkelik nietmogelik zou zi1 uw lotte verzachten.,,Beter gevangeniskosten dergelike kleine ver-

aangenamingenv''schrijfthij- ,,zijn nietgenoeg.

lk verzoek u dringend alhetmogelike te doen om

mijnvriendHeinrich Martibehulpzaam tezijn.Het
zou ontzettend zijn, wanneer hij het slachtoffer
werd van zijn eerlike principes,ook alishijhelaag
in extremisties vaarwater geraakt.''
Ik hoop dat ditbriefje u bereikt.U zult eruit

zien,dater ook onder die zoogenaam de bourgeoig

nogwelmensen zijn dieu een goedharttoedragen.
En hetaangenaamste van allesig:mij'
n man en

ik kùnnen wellicht wat voor u doen.In het Gerechtshof hebben rechters zitting die oude klub-

genoten,gtudievrienden van mijn man zijn.Door
die persoonlike relaties valt wel ie ts voor u te

bereiken, misschien meer dan wij deA en. Het
ergste kan op die manierdenkelik voorkomen wor-

den.Ook kentmijn man enkelejournalisten (SinzheimerPogt,Mensehheit)die erom denken willen,
hun aanval niet persoonlik tegen u te richten.
Dezer dagen isdejournalistL.(diezelfseen ti
jdlang onder het Rantzau-bewind de ,,Blitz'' redigeerdel) een heftige eerie artikelen in ,,der neue
Tag''begonnen;hi
jbehandeltde beklaagden stuk
voor stuk in een hoofdartikel en haalt alle oude

schandaaltjes van Hellmuth en Thea Schumacher
enz.enz.OP.'tIsnatuurlik echteschandaaljournalistiek, m aar toch wel typies om eens te lezen,

vooralalsje erboven staatzo alswij,en om zijn
m orele verontwaardiging wat lachen kunt.

U bentnognletaan debeurtgeweest.Maarmijn
man zegt,datwiJ er heelgoed voorkunnen zor-
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gen,datu overgeslagen wordt.Hijisbereid ermet

Ludwig Sim mel,den eigenaar van ,,Der neue Tag''
over te gaan spreken.
Alaar v66r m iJ'n m an en ik de nodige stappen
doen,zouden wijwe1graag eerstzekerheid hebben,
dat U voor het Gerechtshof verklaringen aflegt,
die nzet onze voorspraak kloppen.Wi
jzijn samen,
man m an en ik,eergisteren naar M r.Schneevoigt
geweest,om hem over die kwestie te spreken.U
hebt het m et hem a1s verdediger goed getroffen!

Op onsmaakte hijten minste den indruk van een
beschaafd en fatsoenlik mens.(Fatsoenlik natuurlik niet in de klein-burgerlike betekenis; meer:

honnête).Hijheeftonsgezegd,dathijden indruk
had,datu geen dingen voor het Gerechtshof zou

zeggen die uw zaak en zijn taak als verdediger
moeilikerzouden maken.MaarhijhoopteU ertoe
te krijgen,geheelvan hetwoord afte zien,alg er
na het pleidooi gevraagd werd, of de beklaagde

nog ietgtezeggen had.Uw toezegging had hijnog

niet,m aar hiJ
' geloofde zeker, dat U dit wel beloven zoudt. En daarom kom ik U nu om deze

beloftevragen.Detijdvoorrevolutionairoptreden
isop 'togenblik helemaalvoorbij.Meteen schetterende redevoering zoudt u heel Sinzheim Segen

u innemen,terwijlU juist(metGertrudFaucherre)
er éen bent,die nog hetm instaan de haaten verachting van het publiek ten prooibent.Sommigen
beschouwen u zelfggeheelen alalsglachtoffer.

Op datlaatgtenu,moeten U en wijzoveelmogeIik den nadruk leggen. Alg U zich tegenover de
rechterg niet opwindt, hun kalm en waardig verklaart, hoe U van het een tot het ander bent ge-

komen en hoe u zelfs geprobeerd hebt een stokje
te gteken voor de gruwelikste misdaden die er in
de afgelopen maanden op last van de radem rego-

ring begaan zijn,en wannegr U uw gpd'
tuitdrukl

3l8
voor alle: waartoe U, ondanks uzelf, bent ge-

komenr....dan staan werkelik uw aandeeltjesnog
zo kwaad niet;van de zware straffen die er door
de rechters zullen worden uitgegproken, zou de

uwedan misschien welde lichtste zijn.Bovendien:
U bent van goede fam ilie en maakt natuurlik een
m eerbeschaafden indrak dan de anderen.Nu zegt

mijn man wel,datditeerderin Uw nadeeldan in
Uw voordeelzaluitgelegd worden,- m aar ik ben

toch maarzo vrijerandersoverte denken.Zulke
rechters weten dat dikwels zelf niet:m aar goede

manieren doenaltijdaangenaam aan.
Ik hoop nu m aar dat qqde post''z6 zalfunktioneren, dat ik gauw antwoord van U heb. Vooral
om die hetze van L. tegen ieder der beklaagden
apart,zou ik graag vöôra.g.Zaterdag een antwoord
van U hebben.I'ida bissa?
Nog dikwels denk ik terug aan onze lange gesprekken op de Indiese boot,toen wi
jonder de
heerlike sterrennachten op het hoge sloependek
over uw m ooie idealen en toekomstdrom en gpra-

ken.Jammerdathetlevenjeweerzo verweghaalt
van elkaar.
M etonsbeider hartelike groet:

Françoise H engler Steffensburg-sixm a.''

Martivouwde den brief dicht.Zijn hart klopte
sneller.Een teken van buiten.Een teken van leven,
van meeleven m et hem daar in die strakdode cel.

W atFrançoise gchreef,hoezijgchreef,- watkon

het hem schelen.Daar was iem and daarbuiten die
aan hem dacht,nietin haataan hem dacht.
Gevaar voorzichzelf en voor de haren had haar

nietafgeschriktvan hetschrijven van dezen brief.
W ant het wàg zo: het wàs gevaarlik aan de be-

klaagden te schrijven in dezen tijd.Drieststak de
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reaktie den kop op.W le niet xnet haar wag,was
tegen haar. En wie tegen haar was, wie openlik
of heimelik in verbinding stond m et de voorman-

nen uitden Rantzau-tijd,- diewistdewraak der
nieuwe regering welte vinden.
Er hoorde werltelik enigen m oed toe hem te

schrijven. Er hoorde moed toe, zijn voorspraak
te wezen bij rechters of journaligten of andere
nieuwe Sinzheimer machthebbers. Zou Françoige

toch meer geweest zijn dan hetvlug-begrijpeude,
nieuwsgierige flirt-meisje van dem ailboot?
Misschien had hijFrançoise verkeerd begrepen
en had zij onbewust verlangd dat hij iets v an
h aar m aken zou.Hijhad dan geen afscheid
van haarmoeten nemen,hijhad haarmoeten volgen naar den H aag,zonder te vragen of de wereld

zijn krachten nodighad.
55Jammerdathetleven je weer zo verweghaalt
Van el
kaar.''Daar lag ietsvan gpijtin, misschien
weleen kleinewijzing:wagbijme gebleven.Maar
haar gevoelsversnippering,die hijervaren had bij
hun laatste gesprek in den schouwburgfoyer,
schrikte hem af.Datwashetlaatste geweest:lauw
waterop waterin hem te smeulen lag.
Zo sloop het stille heimwee, - door Gertrud
Faucherre'sstralenderoep doorde etilte verbannen

en verjaagd,- weerzachtin Heinrich Martiop.
Dittelkensweeraankruipende verlangen deed hem
Françoise en haar hulp zien in het m ildste licht:

hijzag niethaar afkeer van alwat hem goed en
dierbaar was. Van den geest waarin Françoige'g

briefwasgeschreven,had hijgretigst dat deelin
zich opgenomen. waarvoor de meest verborgen

Poortvan zijn eigen wezen open gtond.
Er schuchterde nader en nader:een bereid-zijn
totzoeten dank en een aanvaarding van àlwathet

crême-kleurige postvellctje hem bracht.Pag toen
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de woorden zèlf fluisterend door hem werden uite8PrOken..: Doen; aannem en; aanvaarden,

schokte hijeven terug.
llaar hulp aanvaarden? Neen,-- en toch ....

toch:zouhetmigschien kunnen....?Alshijop die
manier weer spoedig vrij kwam,zou hij hier of
eldergzoveelteeerderweerhetgrotewerk kunnen

opnemen.W as dat niethetzelfde als tijdig vluchten? En tijdig vluchten - zo gpande hijstrakker
de koorden van zijn logika - was geen lafheid.
Dat had Gertrud Faucherre hem gegchreven.En

datvoeldehijeender.
M aar waarom had hi
j dat dan niet gedaan?
Waarom was hij niet gevlucht toen het nog tijd
.

Nvas?
Ach!W at dwazevragen en domm e strikvragen!

Omdathijnietgekund hadnatuurlik.W eervlamde
verbittering in hetdonker van zijn hoofd:Omdat
eigen vrienden en makkershem in den steek lieten,
hem als verrader in de cel wierpen en later hem
als een oud m eubel hadden vergeten, dsérom
had hijnietkunnen vluchten.
W eer brandde de oude wond.
M aar de gelofte van Gertrud aan zich zelf af-

gelegd,schoof die warsige opwellingen opzij.Hij
richtte de gpits van zijn denken nu weer op het
punt van uitgang:Françoise's hulp. Zou hij die
aannemen? Zijn vrienden zouden begrijpen.Met
hen had hijtemaken,hijhad gedaan watGertrud
Faucherre hem op zo warm -aandringenden toon
hadgevraajd:hijwaséén gebleven m etden stroom
der hoogwzllende gedachten daarbuiten. Zelfg in

den geest had hijmet zijn medestanders nietgebroken!

ZiJ
'zouden begrijpen.Zijzouden zeggen:,,Som mige strijdersvan Sinzheim zijn onherroepelik verloren. Zij zullen vallen als helden. H un laatste
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woord:een vloek naar de overwinnaars.Anderen,
zo als M arti,zien kans hun huid te redden,er af
te kom en.Hun eigen heilvalt dan sam en met het

heilvan onsallen;wanthoe eer zijweervrijzijn,
deste eerder zetten die weer hun schoudersonder
hetwerk.Hetwas Heinrich M arti'splicht zich stil

tehouden tijdenszij'
n proces.

Zeker, dat was zo. M aar. . zi
j dan,Gertrud
Faucherre? W aarom waszijnietbijtijdsgevlucht?
Hijstond op,liep naar de ijzeren krib,wroette

met de hand binnen in de stroozak, tussen het

knetterende gtroo,waar hij haar brief placht te
verbergen.

Zij had niet bijtijds de wijk genomen. Zou zij
dan wèl hulp als deze van Françoise aangenomen
hebben?
sPeer sprong M artiop,stapte de celop en neer,
gelijk zo vaak wanneer de stroom der gedachten

hem heftiger doorjoeg. Maar dat kon hij haar
imm ers vragen!Een briefje door Delaval,waarin
hijhaar Françoise'shartelikheid vertelde;hijkon
Françoise'sbrieferbijinsluiten en Gertrud vragen,
ofzijdie hulp aanvaarden zou.W atzijhem aanraadde:aanpakken ofafwijzen.
Hij glimlachte even, denkend aan Lankhout
wiens naam in haar brief werd genoem d, en aan

zo vele anderen.Zijzouden het onmanlik,dwaas
noemen dat hij daarover de raad van een vrouw
nodig had.
't W as avend geworden.Even na het opwippen
van het elektries gloeilicht in de cellen,hoorden
degevangenen 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
Fakkeldrlger::1
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groot wiel in den nacht was, dat door de windzwieping in fluitende beweging werd gedreven.
H einrich M arti had potlood en papier gezocht.

