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I
E reiziger uit Duitschland, die in
Pension Palumbo de kamers 14
en15 bewoonde, werd, gelijk alle dagen,
precies omhalf zevenwakker.Hij stond
oogenblikkelijk op, waschte zich, en
met nog maar enkele kleedingstukken
aan, het bovenlichaam naakt, trad hij
de kleine zitkamer binnen, die aan zijn
slaapkamer grensde. Ook bier stonden
beide ramenwijd open,met voile kracht
stroomde hem Zuid-Italiaansche lente
tegemoet. Het tuintje beneden brandde
van kleuren, verder weg in de diepte
glansde en ruischte de golf. Maar de
Bast gunde zich nog Been blik en be.gon onmiddellijk met zijn lichaamsoefeningen.
Het waxen eerst de gewone drawingen
van den romp en buigingen der knieën,
uitgevoerd en herhaald in blijkbaar
voorgeschreven volgorde en snelheid.
Maar daarna wendde hij zich tot een
leeren bal ter grootte van een hoofd,
die tusschen loodrecht gespannen elastieken koorden op manshoogte in een
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hoek van de kamer zweefde, en begon
dit fantoom volgens alle regelen der
kunst met geweldige vuiststooten te lijf
te gaan.
Hij zag er niet uit als een Bokser. Zijn
gezicht, smal, sterk, van een bleeke
maar volstrekt niet ziekelijke kleur,
maakte een verfijnden, maakte een vergeestelijkten indruk en ook zijnlichaam
scheen van nature heelemaal Been aanleg voor eenige ruwe praestatie te heb-ben. Merkwaardig, vreemd, als er eigenlijk niet bij behoorend, als door koppigheid en tucht verkregen, staken bij
deze bijna gebrekkig gevormde schouders en armen spierzwelling en sterke
pezen af.
Hij werkte stil, systematisch; in onvermoeibare afwisseling ketsten zijn vuisten tegen den bal. En ten laatste, toen
de vechter het voorwerp met rust liet,
trilde het nog maar heel even na en
zweefde dadelijk weer onbeweeglijk,
symbool eener domme, doode massa, waartegen Been wil, Been aanval ter
wereld iets kan beginnen, in den hoek
der kamer.

De reiziger haalde nu een paar halters
te voorschijn, geveerde halters, van bin.nen voorzien van een sterke stalen spiraal. Afwisselend drukte hij ze in zijn
vuisten samen en liet ze weer los. Na
tien minuten Meld hij op en begaf zich
over de donkere steenen trap van het
oude bisschoppelijke huffs naar het
tuintje.
Hij werd verwacht. Doctor Erlanger
leunde tegen de balustrade en keek over
de met vruchtbooznen en wijn beplante
terrassen omlaag naar de zee.
Ze Bingen zitten. Voor de plaats van
den Bast van kamer 14 lag een brief,
een reuzenexemplaar van een brief, een
waar pakket van een brief in een stevigen roodbruinen omslag. Zoo'n zending
arriveerde hier iederen ochtend.
Ze ontbeten. De bediende, bejaard, in
zijn hemdsmouwen en met een groen
voorschoot, liep of en aan; de eigenares van Pension Palumbo, een stille
Zwitsersche dame, kwam door het tuin.tje, groette op geringen afstand en keek
met een ervaren blik of alles in orde
was. Gasten waxen nog niet te zien.
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Ochtendstilte. Geen geluid. Geen vogel
zong er in den tuin.
Doctor Erlanger, jong, groot, zeer donkerbruin, met opvallend dicht bijeenov
staande oogen, ontbeet met appetijt.
Maar de gast van kamer 14 gebruikte
heel weinig, een kopje thee, een sneetje
droog geroosterd brood en een ei
scheen hij voldoende te vinden.
— U eet weer niets, zei zijn metgezel op
een eerbiedigen, maar tegelijk toch b 1J .'
na innigen toon, iemand die u niet kent

zou gelooven dat u stank wilt blijven.
— Stank niet, Erlanger, maar nuchter.
En met een kleinen spottenden glim-lach tilde hij het stelletje met de drie
verschillende soorten jam in de hoogte,
om het den hongerigenjongen man aan
te reiken. Hij zette het plotseling Weer
en bekeek zijn hand.
— Dat is toch wonderlijk, zei hij. Die
oefeningen met de halters vergen zooveel van mijn spieren, dat ze in het
eerst niet het geringste kunnen verdragen. Een kind zou me kunnen overweldigen.
— Maakt u nu ook nog oefeningen met
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halters, mijnheer Carmer? Waarom
doet u dat toch allemaal; ik verbaas
er mij telkens weer over. Ik weet toch
veel te goed hoe u over sport en sportverdwazing denkt. Met wat een hoop
hebt u mij niet eens een kraut voorgehouden, waar met reusachtige letters
bovenaan de frontpagina stond: — Eert
uwe Duitsche meesters — en daarmee
werden voetballers bedoeld.
— Nu verwisselt u toch twee dingen.
Sport? Nee, met sport heeft het hoe.genaamd niets te maken. Men moet
sterk zijn voor heel andere doeleinden.
— Voor andere?
— Wel, iemand heeft eens gezegd, dat
de mensch een verscheurend diet is.
Daar behoort men rekening thee te
houden.
—0, maar mij dunkt toch, dat niemand
minder dan juist u op zulke primitieve
strijdmiddelen is aangewezen.Twintig
woorden van u, een enkele ironische
pointe, met uw zachtste stem uitgesproken....
De ander hief zijn weinig krachtige
hand op.
Ii.

— Volmaakt er naast, zei hij, volmaakt
er naast. Logica is goed, Erlanger, voordracht is bruikbaar, ironie doet haar
dienst. Maar au fond komt Loch alles
op het lichamelijke veer, de vuist is
laatste instantie. Politiek, beste jongen,
is geen zaak van het denken en van den
geestelijken wedstrijd. Wees overtuigend,wees geestig,wees subliem—daar
beneden zitten ze, II)f aan 11"j*f, en luis.teren met een derde van hun bewust.zijn, en hun lichamelijkheid bromt:
dien zou ik het wel eens willen laten
zien! je temt ze antlers, Erlanger, wanneer je je zeker voelt van je eigen
lichaam. Het is belachellik en bescha.mend. Maar het is waar.
—Voltaire kon niet boksen, zei doctor
Erlanger.
— Daarom heeft ritmeester Beauregard
hem dan ook tot bloedens toe geslagen.
Laat uw kinderen zich maar goed trainen, Erlanger, als u tenminste ooit
kinderen krijgt. Wanneer jullie joden
eens allemaal goed moisten moat hoek.-

slagen en uppercuts zijn, zou er al heel
gauwgeenantisemitisme meerbestaan,
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geloof me. En hij zag den jongen man
met een broederlijken blik aan.
Het ontbijt was afgeloopen; de bediende met het groene voorschoot ruimde af.
De heer Carmen opende zijn pakketachtigen brief. Hij bevatte actestukken,
geschreven en getypte stukken en heel
veel uitknipsels uit Duitsche kranten.
Doctor Erlanger was achter hem gaan
staan, blij kbaar van plan de le zing staande bij to wonen. Er wend een stoel voor
hem bijgeschoven.
— Het is nog maar een kwestie van
dagen, zei de meelezende jonge man na
een poosje.
Opnieuw stilte daarna. Met het potlood
werden korte notifies aangebracht en
het gecommenteerde stukdoorgegeven
aan den secretaris. Deze rangschikte het dan zorgvuldig bij de overige
stukken.
— Het kan onmogelijk Langer duren,
zei hij opnieuw. Voor de besluiten, die
nu genomen zullen moeten worden,
zullen de anderen niet verantwoordelijk willen zijn. Ze zullen blij zijn vbbr
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de beslissing den last op andere schouders to kunnen laden. U zult u gereed
moeten houden, mijnheer Carmer!
Stilte. Een knik. Een glimlach. Nu ble.ven nog alleen de kranten over. Met
gekleurd potlood waren vele plaatsen
met kruisjes of strepen gemerkt, Welke
volgens het oordeel van den afzender
de aandacht verdienden. Met snel glijdende blikken stelde de geroutineerde
lezer zich op de hoogte.
Gasten kwamen in den ontbijttuin. De
beide heeren stonden op, gaven elkaar
een hand, namen afscheid.
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C

ARL Ferdinand Carmer was tijdens de republiek drie maal minister geweest; een keer in Pruisen entwee
keer minister van het Rijk. Volgens zijn
loopbaan was hij een rechter. Hij stamde uit het geslacht van dien vrijheer van
Carmer, die als grootkanselier van ko.ning Frederik het Pruisische landrecht
schiep,het eerste modernewetboek van
Europa en dus van de wereld. De lijn
van het geslacht, waartoe Ferdinand
Carmer behoorde, was burgerlijk ge.0
bleven, al was de adeldom onder verschillende koningen makkelijkto berei.ken geweest. In dit weerstreven uitte
zich gevoel van eigenwaarde, een fier-o
heid van geest en een burger.-trots, die
in de onkreukbare uitoefening van verantwoordelijke posten een eigen afzonderlijk patriciaat zag en vormde.
Vooral Ferdinand Carmer's vader, minister van justitie eerst en later eerste
president van Westfalen onderWilhelm
den Eerste, leefde in deze gezindheid.
Zijn mannen waren de patriotten, die
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den zegevierenden koning van Pruisen
den raad gaven, zich niet keizer, doch
lieverhertog der Duitschers to noemen,
wijl van uiterlijke hoogheidsglans enkel overspanning en gevaar te verwachten waren.
Hij had ook de luidruchtige tijden van
den zoon nog beleefd en Ferdinand
Carmer herinnerde zich met flitsende
duidelijkheid een dag,waarop zij samen
in Berlijn de onthulling van een standbeeld hadden bijgewoond, een schetterende en schitterende festiviteit, en
dat op den terugweg toen de vader bij
het standbeeld van Blu"' cher was blijven
staan en, met zijn witgehandschoende
rechterhand erheen wijzende, gezegd
had:
,,Die meneer daar, niet waar, heeft in
zijn tijd Pruisen gered. Bovendien heeft
hij de wereld van Napeleon bevrijd.
Velen keuren dit af, maar een feit blijft
het. Nou, daarvoor heeft hij zijn standbeeld. Maar weet je wel, hoe het in het
oude Duitschland, in het werkelijke
Duitschland bij zooiets toeging? Dan
kwamen er's ochtends heelin de vroegte
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twee werklieden op de plaats aan en
namen de doeken weg. Publiek was er
ook bij, zeker, drie mannen stonden
's ochtends om zes uur hier op deze
plek; de beeldhouwer Rauch, Hegel en
Gneisenau.
Ferdinand, de zoon, was met hart en
ziel jurist. Het leek hem heerlijk, met
luchtige scherpzinnigheid de geschre.ven wet naar de behoefte van het zich
geweldig wijzigende heden uit te leggen
en met vernuft in stand te houden. In
de late stilte van zijn werkkamer, bou.wend aan de grondslagen van staat en
maatschappij, was hij vaak heel geluk.kig. Omdat hij civiele rechter was, bleef
nood om verantwoordelijkheid zijn ge.voeligheid bijna geheel en al bespaard.
Toen de oorlog uitbrak, was hij, vijf en
dertig jaar oud, ambtenaar aan het ge-rechtshof in Berlijn.
Op slag, met een ijzeren greep, ontnam
de oorlog hem alle geluk. Hij ontnam
hem, in de eerste plaats, zijn vrouw. Se.dert enkele jaren leefde hi*j'in een waaxlijk gelukkig huwelijk met een dochter
uit een oude Zuidduits the koopmansfa17
of

milie, een geestelijklevend,pikant,vroolijk schepseltje. Gelijk met hem Bing
zij in die Augustusmaand als verpleegster naar het front., Zes weken later stierf
ze aan een infectie; Carmen zag alleen
nog haar onherkenbaar geworden doo.de lichaam. Hij wankelde,hij dacht niet
dit te overleven. Maar hij richtte zich
op. Nog hief en droeg hem de golf van
hero"I'sche verdwazing, die heel het land
overstroomde.Twee maandenlaterzou
hij den slag niet te boven zijn geko.men.

Want dit was het tweede, voor een man
met zijn karakter moeilijk te dragen
verlies: hem beroofden de gebeurtenis.sen van alien vrede met zichzelf.
Het verstand had niet standgehouden!
Alle levenslang geoefende helderheid,
nuchterheid en critiek waren op den
loop gegaan bij de botsing met een tierend uur. Als de domste en verstomptste, blind en doof, had hij geloofd en ge.raasd: met een vuurrood hoofd — o eeuwige schande! — had hij op een openbaar plein met de tot fanatisme opgezweepte menigte meegeschreeuwd en
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met zijn armen gezwaaid; hij die toch
moist, moat oorlog beteekende en hoe hij
ontstond: niet uit een botsing van edelmoedigheid en laagheid waarachtig,
maardoortotaal onheroische oorzaken
van droevige tastbaarheid, waarover
men kleurige doeken spreidde om het
volk te misleiden. Het volk, ja — maar
hem toch ook? Hoe klonken eigenlijk
de woorden erfvijand, broederschap,
wraak, in den mond van een, Wien zijn
afkomst, zijn aanleg, zijn opvoeding tot
waarheid en klaarheid verplichtten! 0
eeuwige schande! Nog na jaren doemde
de voorstelling weer voor hem op, dat
de dood zijner geliefde vrouw de straf
was geweest voor zijn verraad aan den
geest.

Dit opgestuwde inzicht brak in hem
door en wend tegelijk tot besluit op
een middag in Vlaanderen, toen hij,
voor enkele dagen teruggetrokken van
het front, aan den rand van een akker
zat uit te rusten. Er reed een militaire
trein voorbij, die nieuw kanonnenvleesch aanvoerde. In de open schuifdeuren der veewagens verdrongen zich
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de geteekenden en brulden hun lied de
herfstlucht in. Precies zoo is mijn ge-zicht", zei hij opeens tot zichzelf en
werd donkerrood,hoewelhij alleen was.
Hij stond op, grog terug Haar zijn afdeeling. Hij moest een uitgebrand en
stukgeschoten dorp door. Voor een
maar weinig beschadigd huffs zag hij
het gezengde, halfnaakte lijk van een
man liggen, waaraan een hongerig varken vrat.
Hij deed, wat hem goed leek. Hij wierp
zijn wapen weg. Hij meldde zich ziek,
met een drang, die hoofdschudden wekte. Hij liet zich oproepen door zijn ge.recht, hij zette deze voorbereidingen
met zoo'n ijver door, dat hij weldra
merkte door de officieren gemeden to
worden.
Hij vond thuis, wat hij nu verlangde.
Het ambt als president van een strafkamer wachtte hem, dag aan dag Bing
onafzienbaar het lot der menschen in
onmiddellijke naaktheid door zijn han.den. Ook als vertegenwoordiger der
wetenschap ploegde hij nu dit veld.
Reorganisatie was noodig; dit straf'20

recht, dat den schenner van den eigendom wreed strafte, doch den ruwe, den
in-verdorvene slechts even bedreigde,
dat dom en onbehouwen in het web
derpersoonlijkstelevenshouding greep
en Leven verwarde in plaats Leven beep
schermde, — het zou de generatie, die
opdook uit de ellende dezer jaren, niet
meer beleedigen.
Carmer werkte met een geweldige wilskracht, met verdubbelde wilskracht,
omdat alleenop dezewijze de e enzaam-heid van zijn verlaten huffs te dragen
was. Hij vond aandacht; hij riep een
echo op tot ver buiten den kring zijner
beroepsgenooten. Want in den niet eindigenden oorlog scherpte zich in vele
kringen hetmaatschappel' "kgeweteneenresultaat half van dommenangst en
half van een door gedragen Teed versterkte mogelijkheid om mee te voelen.
Deze opstellennuvan eenhoogenrechter, indringend, helder, vol kennis en
vasthoudendheid en van een menschelijkheid, die zich in beheersching zelfs
het geringste pathos ontzegde, werden
gretig opgenomen en door de dagellik.21

sche pers besproken. Men verzocht den
schrijver dezer opstellen, toen het vreeselijk einde al dreigender naderde, persoonlijk op te treden, lezingen te hou-den, Zijn door geest en Teed gekerfde
gezicht, de schitterende strakheid zijner redevoeringen, maakten diepen indruk. De partij der burgerlijk vooruitstrevenden verzekerde zich van hem.
Hij was lid van de Nationale vergadering en van den eersten Rijksdag. In
het derde jaar na zijn ommekeer legde
hij zijn ambt van rechter neer en deed
zijn stap naar de beslist linksen. Men
begon hem te haten, uit te schelden,
verdacht te maken, te dreigen, — zoodat hij al na een korte loopbaan van
staatsmansarbeid op Duitsche manier
volkomen gelegitimeerd scheen.

III

C

ARMER deed zijn dagelijksche
wandeling. Dat had hij niet één
keer verzuimd in de bijna drie weken,
dat hij nu hier was.
Hij liep de straat af, stale het plein over,
Tangs de eeuwenoude bronzen deur
der kathedraal, ging dwars door het
plaatsje en beklom aan den anderen
leant den berg om de Villa Cembrone
to bereiken. Een vreemde weg, iederen
keer weer opnieuw opwindend. Dit Ra&O
vello was een graf van ruines, waarboven schamel Leven zich in stand hield.

Wat vandaag niet meer was dan een
dorpje, gemeten naar het aantal inwoners en zijnbeteekenis, datwas eens een
machtige stad geweest, den omtrek beheerschend rondom den bergtop g
residentie van een bisschop
grooteweelderigeheeren.Moorschebe.huizingen voor het geringe volk waren
gebleven, van zwarten tufsteen apes,
schaars bewoond, verwaarloosd, vervallen.Maarvan de wonderpaleizen der
Afflitti, Castaldi, Ruffoli, met hun alE-31

hambrische pracht, hun saraseensche
zalenvluchten, hun lusthoven, fontei-nen en marmeren bassins was niets anders me erover d an de tuinen vol wildopschietende bloemenweelde, een overeindgeblevenmarmeren muureens met
sierlijk en dicht opeengeplaatste zuiltjes,eenpoort,fraaigebogenindenvorm
van een hoefijzer, gevuld met mute °en
Laurier, het afgesprongen stuk van den
rand eener fontein.
Dit alles was mooi en was zeldzaam; het

was niet dat, waarvan hij hield. Iederen
ochtend beklom, hij dien berg.
Een snort trappenweg leidde erheen.
smerig, slecht onderhouden ook hij.
Voor de huizen van tufsteen speelden
kinderen, half naakt, in de vreemdste
mengeling van typen, zoodat je wegzonk door de eeuwen en het je duize.lig, droomerig te moede kon worden. Er
waren daarjongens, die er uitzagen als
Noord.-Afrikaansche Bedou'lonen, een
slank deerntje vertoonde voorhoofd en
haarinplanting der per roeiboot aangekomen Helleensche, weer een droeg een
helm van gouden haren, stralende er24

fenis van Normandische voorvaderen.
En in menig gezichtje vloeide dit alles
ineen; heel de woelige geschiedenis van
deze weelderige, vruchtbare kuststreek,
waarheen de volkeren van Europa en
Afrika na elkaar en met elkaar verlangend den steven van hun schip hadden
gewend, was er van of to lezen. Ze waren vroolijk en vriendelijk, deze eeuwen geleden gemengden. Ze kenden
den vreemdeling, die iederen ochtend
de treden hunner straat beklom. Velen
groetten. Weldra was hij voorbij.
De zon heerschte al, Coen hij de Villa
Cembrone bereikte. Het huffs bleef aan

den linkerkant liggen en langzaam, in
weer nieuwe voorvreugde, doorschreed
hij de lange met wijn begroeide laan,
die dwars door den twin loopt. Aan
beide zijden was alles vol van openbrekende rozen en hortensia's. Hij ademde
hun geuren in, maar zag ze niet, hij keek
recht voor zich uit, naar de plek waar
de pergola afbrak en zich den blik niets
anders meer bood dan een afgrond van
blauw. Zijn hart klopte heftig. Hij aarzelde nog. Toen trad hij naar buiten.
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De belvedere Cembrone is een breed
en lang terras, aan den rand van den
berg, ontzagwekkend hoog boven de
zee. Er staan twee marmeren banken.
Carmer liep tot vlakbij de balustrade.
Dit was nooit uit te putten. Iets mooiers
bestond er niet op deze wereld — niet
voor hem. 0, dat hij moist dat deze plek
er was! Vele jaren geleden was hij hier
eens geweest, en de jongeling had het
verrukkelijk gevonden. Al was het niet
te vergelijken met het beeld, dat hij met
de groeiende rijpheid zijner ziel voor
zich zag opdoemen.Hij hadveelgereisd,
zooals tegenwoordig alle menschen
reizen. Maar ieder jaar had hij stelliger geweten, dat dit hier, deze plek,
precies dit hier, dit marmeren balkon
van vijf meter breedte en twintig meter
lengte, het ware vaderland was waar
heel zijn ziel naar uit Bing. Nu kwam
hij hier, dag aan dag. Alleen voor dit
stukje grond had hij deze verre reis ge.maakt. In de nachten schrok hij wakker, onrustig van een te verwachten
nieuwe thuiskomst denvolgenden ochtend.
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Groot, indrukwekkend, zielelouterend
uitzicht van dit terras. Diepe afgrond,
duizelingwekkend diep, over hellingen
vol wijn, moerbeien en vijgen, dezelfde
hellingen vlakbij aan zijn rechterhand,
aan zijn linkerhand, bronsbruin ge.bergte daar vlak achter, uitstekend,
omvangend, omsluitend, weer wegwijkend, en daar tusschen in, stralend en
klaterend zich strekkend naar het gren.zenlooze, de baai. Een baai, glanzend
van zon, verzadigd van zon, van een
blauwheid, die hier tot purper aangloeit
en daar tot violette diepten verteedert,
verzadigd, niet dronken makend, geen
verlangens wekkend, maar vrede, zekerheid en duurzaamheid uitademend.
Nergens aan den licht verschitterenden
hemel een enkele wolk, Been halve toon,
niets twijfelachtigs, onweersprekelijk
strak en klaar elke lijn, elke kleurschakeering, alles één klaarheid, één Leven,
één werkelijkheid.
0, bier te staan en den rustigen blik
uit te zenden naar rechts, hem te laten
volgen de zuivere contour van het vasteland, langzaam, langzaam naar Kaap
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Licosa toe, tot zij wegbuigt in den Golf
van Policastro en zoo zich aan het
oog onttrekt. En stil to blijven staan
midden op den weg, waar duidelijk
zichtbaar in den helderen schijn van
den dag in Paestum de Grieksche tempel staat, Poseidons woonhuis aan zee,
welks treden hij druipend van hetwater
betreedt. De boog van den horizon
daarna dan met het oog omtrekken en
aan den rechterkant Capri bereiken,
dat zich rotsachtig uit de golven verheft, als het rijk der sirenen, en uitrusten dan op de kaap van het wasteland
tegenover Circe's tooverstoel. Want
overal in het rond was hier mythologisch Homerisch land; uit dit blauw
waren de eeuwige sproken opgestegen,
vroegste volmaking van avondlandsche poezie.Ook daarboven geen schaduwen van onzekerheid door wolken
geworpen, alles klaar en zuiver, diep en
groot begrip, alles figuur, omlijnd en
tastbaar. Middellandsche zee, stralende wieg van al wat goed is en schoon,
die ons nog troost, door wijn en vijgen
omvangen!
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Wijn en vijgen. Hij moest glimlachen.
Het schoot hem to binnen, dat h1i'lang
geleden eens gelezen had: dat nu nog
in enkele talen van het Noorden, uit
den Normandischen Zuidelijken tijd
overgehouden, een woord bestond,
waarin het verlangen naar vijgen door.klonk: figiakasta, doch dat de IJslanders,
die het nog steeds gebruiken, de vroegere beteekenis ervan niet meer kennen en er elk snort van verlangen mee
uitdrukken. Ja, hier was alle verlangen
gestild. Hier was j e aan het doel. Hier ge.nas het hart van alle verwardheid, van
alle beklemming, die over het gemartel.de werelddeel lag, van alle onzuivere,
verstikkende dweperi), van alle kruitdamp en wierookwalm, die in het eigen
land onder den looden hemel den adem
belemmerden.
Niets daarvan bereikte deze plek. Men
herinnerde zich nauwelijks hier, dat ver
weg, in het Noorden, een gemarteld, nevelachtig land lag, in krampen zich verwerend tegen Azië, dat aandrong met
de snijdende leer van het Neil, en tegen
het vreugdeloos kolossale van over den
29

Oceaan. Hier drong Been kreet van verlossing door van het duizendjarige rijk
en hierklonk niet hetleege lawaai eener
van ijzer dreunende nieuwe wereld.
Kijken en ademen en Leven, met waardigheid en opgewektheid je levensdag
doorschrijden, eenvoudig je eenvoudige werk doen, mensch zijn, anders niets;

Been dweper, Been droomer, geen dier,
dat zich voor zijn lichaam sch^amt,
geen adept van den afgrond en naar

het reusachtige zonder begeerte, Been
hartstochtelijke, die niet het heden kent,
Been knechtder idee,geenhater—o,stillende vrucht en krachtige wijn en ge-nezing brengende zuidelijke lucht!
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IV
E volgende dag was een Zondag.
Carmers verblijf hier naderde zijn
eind. Zijn terugkeer naar Duitschland
was noodzakelijk, en bovendien telegrapheerde uit Parij s Achille Dorval, die
den datum van hun samenkomst wenschte vast te stellen. Die moest plaats
vinden aan de Zuidkust van Frankrijk,
in Cannes: Carmer schikte zich hierin
naarhetverlangen vandenveelouderen
man, die zijn land niet graag verliet.
Ze kenden elkaar van vele conferenties
en ze sympathiseerden met elkaar.
Men hield in Parlis de hand aan den
pols der Duitsche politiek; men nam
aan, dat de verandering der regeering
binnenkort stellig te verwachten was.
Aan Carmers nieuwe optreden daar.bij kon Been twijfel zijn. De Fransche
staatsman had hetverlangen uitgesproken hem nog van te voren, nog zonder officieele, alles moeilijker makende
rompslomp te zien. Met taaiheid stuwde zijn onbevooroordeelde ouderdom
Haar het groote doel van vredelievende
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veiligheid.Hier was de erfenis, welke hij
hoopte na te laten.
Carmer had zijn vertrek al tweemaal
verschoven. Cannes, dat beteekende
een uitstel van dagen, en daarachter,
onmiddellijk, lag zijn thuiskomst,waarnaar zijn verlangen zeer gering was.
Iederen ochtend weer, wanneer doctor
Erlanger achter hem Bing staan, om
de ingekomen correspondentie samen
met hem door te nemen, bespeurde hij
niet zonder gewetenswroeging, dat zijn
tegenzin opnieuw gegroeid was.
Terugkeeren dus weer in dien heksenketel van troebel schuimende kwaadwilligheid, die zich Duitsche politick
noemt, langzaam weer meedraaien in
die slecht gemengde brij; op openbare
vergaderingen de overgebleven resten
van phrases uit andere grootere tijden
te moeten proeven, terwijl achter ge.sloten deuren het angstige twisten van
philisters te hooren is, die aan hun het
meest voor de hand liggende schamele
vaordeeldenken.Nooiteen mannelijke
oprechte impuls, nooit een woord, dat
opsteeg als de rook op eenhelderen dag.
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In zijn eigen partij, waaraan hij toch
met heel zijn hart gehecht zou moeten zijn, veel bedompte bureaucratie,
kleinburgerlijkheid en vrees voor eigen
moed: de enkele denkende en sterke
makkers v6fir hun tijd verbruikt, be
droefd en belasterd.
En om je been het vollk, die zestig millioen menschen, levend deel der aarde,
eeuwige moederschoot der idee, der
muziek en der innigste poëzie, maar
door een ongehoord duistere en smartelijke geschiedenis als publiek wezen
verdorven en vervalscht, zoo onbekwaam om lichaam van zijn rijke ziel
to zijn, zoo onwetend omtrent zichzelf,
zoo kinderachtig, dat het proof werd
van elken loerendenvleier.Niets liet het
zich in zijn onzekerheid liever wijsmaken dan dat 't hit volk aller volken was, uitverkoren onder de naties,
omringd door pauwen en tijgers, eenzaam, trouw, rein, dapper, vroom, waarheidslievend en groot van ziel. Zoo ver
Bing het in zijn hang naar romantische zelfverdooving, dat ieder welkom
was, die met een vloed van afgezaagde
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vage woorden zichzelf als heiland en
symbool der volksdeugden aankondigde: de krakeelende generaal was wel.kom, de ijdele conjunctuur-mysticus
was welkom, zelfs de op profijt azende
enkel-maar-geldverdienerwas welkom,
als hij den bloedarmen hang naar het
kolossale maar scheen te bevredigen
en de muren van zijn reuzenwinkel
maar met nationalistisch-vrome spreuken volhing.
Keek je uit zuidelijk-zonnige verte naar
dit onder lage wolken liggende vaderland, dan scheen het je toe, alsof de
hemel daar door al de opgestegen phrases en nevelachtige halve gedachten

zoo droef en ondoorzichtig was geworden.. Och, wie zou nu ook lust heb.ben terug te keeren! Wie zou niet wenschen, dat daar allemaal te vergeten en,
wanneer hij daar al verbleef, dan heel
eenzaam televen,inzijneigenwaarheid,
in zijn gesloten huffs.
Voelden en dachten dan niet allen zoo,
die iets beteekenden in het land? Het
was tot een zeldaaamheid geworden,
dat een man van ernst en geestelijken
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trots in Duitschland politicus was. Met
spot en minachting zagen alien naar
het troebele gedoe, of eigenlijk keken
ze niet eens; ze keerden zich of en ruimden het veld voor het gebroed.
En daarom juist waren Carmers dagen
hier in het Zuiden geteld. Zoo onmogelijk het was, met de gedachte aan
vlucht, aan eenzaamheid in den geest,
niet telkens weer te spelen, zoo onmogelijk was deze desertie zelf, wed van
de goede zaak der oprechtheid en van
den humanen wil: te klein was het
hoopje der strijders.

Dit was nu dus de laatste Zondag. Hij
had den berg vroeger beklommen dan
anders, en toen hij terugkwam, ging hij,
de eenige Bast, voor het armoedige caf6tje zitten, vlak tegenover de bronzen
deur der cathedraal. Dit was iederen
Zondag op dit uur zijn uitkijkpost. Hij
staarde dan over de Piazza, die heele.maal leeg voor hem'lag, omdat alles
naar de mis was in den eeuwenouden
Romaanschen tempel, wachtend op
het oogenblik, waarop binnen het orgel
opbruiste in het slotaccoord, zich de
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geweldige deur langzaam opende en
het heele stadje, feestelijk aangekleed,
naar buiten stroomde en zich aaneenschaarde voor de pantoffelparade. Je
kon dan door de kerk zien, heelemaal
tot aan het altaar. Alleen de sakristein
liep of en aan en doofde de kaarsen.
Alan den rechterkant zag je het preekgestoelte van zwart-witmarmer,desierlijk gedraaide zuilen, waarop het rust,
de vroolijke leeuwen waarop de zuilen
weer rusten, en in de hoogte rijk en
pronkend den adelaar van porphyr, die
den lezenaar draagt.
Maar keek je over het zonnige kerk-plein, dan was het een verkwikking,
met hoeveel sierlijkheid, met hoeveel
montere waardigheid, zich het volkje
op zijn wandeling bewoog; niemand
was luidruchtig, niemand brutaal, niemand lomp, zelfs in deze vergeten klei.ne gemeenschap trad een talent voor
gezelligheid aan den dag, waarvan je
Binds in het onbehouwen, ongemanierde vaderland niets moist.
Vandaag was alles heel anders. In de
vroegte, bij het heengaan, had hij niets
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gemerkt, maar nu, terwijl hij daar zoo
zat met zijn ijsdrank voor zich en luis.terde naar de vrome klanken achter de
bronzen deur, zag hij dat de leege Piazza
veranderd was. Ze was versierd.
Het maakte een spookachtigen indruk.
Van alle kanten keek het portret je aan,
zes keer, acht keer staarde het je van
groote, grof gedrukte plakkaten aan;
bij den bakker bedekte het 't heele
raam, zoodat ze daarbinnen zeker niets
meerkonden zien; het doorboorde Car.mers rug van den muur van het cafétje;
een ontzaglijk ding hing van het gemo
meentehuisaf,entwee flankeerdenzelfs
de dear der kerk, oud-romeinsch het
eerste, met jets als een toga, het andere
onder den stalen helm der bloedjaren,

maar dreigend elk op zichzelf, met hoekige contouren, met onheilspellende
oogen, gefronste wenkbrauwen, dicht-geklemden mond, het weeke, zwakke
kunstig als voor den spiegel verborgen,
alles geheel en al facade, geheel en al
tentoonspreiding van wil, geheel en al
krampachtig standbeeld: de heer der
heeren, de vorst over Leven en dood, de
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opper-Caesar — de renegaat en bra.marbas.
Carmer had tot nu toe niet veel van de
ziekte te bespeuren gekregen. De hoog.mogende daar in zijn toga was schepping en lasthebber der groote fabrieks.eig enaren in het Noorden; voor hen had
hij het opstandige leger hunner arbeiders tot gehoorzaamheid gedwongen,
tot zegen van de productie en de kas.
Daar in industrieele kringen en verder
in Rome, zijn residentie, was zijn heer-schappij in vollen bloei, manifesteerde
zij zich zwaar en luid. Het Zuiden werd
langzamer gewonnen, omdat het yolk
daar traag was, zorgeloozer, gauw geneigd tot spot, en omdat daar weinig
industrie was, die betaalde.
Wat waren ze niet allemaal geweest in
het Napolitaansche land, zonder er zich
verder om te bekommeren! Een goede regeering hadden ze meegemaakt,
maar veel vaker een ellendige, slechte.
Normandisch waren ze geweest, Saraseensch en Staufisch, Fransch door de
genade der Anjous en Spaansch onder
de vicekoningen, Oostenrijksch daar.38

na, weer Fransch toen en eindelijk Italiaansch onder het Huis van Savoye.
De zon scheen altijd, amandel groeide,
vijg en wijn, en je voelde je heel be
haaglijk in je armoede. Dat zou nu een
einde nemen. Men tastte omlaag uit
Rome met den gepantserden arm, met
ronselaars en glorie.
Zooiets was er vandaag gaande. Vlag.gen hingen overal uit. Guirlandes waren opgehangen, bordjes met spreuken
riepen de leus van den dag uit, een kleine tribune was in elkaar getimmerd.
Wel, het was immers niet noodzakelijk, dat hij dit zag en aanhoorde. Je
hoefde immers helaas niet op refs te
gaan,om dergelijkenknechtsdienstmee
te maken. Hij legde zijn geld op het
tafeltje.
Maar toen bruiste binnen het orgel in
het slotaccoord hoog op, de geloovigen
begonnen naar buiten te stroomen, en
op hetzelfde oogenblik, slag op slag,
marcheerden uit de zijstraten de regimenten aan. Demonstratief zich op den
achtergrond houdend, met een buiging
voor de andere, de oudere macht, had39

den ze gedurende de gods dienstoefe.ning het kerkplein leeg gehouden; doch
flu, met uiterste nauwkeurigheid, op het
prompt gegeven commando, rukten ze
op, om met hun leer van het goede to
ontvangen wat uit de armen dier àndere
leer kwam.
Krijgshaftige opmarsch, muziek, de
hymne, hoerageroep, schuin omhooggestoken armen, die Rome naaapten,
zooals alles Rome naaapte in de ge-uniformde schare: zelfs hun wangen
droegen ze romeinsch geplooid, door
de plakkaten van den halfgod rondom
grimmig gelbstrueerd.
Vandaag was er geen pantoffelparade.
Ravello vierde zijn wapenfeest. Och,
dit vertoon weerstonden ze niet. In Zon.dagsche stemming, dankbaar voor de
afwisseling, luisterden ze vol overgave
Haar de hymne, die van jeugd en nog
eens jeugd galmde, al gold haar aanroep ook het oudste en meest afgeleefde in de wereld; ze bezweken, Zui&O
dellike kinderen die ze waren, voor het
militante gebaar, ze staken hun armen
schuin omhoog, ze stemden mee in het
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lied, in het eerst nog schuchter, want
ze kenden den tekst niet, maar daarna,
wijl eeuwig en aldoor dezelfde strophe
opklonk, luider en vroolijk; weldra zong
het heele plein, de rijen der zwart-geuniformeerden losten zich op, de vermenging begon, weer en nog eens opnieuw de hymne, een commando, stilte,
en de spreker beklom de primitieve
tribune.
)a, dat had Carmer al heel vaak ge.hoord. Een bittere walging, hem zoo
vertrouwd,brandde hem al bij de eerste
zinnen in de keel. Hij had Bien armzaligen man daar op de tribune de woorden kunnen voorzeggen.
J a — kracht en wapens en macht, en het
goddelijkste ras en het oudste recht, en
de dag, die nu aanbrak, en het nieuwe
geslacht en de opperheerschappij over
dit werelddeel! En weg met de vrijheid!
Nieuw verband, dat eigenlijk hoogere
vrijheid was! En wie zich daartegen
verzette, die werd vermorzeld, en de
adelaars der legioenenvlogen over glet.schers en zeeën, en ruimte heeft de flin.ke man noodig, ruimte! En wij zijn jong
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en de anderen zijn oud, en wat er ooit
aan groots op den aardbol geschiedde,
dat hebben de onzen gedaan, want al.len waren zij altijd de onzen, de groote
legeraanvoerders en de groote vorsten
en de groote kunstenaars, alien, alien
de onzen! Zelfs Christus was een Itali.aan. En wij zijn rein en wij zijn trouw
en wij zijn edel en wij zijn vroom en
wij zijn braaf en waarheidslievend en
groot van ziel. En overal buiten ons
land, daar is vernal en rotte genotzucht
en barbaarschheid, die ondergaat. Italie! Italia!

En toen de spreker, die een ronde, zwetende kleinburger was, zweeg, toen
juichten allen,vermengd zooals zij daar
stonden met den in zwarte uniformen
gestoken reclametroep. Toen waren zij
alien zuivere, uitverkoren Italianen, en
in alien klopte het hart onder het Zon.dagsche hemd, triomfantelijk, wijl zij
behoorden tot diteenigeenuitverkoren
ras — alien, zooals zij daar stonden, met
Helleensch voorhoofd en Arabische
oogen, met Noormandisch blond haar,
met Spaansche neuzen.
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O, het was een gezegend feest, en wanneer tweeduizendvan zulke feesten hun
uitwerking gedaan zouden hebben, dan
kwam voor de Milaansche industrie
ook de glorievolle dag, waarop de legi.oenen over den Mont.-Cenis en den
Brenner marcheerden en de aan den
anderen kant liggende industrie bijbrachten wat Oud.-Romeinsche deugd
en majesteit is!
Carmer stond op en bereikte Tangs een
omweg zijn bisschoppelijke mooning.
Het was toch feitelijk Bender, wanneer
hij vertrok, of het over twee dagen was
of vandaag. TerwI)I hij het telegram
naar huffs en dat voor Dorval neerschreef, stelde hij met een glimlach bij
zichzelf vast, dat hij zich verheugde op
de ontmoeting.
Doctor Erlanger werd op de hoogte
gebracht. Ze vertrokken dien middag.
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AS zijn weg niet net andersom als
de uwe? U, mijnheer Carmer,
stond door afkomst en beroep bij de
handhavers der oude orde, en u hebt u
geschaard naast hen, die moeten strijden. Maar Achille Dorval is socialist
geweest — en wat voor een! Dit vaandel heeft hij als staatsman verlaten!
— U heb schijnbaar gelijk, Erlanger. En
wat voor een, zegt u. ja, een vurig socialist. Als heel jonge man heeft hij zoo
geestdriftig de algemeene staking verdedigd, dat zijn partijgenooten hem bij
het groote feest der verbroedering op
slag tot hun eerevoorzitter hebben be-noemd. Niemand heeft dringender en
hartstochtelijker tegen den oorlog ge.predikt....
— Dat wou ik maar zeggenl Ik heb zijn
oude redevoeringen gelezen.,,Wanneer
we het bevel krijgen op vreemden, die
ons niets gedaan hebben, to schieten,
dan richten we de geweren op jets an
ders!" En toch is hij later, tijdens den
oorlog, minister geweest.
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—Maar in het tweede jaar van den oorlog beeft hij al over den vrede ge.sproken. En de onbuigzame nude man
met het mongolengezicht heeft hem
doen vallen. Nee, Erlanger, denk niet,
dat ik u gelijk geef. Hij is een man en
een grijsaard geworden; hij heeft de
macht over yolk en tijd verlangd en
verkregen; hij heeft omwegen gemaakt,
hij heeft gepacteerd en compromissen
gesloten en gewacht, als iemand, die de
eeuwigheid voor zich heeft. Maar hij is
een idee trouw gebleven, de simpele
idee der rechtvaardigheid en vrijheid
— die hij niet onderzoekt, die hij niet
becritiseert, waarin hij doodeenvoudig
gelooft en gelooven wil. Het is voor een
man dikwl)ls heel noodzakelijk, dat hij
eenvoudiger blijft, dan hij volgens zijn
verstand zou moeten zijn.
— Ik begrijp u, zei doctor Erlanger.
— U zult het volledig begrijpen, u zult
het aan den lijve voelen, wanneer hij
voor u staat. Die eenvoudige idee heeft
zijn oogen zoo helder gehouden; ach,
je moet misschien als Franschman ge.boren worden,om zoo gelukkig te zijn.
45

De reis door den nacht lag achter hen.
Slapend waren ze de Tyrrheensche
kust opgedragen, nu reden ze in het
klare middaglicht om den Noordelijken
rand van deze zee. In een zuivere lijn
strekte zich de rotsachtige kust langs
de dartele golven uit. WI)l ze telkens
boog en kronkelde, zag je aldoor waar
je vandaan kwam en waar je been snelde. De rails lagen zoo vlak Tangs het
water, dat de golven der branding met
hun schuim den wagon besproeiden.
— Ja, hij is gelukkig, herhaalde Carmer,
het lot heeft hem rijkelijk bedeeld. Hoe
gemakkelijk schijnt voor hem alles te
zijn! 1k geloof, dat hij nooit een boek
leest, en actestukken — o nee. Zijn hand
is onwillig iets anders te geven dan zijn
onderteekening, en met haar is hij ook
spaarzaam. Niemand kan zoo weing
ambtenaar zijn. Zijn vijanden noemen
hem pathologisch lui. Wie hem in het
ministerie opzoekt, die komt daar in
een zaal zoo rond als een ei met prachtige gobelins aan de muren. Er staan
een paar stoelen, verder niets dan de
schrijftafel, volkomen leeg; ik geloof,
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dat er zelfs Been inktpot is neergezet.
Aan deze schrijftafel, spottenderwijze,
zit hij en rookt zijn cigaretten. Zoo nu
en dan komt er een beambte binnen,
die een speech afsteekt. Dat mag niet
Langer duren dan tien minuten. Dan
knikt hij, zegt niets en blijft weer alleen.
Na eenigen tijd luidt de bel, men vindt
hem, zooals men hem verlaten heeft, en
hij geeft het antwoord. Laten ze hem
vallen, dan neemt hij hoed en stok en
wandelt weg. Meer is er dan niet op te
ruimen.
Hij komt immers gauw genoeg terug.
— Inderdaad. Hoe vaak zou hij minister
geweest zijn indeze laatstekwarteeuw?
Tien keer? Twaalf keer? En iederen
keer hoeft hij niets anders te doen dan
voort te gaan waar hij is opgehouden.
In den tijd dat hij weggeweest is, is er
immers toch niet veel verstandigs ge.
beurd. En hij heeft niets vergeten. „Ik
heb een geheugen als de Romeinsche
redenaar Hortensius," heeft hij eens tegen mij gezegd, „ik kan niets van alles
vergeten, wat ik eens gehoord heb. Dat
van dezen redenaar bijvoorbeeld, dat
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moet ik nog uit mijn jongensjaren weten. Hortensius, een naam voor een tuinman!" Dat is zoo zijn manier van spreken.
— Toch is er lets dat ik niet begrijp, zei
doctor Erlanger. Goede kenners van de
Internationale zaak noemen hem on
wetend. Hoe is dat in overeenstemming
te brengen met zijn formidabele geheu.gen?
Carmer glimlachte.
— Ja, zei hij, dat is afkomstig van hem
zelf. „Ik weet hoegenaamd niets," is het
eerste wat hij zegt, de veertiende
eeuw zouden de menschen mij in be.wondering aangegaapt hebben, maar
voor onze dagen ben ik te onsystematisch, vandaag heeft alleen de vakman
recht van bestaan!" Je moet hem gezien
hebben, wanneer hij deze uitdrukking
gebruikt. Hij bedoelt er niets vriendeIiJks mee.
Hij zweeg en staarde over de Liguri.sche zee, die in het middaglicht flonof
kerde en danste. Toen keerde zijn blik
terug; hij wees naar de kranten, die op
de met fluweel bekleede bank lagen.
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— Dorval heeft gelijk, zei hij. Vakmenschen zullen dit werelddeel niet
genezen. Vakmenschen zijn er om al
het ellendige, dat er gebeurt, te rechtvaardigen en duurzaam te maken. Ze
folteren in Roemenië, de vakmenschen,
ze hakken in Turkije van rechtswege
armen en beenen af, in Italia verbannen en moorden ze, in Rusland hangen
ze op. Tot zelfs in het allerkleinste verhinderen ze al wat noodzakelijk is en
goed. Daar.... wat een onzin!
De trein stopte. De Fransche douaneo*
beambte stond in de deur der coups en
vroeg naar hun passen.