Volgens de voorgchriften mocht hij slechts twee
brieven per week gchrijven:met inkt,op gestempeld gevangenigpapier.Als er iemand door het

obgervatieqatvan de celdeurkeek,kon hetenkel
Delavalziln;en die mocht zien dat hij schreef.
Er was een kleine kang dat Delaval afgelost Wa8

door hetboertje.Maar ditmoesthijerop wagen.
Hijtuurde naarde ijzeren lichtkoolrondom de
elektriesepeer,zoekendnaarzijnwoorden.En toen
hij ongeveer wist,hoe hijGertrud schrijven zou,
deed hijonwillekeurig wathijaltijd deed:hijstelde
zich voor,hoezijzi
jnbriefzou ontvangen en lezen.
Hijzaghaarzitten in een celalsdezijne,vierhoogopstaandegrijswittemuren,daartussen een cementen vloervak,vijfgtappen heen,vijfterug.Zijook
zou nu luigteren naar den wind,die liep en snelde
op hoge benen al gierend rondom het eenzame
gebouw.
M orgen, alg het weer dag wag, nooit werd
hetin de gevangenisvoldag - zou in de echem er

van haar celde vrouwelike cipier haar zijn brief
toestoppen.Zijdeed hetzelfde eentonige,weinige
gevangenigwerk datertedoen viel.Zijkeek bijhet
luchten op de binnenplaats 'smorgens om aclzt

uurnaarhetzelfdekleinebrok blauw ofgrijsdaarboven,waar hijeen uur later naar opzag:smalle
reep die gevangenen den hem elnoem en.

Zijzou zijn briefje lezen,verwonderd wellicht.
Hijzag hetmilde,toch zo kloeke gezicht.. En
meteen wisthijwatzijhem raden zou.Hetwasof
een vonk van haardoorlouterd denken hem plotgeling door alle muren van de windomgierde gevan-

genisheen,werd toegeseind:Zijzou uitpergoonlik
medegevoelmethem,zijzou uit m edelijden
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hem den raad geven: de hulp van Françoise en

haarman te aanvaarden.Z6 zou hetzijn.Un âme
en peine,- had ziihem genoemd.Om hem,den
kleinen,den wankelaar te redden,zou zij?breed
en goedhartig,hem antwoorden:Neem jij'tmaar
aan,jongen.
Degedachtewashem ondragelik.Hijwaszeven
en twintig jaar;geen avontuurlike knaap die spijt
had van een kampeertocht;hijmocht,hijw ild e
nietzijn:dejongen,tegen wien in medelijden door
een ouder mensgezegd wordt:Nu dan,omdat jij
'tbent....Jebenttoch tezwak om op jetenemen
watwijop onsnemen.
Telltens als hij nu aan de gchone kans haar
mening te horen dacht,zag hijdaarop ltleven: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? W as het weliets voor Gertrud Faucherre
om het kleine l
ijfsbehoud van éen menste stellen
boven de straling der jonge gedachte door deze
dagen van donkeren terugval?

Hijwilde die vraag niet verder overwegen.De
kàns bestond,datzijhaarpersoonlik,haastmoederlik gevoelvoorhem zou laten m eespreken.Die
kàns begtond, dit wasgenoeg.Dit was hem ge-

noeg om van zijn hele pas-zo-verwelkomde voornemen afte zien.Zijn besluitstond vast.Hijzou
geen briefschrijven aan Gertrud Faucherre.Met

een stroeve trek op het blasse,gevangenisk-leurige
gezicht, voorhoofd-rimpels onder het bruinkrullende haar, stond Heinrich M arti op, om papier
en potlood weer te verbergen.
't W as dan toch wéér wat Hellmuth en zovele
anderen zouden gezegd hebben.'t N/as dan toch
waar wathem vroeger weleens valse m annentrots

had toegeschenen:Zulke dingen vréag je nietaan

324
een vrouw . Zi
jtrektonvermoederegistersopen en

de forse klank van het instrument wordt versuikerd.
Dien nachtkon M artiden slaap niet vatten.Al:

eenijzerenyantseromklemdezi
jngemarteldhoofd
de zekerhezd dat hijzelf, alleen hijzelf beglissen
moest,of hijde hulp van Françoise aannam.De
windstoten tegen de muren van het gevangenisgebouw hielden aan, som s kletterden regen en
hagel als ladingen, geschoten uit een hels geweer
tegen de getraliede ruiten van de cellen.Fluitend
liep de violente wind rondom het ronde,het dolzinnig-ronde,grauw-stenen gebouw, dat daar een-

zaam stond in den nacht,in weeren wind,bijkans
aan den rand van de verloren hoofdstad.

Zo eenzaam stond ook hij.Alléén moesthijbeslissen,zonder een bemoedigende,bevriende lach,
zonder handdruk,zonder de klank van een stem .
Hijdachtaan zijnmakkers.Hetwasalsof 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 hetuiterst ongeluk;ook

hij'waszulk eenboom in delateherfst.
Eerst tegen den morgen,zonder zich te kunnen
opwerken tot een besluit over Françoise's brief,

viel hij eindelik in slaap.Hij droomde van een
groot grauw wiel, dat horizontaal was opgesteld,
ergensbuiten op een gapend veld in de schemering.
Het wielwentelde nu langzaam,dan weer sneller,

net alg een windmolen en bijsneller aandrijving

deed het een zacht gefluit horen. Hoe het wiel
werd aangedreven was niette zien.M aar het was
nietde wind die hetdeed,- datwagzeker;waarom dat zo zeker was, wist M arti naderhand niet
meer.Ineens zat in hetm idden van het geweldigwentelende rad een witte gestalte die de Dood was;
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maar niet helemaal. Of Christus, maar ook weer

niethelemaal.Hijsehrok hevig van die verwerpelike verschijning,schrik dietrok totin devezelen
van zijn gemoed,en wildezeggen tegen twee mensen die naaethem stonden,en die wel Schwarz en

Thea Schumacher leken:,,zien jullie dat? Grote
God,zien julliedat66k?''
Maarhijkon nietspreken;hetwasofzijn kaken
tegen elkaar geklem d waren.

Toen werd hijwakker,hetvoorhoofd bezweet,
en voelde het ontwaken als genezing na lange,

angstigeziekte.Hetwasin zijn kamerwatlichter
dan anders;de fluitende wind had de koude,harde

ijsschots-wolken vaneen gejaagd en in vlokken verslagen overden blauwen hemel;hetkleine vak dat
M arti ervan zag,leek een schoongeveegde koepeling in het rille ochtendlicht van Februari.
Dien helen morgen dwaalde H einrich M arti's

denken rond den briefvan Françoise.Hijbetrapte
erzichzelfop,dathijbinnen in zich een d6nkere
toon hoorde,zodrahijdachtaan den eensgekozen
weg,die ging over stronk en bonk - een lichten

toon bij'tzich indenken van Françoise'slokkende
woorden.Hijwilde om half tien,na het luchten
dergevangenen,haarbriefnog eenslezen.
Om negen uur gingen de cellen open,en allen

werden naar de binnenplaats gedreven,waar zij
achter elkaar in een vale rijalssoldaten moesten
wandelen, om de nodige lichaam sbeweging en
frisse luchtte zoeken.Hethoorde totde voorrech-

ten der politieke gevangenen dat zij afzonderlik
geluchtworden.M aar ook aan deze bepaling werd
onder het nieuwe régim e niet de hand gehouden.
M arti moest m ee met alle anderen.

Hetduurdetotdennamiddageerhijertoekwam,

Françoise's brief nog eens over te lezen.Het dagblad was gekomen, éen der schaarse openingen
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waardoor gebroken lichtvielvan de buitenwereld
in zijn Strammburg-cel.Hij las het helem aal, zo
als altijd: van het hitsende hoofdartikel - dat
ditmaal Gertrud Faucherre's persoonlikheid aan
af, tot de advertenties
flarden wilde rafelen
overhuweliken,kwakzalverspillen en sensatiefilm s.

Toen hoordehijeensklapskloppen;nog eens,en
nog eens tegen de buis der centrale verwarming.
95Geen gevangenis of ze kloppen tegen de buizen,''had Thea hem eens gezegd, en m et scham -

perebravourhad zijerop latenvolgen:
5:En er is niets tegen te doen.Alles hebben de
ploerten geprobeerd om 't te onderdrukken. 't
Helptniet.''
H et kloppen tegen de buis: de m anier waarop
de cellulairegevangenen m etelkanderpraten.Eén
tik beduidde A ;twee tikken B;drie was C,en z6
hethele alfabet door.Na een letter werd even gewacht.Na een heelwoord watlanger.
M artikende die taalniettoenhi
jin den Strammburg kwam.Hijkendehet nog niet goed.Maarhij
leerde het,zo als iedere gevangene het leert:van-

zelf.Uitvervelinj had hijalweken lang geprobeerd hette ontcilferen.Ze tikten vlug;in hetbegin véel te vlug voor hem om de letters en woor-

den te kunnen ontcijferen.Zij die aljaren in de
gevangenis zaten of er geregeld terug kwam en,

hadden er een verbijsterende, een stenografiese
snelheid in gekregen.Enkelen hadden hun snelheid
opgevoerd tot tien woorden per minuut.M aar die
spelden de woorden nietvolledig,werkten m et afkortingen van woorden en m etnuanceeringen door
hard-en-zacht-kloppen
dingen die M arti niet
kon volgen.
De tikkelende snelheid waarm ee tegen de buis

gekloptwerd maakte het toteen jagend,enerverend geluid waaraan zich toch niemand kon ont-
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treltken. Drie cellen ver naar links en drie naar
rechts kon M arti de dorre m etalen stem men nOg
goed horen.W as er links éen begonnen tegen ZiJ*n

naasten ofzijn éen-verderenbuurman,en kwam er
éen van rechts bij,dan maakte het Marti en de
anderen wier cellen daartusgen lagen x6 kapot,dat

zij tussenbeiden kwamen en door kloppen tegen
hun eigen brok van de verwarmingsbuisophouden
eisten.
Dien morgen wasde man twee cellen rechtsvan
hem aan het woord.En zi
jn bpurman antwoordde
kort,m et driftige,haastige m etaaltikken.W at die
laatste zei,kon M artinietverstaan;hettempo was
te snel. De eerste had het over een inbraak en
tikte telkens bargoense woorden, waarvan M arti

debetekenisnietkende.Maaromdathijdittempo
kon meemaken,moesthijtelkens weer luisteren,
ook alhad hijtotzichzelfaldrie maalgezegd,dat
het hem niet aanging.
H oor:nu ging hetoverwatanders,overhettikken-zèlf.Numm er 257 was M aandag door den gevangenbewaarder betrapt, dat hijbij de verwar-

mingsbuigzatte tikken.Hijhad hem gestom pt en

gescholden en voorgedragen voordrie dagen wateren-brood.Er werd gevraagd wie die cipier was.
Alsantwoord werd eersteen S.getikt,toen een
c.en dan h.- m eer niet.
55Schulz''
dacht H einrich M arti. De echte
naam Van

Mario Delaval. Het kon ook zijn dat

Delaval de echte naam was.Of geen van beiden?
Schulz-Delavalhad dus een gevangene geslagen
en gestom pt.