4
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VI
OEN zij in het hotel kwamen, was
Achille Dorval er nog niet. Hij werd
ook niet verwacht. Het personeel achter het loket fluisterde en nam de informeerende heeren met groote oogen
op. Ze Bingen met de lift naar boven
naar hun kamers.
Het uur van het avondmaal kwam; ze
fieten de spijzen boven brengen. Car.mer, volgens zijn gewoonte, at weinig,
maar hij sprak ook bijna Been woord.
Doctor Erlanger nam triestig deze ontstemming waar.
— Mijn god, zei hij, wat zal het nu zijn!
Een misverstand. Ern werk dat niet uitgesteldkanworden en dat ophetlaatste
oogenblik in het midden is gekomen.
Misschien is hij net even te laat geweest.
— Hij mocht niet to laat zijn.
— Hij weet, dat u met vacantie bent,
terwijl hij zelf ingespannen werkt. Gisgteren heeft hij nog in de Kamer ge.sproken.
Carmer knikte enkel.
— Ik weet, dat het onzin is, zei hij em50
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delijk. U hebt volkomen gelijk. Maar de
publieke opinie der wereld heeft ons
Duitschers veel kwaad gedaan. Ieder
van ons is overgevoelig, is als het ware
huidloos geworden.
— Maar de meening van mijnheer Dorval is u Loch voldoende bekend. Wie
van u beiden heeft de meeste moeite
gedaan om deze bijeenkomst tot stand
to brengen!
— Ik heb u immers al gezegd, dat u
gelijk hebt. Een Engelschman, een Bulgaar voor mijn part, zou er niet aan
denken, hierom een slecht humeur to
krijgen. Hij zou dolblij zijn met zijn
vrijen avond en zich amuseeren.
— Dat moesten wij dan ook maar doen.
Ik zou u niet graag alleen laten met
uw ontstemsiheid.
— Alweer een verstandige opmerking.
Laten we ons gaan verkleeden.
Toen zij de hal van het hotel betraden,
was deze geheel verlaten. De wijd geo
opende deuren naar de groote eetzaal
lieten een beeld zien van elegante verwoesting. Etenslucht zwierde als met
wolken over de rommelige tafels. De
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lichtkronen waren gedoofd. De bloe.men dertafelversiering stierven als vuilnis. Kellners in hemdsmouwen ruimden op.
— Ja, zei de oberkellner, er wordt bij
ons tijdig gedineerd en er wordt vlug
gedineerd. Ik ben hier nu al voor het
vijfde jaar en iederen winter begeeft
het publiek zich een kwartier vroeger
naar het casino. Daar verschijnt men
zoo stipt als de soldaat op het appal.
En hij glimlachte net als de tooneelmeester, die precies op de hoogte is
met wat er achter het mechaniek der
menschelijke hartstochten steekt.
Ook buiten, in een paradijsachtigen
sterrennacht, Been mensch. De zee
ruischte tegen de verlaten boulevard.
— Als je op dit uur op den grooten
Sint Bernhard gaat wandelen, kun je
bijna niet eenzamer zijn, zei Carmer.
— Behalve die daar.
En doctor Erlanger wees naar de spiegelende afsphaltbaan, waarop als laat.komers nog auto's voorbijschoten, met
een donker gebrom, een enkelen keer
ook wel waarschuwend gillend, lange,
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slanke, zware wagens allemaal,vanbinnen schitterend verlicht. Je zag bont,
fonkeling van diamanten.
Het casino, aan het einde van den boulevard, straalde uit reusachtige vensters.
Terwl*)*l Carmer en zijn metgezel bij de
vestiaire moesten wachten, konden zij
links langs een open trap omlaag in
het nachtcafé kijken. Oerwoud.-muziek
schetterde omhoog, iets als een diep
gehuil op de maat van een Charleston,
zwoel en droef, door fluiten en kre.ten, gelijk de nacht door bliksemflitsen,
doortrild en verscheurd. Doch twee
keer, terwijl ze daar zoo stonden, steeg
een zoete melodie als ziek van heimwee
uit deze dofheid op, diep en donkey
inzettend en uitstijgend tot de ijlste
hoogte: de huiveringwekkend echte nabootsing eener vrouwestem door een
saxophoon, ergerlijk bijna, en tegelijk
toch hart-beklemmend. Ze legitimeerden zich en traden, aan den rechterkant,
de speelzaal binnen.
Er heerschte een stilte als in een kerk.
Alleen onveranderlijke, geheiligde uit53

roepen van de dienstdoende croupiers,
droog, afknappend geklepper van het
werktuig, dat gemaakt is van hout en
galaliet. In het eerste vertrek,waarin het
om geringere bedragen ging, misschien
of en toe nog een gefluister, maar in
het allerheiligste volkomen verstarring door geabsorbeerdheid. In rok en
avondtoilet zaten de gasten en wachtten, op zijn reis rond de ovalen tafel,
het bakje met de kaarten A
Want in dit spel schijnt immers de
geestelijke activiteit tot een minimum
beperktte zijn.Erwordt alleenverlangd
dat men tot tien kan tellen. Een gedres
seerd dier zou kunnen meespelen.
Alle tafels waren dicht bezet en dicht
omringd door zwijgende menschen.
Maar een was er, de grootste en plechtstatigste, door een kast afgezonderd,
door bedienden met ambtsketenen majesteitelijk behoed; op een verhoogden
zetel in het midden zat de bankhou-der, ananiem werktuig van zijn con,

sortium, en gaf naar rechts en naar links

onophoudelijk de kaarten. Hier hoefde
niemand to wachten, hier was het geluk
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altijd tegenwoordig. Hoogopgestapelde bergen van kleurigefiches lagenvoor
den troonenden man. De maandelijksche opbrengst van een mijn, het aandeel in een schip, een thee-oogst gle.den over het groene Laken. Niemand
vertoonde een rood gezicht, niemand
glimlachte.
Heilige stompzinnigheid heerschte. De
zwendelaar, de speler, die zijn laatste
bezit riskeert,anders bezielende figuren
op dergelijke tooneelen, ze ontbraken.
Ze waagden zich niet in deze zaal. De
grootkapitalistische beau monde was
onder elkaar. Noord-Amerika en Enge-

land waren in de meerderheid; men zag
den bezitter van Argentijnsche kudden,
de koffiemagnaten uit Rio de Janeiro
en Amsterdam, overblijfselen van den
Europeeschen adel. Jonge mannen ontbraken. Jonge vrouwen waren er wel,
maar ze betooverden niet, ze lokten hier
niemand, al waren de toiletten van Mo-lyneux en Patou gelijk afgodsbeelden
met sieraden overladen. In een seminarium voor wis- en natuurkunde kon
de lucht niet minder zinnelijk zijn.
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Er woei een abstracte, een ijzige wind.
Dit Cannes, aan deze Zuidelijke kust,
was op dit uur de elegantste plaats der
wereld. Hier moest men op den vastgestelden datum verschijnen, om aan
to toonen dat men tot de beau monde
behoorde. De maatschappelijke contr8leklok liet zich niet bedriegen. Can-nes, echter was deze zaal.
— Vindt u het aardig, Erlanger? vroeg
Carmer, zal ik u opnoemen, wie daar
allemaal om de tafel heen zitten? Of
wilt u meedoen?
—Wat denkt u in 's hemelsnaam, meester, ik ben arm. En denkt u dan, dat
iemand er pleizier in heeft?
— Pleizier? Dat is hier een vreemd
woord. Nee, op pleizier lijkt dit zeer zeker niet. Hier sluipt de dood immers in
een chamber-cloak om de tafels heen.
Op dit oogenblik verscheen tegenover
hen, aan den anderen kant van de millioenentafel, een beer van middelbaren
leeftijd met een spits baardje. Hij groet.te Carmer. Hij was in rok, zooals iedereen hier. Hij had een kaal hoofd, zeer
f1jne gelaatstrekken en een beminne56

lijken glimlach. Hij speelde niet, hij
scheen alleen maar vriendelijk toe to
kijken. Het was Ustrjalow, de commissaris van Sovjet-Rusland.
Ze verlieten de speelzaal en dwaalden
door het uitgestrekte amusementspaleis, door bars, dans- en concertzalen,
langs de deuren van den ingebouwden
schouwburg, die zich juist voor een
Lange pauze openden, en stonden toen
opnieuwin de groote hal,voorde breede
open trap.
Zewaren zonderdoel,bovendienschrok
Carmer misschien terug voor de teleurstellende eenzaamheid van zijn

hotelkamer, dus Bingen ze naar beneden. De negers voerden net weer Bien
dof-huilencten klinkklank met zijn g.e-fluit en gekrijsch uit, dat de muziek der
mode scheen to zijn. Als een parodie
op alle verlangen steeg uit een wilden
wirwar de zoete, van heimwee smachtende vrouwestem op, die uit een saxophoon kwam,welke door een grl*jonzen den duivel geregeerd werd.
Men hoorde hier bijna Been Fransch.
Frankrijk, bitter getroffen in zijn wel,

57

stand, had nog maar een zeer Bering
aandeel in de luxe van deze winterkust.
En de Russen van vroeger waren er immers ook niet meer. Er werd een weelde aan juweelen en toiletten gedemon-streerd, die iets bleeks, iets doods had.
Het Bing hier niet om vreugde en be
koring;hierwerdenwedstrijd en om millioenen geleverd, spookachtige duels
van het goud uitgevochten, in een niet
to betreden,onwerkelijke sfeer.De vrouwen onder deze sieraden en de mannen,
die ze betaalden,waren moe en stiL Moe
en stil werd op het uitgespaarde glazen
vlak, dat van beneden kleurig verlicht
was, op de helsche rhythmen gedanst.
Twee groote tafels met niets dan Ame-rikanen waren een beetje luidruchtig;
schuchter bekogelden ze elkaar met de
fluweelen hondjes,welke hetrestaurant
zijn gasten vereerde. Maar niemand
keek er zelfs naar. De oude rijkdom der
aarde zat witjes en stervensbereid, dolzinnig omkrijscht, omgromd en omfloten door de felle syncopen van het oerwoud. Gasten van vreemden aanblik
ontbraken niet. Er was een groote In58

dische dame, in kleurige sluiers, din
linkerneusvleugel met een smaragdingelegd; naast haar, aan een rond tafeltje, uitgedoofd en correct, de constitutioneele koning van een noordelijken
staat met twee nude begeleiders.
Daar, midden in een stuk, op zijn razende hoogtepunt, scheurde de muziek
vaneen. Zwijgen. Het maakte den indruk als een snort negatieve fanfare en
het moest ook dezen indruk wekken.
Onwillekeurig keek iedereen naar den
ingang. Er verliepen twintig seconden.
Becky Floyd verscheen op de trap.
Ze was hoogst decent, ze was meisjes-

achtig gekleed. Een bleek.-groen lijfje,
tot aan den hals, bedekte haar buste,
haar even opbollende rok, rose met
goud, liet nauwelijks haar bruine enkels zien. Ze stond een oogenblik stil
op den na de bovenste trede en glim-lachte uit Naar dierenoogen neer op
dit parket van millioenen. In haar oliegladde, glinsterend zwarte haar, waaraankapperskunst zelfs het laatste restje
van zijn Afrikaansch gekroes had ontnomen en dat tegen haar smalle hoofd
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lag als een huid, spiegelden zich dui.deli)k de vlammen van de lichtkroon
aan het plafond.
Met een hoog, aan de zenuwen trekkend gejammer zette de muziek weer
in, een fel en plotseling tutti van alle
slag-, rinkel- en blaasinstrumenten en
alle negerkelen schalde omhoog als
een geweldig huldigende begroeting.
Becky Floyd daalde de trap of en be.gon, onmiddellijk, te dansen.
Ze was negentien jaar oud en haar

roem was onmetelijk. In haar bezweek
de blanke society voor de sterke bekoring van het ras van overmorgen.
Haar lange dierenoogen, haar heupen,
Naar knieen leefden in vele duizenden
van droomen. Ze had hertogen kunnen
trouwen en ook een der geldkoningen
dier nieuwe wereld, waar Been blanke
proletarier met menschen van haar
kleur dezelfde lucht wenscht in te ademen. Ze gaf er de voorkeur aan, alleen te
zijn, onaf hankelijk, niet geklassificeerd;
haar donkere, begenadigde lichaam alleen droeg haar omhoog. Dit bruine
meisje buitte zichzelf uit als een onder60

nemer zijn mijn. Het was bekend, dat
zij zestien uur per dag werkte.Wanneer
ze in Parijs haar ochtend met oefeningen en in filmateliers had doorgebracht,
begon ze bij een lunch in Ritz of in
Claridge te dansen, en dan scheurde de
gouden draadharervoorstellingenniet
meet af. Haar wagen bracht haar van
salon naar salon, van music-hall naar

music-hall; Been revue, Been variëtéprogramma was zeker van succes zonder het spel der ledematen van deze
donkere heerscheres, en de wereld der
genietenden, in Parijs samenkomend,
snakte er naar, op de tapijten der salons
dicht bij haar te zijn. Laat in den nacht
verscheen ze in haar eigen danshuis op
Montmartre, waar nooit een stoel te
kri"j" gen was, de elegantie der ingewijden
zich op de nauwste plaats verdrong en
elk der kleine tafeltjes haar het jaar..11")"ksch inkomen van een groothande.laaropleverde,.Wanneer ze daaromvier
uur in den morgen afscheid nam, dan
was haar lichaam zoo veerkrachtig, de
glimlach van haar dierenoogen zoo
frisch als zestien uur te voren. Ze had
61

een niet to omschrijven menigte van
duizenden Naar bekoring in het bloed
gestooten, in gesprek met honderden
was ze beminnelijk, geestig, prikkelend
geweest, maar zij had niemand opgemerkt, Been stem gehoord, het was alto
Tangs haar afgegleden zooals
water van haar oliegladde nacht-zwarte
haar moest afglij den. Ze veroverde zonder aanzien des persoons als een element, en de cheque, die ze iederen
Maandag naar de Bank van Engeland

zond, werd van week tot week grooter,
document van haar groeiende, alles
overwoekerende macht over de blan.ken.
Nu was het in Parijs regenachtig en
somber, en de kudde van aanbidders
was naar deze azuren zee toegevlucht.
Ze liet hen hier nu heeredienst verrichten. Als een slavendrijver rende ze
met een vaart van tachtig Kilometer
deze kust op en neer en zwaaide met
den geesel van haar donkere betoovedoP
ring. Ze had vandaag al in Menton ge.danst, aan Kaap Martin, in het Negresco
in Nice, een minuut geleden was ze hier
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uit haar auto gesprongen, niemand moist
op Welke feesten ze vannacht nog verwacht werd, in villa's of casino's, in een
g tuin aan zee. Ze danste en onderwierp. Haar cheque was
deze week de hoogste geweest, sedert
ze keizerin was.
Ze begon, in haar bescheiden stijljaponnetje, een dans, die bi)na een ouderwetschen indruk maakte, een soort smachtenden orals. Ze danste heel langzaam,
de prachtige armen uitgespreid, zoodat
men haar goud geverfde vingernagels
kon onderscheiden. Het kleine hoofd
held ze ver naar achter gebogen en de

oogen schijnbaar gesloten, men zag de
oogleden, die met een gouden poeder
bestoven waren. Heel zelden ding iets
als een trilling door haar lichaam: en
een bliksemsnelle, felle en bizarre be.weging sneed den zedigen dans stuk
en scheen hem to bespotten. Doch toen
hij afgeloopen was, maakte ze met be-vallige bescheidenheid een reverence,
gellik de leerlinge eener balletschool
aan een Thuringsch hof.
Geen pauze. Met een hellen kreet vond
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de negermuziek zich zelf terug. Becky
Floyds mond, die zooeven nog zoo ingetogen had geglimlacht, schoot plotseling ver naar voren en werd de Afri.kaansche vleeschtrechter, die hi) eigenlijk was. Met een kleine boosaardige
grijns keek ze de zaal rond en koos een
diklijvigen, kaalhoofdigen beer uit, die
vredig bij zijn vrouw zat. Ze noodigde
hem ten dans. Hij gehoorzaamde.Ieder.
een moist, dat men zich hier te onder,

werpen had. De vertooning was be-

kend. Men verwachtte haar.
Het zonderlinge paar stond midden in
de zaal tegenover elkaar op het kleurig
verlichte glazen vlak.
— Dans, riep Becky Floyd met een zeer
hooge, glashelder tjilpende stem, die
zinnelijk verontrustte, dans, doe precies
moat ik doe!
Ze nam haar rok op, de bruine beenen
werden zichtbaar, donkerder dan geo*
zicht en armen, de wereldberoemde
beenen, kostellik van vorm. En nu begonnen ze, deze beenen,in een Charles.ton grimassen te maken, bliksemsnel,
met een ongelooflijke beheersching.
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Het dikke geval tegenover Naar duidde
met een verontschuldigenden glimlach
jets aan dat daarmee een jammerlijke
overeenkomst had. Zijn buik rees en
daalde, de grijze haren aan zijn slapen
fladderden. Becky Floyd raakte hem
niet aan. Ze danste vlak voor hem, hem
aanvurend door tjilpende kreten, sneller en hoe langer hoe warrelender; toen
trok ze haar hagedissenkopje tusschen
haar schouders, maakte zich klein, trippelde vooruit en achteruit, keek vroom
vanonder haar oogleden omhoog en
bewoog, grotesk zagend,vlaklangs haar
lichaam, haar armen daarbij. Het or

kest jammerde en Hoot. Het slachtoffer
werd vrijgelaten.
Ze koos anderen. Haar als vonken zoo
snel schietende blikken zochten onfeilbaar de oudsten, de onmogelijksten uit,
alle door een weeldeleven in goud en
in vleesch verworden griisaards. Nie.mand onttrok zich eraan; het was een
zeldzame, klassiek geworden offering
der waardigheid. Iedereen kwam en be.woog voor haar vreemde, huivering.wekkende jeugd log en links het nude
5
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lichaam, dat al naar het graf toeneeg.
De zaal vibreerde en genoot. Al de ge&W
blaseerde, nimmerte bewegen mannen,
hier vonden ze den geheimen wellust
der onderwerping. Zacht gejuich, onderdrukt gelach, onverzadigb aarkijken.
Maar plotselinge stilte en bijna verschrikt elkaar aanzien, toen Becky
Floyd eindelijk, met duidelijke vastberadenheid, het uiterste waagde....
—Kleingeestigis zeniet, zei Carmer,een
schouwspel, dat de moeite waard is.
Hij sprak luider dan anders. Hij sprak,
om zich los to worstelen uit een betoo.vering, die hij voelde komen en die hij
niet wenschte. En hij noemde doctor
Erlanger den naam van haar nieuwen
partner.
— Ongelooflijk! riep doctor Erlanger
met jongensachtig wijdgeopende oogen, dat is onmogelijk!
Maar het was zoo.
Van de met bloemen overdekte tafel,
Welke hij presideerde, had ze den Lon.denschen goudkoning weggehaald, den
stokouden, half.-legendarischen man,
hoofd van een tweehonderd jaar nude
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gelddynastie, diep gebogen, bijna onlichamelijk, enkel nog machtwoord en
begrip, den grijsaard, die over Staten
besliste, die volken liet ontberen en
zwelgen.
Zonder aarzelen volgde hij haar. Men
boog de hoofden. Met veel houding
Bing hij tegenover haar staan en be.woog zijn negentigjarige voeten met
eenkinderlijk aanduiden der Wilde passen. En zij tilde haar zedige kleedje nu
hooger en hooger; nu zag men haar
knieën, nu haar dijen, ze draaide in den
roes harer wouden en, met een doordringend hoogen glashelderen kreet,
rukte ze met Naar beide vuisten tegelijk
rok en lijfje van haar lichaam; haar
vreemde borsten, spits, de knopjes purperrood geverfd, sprongen in het licht,
en geheel naakt, het schaamdeel maar
even bedekt, gaf ze zich draaiend prijs
in een geweldige groteske vaart.
De oude Engelschman stond stil en zag
haar aan. Hij keek van heel dichtbij
naar deze naaktheid, naar deze donkere
beenen, de mooiste ter wergild misschien, onberispelijk van vorm, slank
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en tegelijk tergend vrouwelijk, als door
de hand van een vreemden god in ademend brons gevormd.
Carmer keek om zich heen, vreemd
bewogen. De zaal stond overeind, de
beklemming was weg. Het publiek
juichte. Men sloeg de handen in elkaar op de vreemde maat der oerwoudmuziek. Het publiek juichte haar
toe in vijftien talen van blanke menschen; en in alle manneblikken was
afgunst op den ouden man, die het
vandaag getroffen had, — want dit, dat
een man zoo mocht staan en in het
stralende licht voor aller oogen zijn
wellust en aanbidding van het vleesch
mocht toonen, dit eigenlijk was de
nieuwe, de geweldige truc, waarmee
dat donkere meisje daar een wereld opwond en vasthield,
De Engelschman was langzaam naar
zijn plaats teruggekeerd. Doch dit zou
nu voortduren en stijgen tot het einde; het spel barer beenen werd brutamp
ler en lokkender, ze maakte zich gereed
tot den laatsten, tot den onuitsprekelijk schaamteloozen, hoonlachend ge.68

weldigen triomf van het Zwarte Geslacht.
Maar op dit oogenblik gebeurde het
onwaarschijnlijke: de aandacht werd
afgeteid. Er kwam een man de *rap af,
oud al, forsch van bouw, hoekig en al
tamelijk gebogen. Hij was onmogelijk gekleed en de onmogelijkheid be.stond vooral hierin, dat hij zijn overjas
had aangehouden, een nauw, dik, slecht
zittend kleedingstuk van zwarte glad-de stof. Zelfs het zwarte kaasbolletje
had hij op zijn hoofd gehouden, zoo'n
haast had hij. Zijn stok met den zilveren knop hield hij in zijn hand, of liever hij droeg hem, zijn hand onder den

knop, op een onhandige manier voor
zich uit. Zoo kwam hij de trap af, midden in de voorstelling der Afrikaansche
keizerin terecht. De gedachte scheen
niet in hem op to komen, dat zijn komst
hier eenige verwarring kon brengen.
Zoekend en gehaast keek hij om zich
heen; waar hij nader kwam, schoven
de menschen op zij, wie nog zat, stond
op, velen maakten een buiging. Maar
Achille Dorval, alsof hij heelemaal al69

Teen in een leege zaal was, stapte op
den gezochte engevondene af.Hij strekte al van verre zijn handen naar hem
uit, ook die, Welke zoo onhandig den
stok omklemd hield, zag Carmer in de
oogen, lachte toen en zei:
—Ikben ontroostbaar,mijnvriend.Maar
dat komt ervan, wanneer men per automobiel over Napoleons wegen reist!
— Hebt u tegenslag gehad?
— Een defect, dat ons een heele poos
heeft opgehouden. Precies op de plek
voor Grenoble, waar destijds het leger
hem ontrouw werd. Maar dat heeft me
niet kunnen troosten. Wat hebt u wel
van mij moeten denken!
Hij knikte doctor Erlanger toe, die een
beetje bleek achter zijn stoel stond;
toen gingen ze met hun driee""n tegelijk
weg. De negermuziek zweeg allang, van
vele kanten heftig gewaarschuwd. Het
publiek stond stil en staarde den man
na, Wiens weinig elegance ouderdom
een idee beteekende: de idee Europa
en Vrede. Ook de noordelijke koning,
tusschen zijn nude begeleiders, keek
hem peinzend na
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Becky Floyd, zich midden in haar oerwoudrazernij tot kalmte ontnuchterend,was met een slimmen blik van ter
zijde in Naar verrukkelijke dierenoogen
dadelilk bij Achille Dorvals binnen.komst geluidloos verdwenen.
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VII

I

N de hal van het hotel stond uit zijn
diepen fauteuil de heer Francois
Bloch op, Dorvals reisgenoot. Hij was
niet ouder dan doctor Erlanger. In tegenstelling met hem was hij sierlijk van
bouw en bijna blond, alleen hun dicht
naar elkaar toestaande oogen hadden
verrassend veal van elkaar en keken
even intelligent, even vriendelijk, even
bedroefd.Zezagenelkanderaan,toen ze

werden voorgesteld; een duizendjarig
Bender lot groette zichzelf in dezen blik.
Achille Dorval zei:
— Ik denk, dat we onze beide jonge
vrienden vanavond niet meer noodig
zullen hebben, mijnheer Carmer. Gaat
u dus maar wat uitrusten!
Beiden bogen.
— Goedennacht meester, zei doctor
Erlanger, en Carmer gaf hem een hand.
— Goedennacht meester, zei Francois
Bloch tegen Dorval. Hij gebruikte het.zelfde woord; het klonk in het Fransch
Ben beetje anders, doch er was maar
zoo weinig verschil, als er is in de uit72

spraak eener taal tusschen menschen
van het eene dal in de bergen en het
andere. Daarvan lag op beider gezicht
nog een onbestemde glimlach, toen ze
zich naar den uitgang aan den achterkanttoewendden en, eigenlijk zonderafspraak, samen den tuin in wandelden.
Ook hier was op dit uur Been mensch.
Zoete geur van planten hing in de lucht.
De wit-bestrooide wegen schemerden
roodachtig van het Licht, dat door transparanten van andere huizen wend uitgestraald. Muziek was nog hoorbaar,
maar gedempt. Rieten stoelen en banken stonden gereed voor rustzoeken-

den, die niet kwamen. De jonge heeren
drentelden een beetje heen en weer.
— Ken ik uw naam niet? vroeg doctor
Erlanger, en er was voordien nog Been
woord gesproken, heb ik hem niet in de
,Nouvelle Revue Française" gelezen?
— Dat is wel mogelijk, zei Francois
Bloch en hij bloosde van blijdschap,
ik liefhebber een beetje.
— Een studie over Stefan George en
Mallarmé — of vergis ik me?
Ze namen plaats in een nis, tusschen
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sinaasappel en Laurier, en hun Lange en
weldra zeerbewogen gesprekbegon
. 0 0

Boven in Dorvals zitkamer, met Naar
burgerlijke hotel.-chic,verried nog niets
de aanwezigheid van een huurder. Hij
had waarschijnlijkweinigmeegebracht.
Er stond alleen een groote leeren zak
met donkere tabak op de tafel. Hij begon dan ook op slag cigaretten te rollen, de eene na de andere, alsof hij ze
in voorraad Wilde maken: honderdduizendvoudige routine verried zich in de
precieze en sierlijke beweging van zijn
kleine hand, die toch nog kort te voren
den wandelstok zoo onhandig omklemd hield.
Een kellner trad binnen, nadat hij ge.beld had.
— Ik drink niets, zei Carmer.
— Heelemaal niets? Breng voor mij,
beste vriend, Witten wijn, hier uit het
Zuiden, uit het vat, niet uit de flesch!
— Ik betwijfel het, mijnheer, zei de kellner met een buiging, Welke zijn gering.schattenden glimlach nauwelijks verborg, of wij hier in huis zooiets hebben.
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— Dan moet er maar iemand op uitgestuurd worden om het te halen. En
een beetje gauw ook.
En zij begonnen hun Lange, vredestichtende gesprek.
Dorval zei, en er was voordien nog bijna
niets gesproken:
— Het maakt mij gelukkig, te denken,
dat u nu weldra mijn partner zult zijn.
— Het is niet zeker, mijnheer Dorval.
Ik ben nog niet besloten.
— U zult besluiten. 0 ja, ook ik droom
er niet zelden van, de enkele jaren, die
mij nog resten, feestellik door te bren..
gen, te gaan wandelen, in de schaduw
te gaanliggen.Maarje doethet toch niet.
Je mag het ook niet doen. Breng mij
op de hoogte, mijnheer Carmer.... Ik
luister.
— Een woord van zeldzame ironic. Den
man op de hoogte brengen, voor wien
de bewoonde wergild openligt als een
schaakspel!
— Goed, ik voel wat voor deze vergehiking. Ik weet, wat de figuren willen.
Maar u — en met u nog anderen — kent
elk vezeltje van het hout, waaruit ze
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zijn gesneden. Ze hebben u toch zeker
wel verteld, dat ik hd6l weinig weet?
— Heel Europa kent dit leuke fabeltje
en geniet ervan.
De wijn was gekomen.
— Nu dan, zei Dorval, ik drink op dat,
wat alleen ons na aan het hart ligt!
En hij omspande met zijn kleine hand
het glas zonder voet, zooals een boer
drinkt.
— 0, hij ruikt best.
Hij hield zijn gezicht over den drank
heengebogen.
— Het spijt mij, dat wij heelemaal niet
in uw taal met elkander kunnen spreken. Ik heb to veel verzuimd. Eens
zouden twee mannen zooals wij Latijn
met elkaar gesproken hebben, — dat is
voorbij.
Hij zweeg een oogenlik.
— Breng mij op de hoogte, herhaalde
hij toen, laat mij uw gedachten kennen.
Wij moeten een fundament metselen,
waarop wij ons allebei zeker en vrij
kunnen bewegen.
— Het zal noodig zijn, mijnheer Dorval, dat ook u steenen aandraagt.Waar76

om bent u er zoo op gesteld, dat ik eerst
en alleen spreek?
Dorval zat daar, in een slappe houding,
het zware hoofd tusschen de hooge
schouders gedoken,waarover de zwarte stof van zijn goedkoope costuum
plooien wierp. Zijn zware onderkin
steunend op een hoog boord van Lang
vergeten vorm. Moe hangend zijn lippen. Onverzorgd, rafelig en ruig zijn
gri@jsze snor. Zie)"n news naar voren springend en krachtig. Onder de hooggebogo
gen wenkbrauwen hield hij zijn oogen
neergeslagen. De stilte duurde Lang,
Toen keek hij op, met een blik, die open

was, harteli)k en vol begrip, en een plotseling zeer sterke, gespannen mond zei:
— U kunt spreken. Ik ben oprecht.
— Wanneer ik daar aan twijfelde, was
ik niet gekomen.
— Datis beleefd,mijnheerCarmer,maar
ik verlang niet, dat het de waarheid is.
Nietomdatumligelooft,bentuhierheen
gekomen, maar opdat u mij zult leeren
gelooven. Goed dan, Bing hij langzaam
en bijna plechtig voort, mijn geval is
eenvoudig. Ik ben Been erg gecompli.77

ceerde man, Carmer. Ik heb de rest van
mijn leven aan de idee van den Europeeschen vrede gewijd, dat is mijn heele
politiek. Verlangt men, dat ik haar verloochen, dan treed ik nog denzelfden
dag af. Dat kunt u woordelijk herhalen,
wanneer u na de aanvaarding van uw
ambt voor den eersten keer in den
Rijksdag spreekt.
De grijsaard sloot de oogen. Plomp,
slap, zat hij in den stoel, de eeuwige
cigaret tusschen zijn vingers.

Carmer antwoordde niet. Hij dankte
nietvoordithooge geschenk. Hij trachtte zich het oogenblik voor te stellen,
waarop hij Dorvals woorden werkelijk
van het spreekgestoelte af zou herhalen, doch hij slaagde daarin niet. Het
gelukte hem niet, zich het welbekende
beeld van de zaal in den Rijksdag voor
den geest te halen, de concentrische
regelmaat der stoelen, het glazen dak...
Met een huivering stelde hij vast, dat
hij aan dat oogenblik niet geloofde. Hij

schudde dit gevoel van zich af.
—Ikdanku,zeihij eindelijk.Omdatuhet
dus wenscht, zal ik u over den oogen78

blikkelijken toestand van Europa alle
dingen voorleggen, die u beter weet
dan ik.
— U vergist u, mijnheer Carmer! Ik heroo
haal het. U vermoedt niet, wat voor mij
nog allemaal nieuw is. Ik ben bijna in
niets een vakman. Als vaklieden hebao
ben wij andere mannen in Frankrijk.
0, voor een groot deel zijn ze verschrikkelijk!
— Nu dan, zei Carmer langzaam, denkt
men áán ons Europa en vbfir ons Europa, dan zal men moeten beginnen
met zich to bekennen, dat dit werelddeel niet veel meer van zijn oude positie over heeft. Het had zichzelf tot werelddeel benoemd, het had zich als
werelddeel gedragen. Toen het dat niet
meer deed, was het uit. Al zijn waarden
verkeeren in groot gevaar. Het moet
zich, met een beetje gezond verstand en
met beetje beschaving, weer herinneren wat zijn eigenlijke functie is.
De schok, nietwaar, is geweldig. Het is
telkens en telkens weer opnieuw de
slag van Salamis, die geleverd moet
worden!
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Dorval, zonder zijn hoofd te bewegen,
sloeg zijn oogleden op. Hij zei:
— Dit is de manier waarvan ik houd om
politick te voeren. De meesten praten
altijd alleen maar over de laagste tarievenvoorinvoerrechten en overdracht.
— Dat zal ik zoometeen ook doen. Over
Grieksche eilanden zal ik het niet lang
meer hebben.
— Erg jammer!
—0, we bedoelen natuurlijk ook Grie.kenland, wanneer wij over invoerrechten spreken.... De zaak begirt ermee,
dat vandaag zes millioen Europeanen
niet te eten hebben. Maar deze zes milhoen zijn enkel de allerongelukkigsten.
De rest, het overgroote deel, leeft ellendig. Bij u in Frankrijk leeft deze rest ka.rig; bij ors rekt zij eenleven zondereenigevreugde.Twee derden der Duitschers
zijn arbeiders en employ's met niets
anders voor zich dan arbeid tot aan het
erode hunner dagen. Maar ook van hen,
die overblijven, heeft bijna niemand
geld. En toch regeert het geld.
— Je zoudt kunnen zeggen: juist daar.om. Het geld is zeldzaam geworden.
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Daarom is het de wenschdroom van
alien. Ik heb een chauffeur gehad, die
mij den dienst heeft opgezegd, omdatik
Been millionnair ben. Het ontbrak hem
nergens aan, maar hij had den gear van
het geld noodig, hij aanbad het
— Deze chauffeur van u, mijnheer Dorval, is tegenwoordig ons arme Europa.
Zijn serviliteit tegenover de Nieuwe
Wereld heeft iets ontroerends en primitiefs. Europa staat op het punt voor
denrijkdom en den ondernemingsgeest
der Vereenigde Staten definitief de wapens veer to leggen. Maar zooals nu de
wereld Bruit ziet, is de materieele dood

tegelijk een dood van de ziel en den
geest. De Perzen komen dezen keer uit
het Westen en bedreigen de Middel.landsche Zee. En ons Salamis heeft een
nuchteren naam: economische ineensluiting. Iedere student kent het recept.
In de plaats daarvan hebben wij het ge&O
lukkig tot zevenentwintig tolgebieden
gebracht! In zevenentwintig stukken is
dit Europa versnipperd. Wij zijn van
het allereerste begin van het gezonde
verstand nog ver verwijderd.
6
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— Verl Toen ik kort geleden eens de
hoop uitsprak, dat de zieke Franschen
in hun gasthuizen nu binnenkort jullie
goede medicamenten zouden krijgen,
zonder dat men gedwongen was, er
krenterig mee te zijn, toen krijschten
en jammerden de vaklieden: Utopist,
utopist! Carmer — mijn ooren tuiten
nog van dat geroep.
— Utopie is voor hen het eenige noodige. Elke onbetamelijkheid is immers
nog mogelijk. Van elken hap eten heffen
ze rechten.
— Zoo is het. Roemeensche tarwe moet
er zijn, Italiaansche mais, Fransche
wijn — waarom Been Europeesche wijn,
Europeesche tarwe? Enkel opdat de
mensch het op aarde nog een beetje
moeilijker heeft plan de natuur het be
veelt. Een paar winstjagers willen het

zoo, en het volk gelooft aan eeuwige
wetten.

— Onschendbaar. Bij ons in Duitsch.land hebben ze nu de prijzen van het
brood verhoogd. Niemand heeft zich er
tegen verzet. Werkelijk, het is dikwijls
heel moeilijk geen mysticus te worden.
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— Elke strijd voor een verbetering, Carmer, is een strijd tegen holly, opgezette begrippen, die door de menschen
vereerd worden. Je moet er eens met
een mes in steken, dan ritselt het zeegras.
— Dan zou je wat te doen hebben I Uit
pure mythologie, uit atavistische be.0
hoefte aan haat ziet niemand, wat hij
noodig heeft,
—Twaalfduizend goudfranken perjaarl
— Wat?
— Ik zeg: twaalfduizend millioen goud..
franken betalen de Europeesche staten
ieder jaar voor hun bewapening. De
massa juicht het toe. Liever niet eten,
niet waar, maar in Been geval iets aftrekken van den haat! De heele onderwereld van den mensch verzet zich
daartegen.
Hij sprak dit woord „onderwereld"met
een grimas uit, heel de afkeer van den
Voltairiaan trilde in dit vertrekken van
zijn spieren.
— Hetzou misschien niet zonderbelang
zijn, er eens een beetje over na te denken, hoe de wereld voor onheil en
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wreedheid te behoeden zou wezen. 0,
verre van dit! Onze grootmachtigen,
voor wie wij dwaze droomers zijn, staren als behekst naar hun afgodsbeelden: erts, petroleum, katoen, rubber.
Veel liever dan afstand te doen van een
half procent, willen ze geluidlooze steden zien, waarin de geraamten van door
gas vergiftigde menschen rechtop rond
den disch zitten.
Voor het eerst had hij zijn stem verheven, ze had plotseling klank, leven en
charme. En, wonderlijk, voor het eerst
op dezen. avond dacht Carmer aan den
redenaarAchille Dorval, zooals hij hem
eens, op een beslissenden middag in
Parijs, de weerstrevende Kamer had
hooren temmen.In den stoel, tegenover
den zacht, bijna hortend sprekenden
ouden man, had hij den geweldigsten,
den meesleependsten parlementairen
redenaar der wereld vergeten. Nu vernam hij haar weer, de stem van toen,
de diepe en vaste, de ruischende, on
weerstaanbare stem. Hij zag den minister zich over de vergadering heen.buigen, de onwilligen overschaduwend
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met zijn hoekige, groote gestalte, zag
hem uitgrijpen met zijn Lange armen,
alsof hij alien lichamelijk naar zich toe
Wilde trekken, toen, opeens, zich reusachtig oprichten om tot zijn slotwoord
to komen, dat hamerend inzette, met
een klank als van koper — en meteen
suisde ook de kleine, onhandige, de
vrouwelijke hand hamerend near op
het blad van zijn lessenaar, als tot een
bonk ijzer gebald, een keer en nog een
tweeden keer. Daarna zwijgen. Alles
was gezegd.De bedwongenKamerstoof
op en raasde.
Het was een enkel oogenblik.... Carmer

kwam weer tot zichzelf. Hij zag, dat
Achille Dorval zich voorover naar hem
toe gebogen had.
— Bent u aan het front geweest? vroeg
hij zachtjes, behoedzaam,. Bent u officier geweest?
— Een geestdriftig officier. En niet Lang
geestdriftig. Dadelijk bij het begin is
mijn vrouw als verpleegster op het slagveld gestorven.
— Mijn god! Was ze nog jong?
— Heel jong.
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— Afschuwelijk, zei Dorval. Dat heeft
u de oogen geopend?
— Volstrekt niet. Offeren was immers
de zoogenaamde diepere beteekenis
van den oorlog. Nee, ik heb jets heel
eenvoudigs gezien. Ik heb in een afgebrand dorp het lijk van een man gezien,
waaraan een hongerig varken vrat. Ziet
u, Dorval, het verstand van een mensch
is niet sterk, niet tot veel in staat, het
moet eerst een lijk zien, waaraan een
varken vreet.
Achille Dorval stond op. Met een ruk
hief hij zijn zware lichaam uit den stoel
op. Hij stak Carmer zijn beide handen
toe.
— Men moet niet meer slim zijn, zei hij
met nadruk.
Hij keerde naar zijn plaats terug.
— Het zal nooit meer gebeuren, zei hij
na een poosje. Wij droomers zullen het
verhoeden. Laten we droomen, Carmer,
laten we met groote kracht droomen!
Maar laten we oppassen voor de nachtmerries der anderen.
— Bedoelt u Engeland?
Dorval antwoordde niet. Hij tastte on86

handig langs de binnenzakken van zijn
zwartepak enhaalde een verkreukt stuk
papier voor den dag. Hij vouwde het
glad en hield het tusschen Carmer en
hemzelf. Het was een kleine kaart van
de heele wereld, een grove schets van
de aarde, die er uitzag, alsof ze uit een
schoolboek was gescheurd.
— Dat bekijk ik graag, zei hij. Daarmee
heb ik me vandaag geamuseerd, toen
ik op die gedenkwaardige plek, een uur
voor Grenoble, op den kilometersteen
zat en wanhopig was, omdat ik u niet
kon telegrapheeren. Daar — en hij trok
met zijn wijsvinger een rechte lijn over

het halve blad, die van Memel tot aan de
Zee van Ochotsk reikte. Onze Brit.sche collega's moeten toch werkelijk
iets geweldigs voelen, wanneer ze dat
zoo zienlEennachtmerrie,inderdaad.Al
die tallooze millioenen, die op dit ontzaglijke continent wonen, tusschen de
Oostzee en de Stille Oceaan, vast aaneengesloten, Been onderworpen India
meer, geen aardslaven meer in China,
die den landeigenaar tachtig procent
van hun oogst moeten afstaan, een
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Azië, dat zich voelt! Men rekent in Lon.den met continenten en in eeuwen en
onze idyllische landjes zijn maar be.scheiden posten in hun calculatie. Jullie zijn een soldaat tegen Moskou en
wij zijn er een; we moeten rechtvaardig
zijn; kleingeestig zijn ze daar aan den
overkant niet.
Carmer liet enkele oogenblikken voorbijgaan. Toen zei hij:
— U weigert dezen kruistocht manschappen en gehoorzaamheid, mijn-

heer Dorval. Maar u zelf, ik weet hey,
houdt niet van Moskou.
— Ik ben te oud, om ervan te houden.
Leeftijd is anders het slechtste argument. Maar in dit geval ben ik oud, zooals Frankrijk oud is en Duitschland. Ik
wil niets weten van het enthousiasme
van onze snobbisten,die met hun oogen
draaien, als Rusland genoemd wordt,
en die doodongelukkig zouden zijn,
wanneer men in hun villa een kamer
in beslag nam. Nee, ik verlang niet, dat
Moskou komt. Ik kan het niet verlangen.Ik zal voor u niet het lied zingen van
de economische kloof tusschen West
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Europa en het Oostelijke laagland, al
is het ook een waar lied. Maar uit het
bloed der volken worden duizenden
jaren niet zoo gauw weggewischt. Zelfs
in onzen primitiefsten boer, in jullie
armsten arbeider is nog een behoefte
aanwezig naar afzondering, naar een
leven als persoon.Wat de Franschman,
de Duitscher wil, is een menschwaardig
naast-elkander-staan. Opgaan in een
gemeenschap wil bij ons niemand. 0,
ik ben niet zoo dwaas, om de betoove.ring te loochenen, die van het Kremlin
uitstraalt naar deze beladenen en ellendigen. De schuld ligt bij ons, de leiders!
Onze harten zijn vermoeid geworden.
Het woord menschelijkheid is tot een
attrape geworden, tot een tafelservies
bij een banket. Het woord democratie
ook. Het hangt van ons af, het weer
Leven en vurigheid te geven. Laten we
moedig zijn! Laten we gelooven! Aan
de democratie is een Perzië te gronde
gegaan.
Hij hield de wereldkaart nog aldoor in
zijn linkerhand, die slap neerhing.
— Het hangt allemaal van jullie en van
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ons af, zei hij, wij kunnen het ons niet
eenvoudig, niet ernstig genoeg voorstellen. Overal in Europa blazen de ingebeelde gekken hun wangen op en
verwekken hun eigen stormpje. Waaro*
achtig, dit is het moment! Laten wij tenminste een zijn, wij honderd millioen
menschen. Griekenland was kleiner en
zwakker, toen destijds Xerxes kwam.
Hetiswaar—nukomenzeuithetWes.ten met hun zorgeloosheid en hun gouda
ze komen uit het Oosten als een ontzaglijke golf collectieve uniformiteit....
Op dit oogenblik stootte de wind het
even kierende venster heelemaal open,
de kwakend.-schelle kreet eener muziek
sloeg naar binnen, gevolgd door een
negerachtig woest gejuich van stemmen.
— En daar, zei Dorval en wees met zijn
oude hoofd naar het venster, daar ko.men ze ook vandaanl

VIII
AAROM praat ik eigenlijk nog?
VV riep de beer Francois Bloch uit
Hij riep het opgewonden,schel bijna en
in een voortreffelijk Duitsch. Waarom
zou ik nog als getuige dienen? Jullie
Goethe, die toch wel iets van de Duitoo
sche taal begrepen zal hebben, heeft
Naar zelf de slechtste stof genoemd,
waarin een rampzalige dichter Leven en
kunst kon bederven.
— Hij mocht dat zeggen, antwoordde
doctor Erlanger met donkerder klan&V
ken, in haastig Fransch. Hij heeft haar
immers mede geschapen,die taallWaar.om zou een vader in een boos humeur
zijn kind niet eens mogen uitschelden.
— Hij wist,wat hij b edoelde I Hij had het
Grieksche oor, uw Goethe; wat moet
hij geleden hebben onder dien over
vloed van medeklinkers. Het kraakt en
knarst en hoest, uw Duitsch, laat ik u
dat zeggen! Stel u maar eens even voor,
wat Alcaeos of Sappho van deze rauwe, Joffe, heesche klanken gezegd zouden hebben.
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VI

— Uw Gallisch, mijnheer Bloch, dat
zouden ze mooi gevonden hebben!
Een idioom, dat door den neus gesproken wordt! Spreken wij heesch, waarde
heer, dan hebben jullie een verstopten
neus. En bovendien nog die hik met
jullie accent op de laatste lettergreep.
Gewoonweg een clinisch beeld. Ja, Pin.darus zou zich daarbij echt prettig ge-voeld hebben!
— Bij jullie hulpwoorden zou hij zich
beter geamuseerd hebben.
— Waarbij?

— Bij den aanblik der krukken, zonder
Welke jullie niet kunnen loopen. Bij
jullie hebben en zijn en worden, jullie
moeten, zullen, kunnen! En natuurlijk
hulpwoord en deelwoord altij d een flink
eind van elkaar verwijderd. Hij zou zijn
handen boven zijn hoofd in elkaar
geslagen en in wanhoop uitgeroepen
hebben: het werkwoord, het werkwoord!
— Ik hoor hem, mijnheer Bloch, ik hoor
heirs. J'attends le verbe! Want zonder
twijfel zou hij het in het Fransch uitgeroepen hebben. Dat is waar, er valt bij
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jullie niets te verwachten, bij jullie weet
men altijd wat er komt. Maar wat heeft
in de zeventiende eeuw jullie taalgeleerden eigenlijk gemankeerd? Een taal be.wust zoo te verhaspelen! Haar dit tempo voor te schrijven! Ze komt aansloffen als het paard in den draaimolen!
Ja, beneden in den tuin, in de nis tusschen sinaasappel en laurier, waren ze
het niet Lang eens geweest. Weliswaar
werd er tusschen de jonge secretarissen Been woord over de politiek gewis.seld, maar na een korte gedachtenwis#o
seling van persoonlijk-literairen aard
waren ze, al heel gauw, over de taal zelf
begonnen, en hier bleek plotseling, door
beiden tot nu toe niet vermoed, dit
gloeiende partijkieZen, dit fanatieke en
vijandige enthousiasme. De waardigheid en schoonheid der taal, waarin
ieder van hen voelde, dacht en schreef,
werd met scherpe wapens bestreden,
zooals de waardigheid en schoonheid
der dames in een middeleeuwsch tournooi: een dergelijk chauvinisme op nationaal en politiek gebied overgebracht,
zou bij elke zinswending zooveel als
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gevaar en oorlog beteekend hebben.
Vreemd, te denken, dat dit nu „gasten"
waxen in hun volken, vreemden onder
hen, wier woord en poezie zij zoo hartstochtelijk liefhadden, onechten, verstoorders, nauwelijks gedulde n. Had iemand hen kunnen hooren, dan zou de
overweging bij hem hebben kunnen opkomen, of niet de innige belangstelling
in den tot woord, tot klankwordenden
schat van herinneringen de verbondenheid met eenvolk stelliger motiveert dan
menige twijfelachtige bloedverwant.
schappelijkheid. Maar misschien ook,
wie zou daarop kunnen zweren, had.den de strijders zich bij een strengen
toehoorder alleen maar verdacht ge.gemaakt. Die zou misschien gedacht
hebben, dat ieder van hen Al te volkomen de taal van den ander sprak. Want
in het streven, toch vooral begrepen
te worden, verruilden zij onophoudelijk zwaard en schild in het tournooi
en uitten hun vijandelijkheden juist in
het idoom waarvoor ze bestemd waxen.
—Wetteloosheid,zeibijvoorbeeld Fran.çois Bloch in het Duitsch, u houdt dus
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van wetteloosheid in een taal? 0 ja, uw
Duitsch maakt er een buitensporig gebruik van. Een gedachte wordt in een
zesmaal verstrengelde periode ineengedraaid, eenvoudig omdat men zes
Bingen tegelijk wil zeggen. Men maxtelt den toehoorder, den lezer, men
houdt hem aan het lijntje — en eindelijk
brengt Ban een slotwoord de oplossing.
Is in het Duitsch elke zin niet een Wag.neriaansch muziekdrama in klein formaat? Aan het eind komt deverlossing.
Maar eerst, tergend lang, is er niets Ban
zwaarheid, verveling en duisterheid.
— Dat is echt. Werkelijk, dat is echt!
Wat u daar over Wagner zegt, mijnheer
Bloch, daarop wil ik maar niet eens
ingaan. De besten van uw volk heb.ben hem fiefgehad. En om hem te verwerpen — daarvoor moet men hem
eerst bemind hebben! Maar wat ons
Duitschaangaat: uzoudttochwerkelijk
een kleine poging moeten doen om
rechtvaardig te zijn. Het is waar, Bing
hij voort, en zonder Bat hij het merkte
weer in het Fransch, het is bij ors een
worstelen met de taal, iets wat den
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Franschen totaal vreemd is. Het onmetelijke,het metaphysische dringt in het
woord en kan zich er toch nooit hee.lemaal in oplossen.
— Aha, daar hebben we het!
— Ja, daar hebt u het. Dat is een paging
van zeer ingrijpenden aard, juist omdat
het nooit heelemaal zal gelukken. En
hier is eerbied dus geboden.
— Zoo!
— Ja. Eerbied voor iemand die overweldigd is en moet stamelen!