De wind wasgaan liggen,zijn stem gierde dien
dag niet meer om de gevangenismuren. Tegen
twaalfuurzwierven zelfsenkele zonnestralen door
hethoge venster;die vertoonden een teer spelvan
watklein goud op de vuile hoge muren.

328

Na het middagmaal zocht hij den brief van
Françoige om die te herlezen;en daarna wilde hij
verder werken aan zijn verdediging.Aan hetverànderen van zijn verdediging....? Françoise had
hethem verzocht.
Hijbegon haar briefte lezen.
Na enkele regels hield hi
j op.Hetwas of het
m eer lévende licht van dien dag hem anders had

gemaakt;of hetzijn oordeelhad blank geslepen,
zijn gevoelsterker en gezonderhad gemaakt.
W at stond daar? ,,Een bekend kunstverzamelaar,wiens naam u natuurlik wel eens hebt horen

noemen-''Datging alseen vlag voorop.Hijmoest
erom glimlachen. Daarnà kwam pas de naam :
H engler Steffensburg.

Hijlasverder.
,,Ar
tiesten die een beetjevooruitstrevenderden-

ken dan gewone m ensen....''
0,die ellendige nietszeggende vooruitstrevend-

heid!Datkwalik-riekendewoorddatzijn betekenis
altien jaren kwijtwas!En waarin bestond dan die
vooruitstreverij? Dat ze al wat er met Sinzheim
gebeurd was, niet anders konden zien dan als
liederlikheid van bepaalde m ensen,die doordwaze
teorieën anderen,- die àrme,domm e arbeiders!

rampzaligmaken.Datwasdan alleswatbijhen
diezich verwantheetten te voelen metden jonge-

-

ren wereldgeest,had nagetrild.Eén sporthoger op

den jakobsladder van het begrip konden zijniet
opklauteren.Een vrouw ....ja,maarstonden dan
de sim patizerende mannen som swéleen trap hoger

op datladdertje?
Schooiers en m oordenaars,- stond er een paar
regels verder. Ei, dat had de ,,sinzheimer Post''

erin gestampt. En hij'
, de povere teleurgestelde
idealist,had welm eem oeten huilen m etde wolven
in het bos; had w el m ee m oeten doen m et dat
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kanaille, floe treurig toch: Marti, veel beter en
eerliker dan een der anderen, had ten siotte 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.
Een hlijven met hen: een in willen, een in voelen.
Een harteklop.
Hij beet zich op de lippen, v66r hij verder las.
"Oude schandaaltjes tussen Hellmuth en Thea ....
Echte schandaal-joumalistiek, maar toch weI typies
om eens te lezen.'
Juist. Dat was de horst waaraan de misgehoren
kinderen der journalistiek hun melk zogen: de
nieuwsgierigheid van een Francoise, van haar man,
van hun vrienden en vriendinnen. Hij dacht aan
Hollands-Indie. Daar was het 't sterkst. De fatsoenliken zeiden tegen elkaar dat het yellow press was
of betoel Indies, echte schandaaljournalistiek;
maar. . .. toch weI typies, zie je.
ooral ala je er
hoven staat, zoals wij .... "
Er hoven? - 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 schielik-onwillig de schouders op bij het pretentieuze onderscheid tussen kleinburgerlik-fatsoenlike en honnete
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 weer
in zijn eel: 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 huizen wilde ophonden! Hoofdpijn steeg op in zijn slapen; het was
alsof zijn eigen pols in koorts ging jagen: tok-tok-

,,'T
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tok,tok-tok-tok-tok.Zo hadden hij en zijn makkersgekloptaan degrote poortvan Toekomgt....
Tok-tok-tok....
Hij trok zijn uitzwermend gepeins weer in.
Dus....: Hij zou spijt m oeten betuigen aan die

rechters,spijtdathijgewerkthad voorSinzheim?
Françoise vroeg hem de stellige belofte:voor de

rechtbank van alle uiting van zijn diepste voelen
en heiligste denken af te zien....en dàn,- dan

wenkte de beloning.Dan zouden zijen haar man
iets voor hem kunnen doen.

Zijbedongen eersthun prijs!

Neen, - dat was onwaar. Het was te scherp
aangevoeld, àl te scherpzinnig uitgedacht, sektaries-spitsvondig.Zo was hetniet.
Ergensanderswrong deschoen.H etwaseerder:
W at kende deze vrouw hem slecht, wat begreep

Françoise hem averechts,alszijgeloofde,dathn
bijzulk een voorsteldankbaar zou toeslaan.Een
diep,zwart water lag er tussen hen beiden en er
was niem and die het kon overbruggen. M aar

Françoise zag datniet!Zijzag datniet....?
Hijsloeg zich voor hetvoorhoofd.Dathijzèlf
datnietbesefthad van heleergte ogenblik af!Hoe

wa8 hetmogelik!Zijkende hem slecllt,- maar
kendehijzichzelfwelgoed?
0,wat ontbrak er nog veel,àl te veel aan het
gelukkige evenwicht,dathet schone deelwas van
Gertrud Faucherre.De vastheid,de lichtendeglim lach in haarhele wezen.
M arti m erkte niet, dat de enerverende metaal-

tikkeling tegen de buiswasopgehouden.Zijn gedachte waseensklapgovergesprongen op Lankhout.
Hetweinige datFrançoise over diensbrief schreef,
had hem verlangend gemaaktmééroverden ouden

vriend tehoren.Zou diehem beter begrijpen dan

Françoige hem begreep? Terwj'
lhijlangzaam het
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briefpapier dichtvouwde in scherpe m et den nagel
geplette vouwen,zag hijhet woord ,,slachtoffer''
staan.

Hoe gebruikte Françoise dat woord ook weer?

O ja,- datvelen in hem en in Gertrud Faucherre
enkel slachtoffers zagen, offers van hun betere

idealen.Een spotlach trok over zijn gezicht.Kijk,
datwaswelbem innelik van die vele m ensen!M aar
ze zouden welgenezen.Ze zouden genezen als ze
de lach op Gertrud'
s gezicht zagen die zij op de
uiterste grensvan dood en leven nog overhad voor
alle edele en alle grovere delen van het mystieke

lichaam waaraan zijzich had gewijd.

Sleutelgerinkel in de gevangeniskorridor deed
hem haastig den brief van Françoise Hengler opbergen; de grendels werden verschoven, Delaval
kwam binnen.
s,Al
weer een briefje.Deze keer van Faucherre.
n Hele preek.Je staatin een goed blaadje bijd'r

'

hoorl''
M artisxak de hand uit,m aar Delavalvoegde er
licht-treiterend aan toe,dathi
jeerstmoeetkijken

ofhijde kattebelwelbijzich had.Andersbracht
hijhem van avendwelmee.Erwaskansdatheter
van avend eindelik eens van kwam :Delaval had
een fles rum op den kop getikt en na tienen zou

hijdie metMartiin ce1 253 komen opdrinken.
M arti speurde ineens een broeiïge dranklucht.

Delavaihad blijkbaar die fles alvast 'ns opengemaakt. Zijn ogen stonden nog klein-branderiger
dan anders,zijn wangen zagen hoogrood-verhit.Hij
kwam vlak bijMartistaan,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 lzethoofd in walging af.

55Dat ontvangtmaar damesbrieven.Ze zijn màl
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meitni
je,1
He
.

geloofik.Zit'm zekerin )
-e krullekop,

Hijantwoordde niet.Dan kort,metmoeite zijn
weerzin verknijpend:vroeg Marti:
l
-dze brief.U hebt hem wèl,na,,K om,geef mi
tuurlik.''
55Tut-tut.Laten we daareersteeng over praten.59

Hij stapte snel terug naar de opengelaten celdeur,keek schielik naar buiten:naar links, naar

rechtsdekorridoraf.Geen onraad.Hijstapteweer
hetkamertjein en kwam op zijn tenen sluipendop
den gevangene toe.Die wendde zich ineens om :
55W aarom hebt u die vent van 257 gestompt?''
Delaval keek hem verwonderd aan, de vraag
overrom pelde hem .
e? Die vlaskop? - O datis een ongeluk van
,,Di
'

n jongen.Iedereen heeft methem te stellen.Je

hoeft het voor hem niet op te nem en,hoor.Niks
Waard.33

Zijn hand joeg schielik naar zijn rechterzak,en

haalde er den brief van Gertrud Faucherre uit.

W anneerwilje 'm hebben.Nu ofvan avend?''
vroeg hij half-sarrend; en toen Marti niet antwoordde liet hij er met een vloek op volgen:
verloren voor de vrindschap,

,,

al die warm e

VrOuWenJ*agerS....94

W eer probeerde hijdichterbijMartite komen.
Maar die had zijn beheersing verloren,hetbloed
steegop achterzijn ogen.Hijkeerdezich eengklapg
om in felle opbreking van drift, draaide met de
linkerhand Delaval den brief af en gtom pte hem
maet de rechtertegen de borgt,zodatDelaval achteruitwaggelde en alseen dronken m ens tegen de
muur van de celsloeg,in doffe bong.
Van gchrik sperde Delaval de half-toegeknepen,

roodgerande ogen wijd open.Dan hervond hijzijn
evenwicht en verliet zwijgend, terwijl hij pijnlik
-
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m et de hand het bezeerde achterhoofd wreef,
M arti'g cel.
99Ploertl'' schold M arti hardop, toen de deur

toegegrendeld werd. Hij zag dat de brief door
Delavalwae opengemaakten gelezen alsaltijd.
M isschien stom dat ik hem zo heb behan-

,,

deld,'' mompelde hij. s,Doet er ook niet toe.

Bahl''
Delaval was weggevlucht naar het bureau of
naar de wacht;in geen van de cellen in de buurt

kon hijmeerzijn.W antalheelspoedig kwam het
getik terug, het eeuwige m etalige tok-tok-tok op
de verwarmingsbuis;meegtalwas 't 257 die daar-

meebegon.Hijkon hetnietlaten,devlaskop.
Martiging liggen op zijn krib,achterover.Hij
drukte de koudeverm agerdevingerstegen hethete
hoofd tot diep onder hetkrulhaar,bette dan met

die koelte zijn gesloten oogleden en trachtte uit
te schakelen de dorre stroom van m etalliek geluid:
heteindelozegetik aan debuis;den weerzin die biJ

hem wasneergeslagen bijhetbezoek van Delaval
wildehijverbannen.Hij'rekte zich uitop deharde
strozak.Hetwas verboden over dag op de krib te
gaan liggen.M aardeinspekteurloerdezelden door
het spionnengat en Delaval was weg, sliep mis-

schien zijn lichte roesuit.Hèm had Delavaltrouwens nooit iets daarvan gezegd;dien andere,dien

257 stompte hijen trapte hij.W aarom?Misschien
omdatdiejongen....?
Ach - wèg die gedachten. Haar brief door
Delaval gebracht;waar was de brief van Gertrud
Faucherre? Een schamele rafel van zonnelicht

zwierfnog hoogboven in zijn kerker,bijden vensterhoek.Even bleefhijdaarnaar staren,dan begon hijte lezen.
BestekameraadMarti:Metmijn vorigebriefheb
ik ietsvoor u gedaan,u ietskunnen geven.Datzie
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ik uit uw antwoord. 'k W eet niet of een vrouw
daaraan meer behoefte heeft dan een m an..

maar mijgeeftditweten een blijdschap die lang
nogna-flonkertdiep in mij.Iederen dagweeriser
datheerlike weten:vooreen die zochten zocht1
.n

vertwijfeling en die metzijn zoekend hoofd overal
dood liep tegen blinde muren,- heb ik iets kunnen doen.