— Stamelen als een kind of als een die
in geestvervoering is!
— Dat zijn Been verachtelijke menschsoorten. Het is waar, de taal van het
verstand" is voor hen eigenlijk niet
gemaakt.
— Dat hoeft u niet tusschen aanhalingsteekens te zeggen, waarde mijnheer Er.
langer. Verstand en helderheid zijn niet
zoo Bering en vooral tegenwoordig mag
men daarover niet met geringschatting
spreken. Wanneer u verstandig" zegt,
dan bedoelt u armtierig, dat weet ik.
Wel, ik ben niet blind. Ons Fransch is
zeer zeker armer dan uw oVervulde
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laat .germaansch, armer aan stof, dat is
waar.Maarwatheefthetvan zijnarmoede gemaaktf In Been enkel idioom kan
men nauwkeuriger zijn, vernuftiger,
slagvaardiger, geestiger. Geen enkel
idioom rijgt de gedachten in zulk een
logische volgorde aaneen, zoo rein, zoo
natuurlijk. Geen idioom legt ze den
toehoorder zoo klaar en eenvoudig ter
overweging voor. Geen idioom is zoo
officieel, zoo hoffelijk. En geen idioom
zoo humaan!
— Ha, het groote woord! Waarom toch
altijd dadelijk het grootste woord?
— Goed dan. Laten we dit vermijden.
Geen idioom is zoo, laat ik zeggen, volkomen en diep rechtvaardig. Dat is zijn
rang.
— Zijn oneindige, zijn bijna mystieke
rijkdom geeft ons Duitsch een hooge.ren rang. Laat het in Bingen van het
dagelijksche, tastbare Leven preutsch
en plomp tegelijk zijn, laat het vaak zijn
toevlucht moeten nemen tot duistere
beeldspraak — bij ons wordt elk woord
door de sterren beschenen en niet door
de kristallen lichtkroon.
7
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— Door de sterren? Door de studeerlamp! Daar riekt jullie taal en jullie
literatuur naar. jullie zijn kamere-revo-o
lutionnairen, jullie Duitschers. Waarmee ik niet wil zeggen, dat jullie Been
onheil sticht. Daartoe reikt het nog
wel! Als ik aan jullie Lessing denk....
— Op dien naam heb ik gewacht.
— Die moest ook komen. Het type van
de argeloosheid! Orde en wet in wat
van den geest is zoo te hoonen — wat
goedkoop, wat dankbaar!
— En Lessing was, zooals algemeen bekend is, dan ook een aanbidder van het
succes. Hij was een brasser, en stierf
als millionnair.
— Ik weet, dat hij arm was. Maar gees.tellik gesproken is hij een woesteling
geweest. Hoe is het mogelijk, niet te
zien, van Welk een beteekenis de dwang
was, dien de meesters van het Fransche
drama zich oplegden! Niet te verinoeden, wat de diepere bedoeling was dier
drievoudige eenheid, de herol"sche be
hoefte naar wet en beperking zoo te
miskennen!
— Het is u toch zeker bekend, mijnheer
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Bloch, Wiens ontdekking u daar her.haalt? Want natuurlijk moest er eerst
een Duitscher komen om de verveling
Bier schoolvossen op zoo'n voorname
wijze uit to leggen.
— Schoolvossen? Verveling? Wat voor
een Duitscher?
— Een, die uit paedagogische liefde voor
zijn eigen volk zoo hymnisch overdreef.
Of gelooft u werkelijk, dat hij, die omzwierf tusschen goed en kwaad, uw Corao
neille kan hebben liefgehad, die zoo taai
en dor is als een oud paardezadel?
— O! O!
— Wij Duitschers verwijten ons Zelf
cosmopolitisme.Hoezeer ten onrechte!
Ons cosmopolitisme is zelfcritiek. En
daaraan moet het over zekere grenzen
nog al eens ontbreken.
— Over zekere grenzen voelen ze zich
nu eenmaal heel prettig in hun eigen
huid — en ze hebben er gelijk aan. Ter.bij julliel Drie vierden van jullie
literatuur en jullie heele philosophie
zijn uitingen van ontevredenheid, van
onbehaaglijkheid!
— Over philosophie, mijn waarde heer
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Bloch, moesten we het nu maar liever
niet hebben. Of we!? Staat u erop ??Jullie
hebben immers, zooals men dat noemt,
ook pogingen gedaan om in de wereld
rond te zien. Men hoort over Descartes
spreken....
— Zoo, hoort men over hem spreken?
Descartes, die de poort openrukte!
— Al was het dan helaas een poort die
naar den verkeerden kant open ging.En
die het tegen Leibnitz zoo finaal aflegde.
— Monade! Identitas indiscernibiliuml
Het metaphysische circus!
— Slagwoorden! GrappenI
— 0 nee. Waar was zijn zending, zijn
daad?
— Wel, misschien vindt u de daad" bij
Kant, in zijn ontzaglijken twijfel aan de
causaliteit? Of met wien kan ik u an
ders dienen? Schopenhauer misschien,
die de eerste was, om de vraag te doen
naar de waarde van het bestaan?
— Waarlijk, een echte Duitsche vraag.
Een volkomen overbodige vraag, omdat het nu eenmaal is zooals het is, ons
bestaan, en het nergens anders om gaan
kan dan om het een beetje gezelliger,
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een beetje menschelijker in te richten.
— Waarmee dan onherroepelijk een opsomming der Parijsche moralisten be.gint, der menschen met de levensrecep.ten,aangevangen bij Montaigne tot aan
Chamfort toe?
— Natuurlijk, tot Chamfort, dien uw
zwerver" een waarachtig Europeesch
auteur heeft genoemd, een, die, wanneer
hij Grieksch had geschreven, ook door
Grieken begrepen zou zijn, terwijl uw
Goethe....
— Halt! Halt!
— Ik citeer immers maar. Uw Goethe,
zegt de „zwerver", heeft toch feitelijk

meer dan goed was, de wolk omarmd,
en een Plato bijvoorbeeld zou niet dan.
met tegenzin het duistere bij hem heb-ben waargenomen, het overdrevene en
daarna weer het dome, schamele....
— Haltl Halt! Halt! riep toen doctor
Erlanger opnieuw. Hij riep het zoo be
slist, dat Francois Bloch zweeg en hem
vol verwachting aankeek. Hij stond
blijkbaar op het punt, iets zeer bizon-ders te zeggen, iets sterks en overtuigends. De toovergloed van dien hoogo*
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ste, Wiens naam genoemd was, moest
oplaaien, de twijfelaax moest verblind
de oogen sluiten en als een overwonnene verstommen. Goethe.... Hij zocht
naar een formule. Maar to veel drong
zich naar zijn lippen. Doctor Erlanger
vond Been begin. Zoo bleef hij heel lang
zitten en sprak Been woord.
— Wel, Goethe? vroeg eindelijk de heer
Francois Bloch, zacht,doch nietzonder
ironie.
— Ik zal u iets vertellen,mijnheer Bloch.
Iets vertellen is altijd het beste. Een
klein verhaal, het staat in een Fransch
boek, een biographie. Luister.... U moet
u verplaatsen naar het Noorden van
uw land, naarNormandie,naarRouaan.
Daar is of daar was op den linker never
der Seine een laan, een prachtige laan
met hooge boomen. Aan den overkant
ziet men de stad met haar torens. We
leven in hetjaar1837 of '38. Het is een
mooie lentemiddag en wel de Zaterdag
voor Paschen. Een jonge man komt
over de brug naar dezen kant der rivier.
Hij komt uit zijn gymnasium, de school.
is net uit. Het is de jonge Flaubert. Hij
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heeft geen hoed op zijn halflange glanzende haren; hij is gekleed in een gele
jas, die veel te dun is voor den tijd van
het jaar, en in een wijde, lichtblauwe
broek. Hij draagt een boek in zijn hand.
Hij gaat op een bank zitten daar aan
den never en begint te lezen. Zijn gezicht verandert, hij wordtbleek, met den
rug van zijn hand moet hij de tranen
wegvegen. Hij leest. De zon is bl')'na onder. Nu beginnen aan den overkant der
rivier de klokken te luiden, om het feest
aan te kondigen. Maar dat is te veel
voor den jongen man, het samenstemmen overmant hem, hij duizelt van het

geluk der overweldigende schoonheid,
het bock valt uit zijn hand, zijn oogen
worden donkey, bewusteloos glijdt hij
naast de bank neer.Toeschietende menschen brengen hem naar huffs.
—Faust? vroeg de heer Francois Bloch,
zachtjes, welk gedeelte? De Paasch.wandeling?
— De tweede monoloog. Flaubert heeft
het verteld. En stel u eens voor, dat hij
het in het Fransch las! Dat is Lang niet
hetzelfde, niet waar? Annoncez--vous
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d6j&, cloches profondes, la premiere
heure du jour de Piques.... cantiques
celestes, puissants et dour, pourquoi
me cherchez-vous dans la poussiere?'
Maar het is zbfi....
Z66 is het, viel de beer Bloch met
trillende lippen hem in de rede, en hij
was zoo bleek als de gymnasiast, en zijn
Duitsch had van ontroering vreemder
klanken dan anders:
—

Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton

Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde,
Verkundigt ihr dumpfen Glocken schon
Des Osterfestes erste Feierstunde?
Was sucht ihr, machtig and gelind,
Ihr Himmelstone mich am Staube....
(Wat diep gegons, wat voor een hoog geschal
Trekt met geweld het glas weer naar beneden?
Verkondigt gij dan, doffe klokken al
Van 't heilig Paaschfeest de eerste plechtigheden?
Gij koren, zingt gij reeds het troostenrijke lied,
dat eens, om 't duister graf, van englenlippen stiet,
Voor 't nieuw verbond de eerste bede ?)
(Vertaling C. S. Adama van Scheltema).

Het troostenrijke lied! Overwonnen en
gelukkig zou hij misschien nog lang
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naar zijn stem geluisterd hebben. Maar
een schelle juichkreet rukte Naar aan
Harden. Net was de demonische krijsch
Bier oerwoudmuziek, het was dezelfde
triomfkreet der Afrikaansche Perzen,
die ook boven, in die kamer op de tweede verdieping zoo duidelijk werd vernomen.
De heer Francois Bloch zweeg. Ze zagen elkander aan.

105

Ix
E mannen, boven, eindigden niet.
Het bakje op de tafel was bijna tot
den rand gevuld met Achille Dorvals
cigarettenstompjes. Buiten was het vol-maakt stil geworden. Een verfrisschende wind woei de kamer in. Boven de
zee werd een groenige schijn zichtbaar.
De kleine klok op den schoorsteenmantel, brons en leelijk, sloeg k1agend vier
uur.
Ze waren allang begonnen over het
meest tastbare en dringende to spreken.
Ze vorderden met moeite. Hier werd
bijna elke stap door voetangels en
klemmen bedreigd. Ze bemerkten dat
ze zich in een bosch bevonden, in een
dicht struikgewas van publieke vooroordeelen; een zwak mensch kon zijn
armen wel laten vallen en er aari wanhopen of hij ooit weer een plek onder
de open zon zou bereiken.
Een uurlang hadden ze over grensvrato
gen gesproken, over veranderingen op
de kaart in het Oosten van Duitsch.land vooral, problemen, welke door een
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overal even kwaadwillige publieke opinie giftig omkrijscht werden. Het was
moeilijk geweest, daarover te praten.
Het was nog moeilijker over de bezetog
ting van het Rijnland te spreken. De
nauwgezette beschermers der publieke
opinie zorgden er immers onophoudelijk voor, dat dit dwaze zinnebeeld den
Duitschers telkens weer opnieuw als
een smaad in het vleesch brandde en
dat in Frankrijk een deel van het volk
er zich aan vastklemde en de rijlaars
op Duitschen bodem niet meende te
kunnen missen.
Er moest over de schadevergoeding

gesproken worden, over jaarlijksche
afdrachten, het opvoeren van deze be
dragen, overdracht; er moest uitvoerig,
ernstig en telkens weer opnieuw over
gesproken worden, hoewel het economisch aanzien van dit werelddeel en
van de heele wereld bl)na elk jaar gea*
weldige veranderingen onderging en
bovendien geen mensch, die zijn zinnen
bij elkaar had, kon gelooven, dat een
dergelijk tribuut over groote tijdperken
kon worden vastgesteld en onafhan107

kelijk gehouden van den invloed eener
steeds ondoorgrondelijke politieke toekomst.
— Het is niets dan een kwestie van vertrouwen, zei Carmer. En voor dengeen
die de nederlaag heeft geleden en wien
harde eischen worden gesteld, is het
onuitsprekelijk moeilijk, vertrouwen te
hebben. Wat zal er gebeuren, wanneer
wij over eendracht, over vriendschap
beginnen te spreken? En die corridor,
zullen ze bij ons roepen. En de soldaten

in MainzI En onze betalingen, eindeloos en ontzaglijk 1 U hebt het de menschen van mijn slag niet gemakkelijk
gemaakt om over den vrede te spreken.
Hoe zullen wij ooit begrepen moeten
worden!
— Er bestaat, zei Achille Dorval op slependen toon, voor den politicos Been
grooter gevaar, dan bij voorbaat aan
alle critiek, aan alle verwijten te den.ken, waaraan hij bloot zal staan. Het
bezwaart en belemmert hem ontzettend. Met zoo'n zware bagage, Carmer,
marcheeren wij niet naar het licht toe....
Vrede, ging hij voort, ja, vrede is een
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merkwaardig woord.Wanneer iemand
hetwoordvredeuitspreekt,zalniemand
hem tegenspreken. Men stemt eerder
met hem in, men praat op omzichtig
gedempten toon tegen hem als tegen
een zieke. En in hun diepste binnenste
denken ze allemaal: dat is een dwaas,
met een ontroerend idee fire.
0, u hebt het gemakkelijker !
— Zoo, heb ik het gemakkelijker. Hebt u
er wel een duidelijk begrip van, hoe ze
over mij denken, onze politici der werkelijkheid en onze vaklieden? Achter.uit de klok, achteruit! En wie hen daar.bij hindert, die moet fijngestampt worden met de beroemde rijlaars. Wat, ik
heb bezwaren tegen ons glorierijke koloniale leger, deze kudde van vaalhuidig vee, dat gedresseerd wordt, opdat
het eens Europa kan vernietigen? Maar
deze diklippigen zijn immers voortreffelijke Franschen, en zij hebben de civilisatie tegen Goethe's en Mozarts land
gered! Wat, ik wil aan den Rijn de be.zetting laten verdwnen, die onze eenige zekerheid, onze eenige borg is? Wel.iswaar is zij in werkelijkheid heelemaal
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Been borg, maar een walgelijke en schadelijke domheid, dochwl)l de menschelijke geest traag is, is hij op het oogenblik nog niet verder dan in het jaar zestienhonderd, en destijds was de rijlaars
een argument. 0, de domheid, de domaw
heid, Carmer, zij is zoo 'n geweldige
macht.
— Een geweldige Proteus! Zij werkt en
verstoort in velerlei gedaante. Zij maskeert zich bij ons als mystisch diepe
bezieldheid, waardoor de wereld gene.zen moet; ze schminkt zich bij jullie
met de kleuren der beschavingskerk,
die alleen alle zaligheid weg to schenken heeft. Tusschen de coulissen staat
overal de azer op winst, de machtsnax,en grijnst. Hij heeft alle reden om to
grijnzen. Hoe schadelijker, hoe gevaar.lijker een stemming voor een volk is,
hoe gemakkelijker het zich tot die stemming laat overhalen. Want hoe is het
bij ons gesteld? Behoorlijke rechtspleging? Sociale wetgeving? Vrijheid der
beschavingsmiddelen? Niets daarvan.
Ze hebben de massa net zoolang met
mystiekgezwets aan hethoofd gezanikt
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tot ze eindelijk een bereikbaar en voor
het grijpen liggend doel voor iets verachtelijks zijn beginnen te houden. En
om dit te corrigeeren, hebben we jullie
noodig.
— Niet minder dan wij jullie! Want hoe
broodnoodig hebben wij iets van dat
zwaardere psychische gewicht, van die
absoluutheid in dingen van den geest,
van dientaaien en systematischen ernst,
waarmee men misschien niet verleidt
en betoovert, maar duurzaam bouwt en
in stand houdt. Een tikje Hegel in ons
bloed, een tikje Humboldt — hij sprak
de namen zeldzaam Gallisch uit — en
onze hospitalen, onze laboratoria, zelfs
onze telephoondiensten, hij glimlachte
vluchtig, zullen er hun voordeel mee
doen.
Even zweeg hij en Bing toen voort, veel
zachter:
— Het is mijn idee fire, Carmer, het
is bijna monogamisch. Ik denk aan
niets anders. De dag moet komen, die
de vergissing van duizend jaren weer
goed maakt. Die de ontzettend gapende,
branderige wonde aan Europa's flank
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geneest. Die ons eindelijk weer samenbrengt tot redding van ons groote, ge.meenschappelijke erfdeel. De tijd moet
komen — nee, de tijd moet er zijn, dat
geen hongerig varken meer aan een
Duitschen of Franschen doode vreet
Wat A u daar verteld heb, Carmer, dat
zegt eigenlijk alles. Meer hebben we
niet gesproken. Laten wij er altijd aan
denken, altijd. Eris niets belangrijkers.
Nooit meer, nooit meer! Wij zullen stap
voor stap samengaan, Carmer, maar

misschien zullen we nooit meer zoo met
elkaar kunnen spreken als vandaag.
Er zullen beslissingen komen over de
kleinste en nietigste dingen, onze verslaggevers zullenhonderden malen eindelooze redevoeringen voor ons h
en elk daarvan zal o zoo bizon.der zijn — maar laten we ons nooit door
het dichtstbi)zijnde van den weg of la.ten leiden, laten we altijd daarheen kojken, Carmer, daarheen, recht voor ons
uit, boven ons, daar, daar is het Licht!
Laten we ons kalmpjes laten aanvallen
en beleedigen, ieder in zijn eigen land,
laten wij ons laten bespotten, bezoede.112

len, bespugen, laten wij den kogel niet
vreezen en de vitriool niet — laten wij
elkaar gelooven!
Hij zweeg. Carmen voelde een fellen
drang in zich om op te springen en den
ouden man in zijn armen te sluiten.
Maar hij was een Duitscher, hij schuwde het gebaar. Hij stak hem zelfs zijn
handen niet toe. Hij zag hem alleen
maar aan. En toen opeens sneed het
door hem heen, scherp als een zwaard
— onzinnig de gedachte en toch onontkoombaar — dat het niet voor hem be.stemd was te zamen met Dorval deze
toekomst tegemoet te gaan.Maarwaar-omniet, waarom? Een g ord ij" n van dich.te duisternis golfde neer.
— Het is immers niet te vatten, hoorde
hij Dorval als uit de verte zeggen, dat
wij eeuwig zouden moeten lijden, alleen omdat de zonen van Karel den
Groote zich destijds als stomkoppen
hebben gedragen....
9
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X
ARMER sliep kort. Er werd vroeg
geklopt. Een dringend telegram
met betaald antwoord, werd hem ge.bracht,dathem persoonlijk moest worden overhandigd. In Berli*)on was het cabinet gevallen. Het officieele aftreden
was op den dag van vandaag vastgesteld. De met de nieuwe vorming be.laste parlementarier hood Carmer het
ambt aan.
Hij legde het flets.-blauwe formulier op
zij en grog aan het breede venster zitten, waarachter de zee zich in het ochtendlicht, in het vreugdigste zilver en
blauw, uitstrekte. Op een tamelijken
afstand, zoo groot als speelgoed, trok
een stoomboot Naar rookwimpel achter zich aan.
Carmer ademde de zuivere, zonnige
ochtendlucht in. Hij overdacht het ge.beurde.Hij vondzichzelf vreemd-rustig,
to rustig na het gesprek in den afgeloopen nacht, na dit hooge en aanvurende
pact. Natuurlijk, er gebeurde enkel, wat
allang verwacht was. Doch dezevolko.114
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men stilte in zijn Borst, dit gevoel van
vreemdheid enverheid,verschrikte hem
toch. Was dit dan niet een groot moment? Wanneer moet een man dan ge.lukkig zijn, wanneer niet op het oogenblik, dat hem het middel schenkt, met
kans van slagen een voor recht gehou&O
den idee te verwerkelijkenlWatwas dat
voor een vrouwelijke gedachte, die in
hem opkwam bij den aanblik van het
frisch glinsterende watervlak, alsof het
zijn bestemming was, den rand deter
zee, waar hij sinds dagen "al reizend
langs toog, niet to verlaten, alsof hies
ergens aan deze antieke kust zijn tocht
eindigde? Morgen, dat was zeker, nam
hij afscheidvanhaarenreisdezijnplicht
tegemoet, Welke dat blauwe formulier
daar hem oplegde. Maar het lag niet
meer op de tafel. De wind, die van
Afrika aanblies, had het op den grond
geblazen.
Toen hij gekleed en de kamer opgeruimd was, liet hij vragen of doctor Er.langer bij hem Wilde komen.
Doctor Erlanger verscheen, in haast,
blijkbaar in zijn slaap gestoord. Zijn
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vreugde was ontroerend. Nerheug u
niet te gauw", voelde Carmer zich ge.drongen hem toe te roepen, maar hij
zag in, dat dit een vermaning zonder
verstandige beteekenis geweest zou
zijn. Daarom werd het telegraphische
antwoord opgesteld en den koerier
overhandigd.
Hij had om elf uur een afspraak voor
een wandeling met Dorval. Maar Coen
ze uit de voile fluisterende hal van het
hotel buiten op de croisette kwamen,
was kalm wandelen ten eenen male
onmogelijk. De menschen waren niet
luidruchtig, ze lichtten elkander door
wenken en gebaren in; er grog bij Dorso
vals komst iets als een windtocht door
de lange rij der op banken en stoelen
zittende nietsdoeners, de stroom der
wandelaars, die hen tegemoet traden,
deelde zich in tweeën, velen namen hun
hoed af, zoodat Dorval tenslotte den
zijne in Zijn hand hield; ze hoorden de
kodaks ongegeneerd knippen. Iedereen
gedroeg zich, alsof hij, die door den roem
geteekend was, op civiele achting hoegenaamd geen aanspraak meer had.
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— Stel u nu eens voor, Carmer, zei Dorval, dat de menschen ook nog moisten,
wie u bent!
Dit was het goede oogenblik voor zijn
nieuws. Daarstraks, toen ze elkander
in het hotel begroetten, had hij het verzuimd. Een niet geheel begrijpelijke
schuwheid hield hem nogmaals terug.
Hij zei niets.
Ze verlieten den strandboulevard en
probeerden aan den overkant langs de
winkels verder te wandelen. Maar op
het smalle trottoir was het niet beter.
— Je kunt het ze niet kwalijk nemen,
zei Dorval, ze vervelen zich immers zoo
onuitsprekelijk. Wat een lot, door de

mode van de eene badplaats naardeandere te worden gesleept!
Carmer knikte. De lage huisjes, als kra.men, waar ze met moeite Tangs kon.den schuiven, waren in beslag geno.men door de wereldberoemde, door de
sprookjesachtige firma's van de Place
Vend6me en de Rue Royale. Het waren
de modehuizen, de juweliers, de parfumeurs der nog overlevende schatrijken.
Een vreemdsoortige smaak manifes117

teerde zich in de etalages: als geraffiow
neerdste fijnheid vertoonde zich overal
de aanduiding, de zeldzaamheid, de soberheid. Daar lag, op een fond van zeegroen fluweel als neergefladderd, een
eenvoudig jurkje, heel kort, eigenlijk
niet meer dan een stukje blauwgrijze
•tof met een paar zwarte kralen aan
de ceintuur als eenige garneering, en
beteekende, dank zij een nauwelijks to
peilen conventie, laatste smaak, hoog.ste kostbaarheid. Daar stond in de vitrine van den parfumeur op een chineesche sjaal heel eenzaam een enkel
flacon met een gouden vloeistof. Dit
waren tempels voor ingewijden. Een
doordringend snobbisme sloeg uit alle
etalages den beiden mannen tegemoet,
die onder het loopen hun gezichten
naar deze leegheid toegekeerd hielden.
Er heerschte, op dit uur van den dag,
winst brengend Leven. De vrouwen der
kapitalistische groote wereld liepen
in en uit de beroemde winkeltjes, ze
toetsten, kozen, verwierpen meer uit
overlevering dan uit drang naar genot
en bezit. De vermoeide bewakers van
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den wereldarbeid sjouwden gewillig
achter haar aan.Het gebeurdemeerdan
eens, wanneer de beide mannen ergens
bleven staan, dat binnen de klant alle
kostbaarheden in den steek liet, en, als
een mooi dier in een kristallen kooi,
Dorval door het naakte venster be
spiedde.Hij glimlachte dan nogal driest.
Maar heel zachtjes, zoodat alleen Carmer het kon hooren, zei hij:
— Geen lust, schoone dames! Ik zou
van verveling sterven!
— Wanneer?
— Wanneer! Maar Carmer, hoe kunt u
nu zoo'n cynische vraag stellen? Nee,

toen we als jonge mannen met een
dorpsmeisje onder het dansen wegslopen en haar achter de herberg
behoedzaam in het gras legden, dat
was heel wat anders! U kunt er zeker
van zijn, al deze dames hier ruiken
naar niets. Daarom troont die gouden
flesch daar ook zoo souverein in de
etalage.
Carmer glimlachte. Het was een glimoo
lach niet geheel zonder droefheid. ,Hoe
kunt u nu zoo'n cynische vraag stel119

len Och, hij dacht zoo weinig aan cynisme, dathij eerdermoeite had omtoespelingen op dat levendigste waarover
die frissche grijsaard zoo ruig en onbekommerd schertste, dadelijk te begrl)..
pen. Was hij zelf niet veel ouder dan
Dorval? Destijds, bij then verschrikkelijken dood, in één dag, is hij oud ge.worden. Maar toen was hij nog geen
veertig. Een vluchtige pijn speed door
zijn borst, een voorgevoel, dat het mis. 0 go 0"

schien zonde en jammer was, zich zoo

vroegtijdig voor den machtig cirkelenden levens- en liefdesstroom of te sluiten. Een echte Duitsche zonde vermoedelijk.
Ze konden eindelijk doorloopen. Enkele snelle zwenkingen in dwarsstraten
hadden hen buiten het gebied der elegante nieuwsgierigheid gebracht. Ach.ter de dure gevels aan zee ademde argeloos de zuidelijke kleine stad.
— Hier is het mooi, zei Dorval.
Ook hier herkende men hem. Vele
menschen kwamen uit hun deuren en
keken den ouden man na, die Frankrijks
lot eigenzinnig naar zijn idee toe leidde.
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Niet allen, die ze ontmoetten, keken
vriendelijk.
- Hier hen ik niet in den schoot der
mijnen, zei Dorval. De menschen zijn
hier te ver van den oorlog verwijderd
gehleven. Hoe zouden ze hem dus kunnen vreezen?
- Er bestaan altijd redenen om het on,
heil te willen,antwoordde Cartner. Daar
waar de menschen er weI dichtbij waren, zijn ze waarschijnlijk niet minder
verheten, door de altijd levende herinnering aan het doorstane leed.
- [a, zei Dorval, zoo heeft het voortgewoekerd, bij jullie zoowel als bij ODS.
Ze waren in een straat gekomen, waar
bijna voor elk huis bloemen en vruchten te koop werden geboden. Ze kostten bijna niets, een tiende van den
prijs dien men ginds aan zee vroeg,
Maar van die daar kwam immers ook
geen mensch hier. Vrouwen in huisjaponnen, op pantoffels, stonden hij de
kooplieden en dongen breedsprakig af
wat ze konden. Alles rook sterk en zoet
naar de reusachtige bossen mimosa.
De straat droeg den naam van een
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maarschalk uit den laatsten oorlog. Ze
keken toevallig allebei naar het bordje,
toen ze den hoek omsloegen.
— De gemeenteraad hier heeft dood.gewoon de ranglijst overgeschreven, —
kijk, Carmer, zelfs de sabels van den
derden rang zijn niet vergeten! Als jon.gen van twintig jaar ben ik eens in
Berlijn geweest. Door al de Pruisische
generaals, die ikvoortdurend met elkaar
verwisselde, heb ik er nooit een adres
kunnen vinden. Men moet de menschheid met een brandmerk teekenen,want
dan pas kan ze iemand onthouden.Tegenover weeke slappelingen, die haar
de antisepsis of den keelspiegel bren-gen, is ze minder dankbaar.
— Nou, zoo nu en dan toch well
Carmer wees met zijn oogen naar bo.ven, Het bordje in deze achterafsche
straat droeg Achille Dorvals naam.
—0, zei de nude man zonder eenige
ontroering, in enkele steden, waar dat
ook voorkwam, hebben ze hem al weer
uitgeveegd. Een slappe kerel, die Dor.val! Goed zoo. Ze moeten hun kanker
kwijt raken en hun doctoren vergeten.
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Toen ze in het hotel terugkeerden, was
de hal volgepakt met nieuwsgierigen.
Er was een legertje van journalisten
aangekomen; van vele oorden aan deze
kust waren ze komen toesnellen, in
de hoop, den leider van Frankrijks bui.tenlandsche politiek hier in zijn vacantieverblijf toegankelijk en spraakzaam
te vinden.
— Wijsmaken kan ik ze natuurlijk niets,
sprak Dorval zachtjes, en wat moet ik
nu zeggen!
En met een buitengewoon beminnelijk
gebaar zich bij den halven cirkel van
opdringende mannen verontschuldigend, zei hij:
— Ik moet u teleurstellen, mijne heeren!
Ik heb twee dagen vrij genomen om
een ouden vriend weer te zien. Het
spijt mij, dat u zooveel moeite hebt ge.daan!
— 0, mijnheer Dorval, riep een Engel.sche Journalist met wit Naar, zoo slank
als een knaap, en met de gelooide gelaatskleur van een die lang in de tropen
is geweest, wij hebben uw vriend al herkend. Wij zouden zoo graag willen....
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En Carmer hoorde zijn naam fluisteren.
— Gilfond! Ik zag u niet eens.
Dorvalschudde denwitharige de hand.
— Maar van mij zult u niets hooren. Ik
wil de spanning van uwberoemde combinaties voor niets ter wereld bederven.
En wat zou een krantenman zijn, die
eerst moet worden ingelicht!
En gebruikmakend van een gunstige ge.legenheid, volgde hij den voor hem uit
loopenden Carmernaar de lift. De photografen knipten achter hem aan, blijk-

baar al tevreden wanneer ze zijn gebo.gen rug maar konden vasthouden.
Boven in Dorvals zitkamer, de plaats
van hun nachtelijk gesprek, ging Car-mer voor het venster staan. Na enkele
oogenblikken keerde hij zich om:
— Ik zou hun wel wat hebben kunnen
vertellen. In Berlijn wordt vandaag een
ander cabinet gevormd. Ik heb toegestemd.
— Hebt u dat vandaag vernomen?
— Vandaag. Heel vroeg.
— En u vertelt mij niets? U bent mijn
kamer niet komen binnenstormen? U
wandelt een uur naast mij en praat over
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straatnamen? Nee nee, Carmer, alle
respect voor Duitschland! Maar hoe
moeten wij jullie nu toch in godsnaam
ooit begrijpen!
Toenvoegdehij eraantoe,met eenglimlach, die zijn zware oude trekken met
jets van bekoorlijkheid overgoot:
— Wel Carmer, ik ben heel gelukkig.
De telephoon rinkelde. En nu was. er
ook Been rust meer.Voortdurend waren
er menschen, die toegelaten wenschten
to worden. De secretarissen vatten als
schildwachten op de gang post.
— Ik doe u een voorstel, zei Dorval, Het
zal hier niet langer een genoegen zijn.
Over een uur, als iedereen aan tafel is,
latenwil bij den achteruitgang mijn wagen voorkomen. Bloch en uw Erlanger
blij ven termaskeering en als achterhoede nog hier en volgen met den trein.
Maar wij tweeën, wij trekken door het
land, en waar we het prettig vinden,
daar stoppen we.We maken er eenvredigen, een feestelijken avond van.
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XI

D

E zware open wagen klom. langs
omwegen de bergen in. De man
aan het stuur, een kleine, ernstige Bre.
ton, droeg heel correct zijn Witte, met
zwart afgezette zomerlivrei.Maarnaast
Carmer, die zijn hoed voor een luchtige
pet had verwisseld, zat Dorval in zijn
slecht gemaakte overjas, den stijven,
ronden,vilten hoed op het hoofd, in zijn
hand den wandelstok — een bizar protest tegen welk snort narrigheid of gele.genheidsmaskerade ook. Onwillekeu.rig een vergelijking makend,dacht Car.mer aan de portretten van den hoog.mogende op het kerkplein in Ravello:
een in gala, een ander met den stalen
helm en nog een in ceasarische toga. Ze
reden Tangs uitgestrekte bloemenvel.den, sterke golven van hyacinthen- en
rozengeur overstroomden den weg.
To en waren zeinGrasse.Uitde parfumfabrieken daar drongen, bijna ondraaglijk, nog veel sterkere, geconcentreerde
reuken.
—Hiervermengen zich de bloemen met
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reuzel,zeiDorvalenvertrokzijn gezicht.
— Het ruikt walgelijk.
— Ja, het stinkt beestachtig.
Tusschen gewelddadig gevormde berg.toppen ging nu aanden anderen kant de
tocht voort, over stoutgespannen brug.gen en smalle serpentienwegen, op en
neer. Elk oogenblik, in een wonderlijke
wisseling, veranderde de plantengroei.
Van het gebied der zilvergrijze olijf boomen klauterden ze omhoogtot de pijnboomen van het Noorden, om even
daarna, met het imposante uitzicht op
het verder liggende gebergte en over
het meer, neer to dalen naar mirte, si-

naasappelboom en cypres, in warme
dalen, die doorgeurd waren van laveno*
del en thijm.
Voor Toulon hadden ze opnieuw de
kust bereikt. Dicht bij de haven reden
ze door de shad. De kaden waren dicht
bevolkt met mannen in uniform; blauwao
grijze en wit-en-zwarte oorlogsschepen
lagen voor anker.
— Dat is van alles nog wel het domste,
zei Dorval.. Zestig millioen francs stuk
voor stuk. En daarbij is zoo 'n donder127

bark, volgens de kenners, in den modernen oorlog op zee net zoo bruikbaar
als een oude schoen. Ja, precies zoo
bruikbaar alsof hier pal voor ons een
oude weggesmeten schoen dreef, her.haalde hij, want de voorstelling daar.van scheen hem grimmig te vermaken,
en wij zullen niet ophouden hun dit
voor te houden.
Carmer zag hem aan. Uit zijn vroolijke,
heldere oogen glansde een onbeperkt
vertrouwen.Hij zou, naaraardsche wetten berekend, niet lang meer leven;
weinig, nauwelijks jets meer, zou hij
nog aan het voelen en dwalen der menschen kunnen veranderen in de korte
spanne tijds, Welke hem nog vergund
was; maar daarom twijfelde hij er niet
aan, dat het goed en noodzakelijk was
am vastberaden, onbevreesd naar den
lichten kant van den horizon te wijzen.
In deze houding, als zijn eigen standbeeld nu reeds, stond hij daar voor de
oogen der wereld en der na hem ko.menden, onverdroten, vol vertrouwen
in de toekomst en eenvoudig.
Hun weg liep nu vlak Tangs de zee. In
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den wegdonkerenden dag weken aan
den rechterkant de bergen verder weg,
ze werden laag en weerden de winden
niet Manger af. Maar vandaag voelden
de mannen Been wind. Alle dorpen en
gehuchten, waar ze Tangs kwamen —
geen mondaine oorden meer — toonden hun simpele, sobere en opgewekte
provinciale leven.
Hier moesten we maar ergens bl""ven, zei Dorval. Anders zijn we over
een uur al in Marseille, en in de hel,
beste Carmer, zult u niet willen over
nachten.
— In de hel?
— In haar voorhof tenminste.
— Hebt u in uw Frankrijk voorhoven
tot de hel?
— 0, Marseille is Frankrijk niet. Is het
dan al niet de voorhof van Frankrijk,
dan is het toch in elk geval die van
Afrika en de uitwatering van vier werelddeelen.
Een kleine baai was voor hen opgedoemd, waar de huizen van een statig
dorp of stadj e omheen stonden. Op een
zoetjes glooienden bodem, in een halso
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ven cirkel, schaarden zich de huizen met
hun platte daken, blauw, oranje, rood,
aaneen, terwijl de kerk — bruin als een
monnikspij, met haar twee vierkante
torens,welke ongelijkvanhoogtewaren
en veel van burchttorens hadden — er
hoogbovenuitrees.Langs dekade lagen
visschersbooten met gestreken zeilen.
— Rijd voorzichtig, Philippe, zei Dorval
en raakte met den knop van zijn stok
den schouder van den chauffeur aan.
De in groepen bijeenstaande inwoners

Bingen op zij. Het rook kruiig naar zeelucht, naar visch en gebraad. De bran.ding was stil, de hemel donkerblauw, als
viooltjes.
— Ja, dat zou de goede plaats voor ons
zijn, herhaalde Dorval, het zal alleen
een beetje moeilijk zijn om onderdak
to vinden.
Maar als tot antwoord zagen ze precies
waar de rij huizen eindigde, een beetje
afzonderlijk,eenietsje hooger, eenklein
hotelliggen,een aanlokkelijke,okergele
dobbelsteen, waar, op het midden van
den voorgevel, sneeuwwit glanzend,
blijkbaar pas geverfd, als uithangbord
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plastisch een prachtige schimmel to
steigeren stond.
De waard trad tegelijk met zijn vrouw
naar buiten en opende het portier. Het
waren menschen van middelbarenleeftijd, niet van Proven^aalschen oorsprong, zonder overdreven dienstvaar.digheid. Doch toen ze de reizigers goed
hadden opgenomen, bleef hun mond
van verbazing wijdopen staan.
— Dat is niet mogelijk! riepen ze bei0o
den op denzelfden toon.
— Het is zelfs heel zeker, beste vrienden. Maar als jullie het goed met ons
meenen, vertel het dan aan niemand.
— Tegen niemand een woord, tegen niemand! We zijn alleen maar buiten ons
zelf van verbazing en bli)dschap, nietwaar Denise. 0, als u eens moist, mijnheer!
—Hebben jullie sours geen kamer vriej ?
— Geenkamer? Denise, mijnheerAchilleDorval vraagt of we kamers voorhem
hebben! 0, mijnheer.,..
Ze kregen op de eerste verdieping de
kamers aan den voorkant, tusschen
Welker ramen de melkwitte schimmel
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draafde, groote vertrekken van een aangename leegte, gezellig behangen, elk
met een geweldig bed en twee met cretonne overtrokken fauteuils. Ze frisch.ten zich een beetje op na de refs en ginav
gen samen naar buiten,voor het huffs.
Twee tafels stonden klaar voor het middagmaal, grof, maar smetteloos gedekt,
de Lange, knapperige brooden lagen ge.reed. Ze zaten nauwelijks en begonnen
om zich been te zien of de waard trad
op hen toe, en buiten staat zich Langer
in te houden, begon hij met stralende
oogen:
— Dit is de mooiste dag van mijn le.ven I Wij allebei, mijn vrouw en ik, weet
u waar wij vandaan zijn, mijnheer Dor.val? Uit uw geboortestad.
Nu was de geluksroes pas verklaard.
Ook Carmer begreep dit.
— „Ik kom uit dezelfde plaats als hij", in
betrekking tot een mensch van betee.kenis, dat was immers zooiets als een
rang in dit land, als een eeuwigdurende
glans en zegen. Zelfs zij, die allang ge&V
storven waren, zonden dezen glans nog
uit. Altijd trof je in Frankrijk iemand,
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die je al in het eerste kwartier van het
samenzijn met stralende oogen moest
toevertrouwen: -- „Ik ben uit Besancon,
net als Victor Hugo, uit Valenciennes
net als de schilder Watteau, uit Cahors,
waar Gambetta geboren is!" Dat kon
men kin derachtig en ij del noemen, maar
toch was het een teeken van een levenoo
dige verstandhouding tusschen de natie en degenen, die Naar representeerden. En nu deze herbergi"er,.,.,,, In leven.den lijve stapte de huisgod van zijn
Bretonsche stad uit den auto om bij
hem aan tafel to komen zitten.
— U zult het zien, zei Dorval goed.-

geluimd, toen de stralende man het
huffs weer was binnengehold, straks
verneem ik, dat ik zijn neef ben. Ik heb
niets dan neven daar in dat stadje.
Diep•vredige avond. V66r hen strekte
zich, in milde kleuren, een rustige zee
uit;de hemel verbleekte; rechts, heel in
de verte, boven Spanj e, zonk dezonweg
in een prachtigen gloed van lichtgroen
en purper. De kleurige huizen van het
dorp, onwerkelijk opschemerend en
zuiver omlijnd, rekten zich aan hun lin133
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kerhandnaarde zee toe.Stemmenklonken op. Daar waar de huizen ophielden,
lag, met de kiel naar boven, een boot,
waaraan met enkele hamerslagenjonge
mannen lets herstelden. Het was nog
warm.
Hij stond weer voor hen, borden en
vorken in zijn handen.
— Ik moet het u zeggen, mijnheer Dorval, en u zult het mij wel vergeven: wij
zijn zelfs nog familie van elkaar.
— Is het waarachtig? Neven misschien?
— Bijna. Maar u zult het zich misschien
niet zoo gemakkelijk herinneren. Mijn
vader had thuis het cafe , In het gouden
Hoofd". En wat de uwe aangaat....
Maar nu zweeg hij verward, plotseling in het onzekere, of dit wel geoor-loofd was.
— Ook de mijne was herbergier. Nou
ja, dat wil zeggen: het gouden Hoofd
dat was een hotel van naam — lag het
niet aan de Quai de la Fosse? Daaren.tegen het onze, mijn lieve god! U moet
weten, Carmer, het onze was niet veel

meer dan een uitspanning, zoo'n snort
herberg in de voorstad, daar waar de
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weg van Rochefort de stad binnenkomt.
Voor mij, als kleine jongen,was het daar
dol-gezellig. De voerlieden van heel
Frankrijk legden daar aan in hun prachtige boezer.oenen. Ik heb er alle paardenrassen gezien en er alle mogelijke
dialecten leeren spreken.... Maar nu,
waarde vriend, ons diner! We hebben
honger — en we vieren feest. Laat ons
nu eens kijken, wat voor kunsten je
vader je vroeger geleerd heeft in het
gouden Hoofd!
— En wat verlangt u, mijnheer Dorval?
En u, mijnheer?
— 0, we hebben vertrouwen in je.

— Daar gaat hij, zei Carmer, zijn hoofd
vol ideeen.Frankrijk maakt iedereen tot
smulpaap.Ik,bijvoorbeeld, weet anders
het gansche lieve jaar niet wat er op
tafel staat, en ik ben toch werkelijk Been
asceet....
— Niet? vroeg Achille Dorval en de
Duitscher lachte.
— Nou, maar ik verheug me reusachtig
op het eten, Carmer, en ik verheug me
vooral op den wijn. Ik hoop dat mijn
neef een jonge Cassis heeft; die groeit
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hier in de buurt. De dagen met u zijn
als een verjongingskuur voormij. Met
een volmaakt frisch hart marcheer ik
nude toekomst tegemoet, als een jonge
man, sedert ik er op mag rekenen, den.zelfden onversaagden tred van u te hoo.-ren aan den anderen kant van den Rijn.
De menschen in Nimes zullen mij morgenavond niet meerherkennen; ,,och ga
weg, dat is die oude stijve Dorval toch
zeker niet", zullen ze roepen.
— Spreekt u morgen in NIrnes?
— Ja, in de arena. Dat heb ik al een
heele poos geleden beloofd.
De hors d'oeuvres werden opgediend.
Met een roodwangigen piccolo sleepte
de herbergier ze aan in een geweldige
hoeveelheid; een waar landschap van
schoteltjes en bordjes bedekte de tafel,
allemaal gevuld met pittig en zoet geu.rende, het verhemelte prikkelende lek.kerniojen: zeemosselen, zee gels, slakken en tonijn, olijven en reusachtige
Witte boonen, artisjokken, in het tout
en in azijn, kalfshersens, koud met geop
braden boter, en op een iets grooteren
schotel, in het midden, de morue a la
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brandade, het stokvischgerecht van de
Provence, toebereid met peper olie en
een snippertje knoflook.
— Ruikt u het Zuiden? vroeg Dorval,
onze waard is hier heelemaal geassi.mileerd. Vindt u den geur niet prettig?
Voor mij behoort ze bij de zon en de
stralende zee. Onder ons gezegd: ik
geloof, dat Plato en Alexander er geweldig naar geroken hebben.
Nu trad om den hoek van het huffs een
dame te voorschijn. Ze liep zonder hoed,
over haar arm droeg ze een doek.
— Deze dame is bij mij in pension, zei
;

fluisterend de herbergier,de eenige Bast

in dezen tijd van het jaar. Een zeer rustige, gedistingeerde dame.
— Daar twijfelen we absoluut niet aan,
antwoordde Dorval.
Met iets als een luchtige, bekoorlijke
ontroering Bing de zooeven aangekomene aan het andere tafeltje zitten en
nam haar buren op. Ze was gewend alleen te zijn in den kalmen avond. Ver.wondering trad in haar oogen, ze wendde zich meteen af, met een zweem van
een blos op haar wangen.
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—Bevalt ze u? vroeg Dorval zachtjes, en
zonder een antwoordaf to wachten, dat
trouwensnietkwam,stondhij op,maakte een logge buiging, en met de stem,
Welke nog geen volksmenigte en nog
Been parlement weerstaan had, zei hij:
— Mevrouw, het zou een droevig ding
zijn, zoo zwijgend en gescheiden van
elkander te eten. Een nude man mag
veel vragen. Wilt u ons permitteeren in
uw gezelschap te zijn?
Ze stond op, deed vrij en eenvoudig den
stap naar het andere tafeltje, gaf Dor.val een hand en antwoordde:
— Ik weet dit genoegen te waardeeren,
mijnheer. Ik zal heel graag bij u komen
zitten.... Mevrouw Grandin,
— Dit is mijnheer Carmer, zei Dorval.
Ze zat nu aan den langen kant der tafel
tusschen de beide mannen, met haar
rug naar het huffs en haar gezicht naar
den hemel en de zee gekeerd.
— 0, mevrouw Grandin, zei de herbergier en schonk wijn in haar glas, hoe
vaak heb ik me niet verwonderd, dat
een dame als u deze eentonigheid hier
uithoudt! Nu stelt den avond u scha138

deloos voor alle andere. Ik ben er ge.lukkig door.
Ze dankte met een glimlach. Ze was
moeilijk heel jong meer te noemen,zooals ze daar zat, en het was zelfs de vraag,
of men Naar knap kon vinden. Haar
trekken waren er misschien te willekeurig voor, de kleine neus te grillig ge.bogen, de teedere mond een ietsje te
breed. Maar van haar kinderll)k.-ronde
voorhoofd, van haar Lange, grijze, met
donkere wimpers omlijste oogen, die
stellig precies zoo keken als in haar
jeugd, Bing bekoring en betoovering uit.
Haar teint leek frisch in de schemering;

toen de fakkels gebracht werden, zag
men dat ze dat niet was, want als een
heel fljn geweven net lag een eerste verwelktheid over haargelaat. Ze was eenvoudig en toch elegant gekleed: in een
japon van een heel dunne lichtgrie)"ze
wollen stof, met een smalle donker.
groene leeren bies afgezet. Haar rechte en krachtige schouders, haar vrouwelijke armen, haar boezem,welker gave schoonheid men vermoedde, bewo.
genzichteederonderhetdunne,soepele
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weefsel.Uit het zwarte, krullende, brui.ne haar, dat ze op zij in een scheiding
droeg, viel een golf telkens tot op haar
oog.Wat van haar uitging als een geur,
als uitademing van haar wezen, dat was
natuurlijkheid, een moedige intelligentie en een aangeboren vroolijkheid,welke door de resignatie van een begon-nen neergang nog pas heel licht overschaduwd werd.
Ze at met appetit en zonder affectatie
mee van de lekkere dingen, die de stra-

lende huisvader zijn beroemden Bast
opdiende: de geurende soep met velerlei groenten en kruiden, de geweldige
kreeft daarna, hoogrood kleurend op
den schotel.
— Weet u wel, beste vriend, zei Dorval
tot den herbergier, dat u in staat zoudt
zijn een ouden Romein krankzinnig te
maken?Niets hadden ze liever dan deze
visch. Ze reisden heel ver, om hem te
eten.
-- En toch geloof ik niet, mijnheer
Dorval, dat de Romeinen hem zoo kon.ken toebereiden als ik. Wees zoo goed,
mijn saus eens te proeven!
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— Een langoustensatis, niet waar?vroeg
mevrouw Gardin.
—Eery uitvinding van mij, mevrouw. Ik
geloof wel, dat ze gelukt is.
En meteen was hij weer weg.
— Men laat den roem van het land voor
u opglanzen, mijnheer, zei ze glim.lachend tegen Carmer, maar u bent Al
to sober. U zult dien braven kerel op
die manier nog beleedigen,
— Hij zal me voor een Wilde houden,
die nergens-van of weet, en zal getroost
zijn. Hoe moet ik hem duidelijk maken,
dat ik het liefst niets anders zou doen
dan een stuk van zijn wittebrood in
zijn wijn doopen. Daaruit proef je dit
heele rijke land al. Als u het goed vindt,
mevrouw, dan doe ik het gauw een
keertje.
— Dat moet ik ook doen, zei Dorval.
Carmer, u h Tarwe van de
vlakte en wijn van de bergen. Die jonge
Cassis is goed, he?
En hij bekeek liefdevol den barnsteengelen drank in het grove glas.
— Ja, zeiCarmer,hij smaakt naar pitten
en naar zon, zuiver en bitter.
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En hij bleef nog even in zijn brood- en
wijnaanbidding verzonken, terwijl de
herbergier zijn eerediner verder opdiende: zijn asperges van wel een dub.belen duim dikte, waarvan na het eten
Been houterig vezeltje overbleef, zijn
haantjes in room met jonge salade, nog
een zoete salade als dessert, van vruchten, die geurden als de hof van Eden:
kersen, meloenen, peren en perziken,
door een pittige likeurop een vreemde
manier maar even bevochtigd.