Alaarge hebtook mi
jietggeschonken door alle
gevangenigmuren heen. Ge hebt geschreven over

mijn jongeng.ln dithele gebouw stug en rond en
groot als een meedogenloze geweldige m olensteen,
in dittragiese huism etzi
jn vierhonderd naakte

cel-kamersvoormannen en zijn tweehonderd cellen voor vrouwen,is er niemand die ietg weetvan

mijn kinderen.Geen dieooitaan hen denken kan.
Uw brief kwam en nu weet ik dat er daarginds

éen Woont,die somsdenktaan mijn jongensen mij
samen.Ik kan nietzeggen watdatvoormijis.Zoo
graag zou ik willen weten:H oe denkt ge dan aan
ons? Ziet ge voor u het kleine portret dat stond

op mijn schri
jftafeldien avend datgemijhebtopgezocht? Ik verm oed en ik hoop datge z6 aan ons

denkt en o,dat vermoeden doet mij z6 wèl.Die
groep isleuk en los;alle pose is eruit.'tIsnetzo

alswiiwaren metelkaar.Denk z6 aan ons.vriend
M arti. W ilt ge dat wel doen? W ellicht reikt die

tere spitsvan uw gedachten totin mijn cel;want
wie weet precies hoe groot de spankracht der gedachten is?
Alsge eensgezien hadt,hoe dapper ze zich hielden toen ik van hen afgcheid nam .

55Ik zalgoed om mijn beloftedenken,Moeder,''
zeiRoland,toen hi
jmijzijn afscheidgzoen gaf.lk
voelde mijgelukkig,omdatik hem opgeruimd en
vagt in de ogen kon zien; ik voelde niet eens
tranen.
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,,Doe j
ijdatmaarjongen.En al:we elkaar niet
terugzien,dan blijfthetbijdeafspraak:maarflink

werken;vrolik gpelen en toch nog veeldenken aan
elkaar.'

Toen werd ik meegenomen en wijknikten en
wuifden nOg alsof ik een grote zonnige reigbegon
inplaatsvan deze grimmige pelgrim age.
Zo washet.Ik had maanden,jaren tevoren be-

seft,dathetzo zijn moest,a1gooitde kwade dag
aanbrak.Altijd heb ik voorvoeld datzulke tijden
op tilwaren.Terwijlvoorden oorlog veeloude en
nieuwe vrienden alle gedachten aan komende
dagen van geweld lieten varen en zich susten m et

hetgeloof datgeleidelik en mechaniesalwatwij
wilden,waarheid zou worden,- bleefik altijd de
barensweeën verwachten enwildemijharden tegen
de pijn.Hoevaak heb ik metdekinderen erover
gesproken, dat ik niet alleen voor hèn zorgen
m oest,m aarooltvooranderem ensen,eigenlik voor
alle m ensen. En dat dat werk wel eens z6 groot
kon zijn,dat ik van hen heen ging om niet weer
terug te ltomen.Haast elken dag zei ik daar iets

over en zo begonnen zijer watvan te begrijpen;
het vooruitzicht eens uit elkaar te m oeten gaan,
werd aleen veelbetreden pad,een natuurlike weg
doorhetbog:we1over stronk en bonk,maar nooit
afschrikwekkend.
Zo had ik hun dat alles leren zien, en vrolik

zonder verdere gemoralizeerde ballastzijn Roland
en Niels opgegroeid.Voor een zogenaam de opvoe-

ding tot verzet voelde ik niets. Van mijn kind
probeerde ik een m enstem aken,nieteen sektariër

ofeen fanaticus.Geefthijnietom alleswatz6 na
mij aan het hart lag.... ik ben moeder,- het
zou m et verdriet doen. M aar hun dogm a's aan-

preken doe ik niet. sqHoe minder je 't ze aanpreekt en aanprijst,'' - spotte Aloys Rantzau
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altil-d - ,,des te nieuwsgieriger zullen ze ernaar
worden-''

Fijne,vrolike gpeler met anderer gedachten en
m et eigen invallen....

Zo dikwels moetik aan Aloys Rantzau en zi
jn

ontijdigedood denken.Hijismijnvoorbeeldin....
Neen,toch lang niet in alles:ik m iste ook wel

watin Rantzau.Hijkwam nooittoteen waarachtig
stil bcspiegelen van leven en dood en ik had zo
graag eenseen ander daarovergehoord.Ietsandere
gezien dan de tastende vezelen van het eigen ge-

moed.Iets anders dan een schilderij zonder enig
uitzichtop hetonbegrensde,ofaltanszonder enige

spiegeling van den hemelen het wijde land.Zo
waren,zo zljn jullie allemaal,kameraad Marti.
De hoofdzaak....''

Ach jawel,jawel.Ik weet het wel.Vooral:de
Daad. Nietwaar? Natuurlik. M aar ik ben een
vrouw.En die zoekt liefde.Ook in die dingen.En
ilcm oest 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 ofonontwikkeld....:ik moesth en helpen.
Om dat ik de eenoog-koning waJ in dat land.De
stok waarlangs de boom opschiet. Eervol. M aar

nietaltijdeven prettigalsjezélfook graag groeien
svilt!
Al tastend anderen nog helpen.En toch heb ik
gelukkig bereikt.Zo ver ben ik gekom en,datik in
grote gelatenheid heenga.De dood die ik tegemoet

ga ism ij.n dood.
Denn diesesmachtdasSterben fremd und schwer,
dassegnichtu n serTod ist;einer,der
un:endlich nimm t,nur weilwirkeinen reifen;
drum gehtein Sturm,unsalle abzustreifen.
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o Herr,gib jedem seinenTod,
dasSterben,dasausjenem Leben geht,
darin er Liebe hatte,Sinn und Not.

Dat laatste gebed heb ik we1dikwelsgestort;in andere woorden.... eigenlik in helemaalgeen

woorden.Maar het is een bijna verhoord gebed.
Er is enkel:datwat over ons kom t.Over ons zal

komen önze dood,het einde waartoe wij gerijpt
zijn.Zo vallen wij af.En benijden geen anderen
die angstig wachten tot de boze storm opgteekt;

die rukt ze af,- omdat zijtotgeen eigen einde
willen rijpen.
Datwasdestilte dieik zocht,de stilte die eindelik gestalte heeft gekregen,na nachten waarin het

fijn en kalm gesneeuwd had,- :datwaseen jaar
v66ronze grote dagen van sinzheim,m idden in de
ontbering en de nood van den oorlog. Eindelik
hetbestaan leren zien als een straltg uitgedienden
vorm ,die plaatsm aaktvoor nieuwe vormen,waar-

in wijonsde oudeherinneren ofhalfherinneren.
W antwatwijvoelen alseen vaste donkere wand,
zijn in waarheid maarijlegrenzen.Alwatwe doen
m oeten om deze dingen te zien: van onze ogen
zachtere spiegels m aken.

Ik stel mij'geen gelukzaligheid, geen paradijs
voor. W el onsterfelikheid. Goethe was er zeker

van,datwijàllen hiernamaalsnogwelhardenoten
moeten kraken;hetzelfde vinden wijterug in het
katolieke geloof aan een vagevuur.Zo zien mijn
spiegels het ook.
Doden m et verlof, zei Rantzau.Is het niet
eigenlik hetzelfde gevoel als het eeuwenoude:
gasten hier op aarde? De m elodie alleen verschilt,

zo als de wijsvan een strijdlied verschiltmet die

van een oud koraal.De zang klinkt wat steniger,

meermateri
'alisties;tientallen jaren van Biichner's
Fakkeldragerg 22
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kracht-en-stof maakten de klaarste geesten z6 stoffig,dat een Aloys Rantzau niet verder kwam dan
totd ie haltein de dorre hei.En datwasalverder
dan de meesten. M aar Paul Gerhardt,de dichter
die in de l7e eeuw alvan gasten op aarde sprak,
waseen pelgrim sreisverder.Toch m aareen dichter
die eeuwenoude klanken simpel-weg herhaaldem et
eigen tong!

Hetisalweer netalsmetmijn eerste schrijven:

M isschien doet een gelaten bespiegeling Van On8
beider leven u goed. Nu ge zo verheug.d zi
jt ge-

weest met mijn brief,kreeg ik zelfs moed u wat
meertegchrijven.W ijzijn zohuiveriganderen met
ons innerlik leven lastig te vallen.Toch verkeerd.
Zo iang ik leef, heb ik m aar heel enkele keren
ondervonden, dat m ensen daarvan niet gediend
waren. Och, ook die huiverigheid lzeeft im mers

haar geschiedenis! Veertig jaren geleden overstroomden m oderne predikanten ons m et hun ge-

lijkgestemden geest.Bits hebben wij'toen geantwoord:,,Du gleichst dem Geist,den du begreifst.
Nichtm irl''

Bevrijd bleven wijachter.Toch ook wathonge-

rig.Hetsurrogaatvan hetestetieseideaalleek aan-

vankelik de spijs die wijnodig hadden.Toen het
revolutionaire ideaal.M aar toch kwam een heim elike honger telkensweer op;onze honger naarhet
àndere.

Wijhebben hetten glotteelkandermaarbekend.
Hetvielnietmeer te verhelen.En nu moeten wij
het weinige en gebrekkige en onvolgroeide m aar
aan elkaar laten zien: zonder schaam te, zonder

trots.Zou datnlethetbeste zijn?En elkaarsbril
eens proberen. Niet lachen als de glazen zo zot
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elkaar nietuitlachen om dat de brilzo dwaas staat;
dat wentwel.

lets nog uit uw vorige brief. Over het g ew e ld.
Alles in mi
jverzet zlch tegen Geweld.Ik gtoot
hetterug alsietslaagsen onreins.Niet dan in het
uiterste geval is Geweld te vergeven. Aan den
anderen kantvoelik goddank genoeg metde m assa
m ee om te beseffen,dathetdwars tegen alle m eneelike,opstrevende natuur in gaat,om te gpreken:
Ge moogt niet eens verdedigen wat ge veroverd
hebt.Laatu nu alles,deideële en de gewone winst
m aar weer afhandig m aken. In godsnaam geen

bloed!Lijdelilteberusting.
Ditzou hoogstenseen belijdenisvoor den enkeling zijn;en geen slechte.Maarhetzou krigtelike
verstardheid wezen, dit voor te houden aan een
drom van levende, bloedwarm e,naar daden dor-

stendejongemannen.
In zulkeurenvanspann
de
ingen
zi
oguevwi
oo
js
rhe
mi
id
j.spreken
misdaad zijn, zwijgen
In een
uurvan erop-of-eronder,màgik nietschimpen:gij
gebruiktlaag en vuilgeweld.Datzou verraad zijn.
En ik kàn niet spreken van hoog en schoon

Geweld:wantdatishetvoor mijnooit.Dugzwijg
ik, onbekomm erd om den uitleg van lafheid en

halfheid die eigen vrienden aan mijn stilzwijgendheid zullen geven.

Zo gaathetmij.Anderen gaathetweer andere.
,,Alsge vooreigen conscientiem aarverantwoord

zijt....''
Ach neen.Denkt ge dat het niet verdrietig is,
maar ten halve te kunnen meevoelen en meeleven
m etH ellmuth,metu,met Stolz,m etzovele ande-

ren?Hetheeftmijdieperbedroefd- ik maghet

nu Welzeggen - dan lemand weet.
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Zo zijn erwelmeer uren en welmeer ruimten
met vele vrienden mij opge-

gew eegt, waarin ik

sloten gevoelde,zonder dat ik m e één voelde met

hen.Doch ik heb overmijn eenzaamheid nietge-

sproken en zaldatook nu nietverder doen.W eet
alleen,kameraad Marti,datik alti
jd debrug zocht

naarhentoe:ikvoeldedatwijdatdoen m oeten.
Laten wijhetna.... waarbelanden wijdan? In
welk twijfelachtig gezelschap? Nooitmetde makkersbreken.Ook nietin den geest.
En nu vaarwel, begte vriend.M et onze enkele

brieven hebben wijelkander veelgegeven in deze
m oeilike,toch gchone gevangenismaanden.

Ikganu voortwerken aan hetschrijven van mijn
verdediging.Gijaan de uwe.Ik zal daarbij veel

aan Iz denken,wetend dat aan den anderen kant
van ditgrgte,ronde gevangeniSgebouW een Zang

opstijgt met gelijke melodie a1s de mijne.Straks
zullen de achtergeblevenen en vervolgden in Sinz-

heim het horen en zijzullen zeggen:die bleven
onversaagd.Hetis alwatwijnog voor hen doen
kunnen.M aar datisnietzo weinig!

P.S.Schrijf een korte brief aan uw moeder in
Ziirich.Mag ik daar dan nog ietsbijschrijven,van
vrouw tot vrouw? Datwou ik zo graag voor haar
doen.
H etwa:hetlaatgte watH einrich M artivan deze
zeldzame vrouw ontving. In het laatgt van den

middag, lag hij dien brief voor de twede maal,
nadat hijingespannen gewerkt had aan zijn verdediging en een bezoek had ontvangen van Mr.

Schneevoigt,tegen wien hij niet over Françoise

H engler'e pogixgen wilde gpreken. De rechtsgeleerde liep telkens om het geval heen a1s de kat

om de hete brijen Martimoest glimlachen bijal
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deze pogingen zich niettebranden.Hijbrachthet
berichtm ee,dat de zaak over tien dagen v6or zou
kom en en liet dan M arti allerlei kranten zien:de
nieuwste Sinzheim er Post,Der neue Tag,ook Ber-

lijnsebladen;dehitskampagne tegen de medewerkers aan de vorlge regering joeg feller en feller

naar hetdoel.Voor het eerst had de Paderburger
Beobachter een hoofdartikeltegen den helper van
den voortvluchtigen Norbert Forster: tegen den
Zwitgereen Lebemann Heinrich Marti, het jongmengdateen deelvan zi
jn onmetelikIndiegfortuin

een jaargeleden terbeschikking van Rantzau had
gegteld. De heer Schneevoigt wag er wanhopig

onder,maarbevalweer aan al8geneegmiddeltjes:
geduld,goed onder de wolblijven,geen gerucht
raaken.En vooral geen klinkende redevoeringen

bij de rechtszitting; de Paderburger Beobachter
wasimmerseen boerenkrant.M en m ochtden moed

niet opgeven.Hijliep in cel253 heen en weer,
alsofhijzelf de gekerkerde wasen veegde nu en
dan met een zijden doekje de glazen van zijn
lorgnet schoon en wiste zich het zweet van het
bleke voorhoofd.'tW aszachtbuiten,erg zacht,- -

voegdehijer verklarend bij.
Heinrich Martiwasblijtoen de advokaateindelik vertrok.

Den volgenden dagschreefhijzijn antwoord aan
Françoise.Het wasniet langer dan twintig regele.

Zijkon nietsvoorhem doen.Hij.waardeerde haar
goede,menselikebedoeling.W atzijhem vroeg,de
voorwaarden die zij stelde,waren begrijpelik in
héérwijzevan denken en aanvoelen derverschijnselen.Maarhijkon zulkeplannen nietoverwegen.
Hijkon hetnieten wildehetniet.Ervielnietste
doen voqr zijn behoef. W èl misschien voor zijn
vader en moederwler adresin Ziirich hijingloot.
Een groet aan Lankhout. ,,Zeg hem , dat ik ook
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aan hem steeds gedachtheb a1s aan een trouw en
eerlik vrind.Vaarwel.''

Hij zou straks Delaval koelweg vragen voor
dezen brief te willen Zorgen.Speigerde Delaval,-dan moest hijberusten.Dan zouden de woorden
hun bestem ming nooitbereiken.

Hijvoelde zich jong en sterk toen hijden brief
had gesloten en verborgen.Boven bijhetgrauwe
raam goudelde weer een sm alle streep zon.'tW ag
waar ook:Iem and had hem gezegd:'t werd zacht

buiten,zachtvoorjaarsweer.Strakszouden deberken weluitbotten tegen de helling van den Ziirichberg en in de Tobel.M aarook de dorpen,de stille
dorpen om Sinzheim, Seebach en Altorf,zouden
m et guirlandes van fris groen worden om tooid.

Vroege vogels gaan er tjilpen in de uitbottende
struiken,die zacht trillen onder de lentezon.

Hijhad deherinnering aan een struik diealheel
vroegin hetvoorjaaruitliep:deforsythia,hetgele
Chineseklokje,datbloeitop hetnaaktehout.
Dan nog enkele weken:en dan riep allerwegen

de blozende lente door de dagen.Dan straaltbij
den dageraad dehemelin blotejonkheid open en
de luchtin deze wereld iszuiveren klaar.
De wereld.... datwaren de gneeuw toppen van

Zwitserland,het vertrouwde straatjes-geglooiopen-neervan zijngeboortegtad;datwaren debomen,
gterk als beren langs den Rijn en in het Zwarte
W oud;de onstuim igeW estersezeeën,waarhetzee-

goud langs de kustlijn blinkt.En vèr over dat
water:de Indiese landen,de langevoltogen palm en
onder hoge davering van de zon...
Overalmensen,overalvolkeren.
En overal, allerwegen volkeren - klein nog,
m aar hun talgroeiten wast- die de kortheid van

hun tijd erkend hebben en metSinzheim smachten
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naar een nieuw begtaan. Overal vragende ogen,
grootvan verlangen naar hetverbeide wonder.. .
M arti boog zich over de volgeschreven vellen
papier.H et waren geen dode letters,de woorden

leefden als vloeiend water.Hij glimlachte.Daar
aan den anderen kantvan hetsombere gebouw -

hoegchreefzijhetook weer?- zou opstijgen een
Zang.... een m elodie....

NEGENDE H OOFDSTUK

UTOPIA
Trek het je aiet an,mijn kind. .... 't Heeft
niet, le beteekenen! Waarom zullen we meeli
met de dooden hebben? Met de levenden hebben

we 'tnie.....- nieteensme:on8zelven,mi
jn
lieve klnd...... Watdenk je?
(Maxim Gorky:,,Nac%ta:yI'').

EER en m eer waren rust,orde en veiligheid in Sinzheim weergekeerd.W el
kwam in de Hauptstrasse de glans van
vô6r den oorlog nietzo spoedig terug,
we1was het alsbleven huizen en straten door een
stoffig floers dof-overtogen, waartegen wat gedempt de roezige stem van de grote stad opsloeg,
maar binnen de etalage-ram en en de uitlokkende winkels,zag m en allengg weer weelderiger
uitstalling; vreemdelingen bleven er glim lachend
-

staan kijken, rekenden de prijzen om in eigen
munt en genoten van de koesterende stralen der
M eizon,die door hetprille groen der stadsbom en
heen,hun vredige ochtendwandeling langshet gele
asfalttrottoir om goudelde.
H et Srem -en autoverlteer in de woelige hoofdstraten deed weer in de verte denken aan datvan

vöörden oorlog.Bovenal:erhingditvoorjaareen
geur Yan Ont8panning, Van Verzoening en Verademing in en om Sinzheim ;onderbewust gevoelden
allen die om den brode ofvoorgenocgen de hoofdgtraten en de gezellige café-buurten doortrokken
ofbevolkten,datSinzheim eindelik verlostwasuit
de greep dervuilhandige heersers;dathethem else
gerechtzich over de stad had ontferm d.
O zeker,hetlag nog op velerverm agerd gezicht:
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dat het leven m oeilik was, dat de oorlog zware
littekenshad geschroeid in de gehele samenleving,
dat grote groepen van burgers onherstelbaar veel

hadden verloren door hetnoodlotvan den krijg,
doorhetmisdudig opzetder revolutie....Doch de
hoop dook weerop van onder den triesten dom per

en waagde rond te kijken in de lente-doorstoofde
ruim te;m en zag de oude beproefde grondslagen

dermaatshappijterug,en dorstweergeloven.
Reeds in de eerste proklam atie van het nleuwe
bewind,- een geschrift dat aleen week vôir het

wegjagen van de arbeidersrepubliek en haar rode
legerin hetgeheim was gedrukt- had iederburger van Sinzheim het kunnen lezen: het privaat
bezitwas in ere hersteld,het aloude recht op bescherming van persoon en goederen wierp nieuwe
glanzen uit. Eigendom, God en Fam ilie zouden

pijlersdernieuwe staatsregeling vormen.Hetwas

één der beloften die uitblonken tegen het zwartwit-rode papier, één der vetet gedrukte zinnen.
Een andere zinsnede,eveneens dik gedrukt,sprak

van burgerlike orde, rust, veiligheid, vrije ontplooiïngvan hetekonomiesen geestelik leven.Hoe
moeilik hetook zou vallen een stuk brood te ver-

dienen,de nijvere bevolking van Sinzheim kon er
altanszekervan zijn,datzijde vruchten van haar
ondernem ingsgeesten arbeid zelfkon genieten.Elk

zou weten,roor wie hijden dageliksen strijd om

het bestaan voerde. Geen hoog aangeschroefde

direkte belastingen zouden hetvrije initiatiefhinderen en de gegoede burgers het land uitjagen;
indirekte belastingen, die tèch rekening zouden
houden metde draagkrachtderbevolking,en hoge
invoerrechten,doorhetbuitenland te betalen,zouden hun plaats innem en.