Het maal was zoo licht, zoo gemakkelijk te verteren, dat ook wie duchtig
toetastte, er enkel vroolijker en leven.diger van kon worden.,,En toch", dacht
Carmer, is dit nog maar een dorpslo.gement, en het' is heelemaal niet te
zeggen, dat de waard hier een betere
kok is dan duizend anderen in het land.,
Het is de vraag, of je met zuivere,luchtige spijzen te voeden, per saldo niet
veel belangrijker en bevorderlijker is
dan menige last van waardigheid en
denkbeeld. Hoe vroolijk zit hij daar, die
Dude man, niet oververzadigd van alle heerlijke Bingen en niet verhit, en
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maakt grapjes tegen ons; niet als een
groot man, die zich verwaardigt tot ons
of te dalen, maar heel leuk en gezellig.
En wie zou zij zelf toch zijn, dat zij
zich zoo zonder dwang tegen alles opgewassen gevoelt? Het is niet goed
mogelijk dat vast te stellen. Ze kan een
dame van geld en goeden huize en ze
kan een gewoon burgervrouwtje zijn;
het gebaar, waarmee ze op dit oogenblik haar lepeltje met vruchtensap naar
haar mond brengt, is de vrouwen hier
waarschijnlijk alien gemeen. Hoe natuurlijk luistert en lacht ze, zonder eenige affectatie en toch ook zonder eenige preutschheid. Ze voelt zich op haar
plaats, eenvoudig omdat ze een vrouw
is en omdat een vrouw zich niet eerst
hoeft te doen waardeeren, maar enkel
door Naar aanwezigheid, door het geaO
schenk, door de bekoring van haar tegenwoordigheid zooveel waarde heeft
als de beroemde, de beproefde, de grijs..
aard. Mild en innemend spreekt hi) tegen haar.Zebeschikken volkomen over
het woord, over de taal. Allen spreken
ze goed en zonder moeite en zonder
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onduidelijkheid bier in dit land, en elke
zin is werkelijk een zin; zoo spreken ze
nu eenmaal, zoo ligt de taal voor iedereen gereed, niet als een wolk, die vervloeiend naar de sterren opzweeft, niet
als een moeilijk te hanteeren spade,
die den taaien bodem moet omwoelen naar schatten, maar als een mooi,
gemakkelijk te hanteeren levensinstru.ment.
Leven, Leven, zij doen het, en ze doen
het met een zuiver geweten.... Ze is

trouwens betooverend.... Ze verdeelt
haar gunsten, onopzettelijk blijkbaar,
ze kijkt ook mij vriendelijk aan, ze wil
niet, dat de vreemdeling, die weinig
spreekt en niet de kunst verstaat te
eten, zich uitgesloten voelt; ze is be
minnelijk en tegemoetkomend door
een teeder gevoel van betamelijkheid en
lieven plicht. Want niet als één enkele
vrouw zit ze hier aan tafel, ze zit hier
en babbelt voor alle vrouwen van Frank..
rijk, zoo luchtig, zoo luchtig, enwanneer
ze mij aanziet zooals op dit oogenblik,
alsof mijn toch al oud gezicht haar wel
bevalt, dan hoef ik dat volstrekt niet
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te gelooven, ze wil alleen maar dat ik
niet triestig zal zijn. Maar ik ben niet
triestig, mevrouw Grandin, ik ben werkelijk niet triestig of hoogstens door
een algemeene oorzaak: omdat het leven voorbij is, verleden, en omdat ik het
vandaag misschien nog wel gebruiken, maar er mij niet waarlijk meer mee
verheugen kan".
Het was toch koel geworden. Dorval
hielp haar den doek om de schouders
to leggen.
— Ja, zei ze, als die ster daar opkomt,
dan begint het altijd koud te worden.
— En dat waar te nemen, is uw bezigheid avond aan avond? Onze gastheer
heeft wel gelijk, wanneer hij zich daar.over verbaast.
— Nou, hij is vaak zoo goed om wat
met mij te praten. Ook over u, mijnheer Dorval heeft hij gesproken. Het
schijnt, dat hij in uw stad is geboren.
Ja, dat heeft hij mij wel negen keer verteld. Ik ben vandaag juist tien dagen
hier. Toen ging ze op ernstigen toon
verder: Eerst Wilde ik mijn zoontje hier
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mee naar toe nemen — hoewel, zoontje,
zbb klein is hij niet meer, al dertien —
maar het was to duur. En ikzelf had rust
noodig. Ik was uitgeput.
— Werkt u in Parijs? vroeg Dorval, op
een toon vol respect.
— Ja. En niet heel graag. Ik vind het
ellendig. Maar wat moet ik doen! Het
was noodzakelijk, toen destijds, dade.II)k bij het begin.... toen destijds mijn
man stierf.
De mannen Bogen onwillekeurig het
hoofd. Ze begrepen heel goed, waaraan
de beer Grandin „gestorven' was, en
het was beiden to moede, alsof zij er
schuldig aan waren.
Ze keek van den een naar den ander.
Er was geen woord noodig. Wanneer

menschen zoo verstomden op deze
aarde, dan dacbte n ze altijd hetzelfde.
Het zwijgen duurde minuten.
Toen, opeens, hief ze haar arm op
en strekte hem uit, omhoog naar den
nachtelijken hemel, waaraan de sterren straalden als lampen.
— We bedekken haar! riep ze uit, die
eene daar bedek ik. We willen het niet
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meer zien, dat roode, dat verschrikkelijke oog!
Haar smalle, sterke hand bedekte de
oorlogsster. En tusschen haar vingers,
waarop de naald sporen had achtergelaten, glansde wit het Licht van mildere sterrebeelden.
`
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XII

Z

E waren na den middag vertrokken
en bereikten van den landkant de
voorstad. De wagen hobbelde over een
weg vol gatenmethier en daar een brok
plaveisel. Niemand week uit, niemand
reed op de voorgeschreven manier.
Schuin op den rijweg gezet wachtten
karren, bespannen met muildieren en
honden. Automobielen van een voorhistorisch type, half-kreupel en opgelapt, waarin man nen in boezeroenen en
vrouwen zonder hoed zaten, gaven hui.lende signalen, waarop niemand lette.
De voorstad nam Been einde. Laag en
breed waren de kleurige huizen neergezet, alsof hier ruimte in overvloed
was, alsof zich naaralle kanten woestijn
of steppe uitstrekte. Alles scheen hier
toevallig en voorloopig, aan menig huffs
zag men geen deur, alleen een roode of
groene lap als gordijn hing slap in de
onbewogen lucht. De bewoners zaten
ervoor, volledig luierend op het midden
van den dag, schreeuwend, gesticulee.rend enlachend, met een zorgeloosheid,
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die iets gewelddadigs enbijnakrankzinnigs had. Een gelig stinkend stof warrelde op onder de voertuigen, de zon
brandde zonder erbarmen van den he.mel omlaag.
Een zwaarte, een beklemming vie! op
Carmer neer, een gevoel als van naderende koorts. Voor het eerst gedurende
de heele reis trok Dorval aan zijn zwarten viltenbolhoed;onderden rand deed
zijn huid hem pijn.
— Je kunt je haast niet voorstellen, zei
hij, dat wij pas twee uur geleden onze
kleine baai hebben verlaten, mevrouw
Grandin, mijn neef en den schimmell
Ze kwamen eindelijk bij het station.
Carmerdeponeerde hierzijn valies.Zijn
secretaris was met de zware bagage
vooruitgereisd. De trein naar Duitsch.land vertrok's avonds pas. Carmer had
nog wren voor zich.
In het hart der krioelende, dreunende
stad reden ze verder en stopten bij een
kruispunt. Aan den rechterkant kwam
er een breede hoofdstraat op uit, zwart
van menschen en wagens, aan den lin.
kerkant was water, iets als een diep in149
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gesneden basin, vol masten en takelwerk. Maar schuin voor hen liep de
andere straat omhoog, waarlangs Dor.val nu zou rijden, de Rue de la R6pu.blique: een stuk verder omhoog brak
ze af, om daarachter zoetjes weg te
glooien; daar ging de weg naar het hart
van Frankrijk toe.
Carmer stond aan den rand van het
trottoir. Hij nam zijn hoed af. Met een
onhandig gebaarlegde Dorval den zijne
naast zich op de bank en stak Carmer
over het portier beide handen toe.
— Alors! zei hij en knikte zijn bondgenoot in de oogen.
Zijn expressieve mond stond daarbij
even open onder de rafelige snor.Toen
reed de auto den steilen weg op. Dorval
had zich omgekeerd —met zijn heele
bovenlichaam, omdat zijn nek waarschij nlijk te stiff was — en wuifde. Nu
was hij bijna niet meer te zien. Hij hief
zijn stok hoog boven zich, zoo hoog als
hij maar kon. De knop van den stok
glansde. De auto bereikte het hoogste
punt, en daalde daarna omlaag,nog was
de knop te zien, als het eenige ding, de
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zon flitste nog een laatsten keer heftig
op het zilver, een vonkengespetter en
een groet,
Carmer deed de enkele stappen terug
naar de hoofdstraat. Het was de be.roemde Cannebière, de grond, dien de
duizenden der dagelijks aanspoelenden, de duizenden betraden, die snakten naar Europa, onmiddellijk wanneer
zij de planken van het dek verlieten; de
instuif voor de donkere menschen uit
Afrika. Europa ontving hen met reusachtige café's,met tingeltangels enbioscopen en met winkels, waarin waren
van de meest uitgelezen luxe uitgestald

lagen naast de kinderachtigste prullen, Welke de barbaren, de speelsche
menschen moest lokken. Hier liepen in
troepen of alleen de matrozen van alle
marines en de soldaten van Frankrijks
meest uiteenloopende koloniale legers,
velen in khaki gekleed, maar velen ook
nog inhuntraditioneele kleurige dracht:
met roode broek en roode fez de Zou.aaf, met roode sjerp de Afrikaansche
Jager, Wiens nek door een sluier tegen
den zonnebrand beschermd wordt, in
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rooden mantel en rooden dolman de
Spahi,de Arabische kap over den schedel. Dit bloedige rood stippelde en be.
sprenkelde de straat. En in alle huid.kleuren wandelden te midden hiervan
de onderworpenen, de nog neergehoudenen, elke nuance van geel was er uit
Cambodja en Annam, elke nuance van
zwart uit den Soedan, Logone en den
Congo, elke nuance van bruin van Afri.ka'snoordkant.Iedereenscheenhierda.,

delijkthuis te zijn. Een lange poos wan-

kelde in het gedrang voor Carmer uit
een oude, ontzaglijk hoog en breed ge.bouwde Berber voort,op twee elegante
cocotten steunend, die klein en teer, gi.chelend en spottend, aan zijn boernoes
trokken. Met een onbeschrijflijke, ernstige begeerte keek hij, zonder te spreken, op haarneer.Carmermerkte ineens,
dat hij het groepje gevolgd was, dat hij
dedrie menschengeenoogenblikuithet
oog verloor. Ontstemd, zichzelf niet
begrijpend, bleef hij staan en zocht een
plaatsje voor Bender cafe's. Hij hadnog
uren den tijd. De beklemming Wilde niet
wijken. Met de behoefte naar opmonte152

ring, naar een psychischen prikkel, beap
stelde h een sterken drank, Bien hij
haastig naar binnen goot. Hij proefde
velerlei scherpe kruiden. Er bleef een
beetje akelige nasmaak over, als van
gummi. Maar de uitwerking was er.
Eindeloos gepraat rondom hem, snel
en luid geredeneer, met fel.-opslaand
accent, in langgerekte en donkere klan.ken van allerlei dialect. Vreemdsoortig
schreeuwend bespraken de menschen
zaken, vrouwen, politiek. Alle tafeltjes waren in beweging, een gescherm
van gebaren doorsneed de heete lucht.
90

Een donker yolk was dit, met vlammen-

de oogen, krachtige teint, met regelmatige, zelfs edele trekken, die voortdurend
door grimassenvertrokkenwerden.Het
was alsof hier iets kostbaars bedekt en
weggewischt werd door iets als een
beweeglijke korst. Maar wat was het?
Er was op dit terras wel voor afwisseling gezorgd. Het goochel- en bedelvolk
der havenstad vertoonde voor de nietsdoeners hun kunsten. Ellende en ziekte
waren hier te zien, zoo genadeloos als
Europa ze niet te zien geeft. Een neger,
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een nude man al met Witte pluizige
bakkebaardjes,liet zijn handen zien met
het phenomeen der cifussa: de littee-kens leken blauw,-grl)s onder het zwart
van den handrug, maar groenachtig onder het rose der palm. Grijnzend vertoonde hij dit, van zoo nabij mogelijk,
trotsch op de doodelijke zeldzaamheid.
Niemand lette op hem. Hij werd afgelost door een jongen, een verwaarloosden en brutalen hilfbloed, uitgeteerd,
met brandende spleetoogjes en hard

stiff haar, op Wiens schouder een aapje
zat met een fez op en een sabel op zij.
Het was gedresseerd, kon salueeren en
in de houding staan, maar iederen keen
na den militairen groet werd het door
een teringachtigen hoest door elkaar
geschud; het hield daarbij dan op een
hartverscheurendmenschelijkemanier
de behaarde, magere hand voor den
zwartig-bruinen m ond. De j ongen kuchte mee. Het publiek liet zich niet storen.
Het was Carmer of een bijna Wilde on
barmhartigheid uit dit harde geschater,
uit die doffe klinkers en scherpe medeklinkers omhoog stuwde. Zoo volstrekt
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was het afwijaen van elk medelijden,
zoo dwingend, dat hij zelf niet dan verstolen zijn gift aan deze ellendigen.kon
geven.
Hij was niet prettig gestemd. Het zou
stellig beter geweest zijn, op te staan,
een hotel op te zoeken, Oink uit te rusen pas den volgenden morgen te vertrekken. Maar hij werd immers verwacht — daarginds. Morgen zou hij
zich buigen over actestukken op zijn
schrijftafel, zich in een Duitsche afdeelingsvergadering bevinden.Met dof.fen spot, met iets als ongeloof bijna
dacht hij daaraan. Maar hij bleef. En
toen de kellner, verleidelijk de flesch
omhoog houdend, naast hem kwam
staan, knikte hij en dronk nog eens
haastig van de scherpe essence.
Het militaire scheen een groote rol te
spelen onder de armen van deze stad.
Ook de volgende bedelaar had dat wat
van hem over was soldatesk opgetuigd.
Hij zat op een dier wagentjes, waarin
zich verminkten zonder beenen voortbewegen, heel in de diepte tusschen de
knieën der gelukkige stervelingen die
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konden loopen. Op dit wagentje had
hij zijn orgeltje gemonteerd, een modern, automatisch ding. Zelfs te draaien
viel hier niets. Hij zat met gekruiste
armen, terwijl het speelde, een centaur
van mensch en machine.
Hij droeg de grijze jas der Fransche in.fanterie met gele opslagen aan den hals,
waarop het regimentsnummer 103 te
lezen stond, en de recht afgesneden g r1j .ze pet met de ver vooruitstekende klep.
Het gezicht daaronder maakte een fris-

schen en gezonden indruk, met levendige oogen, roode wangen en een ondeugend snorretje, precies alsof zijn
eigenaar zoometeen in het gelid kon
gaan staan en vlot zijn beenen bewegen.
— Chassez.-moi done cette orgue de
Barbarie!')
Dat had de grant geroepen, een nerveuze en overbodige heer, die tusschen
de tafeltjes heen en weer stond te draai.en. Maar de kellner, Wien deze opmerking gold, had het veel te druk, de centaur bleefvoortjengelen. Carmer kende
den deun. Hij had de melodie dadelijk
I)

Eigenlijk orgue de Barbera, naam van een fabrikant.
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herkend, met buitensporige verbazing,
ja met genoegen. Het was de modedreun uit het Casino in Cannes, zwaar,
zwoel en melancholisch, door gefluit en
gekri"j"sch verscheurd gelijk de duister.nis door bliksemflitsen. Alles stond
weer voor hem: de j oelende, zwarte muzikanten, de rijken der aarde, die daar
zoo stervensbereid zaten, de Afrikaan.sche keizerin, die hen alien verleidde
en hun waardigheid van mensch met
bruine voeten vertrad,enookzijneigen
gevoel van beklemming was er, dat hij
met moeite had beheerscht.
Vandaag zou hij het moeilijker gevonden hebben het to beheerschen. Hij
luisterde. Hij wachtte. Nu, zoometeen,
moest uit deze warreling, als een parodie van het groote heimwee, de zoete nagebootste vrouwestem opklinken,
zoo ergerlijk hier en toch zoo hartver-scheurend. Maar zij kwam niet. Hier
was een defect. Deze klanken ontbraken. De melodie liep af. Daarna zette
ze met gehuil weer in,
— Chassez done enfin cette orgue de
Barbarie!
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Vreemd woord.... Carmer kende het
niet en vatte het verkeerd op. Het was
hem, alsof het hier en vandaag voor het
eerst en met reden gebruikt werd. Het
orgelderBaxbarenlTerwijl het, nu werkellik verjaagd, met veel geweld wegkroop, zag Carmer zich opeens weer to
midden der pratende en gesticuleeren.de gasten zitten....
Het was zoo, ze hadden het recht, om
over Barbaren to spreken. Dit waxen
immers Grieken! Die voile ronde kin
bier was Grieksch, de inplanting van
het haar, de rechte lijn, die zonder hoek
door voorhoofd en neus gevormd was.
Alles scheen als bedolven, half verborgen onder een vreemd, aangespoeld
element; men zou de deelen bijeen
hebben moeten zoeken, zooals men ze
uit de aardmassa's bijeenzoekt bij een
opgraving — maar het was er. En het
moest er ook zijn, hij moist het weer.
Deze stad bier in het Westen, van waar
hij vandaag de zee zou verlaten, was
door Grieken gesticht en ze had ge..
bloeid door de Grieken en hun heilig.dommen. En toen Athene zijn Parthe.158

non oprichtte ter eere van Pallas, had
hetuitditMassiliabeeldhouwersgeroe.pen, om den tempel der zuiverste, der
meest vergeestelijkte godin zoo te versieren, dat hij haar waard zou zijn. Het
zou dus wel uitkomen met dat voorhoofd en dat geboetseerde kleine oor.
Uit de alles overstroomende golven van
donkerder bloed doemden ze op als
laatste marmeren riffen.
Carmer stond op. De zon moest al laag
aan den horizon staan, maar van afkoeling was nog niets te bespeuren.
Stil en zwaar stond de lucht boven de
drukke straat. Hij voelde zich verlamd,
als in gevaar, buiten staat weerstand te
bieden aan de vreemde en boosaardige
betoovering dezer stad, die niet meet
Europa was. Hij had nog den tijd om
een wandeling te maken en zich beneden aan het water, daar waar de masten
omhoog staken, te verfrisschen voor
de nachtelijke refs naar Duitschland.
Toen, terwijl hij den kellner betaalde,
hoorde Carmer door een heldere stem
plotseling zijn naam roepen, voor- en
achternaam, op vreemde manier uit159

gesproken, maar toch duidelijk. Het
moest natuurlijk een vergissing zijn.
Hetgewoeldermenschenwasnu,tegen
den avond, nog dichter geworden. Uit
hun entrep8ts drongen na beeindigde
dagtaak de massa's der havenarbeiders
de stad binnen, een roekelooze vermenging van volkeren, in rijen voortslenterend. Spelend, zich van hun kracht be.wust, dwongen ze iedereen uit te wijken
en hielden ze op den rijweg auto's en
met paarden bespannen wagens tegen.
De eerste reclamelichten vlamden al
op, geel en rood, en vlekten bloedig de
straat. Carmer hoorde opnieuw zijn
naam roepen.
Het waren de krantenjongens. Op alle
hoeken waren ze geposteerd, op neerkletsende voeten holden ze door de
Boot langs het trottoir om het avondblad uit to venten: WHet cabinet in
Duitschland gevallen' — en zijn naam.
Uit jasarmen en boernoessen grepen
handen naar de bladen, overal stonden
en zaten de mannen, hun Witte en bruiow
ne voorhoofden over het bericht ge.bogen. Zijn naam vergezelde Carmen,
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terwijl hij voortwandelde. Hij hoorde
hem, ongeloovig, bijna met tegenzin.
Was het dus zoo zeker, dat hij moest
vertrekken, alleen omdat al deze menschen het uitriepen? Een eind voor zich
uit zag hij plotseling, toen de stroom
der flaneerende menschen even vaneen
week, plat en haastig als een wandluis
op den grond, den centaur voortkruipen, ook naar het water toe.
Beneden aan den waterkant riep niemand Carmers naam meer. Het was
bier tamelijkstil.Hij wendde zichrechts
om het diep ingekerfde smalle bassin
heen en liep aan denlangenkantverder.

Rechtvoor hem, op den achtergrond,
reusachtig uitgespannen,gelijkeenijzeren spinneweb, verbonden de stalen
banden van een hangbrug de oevers
met elkaar. Daarachter moest zich de
open baai uitstrekken.
Maar hierwas Been verfrissching to vinden. Het water van de oude haven lag
olieglad en vuil. Er lagers enkel kleine
vaartuigen voor anker. Zeilen hingen
slap. Het rook niet prettig. Geen golf
drong tot hier door,
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Deze poel was dus voor hem het laatste stuk Middellandsche Zee, hier nam
hij dus afscheid van het water, dat daarginds tusschen Poseidons woonhuis
en den zetel der sirenen zoo pril en licht
was opgeklaterd en welks blinkende
uitgestrektheid hij zoovele dagen alverder trekkend gevolgd was .... Doch toen
opeens werd zijn blik door jets glanoo
zends aangetrokken.
Aan den anderen kant van het basin
lagen loodsen en magazijnen en verderop,loodachtig kleurloos al,met haar

schoorsteenen, lag de moderne stad
van den arbeid. Maar hoog boven haar
uit, op een Witte rots, het vroegst door
de zon begroet, het laatst door Naar verlaten, straalde en vlamde het reusachtige gouden beeld van Notre Dame de
la Garde, zijn trekken niet to herkeneo
nen, Been heilig beeld hier, maar glan.zend en stralend in alle straten als een
bliksemflits en een groet. Zoo was hij
vandaag al eens eerder gegroet, door
den Voltairiaan, door den ouden man,
die naar huffs reed, naar zijn Europa.
Hij glimlachte en wendde zich af.
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Op dezen never, aan den rechter kant,
schaarde zich lichtloos de nude stad
aaneen en in de beginnende duisternis
was ze om to zien als een ontzaglijke,
zwijgendeburcht. Carmerwist niet,wat
voor snort leven deze steenen massa's
in zich verborgen. Het viel hem ook
niet op, hoeveel politie deze buurt bewaakte. Achteloos passeerde hij, in ge-o
dachten voortloopend, een laatste cordon. Dwars over den weg stonden in
kepi en pelerine de gewapende mannen,hun gezichten naar het district toegekeerd, dat Carmer nu betrad. Ze ke0o
ken den goedgekleeden heer na en

twee van hen wisselden een blik.
Hij was nog niet veel verder, toen hij
vlak bij het water op den grond den
man zonder beenen zag zitten eten.
Voor hem op zijn orgeltje had hij nu
de spijzen neergezet: vischjes, brood en
een fleschje. En terwijl hij at en dronk,
hield zijn linkerhand een kraut vast;
hij las onder het eten, als een eenzame
vrijgezel, bij het licht van een al aangestoken lantaarn, dat op de kraut viel.
Carmer bleef staan en herstelde wat
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hij 's middags verzuimd had. Hij legde
voor den armen kerel vriendelijk het
geld op zijn machine neer. Daarbij trof
zijn blik het groot en vet gedrukte opschrift van het krantenartikel; hij las
zijn naam. De centaur keek onder de
soldatenpet vandaan met zijn frissche
gezicht naar Carmer op; hij bleef kau.wen en bedankte hem niet. Doch toen
deze doorliep, liet hij met een druk op
den knop, enkele tonen van zijn don.kerendeunachterhem aanklinken. Het

klonk als een hoonend gegrom.
De nj huizen aan den overkant brak
af. Hier was een klein plein gevormd,
al tamelijk schemerig. Er stond een
groote waaiervormige pijnboom, eenige loofboomen en in het midden een
fonteintj e. Het was als een dorpsplein.
Eindelijkwoei een briesj e aan,deboomkronen wiegden zich langzaam, koelte
belovend. Carmer stak den oeverweg
over en begaf zich naar deze verkwikking. Hij ging op de bank zitten, naast de
fontein, waar het water met een frisch
geruisch uit opklaterde. Het was hier
heelemaal stil. Hij zag niemand. Moe.164

heid omving hem. Hij sloot zijn oogen
voor een vage droomerij, die hij voelde
aankomen en waaraan hij zich graag
Wilde overgeven.
Zwijgen was rondom hem, zoete koelte
en, ook voor zijn gesloten oogleden,
mild avondlicht. Hij zat, weer een jon.geling, aan het hoog en open gelegen
venster van een oud vertrek, welks ge.leerde rust hij achter zich gevoelde;
maar zijn blik Bleed over een met boo.menbeplantpleinheen,waarin hetmidden een bron opspoot, ver over boomtoppen en terrassen heen naar het vrije
NeckardaLWant het was niet zijn vlakke en schrale Noord.-Duitschland, dat
voor hem opdoemde, het was een beeld
uit jonge dagen, uit Zwaben, en hij moist
ook meteen waar hij zat: aan het venster der bibliotheek in de Zwabische
studentenstad. Ja, daar, heel in de diepte
liep de laan, en daar flonkerde de rivier, en de zachtglooiende heuvelen
strekten zich tot heel ver uit, volop in
het groen, doch zonder weelderigheid,
het ware land voor een sober, vroolijk
en innig yolk.
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Verzen klonken in hem op. Maar kon
hij het zijn, die ze fluisterde, hij, de zoon
van het strenge, vlakke land? Of werden ze in zijn oor gezoemd door hen,
die hij achter zich moist in de koele go.tische boekenzaal, alien de hoofden ge.bogen over de studietafel, de Zwabi.sche hoofden met de peinzende oogen
en het eigenzinnige voorhoofd? En nu
zag hij, met een innerlijk bevrijdenden
lach, dat hij niet alleen was. Naast hem
zat iemand aan het oude venster en
keek over het zacht-glanzende land
heen, een nooit geziene, Lang vertrouwde,Lang vergetene; en weer welden verzen in hem op:
Und oh ihr schonen
Inseln Joniens 1 Wo die Meerluft
Die heiszen Ufer kiihlt and den Lorbeerwald
Durchsauselt, wenn die Sonne den Weinstock warmt,
Ach! wo ein goldner Herbst dem armen
Volk in Gesange die Seufzer wandelt ... .

Ja, hij was het, de dichter, de wetende
droomer, hij, die Griekenland omvatte
en zijn vaderland in één groot gevoel,
en die dwepend zag moat ontbrak. Hij
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zat daar, een slanke jongeling, in het
zwarte scholierenpak, waarop vrijmoedig de Witte kraag van het hemd was
omgeslagen, het stralende jonge hoofd
op den arm steunend, die weer op het
eeuwenoude kozijn rustte. Licht haar
over een stralend voorhoofd, mond en
Wang teeder en zuivervan teekening, de
mild-glanzende oogen door hoog.-bo.0
gende brauwen overschaduwd, onbevreesd de blik en toch zonder de hardheid van het Leven, overrijk aan gevoel
en onaflaatbaar waarachtig, vol diep
inzicht en nog dieper verlangen, argeloos en bewust van uitdrukking.

Carmer opende zijn oogen. Hij was
niet alleen. Naast hem op de bank zat
iemand, een zwijgende man. Niet zwijgend alleen met de tong, maar ook
doodell)k.-zwi")" g end van uiterlijk.
Van het hoofd tot de voeten was WOO in
een wijde reisjas gehuld, niets was
zichtbaar dan een awart-bruine hand,
die gebald in zijn schoot lag. Ern indigoblauwe doek was om het gezicht ge.wonden en tegenhetachterhoofdineen
dikken knoop samengebonden; men
167

zag Been oog, Been mond, Been voorhoofd.
Hij kwam waarschl)nllik uitverre,verre
woestijnen, alleen een godsdienst in de
woestijn verborg met zulk een gebod
de gelaten zijner kinderen, om het voor
het f1jne zand te beschermen. Hij was
misschien een Tibboe of een Toeareg
van hetwilde land Ahaggar of uit een der
reusachtige leemen steden van Afrika,
uit Timboektoe misschien, de „buikholte", waar in de duistere straten, met
de halzen der kameelen uitstekend bo-ven de huizen zonder vensters, op hun
tochten van vele honderden dagen de
karavanen elkaar ontmoeten. Aan zijn
bovenarm, die naar Carmer toegekeerd
was, droeg de vermomde een armring
van groenen stem, geslepen, breed en
dik, minder als versiering dan wel als
afweermiddel tegen wapens gedacht.
Zoo zat hij daar, een lichtlooze vesting
gelijk.
Hij scheen te wachten, zooals zwijgend
vele anderen hier wachtten — Carmer
zag dat nu pas. Twee matrozen liepen
langzaam naast elkander op en neer,
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zonder een woord te wisselen. Onder
een plataan, met den rug tegen den stain
geleund, stond een zwarte stoker of
sjouwer met aapachtig neerhangende
armen. Hij wachtte. Daardoor maakte het heele plein den indruk van een
portaal.
De donkere, met een geritsel van zijn
kleeren, stond overeind. Op eenigen
afstand bleef hij staan en keerde zich
om. Carmer moist, dat hij hem aanzag
uit zijn blauwe doeken en hij stond
dadelijk op om hem te volgen. De lichte en wetende, de heerlijk welbespraakte, hij strekte geen zalige hand uit om
hem te weerhouden.
Een breede staat lag voor hem. Parallel
loopend met den never moest ze terug
naar het centrum der stad Leiden, Het
was de richting naar het station, de
kortste weg voor Carmer. Maar meteen
liet hij beschaamd de uitvluchtlos.Nee,
niet omdat hij meende dat het de beste
weg was, liep hij achter dezen man aan.
Hij volgde.Hij volgde—enwas in de hel.
Want ze bewogen zich al naar hem toe
uit hun holen, die zich links en rechts
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aaneen schaarden. Overal in deze torenhooge, donkere huizen stond de benedenverdieping open als een wonde.
Het waren Been woningen, het waren
lage, triest verlichte schuren. Een brits
in elke schuur, een paardendeken er
over heen, een omgeslagen stuk jute
als deur. Daarhurkten ze neer en wachtten op mannen. Er waren dus mannen,
voorwie dit bier wellust was.... Ze warenhalfnaaktofhuiveringwekkend gro.
,

tesk gecostumeerd, met lange kleurige

hemden of een glinsterenden rok vol
loovertjes en een sjaal die aan flarden
hing.Hunluxewaren doorzichtige kousen. Maar schoenen schenen hier bijna
onbekend te zijn; de voeten met wollen lappen omwonden, zoo scharrelden
ze tusschen het onraad der straat. Ze riepen met schorre stemmen prijzen,waarvoor elders in de wereld een brood of
vier cigaretten te koop waren. Menschonteerender kon Been levenslot zijn.
En dit waren duizenden, dat voelde je
dadelijk, dit was niet een hoek, niet
een kleine wijk, dit was een haard van
ellende en dood, zoo verschrikkelijk,
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dat hij zich aan elke hulp onttrok, dat
elk operatiemes vergeefs sneed en de
kanker gruwelijk voortwoekerde. Aan
den ingang eener helsche stad stond
hij, opgebouwd uit het aangespoelde
slijk der wereld; dit was hier Binds
eeuwen vastgeklonterd, giftiger en
gevaarlijker dan waar ook, hier aan
de open wonde van het werelddeel,
waar alle donkere barbaarschheid bin.nendrong in de beschaving — en in
hemzelf
Heele horden omringden hem nu, de
goedgekleede man hier was als het verlokkende aas, waar in het basin de
roofvisschen op toeschieten.Haar han.den grepen naar hem, een rukte hem
den hoed van het hoofd en liep er in
triomf mee weg, in de hoop, dat hij
haar na zou loopen, om dan door de
dievegge in haar hol. overrompeld to
worden. Hij dacht er heel even aan, hoe
ontzettend arm ze wel moest zijn, dat
zoo'n voorwerp haar den diefstal waard
was, en hij liet haar den hoed graag
behouden,. Verder en verder! Maar verder kwam hij niet. Er was alarm ge.
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slagen in de hoerenstraat, de voor hem
uit loerenden en neerhurkenden had-den aan den toeloop gezien, dat er buit
to halen was, en bij troepen versperden
ze hem den weg. Terug dan maar! Hij
keerde zich om. Nu beyond hij zich
tegenover een hem tegemoet golvende
gesloten slagorde, die geluidloos op
lompen voortsloop.
Hij bleef staan en zag om zich been.
Iets nooit gedachts overweldigde hem.
Hij keek in een vuilen smeltkroes van
alle rassen. Hij herkende met één
blik het yolk van doze haven, verwekt
in een eindeloozen tijd door aangespoeld oorlogsvolk en onder elkaar
zich giftig voortplantend. Hier was
elk gezicht een mengelmoes en mombakkes. Van alle rassen hadden ze alles. Hun oogen vooral waren gestolen.
Hier droeg er een op spitsen schedel
het mosachtige wollen haar der zwarten, maar haar gezicht was groenachdo
tig bleek, met de groote amandelvormige oogen en den gebochelden neus
der Jodin. De schuine smalle zwarte
spleet tusschen laag hangende leden
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der Aziatische stond boven den bree*V
den platten neus van een Soedanneger;
uit een rondhoofd,eigenaan een dwergras, vaal van huid, straalde het licht.blauwe oog van het Noorden, één oog
maar, het andere was door ziekte of
door een vuistslag gesloten. Het waren dozijnen, vele dozijnen. Ze krljsch.ten tegen hem in verwrongen talen, ze
bliezen hem haar doodelijken adem in
het gezicht, ze sloten hem in een dichte
menigte den terugweg of naarhetpleintje met de platanen en de fontein. Hij
keek dien kant uit. Hij kon ontkomen.
Maar hij Bing niet terug.
De vermomde, dien hij gevolgd was,
was allang verdwenen. Carmer liep
voort, zonder leider. In troepen holden
ze naast hem voort, zonder geruisch,
als een leger van schaduwen uit een
onderwereld. Velen bleven al uitgeput
achter, honderd stappen vermoeiden
Naar, die nooit Naar Nolen verlieten.
Een en nog een verdween, door den
wenk van een kooper gewaarschuwd.
Een gordijn van jute vie! neer.
De mannen, die doordeze straten zwier173

ven, waren soldaten. Het bloedroode
van hun uniformen glansde overal op
uit de looden schemering. Men zag
niemand in burger, zelfs niemand in een
boezeroen. Wie niet in uniform was,
droeg nog een overblijfsel, liet Harden
van eenuniformzien. Dit waren de manoo
nen,die hierbij devuil.-bloedigenwoon-den; ze leefden van haar, ze beschermoo
den haar ook; hier doken ze onder en
vermengden zich met haar en bier werden ze tot wader. In alle hoeken en

holen zaten ze op de loer: vluchtelingen, afgedankten, door een of ander
krijgsrechtvervolgden, een soldatenpet
op den schedel, in blauwe jas, in roode
pelerine, in puttee's, alles bijeen afval
van den oorlog, alles bijeen splinters
van het verschrikkelijke wapen, waarmee Europa zelfmoord pleegde.
Een zijstraat werd zichtbaar, aan zijn
linkerkant, hij richtte zich daarheen en
zag, dat nu niemand hem meer volgde.
Deze spoken schenen vastgeklonken
aan hun bodem. Of gold hier een wet
van het oerwoud, Welke het eene dier
de weideplaats van het andere verb ood?
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Onverstaanbaar gekijf gilde achterhem
aan.
De nieuwe straat was nauwer en krom,
een steil omhoog stijgend slop, dat
tegen den berg opkronkelde. Hol lag
naast hol, vele met open gordijn, zoodat men gekochten en koopers in de
paring bijeen zag. Kroegen daartus.schen, waar legionairen en kleurlingen
in de verslaptheid van den drinker op
stoelen neergeworpen lagen. Dreigen.de en minachtende blikken volgden
den voortsnellenden man. Oude vrouwen in grauwe zakken waggelden achter hem aan en prezen met scherpe

keelgeluiden haar waren of wel zichzelf
aan. Doch Coen weken, weer aan zijn
linkerkant, de huizen vaneen; een uitweg opende zich, donkey en stil.
Herademend bleef hij staan. Langzaam
viel de verdooving van hem af. Ja, hier
scheen het helsche vizioen to eindigen.
Nu weg van hier, naar den top van den
berg, in de zuivere lucht!
Maar meteen zag hij, dat dit Been straat
was. Dit was een diepe geul in het steenenblok, een gang, eenlanggerekte duis.175

tere binnenplaats eigenlijk. Daar rees
de muur al op. Voor Carmer stond een
vrouw. Een breede roode lichtstreep,
die uit Naar op dit oogenblik geopende
deur viel, belichtte haar fel.
Ze zag hem afwachtend aan. Toen ze
merkte, dat hij Wilde omkeeren, streek
ze met een rustig gebaar haar hemd
omlaag en liet haar borsten zien, die
mooi waren.
— Kom, zei ze op een hoogen, glasach.tigen toon en in een Fransch, dat aan-

geleerd klonk, kom! Jong. Mooi. Niet
veel geld geven!
En Coen de vreemdeling niet naderbij
kwam, voegde ze er dringender aan toe:
— Madagascar. Vader een koning. Ho.va! Hova!
Dit woord herhaalde ze voortdurend,
alsof het iets bizonders beteekende, een
hooge waarde. Was het Naar volk, haar
kaste?
Carmer moest haar aanzien. Al het
donkere en vreemde, aan zijn wil vijandige — daar stond het als een schoone
verlokking. 0, deze vrouw geleek niet
op de lemurische schimmen. Best mo176

gelijk, dat ze van hooge geboorte was
en dat een verrukkelijk eiland haar vaderland was, vruchtbaar, met prangende wouden, van het nabije Afrika afgescheiden door snelvlietende stroomen, dichter bij het verder liggende
Arabid en India door milder golvende
wateren.
Het gemengde bloed maakte deze
vrouw mooi. Er was minder van den
neger aan haar en veel van den Ma.leier. Slank van bouw stond ze daar,
licht.-brons van kleur, het niet gekroes.de haar eenvoudig gekapt, de donker.flonkerende oogen onwetend van blik,
en Jong, heel jong, vijftien jaar misschien — op onmenschelijke wijze bier
verzeild geraakt.
— Hova! Hova! zei ze weer en wees
naar haar halsketting, die over de naakte borsten hing en van geheel anderen
oorsprong was dan het schaamteloos
goedkoope katoentje van haar hemd.
De ketting was kunstig bewerkt, vierkante schakels van licht en doorschilop
nend hoorn hingen op een manier door
elkaardat hij den indruk maakte als een
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voorwerp voor een eeredienst. Bekeek
men dit sieraad aandachtig, dan zag
men diet bronzen schepsel voor de met
net bedekte but biddend op haar mat
liggen.
Carmer schudde glimlachend het
hoofd en wendde zich half of — niet in
staat to vluchten. Een zinnelijke zoetheid steeg in hem op, een verlangen
naar deze jonge bruine vrouw, bedwelow
mend. Nu bezweek hij voor het gevaar
van dezen langen hevigen dag, en hij
Wilde er voor bezwijken.
Daar stond, hem den weg versperrend,
als geluidloosuitdehuizentevoorschijn
getooverd, een neger, een Lange mosharige grijnzende kerel. Hij was zoo
Lang, dat hij boven Carmer uitstak, hoe.
wel hij lager stond op de afloopende
binnenplaats. Hij droeg den overall en
de geruite pet van den havenarbeider,
maar zijn gezicht was op de wilde manier van zijn volk getatoueerd: op elke
Wang waren smalle stroken huid uitgesneden en drie diepe groeven, bloedrood in het zwart, liepen vlak naast elkaar van de slapen naar de kin. Zijn
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rechterhand achter zijn rug verborgen,
scheen gewapend te zijn, zijn linker
wees op overtuigende wijze naar de
borst, op de plek,waarhij bij denvreem.
deling de portefeuille veronderstelde.
— Je geld! zei hij in het Engelsch.
— Ga weg, antwoordde Carmer, eerder
verwonderd over het avontuur dan
woedend. Maak dat'je weg komtl
Wantrouwend zocht hij dekking. Nu
zou dus de jonge mooie vrouw, zoo
was het bepaald, zich op hem werpen,
zijn hals van achter omklemmen en
hem tot hun beider proof maken. Maar
ze stond onbeweeglijk, met een stil gezicht, een onschuldig raadsel, onuitsprekelijk verleidelijk, Dehand van den
getatoueerde schoot naarvoren,hij hief
het mes op, met een breede grijns.
Het was een prachtig mes, Carmer had
den tijd om dit te zien. Het lemmet in
den vorm van een vlam, heel spits, aan
twee kanten snijdend, in het midden
breed en zoo gevormd dat het bloed
er gemakkelijk van of kon loopen. been
saai fabrika at uit Solingen of uit Sheffield, maar een oorspronkelijk 'voor179
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werp van denNigerof Ubagi,eenpronk.stuk voor een museum.
De reusachtige kerel kwam nader. Het
bruinigeslijmvlieszijneroogenglansde,
Carmerademde zijn ran zigenlichaamsreukin.Hetongelooflijke,woest tooverachtige der situatie Wilde hem verlammen. Hij overwon deze neiging.En plotseling, geheel onverwacht, vakkundig,
sloeg hij den bedreiger zijn vuist onder
de kin, zoodat hij als een houten ge.raamte in elkaar viel. Hij zakte tegen
den muur van het huffs, met zijn rug er
tegenaan geleund gat hij op een vreemde manier op den grond, ineengezakt,
hoofd en bovenlichaam naar voren
schommelend.
Carmer voelde, dathij van achter zachtjes aangeraakt werd.Hij keerde zich om.
Zij was het. Ze bood zich aan, anders
dan zooeven. Ze keek hem gretig van on
der haar lange wimpers aan, den mond
begeerig halfgeopend. Er steeg een
geurvanhaarop als van amandel of een
zeldzame houtsoort, bitter en vluchtig. Haar sterke gezonde boezem drong
naar hem toe. Toen sloeg hij de armen
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om haar been en boog zich voorover
en zocht den donkeren mond en be
zwijmde. En in dezen kus stiedCarmer.
moordenaarwas zachtjes te voorschijn gekomen. Hij struikelde bijna
over de beenen van den overwonnene,
hield zich nog staande en raapte het
mes op, dat dezen was ontgleden.
Hij Bing stil achter de elkaar omhelzende menschen staan en mat Carmers
rug. Hij mikte met Jaffe bedachtzaam.heid en stiet hem met voile kracht de
stalen vlam onder het linker schouderblad.
Zilljon

De getroffene sprong op uit den kus,

spreidde wijd zijn armen, draaide wankelend om zijn eigen as en viel neer op
de steenen, met zijn hoofd omlaag.
De Afrikaan tegen den muur lag be.dwelmd. De mooie jonge vrouw was
weg, met een scheldwoord en een duw
naar haar hoek verjaagd. De moordenaar stond alleen. Hij stond bi) Car.mers hoofd, zijn laatsten adem afwachtend om hem te berooven en zijn lijk
te verbergen.
Hij was een blanke, een jonge man
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met breed wit gezicht, met stompblauwe oogen en stomp-blond haar,
dat onder de cocarde van een soldatenpet zonder klep uitgolfde. Van het
eene Leger was de cocarde genomen,
van het andere de blauwe zouavenjas,
van het derde de buikriem. Hij hield het
mes uit de oerwouden in zijn hand, hij
had het bij den stoot meteen weer uit
de wonde getrokken. Maar hij zelf was
maar een splinter van het verschrikkelijke wapen, waarmee Europa zelfmoord pleegde.
Carmer zag den man niet meer. Hij had
Been pijn, enkel een gevoel leeg te bloeden, uit te drogen. En een glans voor
zijn oogen, toen hij stierf.
Want door de spleten der straten, door
den wirwar van steepen vlamde, van
haar geweldige hoogte op de Witte
rots, Notre Dame de la Garde in het
duister der moordende stad, getroffen
door den laatsten straal van dezen dag,
Been beeld eener heilige hier, niet te
herkennen: enkel een groet, een wenk
tot afscheid, een flitsende zilveren knop,
de belofte.
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