ln de nijverheid nam de omgchakeling van de
oorlogsproduktie in ene voor de vredegbehoeften
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de aandaclzt der lntelligentste koppen in beslag.
M aar deze en talvan andere problemen,zoalshet
gebrekkige transportbijhetaanvoeren van grondstoffen,en de vernieling der raachines, inder-

tijd door Schwarzen konsorten in hun verblinding
aangegticht - deze problem en waren er om overwonnen te worden. Een eerste voorwaarde daarvoor was de beschikking over grote,ruim e kredieten.Hetenige land datruimschootgdeze kredieten

kon geven wasAmerika en hetduurde langen tijd
eer dit land daartoe - onder zeer bezwarende
Voorwaarden - te beWegen Wa8.
Ondanksaldezeweerbarstigevraaggtukken glaagde de Sinzheimer groot-industrie reedg binnen enkele maanden erin,de produktie aanm erkelik op te
voeren.M éér,steedsm éérgoederen werden - dank

zij,hetvrije gpel der ekonomiese kraG ten

ter

beschikking dergemeenschap gesteld.Zonder hinderlike staatsinmenging gelukte het de krachtige
trekpaarden Van het jonggebleven s
onder
tijgenne
tm
oter
osp'
initiatief de voortbrengzng te doen
hethoge peilvan vô6rden noodlottigen en droeven
wapenstilsand van November negentien honderd
achttien.De prestatie der arbeiders was weer in
normale banen gekom en,de geest onder hen was
een andere, een betere geworden. Genezen van
vele dwalingen,was hetmisleide volk gaan begri
jpen,dat wat hetzwaarst is,ook hetzwaarst moet
wegen.H et hoogstnodige,de meest dringende en
intensebehoefte wasdie aan m eer goederen.Eerst
dàn als er meer produkten waren en de hoge pro-

duktiviteit meer volksrijkdom had voortgebracht,
konden verstandige mensen gaan spreken over een
rechtvaardiger verdeling dier goederen.Vôôr een

volk zich in twee vijandige kampen splitst, om
elkander te bestrijden over de verdeling van het
maatschappelik inkom en, - zo begeften allengs
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velen - moeter allereerstwatte verdelen zijn!
Gelukkig en moedgevend vergchijnsel....: is
m el:zo ver gekomen,dat er inderdaad een sociaal

inkomen teverdelen vàlt,- dan blijktintussen de
m entaliteitder arbeiders ook weer veelverbeterd.
De verbittering van vroeger heeft dan plaats gem aaktvoorlogika ofkalm eberusting;kortom voor
een sfeer die geëigend is om gewichtige zaken m et
koelen blik onder de ogen te zien.De gediscipli-

neerde fabrieks-en mijnarbeid brengt gedisciplineerd denken en voelen m ee.De helse wanhoop
van oorlogenood,gebrek en honger wasbovendien

reedsstillekens aan geblust door een stijging der
nominale lonen,die welwillende ondernemersbi
jtijdsen uiteigen beweging hadden toegestaan.En

zo ging hetin Siuzheim zo als hetzo vaak gaat in
de beschaafde wereld: toen eenmaal de ondernem ers vonden dat het uur geslagen was om
niet met het pistool op de borst.m aar in de gewengte,opgeklaarde atmosfeer - overpositie-verbetering van het personeel te onderhandelen....
bleken ten slotte zelfs talvan ekonomies-zwakkeren overtuigd, dat het tegenwoordige stelsel van
produktie nog zo kwaad niet was; en dat het .

altans in zijn grondslagen - niet mochtworden
aangetast.Hetgevaardooronbesuisd ingrijpen,de
ondernem erswinst en daarmee het gehele ekonomiege organigme te ontwrichten,wag te groot,te
ernstig.

Doorheelde wereld joeg na de bezegeling van

den wereldvrede een kreet van:W erken,werken!
En: sparen, sparen! Bekwam e professoren in de
ekonomie,vooruitstrevendegroot-induetriëlen,kundige vakvereniginggleiders en demokratiese ingenieurs, bankiers en pedagogen, nam en dit lichtende woord alseen fakkelvan elkanderover.Het
nooitverwachte geschiedde:Sinzheim was éen der
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eerste kultuurgebieden die ditwoord 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 zijin de dagen der mis-

dadige woelingen bijnahad verspeeld.

Sinzheim 's produktief verm ogen herstelde zich
vlugger dan iem and in deze benarde omstandigheden had durven hopen.W erken en sparen,produceren en afzetten werd er het devies aller weldenkenden.
W eliswaar maakte het wereldtekort aan goede-

ren reedsna een jaarplaatsvooreen teveel...,
want de bankiers en industriëlen en pedagogen
hadden enkelvan behoefte aan goederen gesproken
en niet van k o o p k ra ch tig e behoefte; en de
vooruitstrevende en patrioitiese ekonomen hadden

verzuimd op dat kleine verschil te wijzen.Toen

dug in de koopkrachtige behoefte was voorzien,
moest de Sinzheim er zakenwereld we1 het voorbeeld volgen,haar door Am erika,Engeland en de
overige Duitse ni
jverheid gegeven:op beleidvolle

wijze werd de produktie weer ingekrompen.Het
kwam allesietwat onverwacht,het was voor menigeen een teleurstelling.Toch had ook deze loop
der dingen een gunstigen,een zonnigen kant.HPJ
hielp den konsum enten den last des leveng ver-

lichten, doordat eindelik het dageliks leven wat
goedkoper werd;en bovenal schoof dit gebeuren
voor goed den grendel dicht tegen de onm atige
looneisen die na den oorlog onder de werklieden
waren opgedoken.Hetwerd iederduidelik:ook op

ditterrein deslevensraaktedetijdvan deexcessen
voorbij;de Krbeider schikte zich weer vanzelf in
zijn stand,dank zijde onvermijdelike evenwichtswetten dermaatschappij,diedoorgeen harergroepen straffelooskon worden overtreden.
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W erkloosheid wag van dit alle:hetgevolg:voor
Sinzheim zo goed als voor de overiye wereld.
M aar deze was helaas niette om zeilen,wilde men
de beloning voor den handenarbeid weer terugbrengen op norm aalen redelik peil.Een wetsontwerp op de verzekering tegen werkloosheid zou
bovendien,alshetwerd behandeld en aangenomen,
zeer veel doen om de gevolgen van den krizis te
verzachten.
hFant het grote woord K rizis was uitgegproken,
-terecht of ten onrechte.Al spoedig werd het
echter den Sinzheim ersduidelik,datook ditwoord
zoals zo vele woorden een àndere betekenis had

gekregen in de vlucht der jaren.Niet meer een
dier wilde m aatschappelike katastrofen, waarvan

romantiesevalseprofeten voorspeld hadden datzij
steedsm enigvuldiger,gteedsscherper zouden worden. Veeleer was deze krizis een langzaam -door-

ziekend proces van jaren, waarvan de zwaarste
teisteringen door kartels,trugts en andere golfbrekende belangengem eenschappen werden opgevan-

gen en waar de staag voortschrijdende bankkoncentratie herhaaldelik diegenen onder de industriëlen en kooplieden onder de arm en greep,welke
zulk een hulp ten volle verdienden.Door het te

rondegaanvan sommige,tijdensen na den oorlog
lzchtvaardig opgerichte handelshuizen, werd in

dezekrizisjaren deluchtgezuiverd;hetkrankelijf
der maatschappijmaakte zichzelfweer gezond en
menigeen in Sinzheim werd in die jaren herinnerd
aan de woorden van den groten denker die gezegd
heeft:dat het verstandige in de wereld steeds geworden,- en hetgewordene verstandig is.
Hetnieuwe staatsbestuurvan Sinzheim verstond,
ondanks de aanvankelik chaotiese toestanden,de
kuns
teom deze herboren maatschapyi
j
ongd
j,deze ver-

arbeidsgemeenschap in de julste banen te
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houden.W elging hetm enigen burger aan hethart,
datkoning Theobald VII nog steeds in den vreem-

de,ver van het land dat hij liefhad in balling-

schap m oest zwerven - van de éne m ondaine
Zwitserse badplaats naar de andere. Maar wi
js
politiek beleid liet toch den vorm der gem atigde
dem okratiese republiek bestaan,om geen aanstoot
bijanderekleine bevolkingsgroepen van Sinzheim
te wekken. Bovendien was het koningschap een
teder punt voor de staten,die alg overwinnaar uit
den wereldoorlogtevoorschijn waren getreden.De
overwinnaarswaren beduchtdatSinzheim,jazelfs

hetgehelegroteRijk,terug kon vallen in zijn toestand van militairiem e en barbarism e,waaruit de
oorlog de M iddel-Europese naties had verlost;zi
j
eisten de doorvoering der ontwapening diede overwonnenen zichzelf bijhet vredestraktaat plechtig

hadden opgelegd,en zijversterkten intussen eigen
leger en vlootten einde dien terugvalvan hetMid-

del-Europeserijk - desnoodsmetmilitairgeweld
te verhinderen.De overwinnaars waren in den

oorloggedrongen terverdedijing derhogebegingelen van recht en m enselikhezd en voor hetleven
der kleine beschaafde naties;zi
jwaren z6 demokraties, dat zi
j het demokraties zelfbeschikkingsrecht nOg eerder en nog liever toestonden aan
kleine,dan aan grote naties.Maarhetlag geheelin
delijn hunnerstaatkunde geen dertwee en twintig

verjaagde vorsten,hertogen,graven en koningen,
zomin alsde keizerzelf,meerbinnen hetRijk te
dulden.Zo zag heter dusniet naar uit,dat Theobald VII spoedig weer de Sinzheimer troon zou be-

gtijgen.
De overwinnaarg meenden dat zij de aan het
Rijk opgelegde gchadevergoedingen nietzô zwaar
hadden gemaakt, of er zou met goeden wil aan
voldaan kunnen worden.Niettemin voelden debur-
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gersin Sinzheim en in alle aangesloten bondsstaten
die kondities a1s een ondragelilten last op zich

drukken.Meerdan een mensenleeftijd - zo schatte men in Sinzheim - zou hetduren,eer hetland
weder ekonomies en m ilitair dezelfde vreedzame

plaatsin dezon innam,diehetv6ôr1914,dank zij
weerbare vlijt en gepaste vrijpostigheid,met vliegende vaandels had veroverd.M eer dan een m ensenleeftijd zou hetmilliarden oorlogsschatting te
betalen hebben ....en zelfshetrooskleurige perspektief binnen afzienbaren tijd m et adviserende
stem te worden opgenomen in den volkenbond der

vrijenaties,wasnauweliksinstaatditleed en deze
sm aad te verzachten.
Het lot van Sinzheim was nu eenm aal Onverbrekelik gekoppeld aan datvanhetgroteRi
jk;ook
Sinzheim had zijn deel van den somberen loden
last te torsen.W aarlik:de buitenlandse staatkuudige toestand baarde tans regering en volk m eer
Zorgen dan de binnenlandse politiek.
Zo goed als in alle andere staten had ook Sinz-

heim zijn parlement gekregen,waarin alle politieke schakeringen der bevolking naar evenredigheid en billikheid hun aantalzetelshadden gekregen.Geen tirannieofdiktatuurkwam op dezewijze
meer totuiting;het parlementgaf rechtstreeks de
volkswilweer:het parlem ent was de echo die na
de vox populi der verkiezingen als een vox Dei
door Sinzheim weerklonk.Eersttans ltwam helder
aan het licht hoe luttel eigenlik de aanhang der
wasechte m axim alisten in Sinzheim was.Daarentegen vormden de christelike arbeiders een veel
sterker groep in de ltam ers want men had als
àlle beschaafde staten een tweekam erstelsel ingevoerd dan de stoutste verwachting had durven
voorspellen.Aanvankelik lag de tirannie door de
vorige arbeidersregering uitgeoefend,den Sinzhei-
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mers nog te vere in het geheugen om aan wetten,
waarhij de werklieden hevoorrecht werden, te durven denken. Doch na vier, vijf jaren was er veel
vergeven en vergeten - sneller dan menig konservatief van den ouden stempel weI dacht - en het
gelukte de steeds vooruitstrevende regering nieuwe
houwstenen aan te dragen voor den ophouw der
sociale wetgeving in Sinzheim. Een nationaal kahinet was gevormd waarin aan de verstandige, gematigde sociaaldemokraten en aan de voormannen
der christelike arheiders elk een ministerzetel was
ingeruimd. Haherlin, de hezonnen 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 cne sociale
wetsontwerp na het andere zijn departement, waarvan er verschillende na grondige hehandeling door
de heide kamers ook werkelik hun zegenrijke werking op het arheidersleven uitoefenden.
Sommige voorschriften in die wetten hielden te
weinig rekening met de praktijk, doch dan wist het
parlement ze door amendementen te verheteren;
door tal van overgangs- en uitzonderings-bepalingen voor verschillende seizoenen en gewesten en
hedrijven, gelukte het deze staatsinmnging ook wat
smakeliker te maken voor den partikulieren ondernemingsgeest. Het mooie in Haberlin's wetgeving
was, dat hij op deze wijze deugdelik rekening hield
met de vrije, onhelemmerde ontplooiing van handel, industrie en landhouw. Haberlin was zelfs zo
vernuftig, de kosten die deze dure wetten meehrachten door een stelsel van verhoogde invoerrechten op het huitenland te verhalen. Hij slaagde
erin de politiek die het grote Rijk tussen 1880 en
1890 gevoerd had, voor Sinzheim in moderner
vorm door zijn mede-regeerders te doen adopteren.
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Terwijl het loon natuurlik bleef en natuurlik

blijven moest: een kwestie van vraag-en-aanbod,
gafm en aan den enen kant aan de arbeidersklaese
door de nieuwe beschermings-en verzekeringswet-

ten wathaartoekwam,- aan deanderezijdehield
men zijn kruit droog tegen mogelike misdadige

woelingen.Allerwegen werden met regeringssteun
witte garden opgericht, die orde en veiligheid in
de Sinzheim erdem okratiezouden handhaven,waar
datnodig 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 alszi
jwaren,dat de Sinzheimer
adel met deze burgerwachten als steunpunt, een
royaligtiese beweging ten gunete van Theobald op

touw zou zetten,en nietbegrijpend datdeze witte
garden een bolwerk voor geheel Europa waren

tegen overrompelingen van zekere zijde.Ma= het

m inisterie van buitenlandse zaken legde geruststel-

lende verklaringen af,lietdaarbijtevens fier de
tanden zien opdatdevijand vooralnietzou wanen
dat hij zich maar met alles wat hijverkoos kon

bem oeien en ontbond ten overvloede enige kleine
witte garden in de provincie;welke dan terstond
onder anderen naam weer werden opgericht.
Een algem ene, een nationale tevredenheid had
op deze wijze de plaatg ingenom en van burgeroorlog en broedertwist.De onmeedogendheid, de
kortzichtigheid, de wrake der buitenlandse vroe-

gere vijanden,die maar niet inzien wilden,welk
een radikale,geestelike omm ekeer er in het voor-

malige keizerrijk had Plaats qevonden, drukten

weliswaar als een dom per op Slnzheim en op het

gehele grote Rijk;maar zo ver als het door de
overwinnaars gegpannen prikkeldraad beweginge-

vrijheid toeliet,kon men zich ten minste vrijbeFakkeldral'ere 23
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wegen.Daarbinnen,binnea den draad, had Sinzheim,met het schrikbeeld van het zwarte-handen-

bewind nog in hethart,eindelik zijn huisop orde

gebracht.
De nationale regering deed alles om een ordeliken gang van zaken in stad en land te herstellen.

W atzijstellig beloofde en voorspiegelde,trachtte

zij,binnen de perken der praktijk (en nadathaar
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 m en de eerste m aanden na het

diktatuur-tijdperk genoodzaaktgeweesteen aantal
extremisten en oproerlingen in hechtenistenem en.
De voornaamste aanstichters en medewerkers vaa
het régim e-Rantzau-Forster-schwarz waren, voor
zo ver niet voortvluchtig, gearresteerd en achter
slot en grendelgebracht.Toen dit voor de veiligheid van den herboren staat niet afdoende bleek,
was m en 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 nem en. Hun aantalbeliep verscheiden duizenden.H etwasieder duidelik,dataldiegenen die op

deze wijze het beveltot ontbinding hunner vereniging heim elik hadden tegengewerkt,het een of
ander tegen het bestaande wettige gezag in het
schild voerden.In grote koncentratie-kampen,ver
buiten de stad,had m en deze verdachte arbeiders
gehuisvest. Hun zaak zou spoedig door de rechtbank worden behandeld, maar daar Sinzheim ia
staatvan beleg wasverklaard en de regering deze
uitzonderings-toestand voorlopig niet dacht op te
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heffen,was een geregelde procedure feitelik niet
nodig.M eer en m eerwon dan ook de mening veld,

dat het eenvoudiger,doortastender en in het belang der gehele Sinzheimer gem eenschap ook gewenster was,hier korte m etten te maken.Uit de
persbleek duidelik dat heel Sinzheim het er vrijwel over eens was: hoe eerder er schoon schip

werd1emaakt,hoebeterhetvoorallebetrokkenen

zou znn. De s,post'' had dan ook het denkbeeld
Van een buitengewone rechtbank opgew orpen,
waarin - in overeenstemming met de nieuwere
dem okratiese ideën OP het terrein van de rechtspraak - ook leken zitting zouden hebben.Zulk
een buitengewone rechtbank kon zich dan geheel

en alwi
jden aan deze speciale zaak der verboden
verenigingen, en zou bovendien gelegenheid hebben vast te stellen, in hoeverre deze roerige en

ongure elementen bijdemisdaden dervorigeregering betrokken waren.De toch reeds zware taak
van den gewonen strafrechter zou daardoor be-

langrijk worden verlicht.
De voorslag van de Sinzheimer Post- aan den

stijlvan hetbewuste hoofdartikelhadden kenners
den scherpzinnigen en hoogstaanden juriet Dr.
ATörike herkend -- vond ruimen bi
jval.Na een
week van ri
jp beraad maakte de Minister van
Justitiehetideevan zijn neefMöriketothetzijne,
verbeterde het op sommige punten en stelde bij
ministeriëel besluit een dergelijke buitengewone
rechtbank in.
H et resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. De rechtbank m et Dr.M örike als president,
werkte m et een voortvarendheid zo als Sinzheim
nog nim mer had aanschouwd.De vonnissen volgden snelen afdoende elkander op.Er waren dagen
dat deze raad twaalf doodstraffen had uitgesproken en aan nog twee dozi
jn andere oproerkraaiers

:1û
y- ngenisstraffen van tien tot twintig jaar had
o #egd.Een schrik,een rilling voer door de gel:der#n derarbeidersbijhetvernemen dezerzware
ye o sen.Velen hunnernam en m etangsten beven
dhs,jyendshun dagblad op,wetend datzijbijde

alisten de namen,zo alniet van ware vriene adap toch van verwanten zouden aantreffen.
e lu
aldoor hadden talrijke arrestaties van
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buitenland,anderen hielden zich binnen Sinzheim
schuil.
M aar naar die laatsten werd door de politie

dag-in dag-uitijveriggezocht.Hetwasreedsgelukt
op M eierhoferdehand te leggen,gevaarlik iemand

van wien bekend was,dathijmet de bende van
Rantzau in relatiehad gestaan.Van de W itteGarde
m aakten warm nationaal voelende studenten deel
uit,die Aleierhofer meerm alen het universiteitsgebouw hadden zien binnenstappen, toen daar nog
op de eigenaardige, propagandistiese, onwetenschappelike m anier zogenaam de kolleges werden
gegeven. Sommigen hunner konden zelfs nèg bezwarender getuigenis tegen hem afleggen,of kenden weer anderen die hopelik daartoe in staat

zouden zijn.
M et Bartold Schwarz en zijn vriendin Thea
Schumacher,wien hetgeen van beiden geluktwas
de grens te bereiken,had de rechtbank zich maar

enkele dagen bezig gehouden.Hetbewijsmateriaal
tegen deze aanstichters hoopte zich geweldig op;
erwasgeen enkele verzachtende omstandigheid,integendeel:hetbleek telkensduidelikerhoein de

laatste maanden v66r de nationale bevrijding van
Sinzheim,talvan jonge mannen en vrouwen juist
doorhen waren overgehaald zich schuldig te maken
aan gruwelike terroristiese wandaden.Hun brutale
bravour-houding tegenover de rechtersdie zi
jvan
begin af aan hun beulen scholden,deed de rest:
het doodvonnis werd over hen uitgesproken.Ook
zijzaten gevangen in hetgrotekoncentratie-kam p,
een uur gaansvan de stad gelegen.
Doch nog v66r hetvonnisvoltrokken was,waren
zijin den laten avend metnog zes andere hunner
lotgenoten door een wraakzuchtig onderofficieren

een troepjedronken soldaten buiten hetkamp gevoerd, om daar in de eenzame nachtelike heide
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van Sinzheim - de avondgloed der stad nog aan
het hemelverschiet - te graven hun eigen graf.
De militairen hadden spaden m eegenomen en elk

hunner er een in de handen gedrukt.Het duurde

vijfuren,vijfnachtelike,roerlozeuren eerhetgraf
voor allen was gedolven.De gevangenen werden,
m et kettingen geboeid in de kuilen gegooid en nadat de onderofficier tot elk hunner had gesm aald
datze nu waarachtig ,,niets dan hun ketenen m eer
teverliezen''hadden,gafhijden soldaten bevelde
kuilen weer dicht te gooien.
In een beschaafde dem okratiese staat als Sinzheim vonden zùlke excessen natuurlik nergensver-

dediging.Zowelde onderofficier als zijn helpers
werden door hun kolonel disciplinair gestraft.
Doch de sssinzheim er Post''was van m ening dat
toch zulke feiten een natuurliken weerslag vorm den op het leed en de uitplundering,die Rantzau

en zijn medeplichtigen over de arme stad hadden
gebracht.
Onder de overige veroordeelden waren weinig
nam en diehetgrote publiek kende.Alleen deZwitserH einrich M artien m evrouw Gertrud Faucherre

trokken de aandacht.Ja,in de uitgaande kringen
vorm den zich zelfs twee groepen:een zeer ouderwetse,steile kliek die vôlr hetrechten tegen alle
slapheid was;en een m eer moderne en verlichte
groep, waarvan een beroemde film -artieste als
llona Paravicini het m eest roerige en aantrekkelike elem entvorm de.De laatste kliek wilde in het
gevalFaucherre-M artigenade voorrechtlaten elden. Het ging om twee kultuur-m ensen die door
hun edele heethoofdigheid - zoals de journalist
Arpad Gamper het had genoemd
in het kamp
der vuile-handen-regering waren verdoold. De

Paravicini-lkliek vond het ergerlik dat verfijnde
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konservatieve geesten als M örike,in staat zouden
zijn Faucherreen Heinrich M arti over één kam te

scheren m et een Schwarz, een Schum acher, een

Meierhofer en aldie andere ongure plebejers.De
Paravicini-kliek maakte zich bepaald warm over
hetgeval.Aan den anderen kantook weer niet z6

warm,datzijvan revolutionairesimpatieën mocht
worden verdacht. H et gerucht waarde rond, dat

Martiaan dejonge gravin Steffensburg uitde gevangenishad geschreven,dathijvan haarhulp en
van die harer m ede-paravicinisten niet gediend
was;m aar ditvond nietalgem een geloof.
Groot was echter de teleurstelling toen op de
openbare terechtzitting bleek,datzowelFaucherre
a1s Heinrich M arti, dezelfde onverstandige en
trotse houding tegenover hun rechters aannam en
alsBartold Schwarz en Thea Schum acher.Natuurlik waser enig onderscheid;aan schelden en schim pen gingen Gertrud Faucherre en M artizich niet
te buiten.M aar dat betrof den vorm van hun verdediging,niet den inhoud.Bezwarend vonden de
rechtersvooraleen briefvan Faucherre aan M arti,
dien men in zijn celhad ontdekten waarin de zin:
55Natuurlik bent u schuldigs''voorkwam .De keue
liep tussen een zware vri
jheidsberoving ofdedoodstraf.Er was enige aarzeling bi
j die keus.Onder
de rechters waren er,die m et verlangen uitzagen
naar enkele woorden van berouw van de beklaag-

den.Doch aan het slot zijner verdediging sprak
M artl
-:
ssMi
jn laatste ademtocht,iedere droppel bloed
in mijn lichaam wil:Strijden nog eensstrijd.Strijd
tegen hetmeestonterendestelselk
datik ken.Strijd

tegen allen die rechtstreeks of mlddellik dit orga-

nismeblijven voeden.''
Met den dood voor ogen had hij dit gezegd,
H einrich M arti. En Gertrud Faucherre had aan
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het slot van haar in stille ontroering aangehoorde

verdedigingsrede zijn woorden herhaald, tot de
hare gemaakt.
ln de artistieke galons 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 elkaarin verstandhouding aan
of mompelden woorden van bewondering. Doch
de m eer gematigde Paravacinisten stonden verslagen en zuchtten en steenden dat het toch z6 verkeerd,z6 onverstandig van hun beide helden was....
Ellendig:erwasnu niets,letterlik nietsmeer voor

de twee beklaagden te doen.Zijhadden de eigen
ruiten ingegooid, - er was geen redding meer
m ogelik.
De loop van het gebeuren afhun geli
jk:met
drie tegen twee stemm en die van den superieu-

ren scherpen juristpresidentMörikehad den doorslag gegeven - werd over Gertrud Faucherre en
Heinrich M artilzetdoodvonnisuitgesproken.Geen

vier en twintig uur laten stonden zijgrauw-bleek
wachtend,m etsaamgeknepen lippen tegen dehoge

muur der gevangenis,waar zij de kpgel zouden
ontvangen.Maar zij,Gertrud,had reeds het bewustzijn verloren,nog v66rhetkommando:Vuur!
door de grimm ige getraliede muren werd opgevangen en weerkaatst.
H etwas heel vroeg in den morgen, een killen,
klam men nevel verdichtte zich tuseen de lange
wanden van de binnenplaats.Er waren geen m ensen tot de exekutie toegelaten.

Na een halfjaarreedswaren de laatgte gporen
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van het Rantzau-régim e uitgewist.De hoofdstraten der oude stad misten wel de fleur van v66r
1914.Maar dat was de schuld van den oorlog en
van den onm eedogenden vreem den overheerser.
Datwistieder.En men schikte zich erin en paaide
elkander znet de schrale troost,datook hetboule-

vardleven inPari
jsnietmeerz6 tierigwasal@v66r
den wereldoorlog.
Doch al had Sinzheim niet de lach herwonnen,
de glim lach wàs er,de verademing,de gewaar-

wording eindelik weer onder ons,mensen,te zijn.
A1wat in hetuiterlik 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 enkelrood begoniatje welaardig deed.Kuriositeitshalve werden die futuristiese
beelden later
veel later
opgesteld in een
donkeren hoeltvan de Pinakoteek;want er waren
k-unstenaars die aan deze vreem de kronkelm assa's
ten slotte toch niet alle artistieke waarde w'
4den
ontzeggen.

Hetartistiek en geestelik en gezellig leven werd
in het nieuwe Sinzheim geenszins verwaarloosd.
Hoezeer de aandachtook in beslag genom en werd
door het materiële:hetweder-opgang-brengen der
produktie en andere ekonom iese vraagstukken,het
herstellen der inwendige orde, rust en veiligheid
en verdere politieke m oeilikheden, toch bleef
de regering een open oog houden voorde belangen
van den Geest.

Zijhuldigde hetgezondebeginseldatervan de

kunstgeen verkondiging van bepaaldedenkbeelden
behoeft uit te gaan,m aar dat de kunst v66r alles
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moetopheffen.Zijwas,ondanksdemateriëlenood
der tijden,nietkarig met geldelike ondersteuningen voor ware, hoge toneelkunst. Als deze aan
estetiese eisen voldeed, alles weerde wat aan het

scabreuze grensde of ondermijnend was voor het
wettig gezag,kon m en erzekervanzi
jn datSonnenfels,de nieuwe M inister 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 'slandsfinanciën dittoeliet; bovendien waren er nog de door den dyna-

mietfabrikant 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

qoëzierondom deoudewereldzee.Demodern-verlxchte kerk ging op dien weg nùg verder en sloot
zelfs een bondgenootschap met de geesteswetenschappelik georiënteerde antroposofie; soms ook
m et de antroposofies georiënteerde geesteswetenschap.De Room se geestelikheid toonde zich bizon-

derijverig en geestdriftig op anderterrein:allerwege,in de stadswijken van Sinzheim als in de
omliggende dorpen, richtte ZJ
j* leeszalen en ontwikkelingsklubs op,inrichtingen waar ook de verstandigen onder de sociaal-dem okraten gretig gebruik van m aakten; want hun vakverenigingen
waren ontbonden en de regering kon het houden
van hùn kursussen voorlopig niet toestaan.
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Langzaam-aan kon ook de drukpersvri
jheid in
ere worden hersteld.Tot veler verwondering was
Lilienfeld een dereersten die toestemming van de
regering kreeg als redakteur van een dagblad op
te treden.Hetgeruchtging dathetdezen handigen

journalistgeluktwashetder regering aannemelik
te maken:dathij'slechtsnoodgedrongen,door de
omstandigheden overmand,in dienst had gestaan
Van 2
.
iloys Rantzau. Somm igen vonden het een
raadsel,datdeze man,stellig toch een derbekendste handlangersvan hetRantzau-régim e,nietvoor
den kadiwerd gesleept.Anderen fluisterden dat
hijde hoge bescherming van Liebetreu genoot en
van Hugo Sim mel,den groot-industrieel en beurs-

koningdiebezigwastachtiginvloedrijkedagbladen
in hetRijk OP tekopen,zodra dedrukpersvrijheid
was ingevoerd.

Hoeditzij:Lilienfeld druktezich in zijn nieuwe

dagblad heel wat gem atigder en behoorliker uit

dan vroeger.Hijhadzijn geestigheiden zijn puntigheid van stijlbehouden,doch die goede journalistieke eigenschappen stonden niet langer in dienst

van onwaardige,jamisdadigeutopieën.Ook inzijn
uiterlik spiegelde zich deze omm ekeer af.De fletszwemm ende ogen hadden een rustiger glans gekregen die zich weerspiegelde in het gouden m ontuur van de lorgnet;het vlossige,blonde haar was
zorgvuldiger om den schedelgeschiltt.
Ook uithetfeitdat59SinzheimerPost''en andere
dagbladen hun kollega Lilienfeld niet bestookten,

hera zo zelden wezen op zijn oude rode plunje,
bleek al dat degenen die hier de m achtige schim
van Sim melontwaarden,den sleutelvan hetraad-

selhadden gevonden.De ,,Post''had bijde grote
militaire débacle in 1918 en de daarop gevolgde
eerste Sinzheim er omwenteling haar kopgpreuk:
55Voor God, Koning en Vaderland'' vervangen
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door:,,God metons''.Datopschriftprijkte 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.Afaar nog geen jaar daarna was de vrijheid
van drukpers alweer z6 ver doorgevoerd, dat de
55Sinzheimer Post'' met Pasen voor 't eerst weer
uitkwam onder de oude zinspreuk uit de dagen
van koning Theobald VII:55Voor God,Koning en
Vaderland.''Zelfs deze, de meest behoudzuchtige
groep van het arme, simpatieke Sinzheim er volk

had dus(doorallestormen derlaatstejaren heen)
weliswaar veel geleerd, maar toch ook niets vergeten.

De zonderlinge onderwi
js-experimenten van
Rantzau en Alex Sturm werden eveneens ten dode

opgeschreven.Alzette men natuurlik den wijzer
van den tijd nietz6 verterug,datmen hetkoningschap op den voorgrond schoof,toch mochten de

?ortretten van den keizeren van koningTheobald
ln de schoollokalen bli
jven hangen.Hetonderwijs
voedde als te voren op tot christelike en m aatschappelige deugden en hield weder,evenalsvoorheen, rekening m et het gezinsmilieu waaruit het
kind was voortgekom en; 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.M en

streefdenaarstig naarmeervrijheidin den omgang
van onderwi
jzer en kind, doch men waakte er
nauwlettend voor datdie vrijheid nooitin bandeloosheid ontaardde.
Zo herstelde zich langzaam maarzekerhetm aatschappelik en staatkundig leven in Sinzheim .Het
kranke organisme had ernstige schokken door-
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staan:eerstde oorlog die hetRijk wasopgedrongen,laterdenèg afschuwelikeren misdadigerbroe-

derkrijg binnen Sinzheimsmuren zelf.Maar Sinzheim was een genezende: een die aansterkte en
hoopte en bad;hetmoede lichaam zettezich in be-

wegingen toeneindelik,zevenjarennaden wapenstilstand,deoverwachtige vijand had ingezien,dat
hijdoor z6 verder te gaan de kip met de gouden
eieren slachtte,en devredestraktatenvoorhetRijk
werden verbeterd en verzacht,was dit ook voor
Sinzheim een aansporing totbredervlucht.
Er kwam nu uitzicht op betere dagen;op ri
jker

en rijperti
jd.Zoalnietvoorditgeslacht,dan toch
voor het volgende;voor kinderen en kleinkinde-

ren.En in dat bewustzijn gingen de Sinzheimer
groothandelaarsen kleinhandelaars,de industriële
ondernem ers, de direkteuren en komm issarissen

voort,inhetzweethunsaanschijnshun netto winst

te verdienen,en hun rente te kweken van het belegd reservefonds.
Voor vrouw en lkroost.W einig voor het heden,
m aarvolhoop op de mercurieuze toekom st.

Een jaarlaterwerd hetRijk 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 valvan hetdiktatorbewindhield dekoningzijn triomfantelikenintocht
binnen de muren van zijne oude stad Sinzheim,
waar langs de gevels en boven de daken slinkslankten de wimpels en kronkelden in den ietwat
schralen en nuchteren wind:de nationale vlaggen.
EINDE

VERKLARING VAN VREEM DE W OORDEN

Orang Arab = arabier.
Boleh tawar = men kan afdingen.

Djongos = bediende.
Krossi malas = luie stoel.
M andiën = baden.
Passanggrahan = gouvernem entsherberg.

Djongostida ada = debediendeiserniet.
W arong = draagbaar winkeltje.
Koentji= sleutel.
Tjap = handelsmerk.
Perang besar = grote oorlog.

Saja toean = Ja meneer.
K assi = brengen.
BoediOetomo:een vereniging van Javaanse intellektuelen.S.I.:volksvereniging Sarikat Islam .

Minta tè lagi= nog wattee asjeblieft.
Tida tao toean = 'k weet niet,m eneer.
M akan besar = grootdinee.

Rebab = javaanssnaar-instrument.
Sam a rata = kam eraadschap.
Orangbaroe= nieuw eling.
Toekang kebon = tuinman.
Dibelakan = achter hethuis.

Minta boeka = open doen,asjeblieft.
Tida pagi= nietvroeg.

Soeda loepa Kaïdja?= Kaïdja alvergeten?
Tida bissa = nietm ogelik.

Kenapa tida kasitao?
laten weten?

waarom heb je mi
j datniet
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Sapertinjonja deriParis?= zo alseen Parijse dame?
Apa tao? = hoe weetJ
'e dat?
Negoribelanda = Holland.
Doerian = een lndiesevrucht.
Toean aesistèn = de assistent-resident.

Tao toelis,kwee? = kan jijschrijven?
Anak = kind.

Loebangsat!= jouschurk!
Sakithati= bedroefd.
Toean soeda tidoer? = ism eneer alingeslapen?
Belon = nog niet.

Ringit = rijksdaalder.
Soedara orang kam pong = broeder van de kamponglui.
Takoet? = bang?

